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Abstract 

This thesis deals with cost accounting and cost analysis for the primary schools in 

the municipality of Skagafjörður. My research question is: which cost drivers other 

than the number of students can explain the total cost of running a primary school. 

The thesis deals with general cost accounting and terms in cost accounting, and tells 

the story of cost accounting. Activity based costing and cost analysis. Former 

research projects on the issue, both public Icelandic projects, and also a Norwegian 

study, and cost functions for average costs and total costs for Icelandic primary 

schools. The thesis describes the change when the responsibility of running primary 

schools was transferred from the Icelandic state to the municipalities, and also how 

funds were transferred from the state to the municipalities to compensate for the 

cost of running the schools. Cost analysis for the three primary schools in 

Skagafjörður forms the backbone of the thesis. The total sums for the fiscal year 

2008 are analysed, both labour costs, and other costs. Labour costs account for 73% 

of the total expenditure of the municipality to the running of the schools, and other 

costs 27%. Labour costs are divided into cost pools an other costs are divided into 

rental costs and computer costs, but those costs are the biggest items of expenditure 

for each school. Search for cost drivers other than the number of students who can 

explain what forms the cost of running a primary school. Cost functions for average 

and total costs for primary schools are analysed and how well  the primary schools 

in the municipality of Skagafjörður fit into those models. Three proposals are put 

forth in order to lower the running costs of the primary schools in question. The 

conclusion of the cost analysis is that since those three schools are quite different 

from each other, it is difficult to compare them. They cannot compensate for all of 

the different external circumstances each school faces. 

 

Keywords: Cost analysis, cost drivers, primary schools, total cost and average cost. 
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Útdráttur 

Verkefni þetta fjallar um kostnaðarbókhald og kostnaðargreiningu á grunnskólum í 

Skagafirði. Rannsóknarspurningin er: hvaða kostnaðarvaldar aðrir en fjöldi 

nemenda, varpa skýrar ljósi á hver er heildarkostnaður við rekstur grunnskóla. Gerð 

er leit að kostnaðarvöldum er knýja áfram kostnað í grunnskólum. Fjallað er 

almennt um kostnaðarbókhald og hugtök í kostnaðarbókhaldi og sagt frá 

kostnaðarbókhaldi í sögulegu samhengi. Verkgrundaður kostnaður og 

kostnaðargreiningar. Þá eru kynntar fyrri rannsóknir um kostnað í grunnskólum, þar 

eru opinberar úttektir, norsk úttekt og kostnaðarföll fyrir meðalkostnað og 

heildarkostnað fyrir íslenska grunnskóla. Sagt er frá þeirri breytingu sem varð þegar 

rekstur grunnskólanna var færður frá ríki til sveitarfélaga og hvernig 

sveitarfélögunum var tryggt fjármagn til þess verkefnis. Kostnaðargreining 

grunnskólanna þriggja í Skagafirði er hryggjarstykkið í verkefninu. Niðurstöðutölur 

bókhaldsársins 2008 eru greindar, safnað er saman launakostnaði og öðrum 

kostnaði. Launakostnaður er greindur í kostnaðarsöfn. Annar kostnaður er greindur 

upp í húsaleigu og tölvukostnað sem eru stærstu einstöku kostnaðarliðir skólanna. 

Launakostnaður er 73% en annar kostnaður 27% af heildarútgjöldum 

sveitarfélagsins til grunnskóla. Leitað er að kostnaðarvöldum, öðrum en fjölda 

nemenda, er skýrt geta kostnaðarmyndun í grunnskólunum. Tekin eru kostnaðarföll 

fyrir meðalkostnað og heildarkostnað grunnskóla og athugað hversu vel skagfirsku 

skólarnir falla að þeim líkönum. Niðurstaða kostnaðargreiningarinnar er að þar sem 

skólarnir eru mjög ólíkir að uppbyggingu er vandasamt að bera þá saman. Ytri 

aðstæður eru með þeim hætti að ekki verður við ráðið. Lagðar eru til þrjár leiðir til 

sparnarðar. Aðrir kostnaðarvaldar en fjöldi nemenda eru fjöldi bekkjardeilda, 

kostnaður á kennslustund og stöðugildi.  

Lykilorð: Kostnaðargreining, kostnaðarvaldar, grunnskólar, heildarkostnaður, 

meðalkostnaður 
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 Inngangur 

Verkefni þetta er lokaverkefni við Háskólann á Akureyri, Viðskipta og 

raunvísindadeild.  Ætlunin er að bera saman rekstrarkostnað í grunnskólum í 

Sveitarfélaginu Skagafirði og leita að kostnaðarvöldum öðrum en fjölda nemenda er 

geta skýrt þann mun sem er á rekstarkostnaði skólanna. Í Skagafirði eru starfræktir 

þrír grunnskólar allir ólíkir að stærð og gerð. Gerðar hafa verið nokkrar 

samanburðarskýrslur á rekstrarkostnaði þessara skóla. Þær skýrslur hafa allar miðast 

við að greina kostnað út frá fjölda nemenda í hverjum skóla fyrir sig. Síðan þessar 

skýrslur voru unnar hefur skólunum sem þá voru sex verið fækkað í þrjá. Í þessari 

rannsókn er ætlunin að finna aðra kostnaðarvalda en fjölda nemenda. Skoðaðir 

verða aðrir kostnaðarvaldar, fjöldi kennslustunda, fjöldi bekkjardeilda, fjöldi 

kennara, hlutfall kennara og leiðbeinenda, fjöldi starfsfólks í hlutfalli við fjölda 

nemenda, fjöldi starfsfólks, stærð skólahúsnæðis.  

Í fyrsta hluta verður fjallað um kostnaðarbókhald og þær aðferðir sem nota má til að 

vinna verkefni sem þetta. Því næst verður fjallað um flutning grunnskólanna til 

sveitarfélaganna og þær tilfærslur á fjármagni frá ríki til sveitarfélaga sem þurftu að 

eiga sér stað svo sveitarfélögin gætu staðið undir slíku verkefni. Að síðustu er 

niðurstaða greiningarinnar reifuð og bent á leiðir til úrbóta. Rannsóknarspurningin 

er: Hvaða kostnaðarvaldar aðrir en fjöldi nemenda, varpa skýrar ljósi á hver er 

heildarkostnaður við rekstur grunnskóla ?  
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Kostnaðarbókhald 

Almennt um kostnaðarbókhald 

Fjárhagsbókhald, rekstrarbókhald og kostnaðarbókhald eru verkfæri sem notuð eru í 

rekstri fyrirtækja. Þau eru mismunandi að eðli og uppbyggingu, markmið þeirra er 

líka ólíkt og þeim er ætlað mismunandi hlutverk innan fyrirtækisins. 

Fjárhagsbókhald er fyrst og fremst hugsað fyrir ytri notendur, það er fjárfesta og 

opinbera aðila, meðal annars til að uppfylla lagaleg skilyrði um upplýsingaskyldu 

fyrirtækisins. Með því að semja og skila ársreikningi, skattskýrslu, standa skil á 

virðisaukaskatti og öðrum skyldum sem opinberir aðilar leggja á fyrirtæki. Í 

fjárhagsbókhaldi er einnig að finna upplýsingar um viðskiptastöðu fyrirtækisins 

gagnvart lánardrottnum og skuldunautum, sem fyrr segir fyrir ytri viðskiptavini 

fyrirtækisins. Um það hvernig fjárhagsbókhald er fært gilda lög og reglur meðal 

annars um hvað megi gjaldfæra, hvenær megi nýta virðisaukaskatt, hvernig 

afskriftum er háttað og fleira, nefnd eru helst, lög nr. 90/2003 um tekjuskatt, lög nr. 

145/1994  um bókhald, lög nr. 50/1988 um virðisaukaskatt, lög nr. 45/1987 um 

staðgreiðslu opinberra gjalda, lög nr. 137/1994 um hlutafélög, lög nr. 138/1994 um 

einkahlutafélög, lög nr. 3/2006 um ársreikninga og lög nr. 50/2007 um 

sameignarfélög. Rekstrarbókhald er fyrir stjórnendur fyrirtækisins, innri 

viðskiptavini, þar geta verið hvort sem er fjárhagslegar og ófjárhagslegar 

upplýsingar um hvaðeina er lýtur að rekstri fyrirtækisins og getur orðið til þess að 

auðvelda stjórnendum ákvarðanatöku til að ná fram markmiðum fyrirtækisins. Um 

rekstrarbókhald gilda engar reglur og stjórnendum er í sjálfsvald sett hvernig þeir 

haga sínu rekstrarbókhaldi. Kostnaðarbókhald byggist á upplýsingum frá bæði 

fjárhagsbókhaldi og rekstrarbókhaldi. Í kostnaðarbókhaldi eru vegnar og metnar 

bæði fjárhagslegar og ófjárhagslegar upplýsingar tengdar þeim kostnaði sem til 

fellur í því ferli að breyta aðföngum í afurðir. (Horngren, Datar, Foster, Rajan og 

Ittner 2009, bls. 29-31, Ársæll Guðmundsson 1991 og Drury  1992, bls. 14-15). 
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Mynd 1. Sýnir hvernig fjárhags-, rekstrar- og kostnaðarbókhald skarast.  

Kostnaðarbókhald auðveldar því stjórnendum að taka ákvarðanir í rekstri sínum 

sem byggja á upplýsingum sem liggja fyrir í fyrirtækinu til að ná 

samkeppnisforskoti á þau fyrirtæki sem fyrirtækið á í samkeppni við.   

Hugtök í kostnaðarbókhaldi 

Þegar fjallað er um kostnaðarbókhald þá koma þar fyrir hugtök sem rétt er að skoða 

nánar. Fyrst er það kostnaður, kostnað skilgreinir Ársæll Guðmundsson (1991, bls. 

52) sem notkun framleiðsluþátta, metna í peningum, sem nauðsynleg er til að gera 

framleiðslu og sölu á afurðum fyrirtækis mögulega. Áfram heldur Ársæll (bls. 53) 

og segir nauðsynlegt að gera glöggan greinarmun á útgjöldum og kostnaði. 

Útgjöldin verða til um leið og innkaup á framleiðsluþætti eiga sér stað og hugtakið 

er bundið þeim kringumstæðum að skuldbinding er gerð. Hins vegar skapast 

kostnaður við það að framleiðsluþátturinn er tekinn í notkun. Þannig eru útgjöld 

bundin við ákveðinn tímapunkt en kostnaður spannar ákveðið tímabil. Horngren og 

fl. (2009, bls. 53) skilgreina kostnað sem auðlind sem þarf að fórna til að ná fram 

ákveðnu takmarki, að öllu jöfnu er kostnaður metinn, sem sú fjárhæð, sem þarf að 

láta af hendi til að fá þjónustu eða vörur afhentar. Drury (1992, bls. 19-20) gerir 

greinarmun á að aðföng eru eignir sem ekki hafa verið tekin í notkun til að afla 

tekna  eru þá útgjöld, en þau aðföng sem hafa verið tekin í notkun eru kostnaður 

sem nýttur hefur verið til að afla tekna. Kostnaðarhlutur eða kostnaðarviðfang er 

hvaðeina í starfsemi fyrirtækis sem þarf að komast að hvað kostar. Kostnaðarhlutur 

getur verið vara, þjónusta, verkefni, viðskiptavinur, vörumerki, deild innan 

fyrirtækis eða einstaka framkvæmd. (Horngren ofl. 2009. bls. 53 og Drury. 1992. 

bls. 18) Kostnaður er síðan flokkaður niður sem beinn, óbeinn, fastur og breytilegur 
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kostnaður. Beinn kostnaður kostnaðarhlutar er sá kostnaður sem hægt er að rekja 

beint til kostnaðarviðfangs. Óbeinn kostnaður kostnaðarhlutar væru laun, 

efniskostnaður og annað sem ekki er hægt að rekja beint á kostnaðarviðfang og því 

þarf að deila honum niður. Fastur kostnaður breytist ekki þó kostnaðarvaldur taki 

breytingum. Breytilegur kostnaður tekur breytingum eftir því sem 

kostnaðarvaldurinn breytist. (Horngren, Bhimani, Foster og Datar 1999, bls 35). 

Kostnaðarsafn (cost pool) safnar öllum tilteknum kostnaði saman. Kostnaðarsafni 

má skipta upp eins og hentar og skilgreina hvort heldur sem er vítt eða þröngt. 

(Horngren og fl. 1999, bls 60 og Horngren og fl. 2009, bls. 124). Kostnaðarkerfi 

(costing system) safnar kostnaði (cost accumulation) til dæmis efnis-, launa- og 

framleiðslukostnaði og þessum kostnaði er úthlutað (cost assignment) á 

kostnaðarhluti eftir því sem við á. Kostnaðarvaldur (cost driver, cost generator, 

cost determinant) er sá þáttur sem hefur áhrif á að heildarkostnaður breytist. Það er 

að segja ef breyting verður á kostnaðarvaldinum, hann eykst eða honum fjölgar, þá 

veldur það breytingu á heildarkostnaði. Kostnaðarvaldur getur verið hvort heldur er 

fjárhagsleg eða ófjárhagsleg stærð. Ef fjárhagsleg stærð, þá fengin úr 

fjárhagsbókhaldinu, en ef ófjárhagsleg þá úr rekstrarbókhaldinu. (Horngren og fl. 

1999, bls. 34 og Horngren og fl. 2009, bls. 58). Reyndar er það þannig að þó að 

breyting verði á kostnaðarvaldinum, þá getur verið að ekki verði breyting á 

heildarkostnaði. Slíkt dæmi gæti verið úr grunnskóla þar sem litið er á fjölda 

nemenda sem kostnaðarvald, þó eitt barn færist á milli skóla þá er rekstrarkostnaður 

sá sami á báðum stöðum. Þá þarf að huga að því hvort verið geti að val á 

kostnaðarvaldi sé rétt, það er, er fjöldi nemenda sá kostnaðarvaldur sem er best til 

þess fallinn að skýra breytingar? Einnig þarf að huga að því að kostnaður getur 

verið samsettur af fleiri en einum kostnaðarvaldi. Í raun er því oftast þannig háttað 

að um fleiri en einn kostnaðarvald er að ræða og getur verið flókið samband á milli 

þeirra.  Með því að skilja það samband sem er á milli kostnaðarvalda gefst 

stjórnendum tækifæri á að skilja hvernig kostnaðarhegðunin er og það auðveldar 

þeim að ná tökum á kostnaði og halda honum í skefjum. (Shank J.K. og 

Govindarajan V. 1993, bls. 19-20 og Bjørnenak 2000, bls. 199). Shank og 

Govindarajan (1993, bls 20-21) skipta kostnaðarvöldum í tvo flokka. Annars vegar í 

uppbyggingar- (structural) og hinsvegar framkvæmdarkostnaðarvalda (executional). 
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Í uppbyggingarflokknum eru nefndar fimm leiðir til að skýra efnahagslega 

uppbyggingu fyrirtækisins, þær eru; stærð, umfang, reynsla, tækni- og flækjustig. Í 

framkvæmdarflokknum eru nefnd; þátttaka það er að vinnuaflið tileinki sér stöðugar 

umbætur, altæk gæðastjórnun, trú og ávinningur sem snýr að framleiðslu og 

framkvæmd gæðastjórnunar, nýting afkastagetu, þá hagkvæmni, uppsetning 

framleiðslunnar og hagnýting tengslanets við birgja og viðskiptavini innan 

virðiskeðju fyrirtækisins (Shank og Govindarajan 1993, bls.21-22). Shank og 

Govindarajan (1993, bls. 22-23) leggja áherslu á að framleiddar einingar einar og 

sér geti aldrei útskýrt allan kostnað, heldur verði að leita víðar fanga. Hvernig 

einingakostnaður breytist til styttri tíma litið sé ekki eins áhugavert, heldur sé það 

lykilatriði að skýra kostnað út frá uppbyggingu og framkvæmdahlið fyrirtækisins. 

Ekki séu allir kostnaðarvaldar jafn mikilvægir á hverjum tíma, þó sumir séu mjög 

mikilvægir í hverju tilfelli fyrir sig. Þegar leitað er að kostnaðarvöldum þá verður að 

varast að falla ekki í þá gryfju að ekki sé raunverulegt samband á milli 

kostnaðarvaldsins og kostnaðarins. Ef ekki þá nýtist kostnaðarvaldurinn ekki til að 

spá fyrir um heildarkostnað og því erfiðleikum bundið að stjórna slíkum kostnaði. 

En Horngren og fl. (2009, bls. 366-367) nefna að nauðsynlegt sé að hafa þekkingu á 

starfseminni og fá þannig tilfinningu fyrir því hvernig kostnaður hegðar sér í 

skipulagsheildinni. Þegar skoðað er hverjir eru kostnaðarvaldar í grunnskólum þá 

kemur í ljós að mjög sterkt samband er á milli þeirra alla. Fyrst ber að telja 

nemendur, fjöldi nemenda ræður því hve margar bekkjardeildir eru í árgangi eða í 

skólanum í heild ef um fámennan skóla er að ræða. Æskilegt er að fjöldi nemenda í 

bekkjardeild sé 18-22 eftir aldri. Þegar fjöldi bekkjardeilda liggur fyrir er talið 

saman það kennslumagn sem kenna þarf. Kennslumagnið ræðst af 

bekkjardeildunum og er lögbundið 30-37 kennslustundir á viku, eftir aldri nemenda. 

Næst er að finna fjölda kennara, í kjarasamningi þeirra kemur fram að 

kennsluskylda er 26 kennslustundir á viku, þá er 26 kennslustundum deilt í 

kennslumagnið og þá fæst sá fjöldi kennara sem þarf til að kenna í hverjum skóla. 

Þannig að segja má að það séu fjögur þrep sem þarf að reikna í gegnum áður en 

fyrir liggur hver heildarkostnaðurinn er. Fjöldi nemenda, fjöldi bekkjardeilda, 

kennslumagn og fjöldi kennara. Þrep þessi eru háð hvert öðru, en það er í fjölda 

nemenda í hverri bekkjardeild sem hægt er að grípa inn í og stjórna því hve margir 
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eru í hverri deild, en nýtingin á kennaranum og kennslumagninu ræðst af því hversu 

margir eru í hverri bekkjardeild, kennslumagnið er lögbundið og kennsluskylda 

kennarans bundin í kjarasamningi. (Kjarasamningar 2001, 2004, 2005 og 2008) 

Kostnaðarbókhald í sögulegu samhengi 

Kostnaðarbókhald má rekja allt aftur til Medici fjölskyldunnar á Ítalíu á 14. öld. 

Medici fjölskyldan var með umsvifamikinn rekstur á sínum snærum meðal annars í 

textíliðnaði og bankastarfsemi svo fátt eitt sé nefnt. Þeim var nauðsynlegt að halda 

gott bókhald um starfsemi sína. Til þeirra hefur verið rakið tvíhliða bókhald sem má 

segja að leggi grunn að kostnaðarbókhaldi. Færsla tvíhliða bókhalds gerði 

verslunarmönnum þess tíma kleift að koma auga á hagnað á aðskildum reikningum 

(ledger) fyrir hverja athöfn, vöru, viðskiptamann eða verslunarferð. Þannig að þeir 

voru alltaf með á takteinum hverju hver viðskipti voru að skila. Litlar framfarir urðu 

í kostnaðarbókhaldi frá endurreisnartímanum fram að iðnbyltingu. Þó bendir 

Chatfield (1971) á að á þegar komið er að iðnbyltingu hafi þau kostnaðarkerfi sem 

rekja megi til þess tíma tvennt sameiginlegt. Í fyrsta lagi að safna og aðgreina 

kostnað og í öðru lagi að bera saman heildarframleiðslukostnað við útsöluverð til að 

ákveða hagnaðarmöguleika. Á þessum tíma voru framleiðendur meðvitaðir um 

bókhald sem eftirlitstæki frekar en tæki til að greina kostnað. Framleiðslan krafðist 

ekki mikilla fjárfestinga í tækjum og því var ekki svo mikil þörf á að greina 

kostnað. En við iðnbyltinguna varð breyting þar á. Mest aðkallandi verkefnin voru 

að verðleggja, útdeila stjórnunarkostnaði, að draga kostnað saman á einn stað og 

fjárhagsbókhald. Í iðnbyltingunni var kostnaðarbókhald frekar nýtt sem tæki til að 

finna skynsamlegt verð á vöruna, frekar en eftirlitstæki. Einnig hefur verið bent á að 

kostnaðarbókhald hafi ekki eingöngu verið nýtt til að finna verð á vöru heldur 

einnig til að ákveða laun og hafi því verið ákveðinn vendipunktur í þeim aðferðum 

sem notaðar voru við vinnu, laun og tækniframfarir. (Chatfield 1971, bls. 12). 

Sautjándu aldar viðhorf til stjórnunarkostnaðar var að hann væri afleiðing af 

slælegum vinnubrögðum verkafólks, sem nýttust ekki til að breyta hráefnum í 

fullunna vöru og ætti því ekki að vera hluti af endanlegum kostnaði. Eftir því sem 

vélvæðing færðist í aukana og hlutfallslegur kostnaður við vélar jókst breyttist þetta 
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viðhorf. En á hraða snigilsins. En það skal haft í huga að það að skipta upp 

framleiðslukostnaði var í sjálfu sér byltingarkennd hugmynd. Þar sem flestir 

bókhaldarar höfðu vanist því að deila kostnaði á viðskiptavini og atburði, þá áttu 

þeir erfitt með að hugsa sér kostnað innan fyrirtækisins í framleiðsluferli. Því voru 

nokkur vandkvæði á því að heimfæra verslunarbókhaldið upp á 

framleiðslubókhaldið. Því var raunin sú að fram á tuttugustu öld voru 

kostnaðarskýrslur ekki beint tengdar tvíhliða bókhaldi fyrirtækisins. Á nítjándu öld 

eru litlar sem engar framfarir í kostnaðarbókhaldi, sem er í hróplegu ósamræmi við 

aðrar tæknibreytingar sem eiga sér stað í framleiðslunni á sama tíma. Það er ekki 

fyrr en á seinni hluta iðnbyltingar sem samkeppni fyrirtækja krafðist þess að notast 

væri við aðferðir kostnaðarbókhaldsins til að ná stöðu á markaði. Þau fyrirtæki sem 

voru fyrst á markað náðu samkeppnisforskoti og ruddu þannig 

handverksmönnunum út af markaði. Erfitt var að koma á framfæri nýjungum í 

kostnaðarbókhaldi þar sem litið var á slíka aðferðafræði sem hluta af 

framleiðsluleyndarmálum verksmiðjunnar. Kunnátta og aðferðir bókaranna voru 

ekki skrifaðar niður og bárust mann fram af manni þegar ráðið var í starfið. Að 

lokum bendir Chatfield (1971, bls. 13-14) á í samantekt sinni að þar sem megin 

áherslan í rekstri fyrirtækja í iðnbyltingunni hafi verið á framleiðsluna, þá hafi 

mestur tími stjórnenda og bókhaldara farið í að sinna daglegum störfum og lítill tími 

gefist til að sinna rannsóknum og framförum í bókhaldi og kostnaðarútreikningum. 

McNair (2007, bls. 11) tekur djúpt í árina og segir að kostnaðarbókhald hafi hlotið 

sömu örlög og Inkarnir. Kostnaðarbókhald hafi átt sitt blómaskeið fram á tuttugustu 

öld, en svo á dularfullan og skyndilegan hátt horfið, en þó skilið eftir sig leiftur og 

sögulegar staðreyndir sem vitni um tilvist þess. En að frá því í kreppunni 1933 allt 

til ársins 1983 hafi engar framfarir né nýjungar verið kynntar í kostnaðarbókhaldi í 

Bandaríkjunum í það minnsta. Þetta telur hún mega rekja til efnahagsumbóta 

Roosevelt forseta Bandaríkjanna. Miklu var kostað til að fá hjól efnahagslífsins þar 

vestra til að snúast á ný. Til að mynda með National Industrial Recovery Act NIRA. 

Í þessari áætlun fólst meðal annars að í raun greip ríkisvaldið inn í 

markaðsviðskiptin með því að setja á stofn nokkurskonar verðlagsstofnanir sem 

réðu því verði sem fyrirtækjum var gert að selja vörur sínar á. Í raun var skilið á 
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milli markaðsverðs og kostnaðar fyrirtækisins. Verðlagsstofnanirnar sáu til þess að 

fyrirtækin fengu það verð sem þau þurftu. Fyrirtækin sem undirgengust þessa 

skilmála gátu líkað ráðið til sín tvo verkamenn fyrir hvern einn sem þau höfðu á 

launaskrá til að skapa atvinnu en auknum útgjöldum var bætt á verð vörunnar sem 

bandarískir neytendur greiddu fyrir. Það er síðan um 1980 þegar erlend framleiðsla 

gerir harða atlögu að bandarískum iðnaði með því að bjóða vöru á verði sem ekki 

hafði áður tíðkast þar. Þá má segja að bandarískur iðnaður hafi verið tekinn í bólinu 

og þurfti að leita leiða til að skipuleggja fyrirtæki sín upp á nýtt. En það var ekki 

áhugi á að þekkja og skilja kostnað fyrirtækisins sem knúði fyrirtækin áfram heldur 

frekar spurning um að lifa af samkeppnina sem þau stóðu frammi fyrir. Þá litu 

dagsins ljós margar þeirra aðferða sem miða að því að lækka verð og kostnað og 

gæðaúrbætur. Að því sögðu er fróðlegt að líta til McCormic (2009, bls. 21-23) en 

hann vitnar til könnunar sem gerð var meðal írskra framkvæmdastjóra í kringum 

árið 2004 þegar írska efnahagsundrið var enn í hámæli. Þá töldu þessir stjórnendur 

að erfiðasta verkefnið sem þeir glímdu við væri að lækka kostnað. Í dag hafi þessir 

sömu stjórnendur ekkert val. Ef fyrirtæki þeirra eigi að lifa af þá verði að lækka 

kostnað og það mikið. Áhugavert verður að fylgjast með því samdráttarskeiði sem 

nú er að hefjast, hvort og hvaða nýjar hugmyndir koma fram í kostnaðarbókhaldi og 

kostnaðarstjórnun til að bregðast við því efnahagsástandi sem nú blasir við 

heimsbyggðinni. McCormic (2009, bls. 21) bendir á að áætlanagerð geti verið 

gagnlegt tæki og nefnir eina aðferð svokallaða zero-based, eða áætlun sem tekur 

ekki tillit til sögulegs kostnaðar fyrra árs, heldur er kostnaður allur metinn frá 

grunni, hún tekur lengri tíma í vinnslu en þykir árangursrík. Fleiri sjónarhorn nefnir 

hann svo sem eins og “hverrar krónu virði”, þar sem viðfangsefnið er nálgast út frá 

hagkvæmni, skilvirkni og árangri. Að greina kostnaðarvalda og skilja samhengi 

þeirra til hlítar og að skoða virðiskeðju fyrirtækisins. En nú sé rétti tíminn til að líta 

í verkfærakistuna, draga fram brýnið og leggja á hnífana því nú sé tími 

kostnaðarniðurskurðar upprunninn. McNair dregur fram þær aðferðir sem komu 

fram eftir 1980 og hafa verið nýttar með það að markmiði að draga úr kostnaði, 

auka gæði og aðrar framfarir í rekstri fyrirtækja. Helst ber að nefna verkgrundaða 

kostnaðarstjórnun ABC, altæka gæðastjórnun  (TQM), tímastjórnun í birgðahaldi og 

framleiðsluferli (JIT), tölvustýrða framleiðslu (CIM), skorðukenning (TOC) og 
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margar fleiri (McNair 2007 bls. 13-16). Aðferðirnar sem eru dregnar fram eru alls 

sautján, þeim er raðað og flokkað eftir því hversu nýbreytnar þær eru og hvort þær 

eru stefnu- eða aðgerðamiðaðar. Aðferðirnar segir hún ólíkar, en eigi sameiginlegt 

að; 

Allar noti þær línulegar mælingar fyrir kostnað og virðisauka innan fyrirtækisins og 

sem slíkar hafi þær því ekki skorið á tengslin við fjárhagslegan uppruna.  

Tengslin milli atburða sem geti orsakað keðjuverkun í kostnaði eru ekki greind.  

Hvert kerfi tekur út einangraðan hluta fyrirtækisins og skoðar hann án þess að gera 

ráð fyrir undirkerfi í fyrirtækinu sem geti haft mikil áhrif á kostnaðarmynstur og 

hagnaðarmöguleika. Engin þessara aðferða spáir fyrir um kostnað, hann heldur 

áfram að vera hluti af góðum fréttum eða slæmum fréttum á skýrsluformi. 

Og þá kemur að því í hverju McNair (2007, bls. 16-17) telur að framtíð kostnaðar 

stjórnunar sé falin. Hún telur að fyrst og fremst þurfi að leysa böndin við 

fjárhagsbókhaldið, þar sem í eðli fjárhagsbókhalds er að horfa aftur á veg, en að nýtt 

hlutverk kostnaðarstjórnunar  ætti að vera að horfa fram á við.  Þróa þurfi ólínuleg 

líkön sem gera ráð fyrir að um víxlverkun geti verið að ræða, óháð atburðum og 

undirkerfum. Nýting aðfanga og þess sem ekki nýtist, og þann kostnað er snýr að 

mannauði og þeirra verðmæta er hann skapar. 

Helsta gagnrýnin á kostnaðarbókhald var að upplýsingar bærust seint og illa og að 

þeim aðferðum sem þar væru viðhafðar ætti að kasta frá, þar sem ekki tækist að 

draga athyglina að því sem máli skipti, sem aftur leiddi af sér óhagkvæmar athafnir 

og héldi við viðvarandi ástandi í stað þess að styðja stöðugar umbætur sem væri 

undirliggjandi þáttur í öllum nýjum stjórnenda fræðum. 

Verico og Williams (2005, bls. 41-45) eru heldur hógværari en McNair þegar þeir 

draga fram nýjungar í kostnaðarbókhaldi á 20.  öld. Þeir telja þær vera þrjár sem 

einhverju skipti: 

Aðföng að athöfnum, athafnir að framleiðslu.   

Raunhæft framleiðslumagn. 

Verkgrunduð kostnaðarstjórnun ABC. 
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Þegar þessar aðferðir hafi verið sniðnar að því umhverfi sem fyrirtæki starfi í í dag 

þá geti þær verið sterkur grunnur til að byggja á kostnaðarmælingar sem grunn að 

betri ákvarðanatöku. Því að eina ástæðan fyrir stjórnendabókhaldi sé að auka og 

bæta gæði framleiðslunnar með það að markmiði að draga að og halda í 

viðskiptavini og hagnaðarvon. 

Til er samantekt um það hvernig kostnaðarbókhald og kostnaðaraðferðir hafa þróast 

í Noregi 1936 til 1996 (Bjørnenak 1997). Skoðaðar voru kennslubækur sem lagðar 

voru til grundvallar á þessu tímabili. Að auki eru til kannanir sem gerðar voru hjá 

norskum fyrirtækjum, 1948, 1963 og 1993 um hvaða kostnaðaraðferðum væri beitt í 

fyrirtækjunum. Kennsla hófst í Norska viðskiptaháskólanum 1936, rannsóknin er 

gerð 1996. Þessu tímabili er skipt upp í þrennt eftir þeim áhrifum og aðferðum sem 

helst eru ríkjandi á hverjum tíma. Tímabilin eru; þýsk áhrif, blönduð áhrif, amerísk 

áhrif.  Helstu einkenni hvers tímabils eru: þýsku áhrifin eru frá 1936 til 1950, þá 

voru flestar kennslubækur frá Þýskalandi, til var norsk kennslubók sem bar þess 

merki að vera undir sterkum þýskum áhrifum. Háskólakennarar voru undir sterkum 

þýskum áhrifum, hugtök voru þýdd úr þýsku. Eiginverðsaðferð, notkun 

kostnaðarsafna, kostnaðargrunna, verkgrundaðar aðferðir og kostnaðarvaldar koma 

fyrir í ríkara mæli heldur en talið hefur verið fram að þessu. (Bjørnenak 1997, bls. 

370-372). Blönduð áhrif eru frá 1955 til 1970. Þá dregur úr þýsku áhrifunum, helst 

vegna seinni heimsstyrjaldarinnar, tengslin milli Noregs og Þýskalands trosna. 

Áhrifa gætir frá Danmörku, samskiptaleiðir verða auðveldari og athyglinni er í 

ríkara mæli beint vestur um haf. Helstu áherslurnar færast yfir á 

framlegðarútreikninga, beinan kostnað, kostnaðareftirlit, staðalkostnað og 

frávikagreiningar. (Bjørnenak 1997, bls. 372-374). Síðasta tímabilið er frá 1970 til 

1996. Dönsk áhrif dvína, Þýska skilgreiningin á kostnaðargrunni hverfur, nú eru 

kostnaðargrunnarnir, beinn launakostnaður, laun og vélastundir. Í seinni tíð eru þó 

kostnaðargrunnarnir sem notaðir voru á þýska tímanum aftur kynntir til sögunnar og 

nú undir merkjum ABC. Sjónum er beint að hámarks framleiðslumagni, verði, 

birgðahaldi og árangursmælingum. Mismunandi aðferðir notaðar í mismunandi 

tilgangi. Orðfærið breytist og amerískra áhrifa gætir. (Bjørnenak 1997, bls. 374-

377).  
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Verkgrundaður kostnaður (ABC) 

Verkgrundaður kostnaður (Activity based costing) hér eftir nefnt ABC er eitt af 

þeim tækjum sem til eru til að betrumbæta og skilja kostnaðarkerfi. ABC greinir 

kostnað á grundvelli  verka, athafna eða aðgerða í fyrirtækinu. Kaplan og Anderson 

(2007) segja þá aðferð hafa komið fram um 1980.  En fram að því notuðu 

hefðbundin kostnaðarkerfi þrjú kostnaðarsöfn. Laun, efni og stjórnunarkostnað. Þá 

höfðu fyrirtæki tekið miklum stakkaskiptum frá því sem var, þau framleiddu 

fjölbreyttara vöruúrval með hagsmuni viðskiptavinarins að leiðarljósi. 

Staðalkostnaðarkerfið sem litið hafði dagsins ljós um 1905 náði ekki að endurspegla 

þann efnahagslega veruleika sem fyrirtækin störfuðu í 75 árum seinna. ABC virtist 

ná að leysa ónákvæma úthlutun kostnaðar með því að rekja óbeinan kostnað til 

þeirra verkefna eða athafna sem unnin voru í fyrirtækinu. Og að úthluta þeim 

kostnaði síðan áfram á vörur, pantanir og viðskiptavini á grundvelli magns og fjölda 

sem hvert verkefni krafðist. Þessi aðferð gerði stjórnendum mögulegt að taka betri 

ákvarðanir á mörgum sviðum svo sem um umbætur í framleiðslunni, verðlagningu, 

samskipti við viðskiptamenn og hvort halda ætti í viðskipti eða hætta þeim. Beinan 

kostnað má rekja beint til vörunnar sjálfrar, því beinist athygli ABC einkum og sér í 

lagi að óbeinum kostnaði og hvernig megi úthluta honum á deildir, framleiðsluferli, 

afurðir og aðra kostnaðarhluti. (Horngren og fl. 2009, bls. 170). Stigveldi kostnaðar 

flokkar kostnað niður í ólík kostnaðarsöfn á grundvelli ólíkra kostnaðarvalda, eða 

kostnaðargrunna eða eftir því hve auðvelt er að koma auga á orsakasamband þar á 

milli. Í ABC er stigveldi kostnaðar gjarnan greint í 4 stig til að greina 

kostnaðargrunninn sem eru kostnaðarvaldar viðkomandi verkefnis í 

kostnaðarsafninu (Horngren og fl. 2009, bls 173). Þessi þrep eru; framleiddar 

einingar, lotubundinn kostnaður, framleiðslutengdur kostnaður, það er þróunar- og 

hönnunarkostnaður vörunnar, og að síðustu er aðstöðu- eða verksmiðjutengdur 

kostnaður, það er kostnaður sem ekki er hægt að rekja til einnar vöru eða þjónustu, 

en er samt sem áður nauðsynlegur rekstrinum, svo sem öryggisþjónusta og 

húsaleiga. (Horngren og fl. 2009, bls. 173-174). Þegar ákveðið hefur verið að 

innleiða ABC þá þurfa stjórnendur að ákveða hversu nákvæmt á að fara í ferlið, 

meðal annars að meta ávinninginn sem fæst af þessum mælingum, er hann meiri en 
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kostnaðurinn sem felst í því að innleiða slíkt. Á að vera með marga kostnaðarstaði 

og hversu fínt á að greina kostnaðinn niður. Misjafnlega hefur gengið að fá fyrirtæki 

til að tileinka sér ABC segja Kaplan og Anderson (2004, bls.131) og í einhverjum 

mæli hafi fyrirtæki gefist upp á að nota þá aðferð. Aðferðin þótti flókin í 

framkvæmd og erfitt að halda henni við, kostnaðarsöm og gerði starfsfólki gramt í 

geði. Gagnrýnt var að miklu væri kostað til í að meta kostnaðar og hagnaðarvon í 

stað þess að benda á úrbætur og hvernig mætti snúa óhagkvæmum viðskiptum í 

hagkvæm. ABC tæki ekki á þeim vanköntum sem það hefði komið auga á. Kerfið 

væri stórt í sniðum og tæki langan tíma að reikna. Hugbúnaðarlausnir fyrir ABC 

voru sniðnar að hverju fyrirtæki fyrir sig og ekki í tengslum við önnur 

upplýsingakerfi innan fyrirtækjanna, þannig að ávinningur sem hægt var að hafa af 

ABC var étinn upp af kostnaði sem skrifaðist á kerfið sjálft. En þeir leggja til að 

ABC verði ekki alveg lagt til hliðar, heldur kynna til leiks nýjan vinkil á ABC sem 

þeir nefna TDABC, Time-Driven-Activity-Based-Costing. Í stað þess að fara í 

nákvæmar mælingar á því hve langan tíma taki að vinna ákveðið verk, þá er reiknað 

útfrá gefnum forsendum hvað taki langan tíma að vinna ákveðið verk, miðað er við 

raunvinnutíma, hér er haldið áfram með þá hugmynd að betra sé að hafa rétt fyrir 

sér í grófum dráttum heldur en að hafa algjörlega rangt fyrir sér. (Kaplan og 

Anderson 2004, bls. 132-137).  

Kostnaðargreiningar.  

Þegar kemur að kostnaðargreiningum eru nefndar fjórar aðferðir (Horngren og fl. 

2009, bls. 368-386) ólíkar að ýmsu, eins og hve kostnaðarsamar þær eru, hve 

auðveldar þær eru í framkvæmd, hvaða ályktanir er hægt að draga af þeim og þær 

upplýsingar sem þær gefa til kynna og hve nákvæmt þær eru meta kostnarföllin. 

Þessar aðferðir útiloka ekki hver aðra, en eru gjarnan notaðar hver með annarri. Þær 

eru; Vinnumælingaaðferðin (Industrial Engineering Method, / Work Measurement 

Method) en hún metur kostnaðarfallið með því að rannsaka sambandið milli 

aðfanga og afurða. Opinberar innkaupastofnanir gera kröfu um að slík aðferð sé 

notuð. Mörgum fyrirtækjum þykir hún helst til kostnaðarsöm og óhagkvæm til að 

greina heildar kostnaðaruppbygginguna. Sem dæmi um það þá er erfitt að koma 
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auga á sambandið á milli aðfanga og afurða í deildum eins og rannsóknar og 

þróunardeildum og auglýsingadeild.  Ráðstefnuaðferðin (Conference Method) 

vegur og metur kostnaðarfallið á grunni greininga og álits þeirra er vinna í ólíkum 

deildum fyritækisins. Ráðstefnuaðferðin hvetur líka til samstarfs milli ólíkra deilda. 

Með því að draga fram upplýsingar úr öllum hlekkjum virðiskeðjunnar þá gefur það 

aðferðinni trúverðugleika. En aðferðin krefst ekki djúpra greininga á upplýsingum, 

því er hægt að setja fram kostnaðarfall á tiltölulega skömmum tíma en áherslan er á 

álit frekar en kerfisbundna niðurstöðu. Þá er niðurstaðan mjög háð því hversu mikil 

alúð hefur verið lögð í að afla upplýsinganna sem liggja til grundvallar. 

Fjárhagsbókhaldsgreining (Account Analysis Method) metur kostnað með því að 

deila upp kostnaði breytilegum eða föstum með tilliti til athafna. Við þá flokkun 

kostnaðar nota stjórnendur eigindlegar rannsóknir. Þessi aðferð er útbreidd. Dæmi 

er tekið; markmiðið er að nota fjárhagsbókhaldsgreiningu til að meta kostnaðarfall 

fyrir óbeinan launakostnað við framleiðslu og fjölda vélastunda sem kostnaðarvald. 

Greinandinn notar hyggjuvitið til að greina á milli hvað er fastur kostnaður og hvað 

breytilegur með tilliti til vélastunda sem notaðar eru og finnur kostnaðarfallið 

Y=FK + BK*E. Út frá þessu kostnaðarfalli er síðan hægt að áætla kostnað út frá 

áætluðum vélastundum næsta tímabils. Fjárhagsbókhaldsgreiningin og 

ráðstefnugreiningin styðja trúverðugleika hvor annarrar. Magnbundnar mælingar, 

aðhvarfsgreining (Quantitative Analysis Method) notar mælingar sem gerðar hafa 

verið í fyrirtækinu, þau frumgögn eru sett undir mælistiku stærðfræði og tölfræði og 

kostnaðarfallið metið. Velja þarf háða breytu, hún er þá kostnaðurinn sem á að spá 

fyrir um. Óháðu breyturnar eða kostnaðarvaldurinn er sá þáttur sem er notaður til að 

spá fyrir um háðu breytuna.  

Frávikagreining er leið til að meta kostnað og greina hann. Þá er fjárhagsáætlun 

borin saman við rauntölur og greint í hverju munurinn liggur. Skýringar fást þá 

hvort frávikið frá upphaflegu áætluninni stjórnast af breytingum á verði og magni, 

eða breytingum á framleiðslunni. Breytingar á verði og magni eru nefnd 

áætlunarfrávik, breyting á framleiðslunni er söluveltufrávik. Áætlunarfrávik og 

söluveltufrávik eru stofnfrávik. Þetta á við um beinan kostnað, ef um óbeinan 

kostnað er að ræða þá er verðfrávikið nefnt eyðslufrávik. Með því að greina kostnað 
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með þessum hætti fá stjórnendur glögga mynd af því hvernig kostnaðurinn er að 

breytast frá því sem upphaflega var ráðgert.  (Horngren ofl. 2009, bls.251-252). 

Í verkefninu hér á eftir verður notast við ráðstefnuaðferðina og 

fjárhagsbókhaldsgreiningu til að greina kostnaðinn. Magnbundnar mælingar verða 

notaðar að því leyti að fyrirliggjandi gögn verða sett inn í líkön um 

meðalkostnaðarfall og heildarkostnaðarfall sem fengin hafa verið með 

aðhvarfsgreiningu, til að sjá hvernig þau falla að þeim niðurstöðum. 

Vinnumælingaaðferðin og frávikagreiningar eru ekki notaðar. 

Rannsóknaraðferðir 

Í rannsóknum eru notaðar eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. 

Eigindlegar aðferðir eru viðtöl og kannanir, svör rannsóknirnar byggja á huglægu 

mati, eigindlegar aðferðir eru leitandi rannsóknaraðferðir. Megindlegar aðferðir eru 

þær sem afla tölulegra gagna sem hægt er að mæla, úrvinnsla þeirra er á tölulegan 

og tölfræðilegan máta. Megindlegar rannsóknir eru lýsandi aðferðir. Fræðilegt efni 

er nálgast í bókum, rafrænum heimildum í gagnasöfnum og í gagnabönkum 

opinberra fyrirtækja. Gögnin sem notuð eru hér eru fengin hjá Sveitarfélaginu 

Skagafirði, staða bókhaldslykla fyrir árið 2008 auk annarra upplýsinga frá 

fræðsluskrifstofu sveitarfélagsins. Auk þess eru allar eldri upplýsingar um 

rekstrarkostnað, nemendafjölda, hlutföll kennara og starfsfólks fengnar úr 

gagnagrunni Sambands íslenskra sveitarfélaga. Eldri gögn en 2002 eru fengin úr 

Árbók Sambands íslenskra sveitarfélaga og eru notuð til að setja inn í líkan um 

meðalkostnað. Heildarkostnaðarfallið sem áður var nefnt var fengið með viðtali við 

Vífil Karlsson höfund þess og því um eigindlega rannsóknaraðferð að ræða en öll 

önnur úrvinnsla á gögnum er megindleg aðferðarfræði. 
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Fyrri rannsóknir 

Samband Íslenskra sveitarfélaga safnar upplýsingum frá öllum sveitarfélögum um 

fjölda nemenda, stöðugildi starfsfólks og tekjur, laun og annan rekstrarkostnað 

grunnskólanna. Þessar upplýsingar má finna á vef Sambandsins og eru gefnar út í 

árbók þess. Að auki tekur sambandið saman skólaskýrslu hvers árs þar sem þessar 

upplýsingar eru reifaðar ásamt sambærilegum upplýsingum um leikskóla. Í 

skólaskýrslu 2008 kemur meðal annars fram að á tímabilinu 2004 til 2007, þá hefur 

nemendum fækkað um 2%, skólum fækkað um 7%, starfsfólki við kennslu fjölgað 

um 12%, öðru starfsfólki skólanna fjölgað um 3%, rekstarkostnaður hækkað um 

22% og kostnaður á nemanda hækkað um 23% á uppreiknuðu verðlagi. 

Í janúar 2008 birti Ríkisendurskoðun stjórnsýsluúttekt sem nefnist Jöfnunarsjóður 

sveitarfélaga og grunnskólinn. Jöfnunarsjóður úthlutar framlögum til sveitarfélaga 

svo þeim sé mögulegt að standa við fræðsluskyldu þá er á þeim hvílir. Í úttektinni 

eru lögð til grundvallar gögn fyrir rekstrarárið 2004. Þar kemur fram að kostnaður 

er mjög mismunandi eftir skólum og sveitarfélögum, spilar þar stórt hlutverk stærð 

sveitarfélaga og skólanna. Komið er inná samanburð á milli OECD landanna, en 

útgjöld á Íslandi eru með því hæsta sem gerist í þeim hópi, en árangur nemenda í 

meðallagi. Bent er á að auknar fjárveitingar eru ekki ávísun á árangur, aðrir þættir 

eins og menntun foreldra og námsárangur samnemenda eru taldir þýðingarmeiri 

fyrir árangur (bls. 40). Kallað er eftir betri mælikvörðum um kostnað og árangur í 

skólastarfi. Mælikvarðarnir sem til eru í dag eru rekstrarkostnaður og niðurstöður 

samræmdra prófa. Rekstrarkostnaður er ekki færður á samræmdan hátt í öllum 

sveitarfélögum og gerir því samanburð erfiðari fyrir vikið (bls. 44). Skólakerfið fær 

ekki góða einkunn hjá Ríkisendurskoðun (bls. 37-41). Í raun eru það býsna stór orð 

sem eru látin falla um skólakerfið og tilburði ríkisins til að hafa eftirlit með því 

starfi sem þar er unnið. Í greinasafni Morgunblaðsins fundust fjórar greinar um 

skýrsluna, tvær fréttir voru skrifaðar, ein ritstjórnargrein og aðspurður vildi 

menntamálaráðherra að gæðamál grunnskólanna væru tekin til gagngerrar 

endurskoðunnar. Nú í mars (2009) birti Menntamálaráðuneytið niðurstöður 
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könnunar á sjálfsmatsaðferðum sem grunnskólum er gert að framkvæma. Könnunin 

náði til 64 skóla, að mati ráðuneytisins eru 17 af þessum 64 sem standast viðmið 

ráðuneytisins um aðferðir og framkvæmd sjálfsmats. (Menntamálaráðuneytið 

2009). Hvernig ráðuneytið vill bregðast við þessum niðurstöðum hefur ekki komið 

fram.  Þá er enn eftir að koma með mælistiku sem setja má á gæði skólastarfsins og 

kennslunnar sjálfrar.  

Vífill Karlsson (2003) hefur tekið saman rit sem nefnist Meðalkostnaður íslenskra 

grunnskóla: Nokkrir áhrifaþættir á þróun meðalkostnaðar. Í sínum niðurstöðum 

setur hann fram tvö líkön og skoðar hvort líkönin hafi eitthvað með 

stærðarhagkvæmni að gera. Líkönin eiga að skýra meðalkostnað í grunnskólum 

með skýribreyturnar; fjölda nemenda, kennarahlutfall, réttindakennarahlutfall og 

nemendakennarahlutfall. Líkan 1 samanstendur af fyrstu þremur breytunum og 

líkan 2 af síðustu þremur breytunum. Líkan 2 skýrir meðalkostnaðinn 80% meðan 

líkan 1 nær að skýra hann 75%. Stærðarhagkvæmni telur hann að sé upp að 

ákveðnu marki, mikil í fyrstu en síðan hverfandi. Sem má skýra af bekkjarstærð og 

að eftir því sem nemendum fjölgi, þá fjölgi einnig starfsfólki öðru en kennurum. 

Gögnin sem liggja til grundvallar eru frá 2000 úr gagnabanka Sambands íslenskra 

sveitarfélaga.  

Þá er Vífill Karlsson (2009 mars, munnleg heimild) að vinna að rannsókn er snýr að 

heildarkostnaði grunnskólans og eru niðurstöður óbirtar. Unnið er með gögn úr 

gagnabanka Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 2006. Sett hefur verið fram 

heildarkostnaðarfall þar sem óháða breytan er fjöldi nemenda. Fallið er fundið með 

aðhvarfsgreiningu á gögnum úr 158 skólum. Fallið hefur gott skýringargildi R2 = 

0,93 sem er mun hærra og meiri fylgni heldur en í báðum líkönunum sem hann setti 

fram fyrir meðalkostnaðarfallið sem áður var sagt frá. Skýringargildi þeirra var R2 = 

0,75-0,80. Í raun er það eftirtektarvert hversu vel heildarkostnaðarfallið nær að 

skýra, þar sem eingöngu er reiknað með fjölda nemenda, en í líkönum fyrir 

meðalkostnaðarfallið þar sem skýribreyturnar eru nemendur, hlutföll kennara og 

nemenda. Líkan 1 þar sem reiknað var með fjölda nemenda skýrir verr 

meðalkostnað heldur en líkan 2 þar sem reiknað var með hlutfalli nemenda og 

kennara. Er því athyglisvert að það skuli koma fram ólíkar vísbendingar frá þessum 
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rannsóknum að þessu leyti. Fróðlegt gæti verið að sjá hvernig hlutföllin sem notuð 

eru í meðalkostnaðarfallinu skýra heildarkostnaðarfallið hvert um sig.  

Þá er rétt að geta athugunar er gerð var á vegum Menntamálaráðuneytisins (2000) á 

rekstrarkostnaði grunnskólanna, vegna tilfærslu grunnskólans frá ríkinu til 

sveitarfélaganna. Helstu niðurstöður voru að rekstur grunnskólanna hafði farið 300 

mkr. fram yfir tekjur á tímabilinu 1996 til 1999.    

Síðast en ekki síst er rannsókn Trond Bjørnenak frá 2000: Understanding cost 

differences in the public sector – a cost drivers approach. Þar er skoðaður mismunur 

í rekstri grunnskóla í fjórum stærstu borgum Noregs út frá kostnaðarvöldum. 

Notaðar eru, aðhvarfsgreining, aðgerðagreining og greining á kostnaðarvöldum.  

Bjørnenak bætir við flokkun þeirra Shank´s og Govindarajan þar sem þeir höfðu 

flokkað kostnaðarvalda í uppbyggingar- og framkvæmdarkostnaðarvalda og nefnir 

til sögunnar stofnunar- og stefnumiðaða kostnaðarvalda. Að síðustu er viðfangsefni 

skólanna nálgast sem afurð eða framleiðsla. Erfitt er að setja mælistiku á gæði þess 

starfs sem unnið er í opinberum skólum, en í einkaskólum eru það lögmál 

markaðarins sem setja mælistiku og ráða kvarðanum á henni. En það er einmitt hluti 

af gagnrýninni sem íslenska ríkið fékk í skýrslu Ríkisendurskoðunnar. 

 

Grunnskólar 

Grunnskólinn til sveitarfélaganna. 

Árið 1995 voru sett á Alþingi lög nr. 66/1995 um grunnskóla. Þar kom fram sú 

veigamikla breyting að rekstur grunnskóla skyldi færður til sveitarfélaganna. Lög 

þessi öðluðust gildi þann 13. mars 1995 en komu að fullu til framkvæmda 1. ágúst 

1996 eins og segir í 57. grein laganna. Á síðasta ári voru sett ný lög um grunnskóla 

nr. 91/2008. Hugsunin með því að færa sveitarfélögunum rekstur grunnskólanna var 

að minnka miðstýringu í skólakerfinu og að gera þá sem þiggja þjónustuna ábyrga 

fyrir framkvæmd hennar og rekstri. Á sveitarfélögunum hvílir fræðsluskylda og 
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skólaskylda er fyrir öll börn á aldrinum 6 til 16 ára þar sem þau eru undirbúin fyrir 

leik og störf í lýðræðisþjóðfélagi. Þetta er stórt hlutverk, vandmeðfarið og 

kostnaðarsamt. Ljóst var að sveitarfélögin gætu ekki sinnt þessu hlutverki sínu án 

þess að til kæmu auknir tekjustofnar. Menntamálaráðherra skipaði nefnd í júní 1995 

til að meta kostnað af tilfærslu grunnskólans og koma með tillögur um hvernig 

sveitarfélögunum yrðu tryggðar auknar tekjur til reksturs þessa málaflokks. Nefndin 

samanstóð af fulltrúum ríkisvaldsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga og skilaði 

hún lokaskýrslu sinni í febrúar 1996 (Halldór Árnason, Húnbogi Þorsteinsson, Karl 

Björnsson og Ólafur Darri Andrason 1996). Þar kemur fram að miðað við fjárlög 

árið 1996 þá er heildarkostnaður grunnskólans það ár 13.750 m.kr. og talinn hækka 

þannig að árið 2000 verði hann um 14.844 m.kr. (Halldór Árnason og fl. 1996, bls. 

2-3). Af þessum 13.750 m.kr. eru 6.227 m.kr ætlaðar til þeirra verkefna sem 

sveitarfélögin taka yfir.  Miðað við 1. janúar 1997 er sambærileg fjárhæð 6.392 

m.kr. til viðbótar eru 160 m.kr. vegna áætlaðra lífeyrisskuldbindinga, og vanmats á 

kostnaði ríkisins vegna grunnskólans 1996 kr. 18 m.kr. Samtals tilflutningur á 

fjármagni frá ríki til sveitarfélaga 6.608 m.kr., eða sem svarar 2,54% hækkun á 

útsvari frá 1. janúar 1997 og samsvarandi lækkun á tekjuskattshlutfalli (Halldór 

Árnason og fl. 1996, bls. 21). Þessari breytingu var síðan fylgt eftir með breytingu á 

lögum um tekjustofna sveitarfélaga. Lög um tekjustofna sveitarfélaga eru nr. 

4/1995, með síðari breytingum á þeim lögum nr. 79/1996 og 122/1996. Þegar seinni 

lagabreytingin hafði tekið gildi var útsvarsprósentan fyrir árið 1997 komin í 11,24 - 

12,04% en hafði áður verið á bilinu 8,4 – 9,2% eða hækkun um 2,84%. Samkvæmt 

annálum Fjármálaráðuneytisins 1998 var útsvarsprósentan 11,57% af 

staðgreiðslunni 1997 sem var 41,98% og hlutur ríkisins því 30,41%. Tekjur 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga voru jafnframt auknar en eitt af hlutverkum 

Jöfnunarsjóðs er jafna útgjöld sveitarfélaganna og að gera þeim kleyft að standa við 

hlutverk sitt sem rekstraraðili grunnskólanna. Sveitarfélögunum voru því tryggðir 

tekjustofnar með breytingu á skiptingu staðgreiðslunnar milli sveitarfélaga og 

ríkisins og með setningu laga nr. 4/1995, sem er sá grundvöllur sem sjóðurinn 

starfar eftir. þar segir meðal annars í 13. gr. að tekjum Jöfnunarsjóðs (skv. c-lið 8. 

gr., að frádregnu framlagi til Sambands íslenskra sveitarfélaga skv. a-lið 10. gr.), 

skal varið til þess að jafna launakostnað sveitarfélaga af kennslu í grunnskólum og 
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annan kostnað af flutningi grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga, þar með talinn 

kostnað vegna sérþarfa fatlaðra nemenda og innflytjenda, og til greiðslu kostnaðar 

vegna þjónustusamninga, sbr. 2. mgr. Við úthlutun framlaga skal hafa hliðsjón af 

auknum útsvarstekjum einstakra sveitarfélaga af yfirfærslu grunnskólans. Eftir því 

sem sveitarfélögin taka við fleiri verkefnum, sem áður hafa verið á hendi ríkissjóðs 

því veigameira verður hlutverk Jöfnunarsjóðsins. Menntamálaráðuneytið (2000) 

fékk KPMG Endurskoðun hf til að taka saman skýrslu um rekstrarkostnað 

grunnskólans fyrir tímabilið 1996-1999 og var niðurstaða skýrslunnar að verkefnið 

hefði farið 300 mkr. fram yfir þær tekjur sem verkefninu var ætlað.   

Samband íslenskra sveitarfélaga heldur utan um rekstrarkostnað sveitarfélaga af 

grunnskólum og fyrir árið 2007 var hann 40,8 milljarðar króna og þar af 67% sem 

laun og 33% sem annar rekstur. Starfræktir voru 174 grunnskólar árið 2007 með 

43.841 nemanda og starfsfólk í alls 7.164,4 stöðugildum. (Samband íslenskra 

sveitarfélaga 2009) Ef reiknað er með að mannfjöldinn hafi verið 310.000 árið 2007 

(Hagstofa Íslands 2009) þá er grunnskólinn starfsvettvangur  51.000 Íslendinga það 

er að segja 16% þjóðarinnar. Grunnskólinn er  stærsti vinnustaður landsins.  

Samkvæmt stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar ( 2008, bls. 11) þá var kostnaður á 

nemanda, á íbúa og sem hlutfall af tekjum miðað við 2004, miðað við 

hámárksnýtingu skattstofna, mjög mismunandi allt frá því að vera á nemanda 538 

þús til 3.438 þús og á íbúa 73 þús til 305 þús og sem hlutfall af tekjum 20% til 

179%.  Það er því ljóst að miklum fjármunum er varið í þennan málaflokk.  Þennan 

mikla mun á milli sveitarfélaga má skýra með því að bæði skólarnir og 

sveitarfélögin eru mismunandi að stærð og gerð. Hér á eftir verður skoðað hvort 

þeir skólar sem reknir eru í Skagafirði séu mismunandi og í hverju sá munur liggi 

og af hverju hann stafar.  

Það sem gerst hefur nú á síðustu árum er að útgjöld til grunnskólans eru sífellt að 

aukast. Samkvæmt skólaskýrslu Sambands íslenskra sveitarfélaga (2009, bls. 65) 

kemur fram að kostnaður uppreiknaður á verðlagi ársins 2007 hafi aukist um 19% 

frá árinu 2003. Í sömu skýrslu bls. 48 og 53 segir að fjöldi stöðugilda við kennslu 

hefur aukist um 1468 á árabilinu 1998 til 2007 eða um 42% og öðru starfsfólki 

skólanna hefur fjölgað um 760 á sama tímabili eða 53% en á sama tímabili hefur 
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nemendum fjölgað um 1420 eða um 3%. Fyrir þá skóla sem hér verða skoðaðir þá 

hafa útgjöld til þeirra aukist frá 2002 til 2008 um 241 mkr eða farið úr 529 mkr í 

771 mkr. eða 45% miðað við óverðleiðréttar tölur, nemendum hefur fækkað um 92 

og stöðugildum fækkað um 4,2. Ef miðað er við meðalvísitölu áranna 2002 til 2008 

hefur kostnaðurinn hækkað um 5%. 

Skólahald í Skagafirði 1996 til 2008 

Þegar grunnskólinn var færður til sveitarfélaganna 1996 þá voru í Skagafirði 12 

stjórnsýslueiningar.Við sameiningu sveitarfélaga í Skagafirði 1998 voru 11 hreppar 

og Sauðárkrókur sem sameinuðust í Sveitarfélagið Skagafjörð, þannig að eftir 

sameiningu voru tvær stjórnsýslueiningar, Sveitarfélagið Skagafjörður og 

Akrahreppur (Skagafjörður 2009). Í kjölfar þessarar sameiningar voru gerðar 

breytingar á skólahaldi, kennt var við misjafnar aðstæður meðal annars í 

félagsheimilum. Í Feyki er sagt frá því 26. ágúst 1998 (bls. 8) að íbúar Rípurhrepps 

óski eftir því að þeirra börn fari í skólann á Sauðárkróki og skólinn í Hegranesi 

verði lagður af, þá voru í skólanum 10 börn. Á sama stað er sagt frá því að íbúar 

Lýtingsstaðahrepps óska eftir því að þeirra elstu nemendur fái vist í 

Varmahlíðarskóla. Þá var Steinsstaðaskóli sameinaður Varmahlíðarskóla 2003 og 

síðan Akraskóli 2005. Rétt er að geta þess að Varmahlíðarskóli er rekinn í samvinnu 

við Akrahrepp. Nú síðast 2007 voru grunnskólinn á Hólum, grunnskólinn að 

Sólgörðum og grunnskólinn á Hofsósi sameinaðir í  grunnskólann austan Vatna á 

Hofsósi, með starfstöðvar á Hólum, Sólgörðum og á Hofsósi. Í Skagafirði eru því 

þrír skólar og kennt á fimm stöðum.  



Viðskipta- og raunvísindadeild HA  Rekstrarkostnaður grunnskóla í Skagafirði 

Viðskiptaskor    HF 

 

 

 

21 

 

Grunnskólarnir þrír sem bornir verða saman 

Í Sveitarfélaginu Skagafirði eru starfræktir 3 grunnskólar.  Allir eru þeir mjög ólíkir 

að stærð og gerð. Eftirfarandi tafla gefur yfirlit um umfang þeirra.  

Tafla 1. Grunnskólarnir þrír, fjöldi nemenda, bekkjardeilda, stöðugildi og stærð húsnæðis. 

Árskóli Varmahlíð Austan Vatna Sólgarðar Hólar Hofsós

Nemendur 404 130 89 12 28 49

Bekkjardeildir 21 10 10 2 3 5

Árgangar  1-10  1-10  1-10  2-7  1-7  1-10

Starfsmenn 71 36 31

Stöðugildi 66,5 30,8 24,6

Húsnæði m2
5.280 2.695 1.856 312 544 1.000  

Skólinn Austan Vatna er rekinn sem ein eining með starfsstöðvar á þremur stöðum. 

Skólinn í Varmahlíð er rekinn í samvinnu við Akrahrepp með þeim hætti að 

Akrahreppur leggur skólanum til tekjur fyrir sína nemendur.  

Kostnaðargreining grunnskóla í Skagafirði 

Þegar skólastarf er skipulagt þá er að mörgu að hyggja.  Fyrst er það fjöldi nemenda 

sem kenna á á hverju skólaári, hvernig þessi nemendafjöldi skiptist á milli árganga 

og síðan hversu margar kennslustundir á viku á að kenna hverjum árgangi. Í 

aðalnámskrá grunnskóla er sagt fyrir um hve margar kennslustundir ber að kenna 

hverjum aldurshópi.  Þar eru nefndar 1200 mínútur á viku fyrir 1.-4. bekk, 1400 

mínútur fyrir 5. -7. bekk og fyrir 8.-10. bekk 1480 mínútur. (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2006 og Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 28. grein). Í hverri 

kennslustund eru 40 mínútur og er því tilsvarandi fjöldi kennslustunda fyrir hvern 

aldurshóp 30 stundir á viku fyrir yngsta stig, 35 fyrir miðstig og 37 kennslustundir 

fyrir unglingastig grunnskólans. Skólastjórnendur hafa síðan val innan ákveðins 

ramma hvernig vægi námsgreina skiptist innbyrðis. Eini lagaramminn sem 

skólastjórnendur þurfa að taka tillit til þegar skólastarf vetrarins er skipulagt er um 

kennslustundafjölda nemenda, annað er háð kjarasamningum og hefð. Hvað varðar 

fjölda nemenda í bekkjum þá hefur löggjafinn ekki sett neinar viðmiðunarreglur 
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fyrir stjórnendur til að fara eftir. Í raun er það því hverjum stjórnanda í sjálfsvald 

sett þegar kemur að því að skipta í bekki innan árgangs. Til viðmiðunar hafa verið 

verklagsreglur frá því þegar grunnskólinn var enn á hendi ríkisvaldsins. Þar var 

miðað við að í 1.-2. bekk væru ekki fleiri en 18 nemendur og í 3.-10. bekk 22. Að 

síðustu er það kennsluskylda kennara sem mælt er fyrir um í kjarasamningi þeirra 

hver er. Almenna reglan er 26 kennslustundir á viku og eftir því sem kennarar eldast 

þá vinna þeir sér inn kennsluafslátt. Við 55 ára aldur og 10 ára samfellda kennslu 

lækkar kennsluskyldan um 2 kennslustundir. Við 60 ára aldur eftir 10 ára samfellda 

kennslu lækkar kennsluskyldan niður í 19 kennslustundir á viku. Rétt er að geta 

þess að árleg vinnuskylda allra kennara í fullu starfi eru 1800 stundir á ári. Með 

þessar upplýsingar að vopni hefja stjórnendur skólastarfið og byrja að raða niður 

kennurum og úthluta þeim kennslustundum og nemendum. Miklu máli getur skipt 

hvernig aldurssamsetning og reynsla kennara er samsett innan hvers skóla. Tekið er 

dæmi í litlum skóla þar sem margir kennarar hafa öðlast fullan kennsluafslátt sem 

eru að hámarki 7 kennslustundir á viku. Ef 4 kennarar hafa öðlast þessi réttindi og 

hætta allir samtímis að vori, þá þarf að hausti  einungis að ráða 3 kennara í þeirra 

stað, til að sinna þeirri kennslu sem þeir höfðu innt af hendi. En enginn skyldi efast 

um þá dýrmætu reynslu sem hvarf á braut með þeim 4 sem hættu vegna aldurs. Er 

þetta einungis nefnt til að draga fram þann vanda sem stjórnendur geta staðið 

frammi fyrir. Á móti kemur að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga ívilnar þeim 

sveitarfélögum sem hafa eldri og reyndari kennara, þegar úthlutað er úr sjóðnum, 

annars gætu sveitarfélög freistast til að ráða einungis yngri og óreyndari kennara til 

að halda niðri launakostnaði. Annar vandi sem stjórnendur geta staðið frammi fyrir 

er þegar ekki raðast jafnt í árganga. Til dæmis þegar nemenda fjöldinn fer upp fyrir 

22 eða 44 í árgangi þá þarf að skipta upp og fjölga bekkjardeildum. Enn einn 

vandinn getur verið í litlum skólum þegar fá börn eru í árgangi og samkenna þarf 

tveimur eða fleiri árgöngum. Það er aukið álag fyrir kennara og krefst meiri 

undirbúings. Þegar þannig háttar til þá er ákveðinn stuðull fyrir hvert barn eftir því 

hve mörgum árgöngum er kennt saman. Ef tveir árgangar, þá er stuðullinn 1,5 og 

hækkar um 0,5 eftir því sem árgöngum fjölgar. Þá breytist einnig fjöldi nemenda 

sem er æskilegur í þeim hópi eftir því hve mörgum árgöngum er kennt saman. 

Þannig að ef 5 árgöngum er kennt saman er æskilegt að ekki séu færri en fimm í 
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hópnum og ekki fleiri en 8 nemendur samtals. Þegar fimm árgöngum er kennt 

saman fær hver nemandi stuðulinn 3,0 ef átta börn eru samtals í hópnum þá er það 

samsvarandi og að 24 börn væru í einni bekkjardeild og öll jafngömul. Samsvarandi 

fyrir 4 árganga saman er stuðullinn 2,5 og ekki færri en 6 nemendur og ekki fleiri en 

10. Fyrir þrjá árganga er miðað við ekki færri en 8 nemendur og mest 13. Ef tveir 

árgangar þá ekki færri en 11 nemendur og ekki fleiri en 17. Þessi mismunandi fjöldi 

ræðst af þessum stuðli sem hækkar eftir því sem árgöngunum fjölgar í hópnum. 

(Kristrún Lind Birgisdóttir. 2002). Það er athyglisvert að um þetta gilda engar 

reglur, heldur er þetta reiknað útfrá hefð sem hefur komist á. Kristrún Lind 

Birgisdóttir (2002) tók saman leiðbeiningar fyrir Ísafjarðarbæ, hvernig barngildin 

eru reiknuð saman og hver viðmiðunarfjöldinn fyrir fjölda barna í bekkjum er og 

hvernig reiknuð er út þörf á kennurum miðað við kennslumagn. Hefur þessi 

bæklingur Kristrúnar verið hafður til hliðsjónar þegar skólastarf er skipulagt hér í 

Skagafirði. Þegar nemendafjöldi hvers skóla fyrir sig liggur fyrir þá er hægt að 

reikna saman hvaða kennslumagn (vikustundir sem skólarnir nota eða fá úthlutað 

sem fer eftir nemendafjölda og samsetningu þeirra).  

Einn vandi skólastjórnenda er dreifð búseta nemenda. Ef eingöngu er miðað við 

Sauðárkrók, þá eru að ystu mörkum sveitarfélagsins í norður að Hrauni á Skaga um 

það bil 60 km, að Þrasastöðum í Fljótum í austur eru tæplega 90 km og að Giljum í 

Vesturdal eru um 85 km að Sauðárkróki. Það er því ekki hlaupið að því að 

skipuleggja skólastarf þegar um slíkar vegalengdir er að ræða. Fjöldi barna á 

skólaskyldualdri er 623 fyrir yfirstandandi skólaár og spannar 54 til 78 börn í 

árgangi. Væru þau öll staðsett á sama stað væri dæmið einfaldara.  Stjórnendur 

þessara þriggja skóla standa því frammi fyrir margvíslegum vanda þegar 

skólastarfið er skipulagt. Í Árskóla er tvískipað í alla árganga, í Varmahlíð spannar 

nemendafjöldinn 8 til 18 nemendur í árgangi og Austan vatna eru kennt 89 

nemendum á þremur stöðum í 10 bekkjardeildum. Þegar samanburðurinn á rekstri 

skólanna er gerður er tekinn út kostnaðarliðurinn skólaakstur. Sá þáttur er stór liður 

í heildarútgjöldum skólanna eða samtals um 73 mkr. fyrir árið 2008, í raun skiptist 

hann jafnt á skólana 3. Einnig er misjafnt hvernig er háttað framkvæmd á mötuneyti 

barnanna og því er tekinn út sá kostnaðarliður líka. Í Árskóla er starfrækt mötuneyti 
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og fara allar tekjur og gjöld í gegnum bókhald skólans, í Varmahlíð er starfrækt sér 

matarfélag foreldra, og er haldið utan um það sérstaklega utan bókhalds skólans, en 

laun matráðs eru greidd af sveitarfélaginu. Í skólunum 3 Austan Vatna eru að auki 

þrjár útgáfur af matarfélögum en launin eru greidd af sveitarfélaginu. Þannig að þar 

sem um mjög ólík form er að ræða og allar upplýsingar koma ekki fram í bókhaldi 

sveitarfélagsins, þá þykir rétt að halda þeim tekjum og þeim kostnaði utan 

samanburðarins. Almenna reglan er þó að Sveitarfélagið greiðir laun matráða. 

Skólaaksturinn er 9,5% af heildarútgjöldum til grunnskólans 73 mkr. og skiptist 

jafnt á milli þeirra á árinu 2008. Mjög misjafnt er milli ára hvernig það skiptist og 

engin leið að koma böndum á þann kostnað. Það fer eftir því hvar búseta barnanna 

er hverju sinni. Til dæmis getur vistun barns í sveit á vegum Félagsmálastofnunnar 

eða annarra barnaverndaryfirvalda breytt forsendum skólaaksturs, ef barnið er 

vistað úr leið, þannig að lengri leið þurfi að fara. Einnig getur fjöldi barna ráðið 

úrslitum, ef fjöldi þeirra er breytilegur þannig að ef bætast við börn á miðjum vetri 

og bíllinn sem notaður er verður of lítill fyrir þann fjölda sem koma þarf á milli. 

Vistun þessarra barna breytist oft með stuttum fyrirvara og því erfitt að gera ráð 

fyrir því í áætlunum sveitarfélagsins. Þessi viðbótar aksturskostnaður er síðan 

greiddur af viðkomandi sveitarfélagi. En komið hefur fyrir að vistun hafi verið 

afturkölluð þegar ljóst var hvaða kostnað annan það hafði í för með sér. Sérdeildin 

sem rekin er í Árskóla er einnig tekin frá  svo og rekstur skólaskrifstofu. Á 

eftirfarandi mynd eru sýnd heildarútgjöld, það er með skólaakstri, mötuneyti, 

skólaskrifstofu og sérdeild til þess að samanburður við eldri gögn sé raunhæfur. 
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Mynd 2. Skólar í Skagafirði, útgjöld í þúsundum kr. árin 2002 til 2008. 

Af mynd þessarri má ráða að það eru miklir fjármunir sem fara til fræðslumála. Það 

vekur einnig athygli að annar rekstrarkostnaður skólanna virðist standa í stað árin 

2002 til 2006, hækkar nokkuð 2007 en 2008 hefur hann hækkað í 285 mkr. frá því 

að vera í kringum 200 mkr. árin 2002 til 2006. Hér kemur einnig skýrt fram að það 

er launakostnaðurinn sem skýrir útgjaldaaukninguna á þessu tímabili. Launin fara úr 

340 mkr. 2002 í 537 mkr. árið 2008. Launin eru nokkuð stöðug til 2004, 2005 eru 

samningsbundnar launahækkanir kennara annars vegar 3% 1. janúar og 9,27% þann 

1. ágúst, en hækkun launaliðar er 15% á milli ára. Samningsbundnar launahækkanir 

2006 til 2009 eru 2,25-2,5% en hækkun launaliðar hjá Sveitarfélaginu er á milli ára 

2006 til 2008 8-9% árlega. Heildarkostnaður við rekstur grunnskólanna árið 2008 er 

771,6 mkr. Tekjur grunnskólanna eru til komnar vegna skólasóknar barna í skóla 

utan lögheimilssveitarfélags. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur sett 

viðmiðunarreglur um greiðslur. Grunngjald er miðað við 2/3 af almennum 

skólakostnaði eins og hann er á landinu öllu að meðaltali. Ef fleiri en 20 nemendur 

eru í árgangi þá er greitt eitt grunngjald, ef 10-20 nemendur eru í árgangi þá 30% 

hærra gjald, ef færri en 10 nemendur eru í árgangi þá 60% hærra gjald. Fyrir 

skólaárið 2008 til 2009 er grunngjaldið 44.800. (Samband íslenskra sveitarfélaga 

2009). Þegar frá hefur verið dreginn rekstur sérdeildar, skólaskrifstofu, skólaakstur 



Viðskipta- og raunvísindadeild HA  Rekstrarkostnaður grunnskóla í Skagafirði 

Viðskiptaskor    HF 

 

 

 

26 

 

og mötuneyti barnanna þá er heildarkostnaðurinn 720 mkr. sem skoðast í þessarri 

rannsókn eða 677 mkr. að frádregnum tekjum, eins og sjá má sundurliðað í 

eftirfarandi töflu. 

Tafla 2. Sundurliðun á tekjum, launum og öðrum kostnaði skólanna þriggja fyrir árið 2008 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð Samtals

Tekjur -7.379.747,00 -5.680.980,85 -30.460.927,25 -43.521.655,10

Laun og launakostnaður 298.074.611,00 107.784.831,00 122.624.016,00 528.483.458,00

Húsaleiga 60.326.480,00 21.179.512,00 28.065.137,00 109.571.129,00

Tölvukostnaður 16.342.060,88 3.553.979,60 3.809.123,96 23.705.164,44

Annar kostnaður 31.543.719,60 19.110.922,16 8.134.528,19 58.789.169,95

Samtals kostnaður 406.286.871,48 151.629.244,76 162.632.805,15 720.548.921,39

Kostnaður að frádregnum tekjum 398.907.124,48 145.948.263,91 132.171.877,90 677.027.266,29  

Ætlunin er að komast að því hvernig þessum útgjöldum er varið, bera saman þessa 

þrjá grunnskóla sveitarfélagsins, skoða hvernig rekstrarkostnaður þeirra greinist 

niður á ólíka kostnaðarvalda, þar sem kostnaðarvaldurinn er eingöngu fjöldi 

nemenda og sjá hvort sömu niðurstöðu er að vænta. Það er hvort sambærilegur 

munur er á skólunum sama hvaða kostnaðarvaldur er lagður til grundvallar.  

Samanburðurinn sjálfur 

Fyrst til að byrja með eru yfirlitsmyndir er sýna útgjöld skólanna þriggja og hefur 

þeim verið skipt niður í launakostnað, annan kostnað, tekjur og samtals útgjöld. Er  

áhugavert að sjá hver þróunin hefur verið nú síðast liðin sjö ár. Á þessum myndum 

er allur kostnaður og allar tekjur taldar með fyrir árið 2008. Verður svo að vera til 

að gögnin séu samanburðarhæf við þau eldri gögn sem fengust hjá Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga. 
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Mynd 3. Árskóli, útgjöld í þúsundum kr. árin 2002 til 2008. 

Fyrir útgjöld Árskóla má lesa af myndinni að annar kostnaður er nánast sama 

upphæð öll árin, fyrir utan árið 2008 þá hækkar hann nokkuð og er kominn í rétt 

tæpar 150 mkr. En á þessu tímabili hefur launakostnaðurinn aukist úr 200 mkr. árið 

2002 í tæplega 300 mkr. 2008. Tekjur eru óverulegar af heildarútgjöldum 13 mkr. 

2008 og eru þar af 5 mkr. vegna fæðisgjalda. Heildarútgjöld á tímabilinu 2002 til 

2008 fara úr 300 mkr. í 429 fyrir árið 2008 og munar þar mestu um launin. 
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Mynd 4. Grunnskólinn austan Vatna, útgjöld í þúsundum kr. árin 2002-2008. 

Fyrir grunnskólann Austan Vatna þá eru þetta samanlagðar tölur fyrir grunnskólann 

á Hólum og Sólgarðaskóla og grunnskólann á Hofsósi, skólarnir voru sameinaðir 

sem rekstrareining 2007. Þá kemur í ljós að annar kostnaður fer úr því að vera 

lægstur 2003 40 mkr. í  71 mkr. 2008. Launakostnaður er lægstur 2003 64,4 mkr og 

er 107,7 mkr. 2008 og hefur hækkað um 10 mkr. á milli áranna 2007 og 2008. Á 

árinu 2008 eru tekjur 6,9 mkr. og hafa dregist saman frá fyrra ári en þá numu þær 

8,2 mkr. Tekjur frá öðrum sveitarfélögum voru á árinu 2008 5,1 mkr. og tekjur af 

fæðisgjöldum voru 1,2 mkr. Heildarútgjöld 2002 voru 109 mkr. og aukast í 172 

mkr. árið 2008, en voru lægst 2003 99 mkr.  
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Mynd 5. Varmahlíðarskóli, útgjöld í þúsundum kr. árin 2002 til 2008.  

Varmahlíðarskóli virðist skera sig nokkuð úr hvað útgjaldaaukningu varðar. Með 

Varmahlíðarskóla eru einnig taldir Grunnskólinn á Ökrum sem var starfræktur til 

ársins 2005 og Steinsstaðaskóli til ársins 2002 en 2005 var Akraskóli sameinaður 

Varmahlíðarskóla og Steinsstaðaskóli 2002 að hausti báðir tveir. Heildarútgjöld fara 

á tímabilinu frá því að vera 125 mkr. 2002, hækka í 152 mkr. 2005 og lækka í 137 

mkr. árin 2006 og 2007, en nú fyrir árið 2008 eru heildarútgjöldin komin í 156 mkr. 

Ef ekki kæmu til tekjur frá Akrahreppi 27 mkr. þá væru heildarútgjöld skólans 183 

mkr. Á árunum 2006 og 2007 lækkar annar kostnaður en hefur hækkað nú milli ára 

og nemur 64 mkr. Launakostnaður eykst öll árin nema árið 2004 dregst hann örlítið 

saman.  Launakostnaður er nú 122,6 mkr. Þá er rétt að geta þess að þessar tölur eru 

á verðlagi hvers árs. Á árinu 2005 kom til hækkunar á launakostnaði vegna nýs 

kjarasamnings við kennara. Þar var meðal annars sú breyting gerð að kennsluskylda 

þeirra var lækkuð úr 28 stundum á viku í 26 stundir. En valkvætt er í samningnum 

að ef kennari óskar þess að kenna samt sem áður þessar 28 stundir þá á hann rétt á 

því að fá þessar 2 stundir greiddar sem yfirvinnu. Skoðum nú hvernig fjöldi 

stöðugilda og fjöldi nemenda hefur þróast á tímabilinu 2002-2008. Á mynd 6 hér á 

eftir má sjá að nemendum hefur fækkað frá því að vera 719 í 623 á þessu 7 ára 
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tímabili eða um 92. Af þessum 92 eru fækkunin 65 í Árskóla, 16 austan Vatna og 15 

í Varmahlíð. Fækkun nemenda er 12,8%.  
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Mynd 6. Fjöldi nemenda í Sveitarfélaginu Skagafirði 2002 til 2008. 

  

Mynd 7. Fjöldi stöðugilda eftir skólum, árin 2002 til 2008.  

Þegar myndir 2, 3, 4, 5, 6 og 7 eru skoðaðar saman þá kemur í ljós að á tímabilinu 

fækkar nemendum, stöðugildum fækkar en launin hækka. Launin hækka 5% 

umfram samningsbundnar hækkanir. (Kjarasamningar kennara 2001, 2004, 2005 og 

2008). Skoðum þá hvernig stöðugildi hafa þróast. 
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Mynd 8. Stöðugildi í öllum skólum, kennarar, kennarar án réttinda og annað starfsfólk. 

Þegar skoðað er hvernig fjöldi stöðugilda hefur þróast á sama tíma, kemur í ljós að 

stöðugildunum fækkar samtals um 4,2. Þar af í Árskóla 2,6, 1,1 Austan Vatna og 

0,5 í Varmahlíð. Hefði stöðugildunum fækkað að sama skapi og nemendum væru 

þau 109,3. En svo er ekki. Þá fer nú að koma að kjarna málsins. Eins og rakið hefur 

verið hér að framan þá hafa heildarútgjöld aukist um 242 mkr. á verðlagi hvers árs á 

tímabilinu, stöðugildum hefur fækkað um 4,2 og nemendum fækkað um 92. Þá fer 

að verða freistandi að líta í kringum sig og skoða betur hvað það er sem knýr 

þennan kostnað. Þegar samtölur fyrir fjölda stöðugilda í öllu sveitarfélaginu fyrir 

tímabilið 2002-2008 eru skoðaðar þá kemur í ljós að þessi fækkun stöðugilda er hjá 

öðrum en kennurum, það er stuðningsfulltrúum og skólaliðum fækkar á þessu 

tímabili um tæplega 4 stöðugildi, kennurum fjölgar sem nemur því sem fækkar um 

kennara án réttinda. Það eru um 14 stöðugildi sem færast þar á milli. Því skýrir það 

að nokkrum hluta hærri launakostnað á tímabilinu. Þar sem laun menntaðra kennara 

eru hærri en kennara án réttinda. 
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Mynd 9. Stöðugildi kennara og kennara án réttinda 2002-2008. 

Hér á mynd 9 vekur athygli að samtals kennarar eru fæstir árið 2005, þegar samið 

var um umtalsverðar kjarabætur, en þeim fjölgar árin þar á eftir. Launaliður hefur 

hækkað umfram launahækkanir, sem skýrist af því að kennurum hefur fjölgað jafnt 

og réttindalausum kennurum hefur fækkað. Þá er rétt að halda því til haga að öðru 

starfsfólki hefur fækkað á milli áranna 2007 og 2008 sem nemur 8 stöðugildum. 

Kennarar hafa verið á þessu tímabili flestir 2002 tæplega 79 stöðugildi, eru nú 78,6 

stöðugildi en voru fæstir 69,7 árið 2005. Þá hafa kennarar án réttinda aldrei verið 

færri en nú, tæplega 10 stöðugildi. 
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Mynd 10. Hlutfallsleg skipting launa og annars kostnaðar. 

Mynd 10 sýnir að skiptingin á milli launakostnaðar og annars kostnaðar er áþekk á 

milli skólanna þriggja. Það vekur athygli að hlutfall launakostnaðar skuli vera hæst í 

Varmahlíð. Skoðum þá hlutfall kennara og annars starfsfólks.  

Tafla 3. Hlutfall starfsfólks og kennara í skólunum þremur. 

Hlutfall af heild Árskóli Grunnskólinn austan Vatna Varmhlíðarskóli Samtals

starfsfólk 0,32 0,34 0,44 0,36

kennarar 0,68 0,66 0,56 0,64

Samtals 1,00 1,00 1,00 1,00   

Hér kemur í ljós að hlutfall annarra starfsmanna er hærra í Varmahlíð heldur en í 

hinum tveimur skólunum. Hlutfallið er 0,44 í Varmahlíð meðan það er 0,32 og 0,34 

í hinum skólunum. Þó getur verið villandi að nota hlutföll í samanburði, svo sem 

eins og að setja laun sem hlutfall af heildarkostnaði eins og er gert í mynd 10. 

Þannig getur verið að í skólanum í Varmahlíð sé t.d. rekstrarkostnaður lægri en í 

hinum skólunum,  og því vigti launin sem hlutfall mun meira. En eins og kom fram 

í töflu 1 þá eru í Varmahlíð 36 starfsmenn í 31 stöðugildi og börnin eru 130 en í 
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Árskóla eru 71 starfsmaður í 66,5 stöðugildum og þrisvar sinnum fleiri börn. Það 

jafngildir að í Árskóla séu 6 börn á stöðugildi, í Varmahlíð 4,2 og Austan Vatna 3,6. 

Þegar rýnt er í skiptingu stöðugilda þá er hlutfall almennra starfsmanna hærra í 

Varmahlíð, en hlutfall kennara lægra. Það vekur athygli að hlutfallið er ekki það 

sama á öllum stöðum, þó svo að aksturs- og mötuneytiskostnaður hafi verið dreginn 

frá. Einnig hefði að óathuguðu máli verið raunhæft að telja að launakostnaður í 

skólunum þremur væri hærri Austan Vatna því þar er kennt í 3 skólum á þremur 

mismunandi stöðum. Því kemur það nokkuð á óvart að annar kostnaður er hærra 

hlutfall af heildarkostnaði heldur en í Varmahlíð og Árskóla og launin lægra 

hlutfall. Þá er freistandi að halda að annar rekstrarkostnaður sé mun lægri í 

Varmahlíð en á hinum stöðunum tveimur og því komi þetta fram með þessum hætti. 

Skoðum nú launaliði nánar.  

Tafla 4. Heildarlaun, sundurliðuð 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð Samtals

Mánaðarlaun 204.853.659,00 75.256.499,00 90.940.724,00 371.050.882,00

Yfirvinna 35.988.989,00 10.267.231,00 8.642.533,00 54.898.753,00

Launatengd gjöld 54.374.034,00 18.798.404,00 22.452.670,00 95.625.108,00

Önnur launatengd gjöld 2.857.929,00 3.462.697,00 588.089,00 6.908.715,00

Samtals 298.074.611,00 107.784.831,00 122.624.016,00 528.483.458,00  

Tafla 5. Heildarlaun á hvert stöðugildi starfsmann 

Fjöldi heildarstöðugilda Árskóli Austan Vatna Varmahlíð Samtals

Mánaðarlaun 3.082.647,78 3.059.294,33 2.950.676,15 3.044.560,03

Yfirvinna 541.564,05 417.378,99 280.416,90 450.457,22

Launatengd gjöld 818.223,10 764.184,51 728.502,64 784.626,57

Önnur launatengd gjöld 43.006,25 140.764,05 19.081,22 56.687,64

Samtals 4.485.441,18 4.381.621,88 3.978.676,91 4.336.331,46  

Hér vekur athygli að heildarlaun á hvert stöðugildi eru lægst í Varmahlíð, munar 0,5 

mkr. á hvert stöðugildi. Samt er hlutfall launa af heildarkostnaði hæst þar eða 75%..  
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Mynd 11. Skipting kennaralauna eftir launaliðum. 

Meðallaun á stöðugildi kennara eru hæst í Árskóla og lægst í Varmahlíð 
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Mynd 12. Skipting launa skólaliða eftir launaliðum. 

Hjá skólaliðum er það sama upp á teningnum, meðalheildarlaun skólaliða eru hæst í 

Árskóla en lægst í Varmahlíð. Athygli vekja yfirvinnugreiðslur til skólaliða í 

Árskóla.  
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Mynd 13. Skipting launa stuðningsfulltrúa eftir launaliðum.  

Þegar kemur að meðallaunum stuðningsfulltrúa þá hefur dæmið snúist við 

meðallaun á stöðugildi eru lægst í Árskóla en hæst Varmahlíð.  
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Mynd 14. Launaliðir skólanna. 

Hér kemur fram að í Varmahlíð eru mánaðarlaun og yfirvinna á stöðugildi lægst, en 

hæst í Árskóla.  Skoðum  nánar hvernig stöðugildi starfstétta skiptast á nemendur. 

Skoðum nú hvernig stöðugildi kennara skiptast á nemendur skólana. 
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Tafla 6. Fjöldi barna á hvert stöðugildi kennara. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð

Fjöldi barna 404 89 130

Stöðugildi kennara 44,9 16,3 17,4

Fjöldi barna / stöðugildi kennara 8,99 5,47 7,49  

Í Varmahlíð eru 7,5 börn á hvert stöðugildi kennara, í Árskóla 8,9 og 5,5 Austan 

Vatna. Það getur skýrt að hluta til hvernig aldurssamsetning kennarahópsins er, 

hvort þeir hafi unnið sér inn kennsluafslátt eða ekki, ef þeir hafa ekki unnið sér inn 

kennsluafslátt þá nýtast þeir betur skólastarfinu og færri kennara þarf að ráða. Því 

yngri þeim mun færri þarf til að sinna starfinu og því verða fleiri börn á hvert 

stöðugildi.  

Tafla 7. Fjöldi barna á hvert stöðugildi stuðningsfulltrúa. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð

Fjöldi barna 404 89 130

Stöðugildi stuðningsfulltrúa 9,1 1,2 2,5

Fjöldi / stöðugildi stuðningsf. 44,6 73,0 51,9  

Stöðugildi stuðningsfulltrúa eru 1,2 Austan Vatna og eru 73 börn á hvert stöðugildi 

stuðningsfulltrúa, í Varmahlíð 52 börn og 44 í Árskóla. Þá er rétt að hafa í huga að í 

Árskóla eru flest börn um hvert stöðugildi kennara og fæst um hvert stöðugildi 

stuðningsfulltrúa. Austan Vatna er þessu öfugt farið þar eru fæst börn á hvert 

stöðugildi kennara en flest um hvert stöðugildi stuðningsfulltrúa. 

Tafla 8. Fjöldi barna á hvert stöðugildi skólaliða. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð

Fjöldi barna 404 89 130

Stöðugildi skólaliða 9,5 2,5 6,8

Fjöldi / stöðugildi skólaliða 42,5 36,2 19,2  

Athygli vekur hér hversu mörg stöðugildi skólaliða eru í Varmahlíð, en fjöldi 

skólaliða er ekki háður fjölda barna heldur frekar stærð skólahúsnæðis. Beinum því 

athyglinni að því hvernig stærð skólahúsnæðis skiptist á skólaliða. 

Tafla 9. Stærð skólahúsnæðis á hvert stöðugildi skólaliða. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð
Stærð skólahúsn. m

2
5280,6 1856 2695,1

Stöðugildi skólaliða 9,5 2,5 6,8

m2 / skólaliða 556,1 754,6 398,6  
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Tafla 9 sýnir skólinn Austan Vatna hefur yfir rúmlega 1800 fermetrum að ráða, 

Varmahlíð rúmlega 2600 og Árskóli 5300. Miðað við Árskóla og skólann Austan 

Vatna er Varmahlíð að nota fleiri skólaliða en hinir skólarnir tveir. Í Árskóla eru 9,5 

stöðugildi um tæplega 5.280 m2  eða tæplega 555 m2 á stöðugildi, Austan Vatna eru 

þetta 740 m2  á stöðugildi og í Varmahlíð 396 m2. Væru skólarnir allir að nota sína 

skólaliða jafn vel og gert er austan Vatna þá myndu duga í Árskóla 7,13 stöðugildi 

og í Varmahlíð 3,6 stöðugildi skólaliða. Hér er komin skýring að hluta til af hverju 

hlutfall launa er hærra í Varmahlíð en í hinum skólunum. Fjöldi skólaliða er þar 

meiri en í Árskóla og austan Vatna, og verður ekki skýrður með fjölda barna né 

stærð húsnæðis í samanburði við hina skólana tvo. Einnig má benda á að ef ekki 

væru þetta margir skólaliðar í Varmahlíð þá væru meðallaun á stöðugildi ekki jafn 

lág þar og raun ber vitni. 

Húsaleiga  

Húsaleiga skólanna er stærsti einstaki gjaldaliður fyrir utan launagreiðslur. Þykir 

rétt að sýna hann hér með launakostnaði og öðrum kostnaði sem hlutfall af öllum 

útgjöldum. Þá sker Varmahlíð sig enn úr. Húsaleiga er hærra hlutfall í Varmahlíð af 

öllum útgjöldum.  

73% 71% 75% 73%

12% 15% 7% 11%

15% 14% 17% 15%

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð Samtals

Hlutfallsleg skipting launa, annars 
kostnaðar og húsaleigu

launakostnaður annar kostnaður húsaleiga

 

Mynd 15. Hlutfallsleg skipting launa, annars kostnaðar og húsaleigu. 
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Þegar laun og húsaleiga hafa verið dregin frá heildargjöldum, þá er annar 

rekstarkostnaður í Varmahlíð 7% af heildarútgjöldum, 12% í Árskóla og 15% 

Austan Vatna. Það vekur athygli að annar rekstrarkostnaður skuli vera þetta mikið 

lægri í Varmahlíð en annars staðar. Skoðum nú hvernig annar rekstrarkostnaður 

skiptist niður á nokkur kostnaðarsöfn og síðan í framhaldi hvernig sá kostnaður 

skiptist á hvern nemanda og á fermetrafjölda skólahúsnæðis. 

 Tafla 10. Annar rekstrarkostnaður sundurliðaður á kostnaðarsöfn  

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð Samtals

Húsaleiga 60.326.480 21.179.512 28.065.137 109.571.129

Tölvukostnaður 16.342.061 3.553.980 3.809.124 23.705.164

Rafmagn og hiti 3.652.144 2.180.790 814.961 6.647.895

Bækur 2.447.947 666.921 866.639 3.981.508

Ritföng 1.244.678 838.458 534.256 2.617.392

Efniskaup smíðar/saumar 1.782.719 1.033.105 971.760 3.787.584

Viðhald 2.368.796 1.648.403 2.461.984 6.479.183

Innri viðskipti 4.310.056 107.049 76.817 4.493.922

Önnur húsaleiga 1.177.900 5.580.957 0 6.758.857

Endurmenntun 1.345.104 631.185 37.400 2.013.689

Nemendaferðir 3.404.040 1.592.300 302.753 5.299.093

Sími og burðargj. 903.330 584.609 577.358 2.065.297

Hreinlætisvörur 1.232.597 372.523 457.711 2.062.831

Annað ótilgreint 7.674.408 3.874.622 1.032.889 12.581.919

Samtals 108.212.260 43.844.414 40.008.789 192.065.463  

Skiptum þessum kostnaðarsöfnum á hvern nemanda og á fermeter skólahúsnæðis. 
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Tafla 11. Annar rekstrarkostnaður á hvern nemanda. 

Fjöldi nemenda Árskóli Austan Vatna Varmahlíð Samtals

Húsaleiga 149.323 237.972 215.886 175.877

Tölvukostnaður 40.451 39.932 29.301 38.050

Rafmagn og hiti 9.040 24.503 6.269 10.671

Bækur 6.059 7.493 6.666 6.391

Ritföng 3.081 9.421 4.110 4.201

Efniskaup smíðar/saumar 4.413 11.608 7.475 6.080

Viðhald 5.863 18.521 18.938 10.400

Innri viðskipti 10.668 1.203 591 7.213

Önnur húsaleiga 2.916 62.707 0 10.849

Endurmenntun 3.329 7.092 288 3.232

Nemendaferðir 8.426 17.891 2.329 8.506

Sími og burðargj. 2.236 6.569 4.441 3.315

Hreinlætisvörur 3.051 4.186 3.521 3.311

Annað ótilgreint 18.996 43.535 7.945 20.196

samtals 267.852 492.634 307.760 308.291  

Ef húsaleiga væri dregin frá þá væri kostnaður á hvern nemanda 91.800 kr. í 

Varmahlíð en í Árskóla 118.500 kr. En Austan Vatna væri kostnaður á hvern 

nemanda 254.600 kr. 

 

Tafla 12. Annar rekstrarkostnaður á fermeter. 

Stærð húsnæðis í m2
Árskóli Austan Vatna Varmahlíð Samtals

Húsaleiga 11.424 11.411 10.413 11.145

Tölvukostnaður 3.095 1.915 1.413 2.411

Rafmagn og hiti 692 1.175 302 676

Bækur 464 359 322 405

Ritföng 236 452 198 266

Efniskaup smíðar/saumar 338 557 361 385

Viðhald 449 888 914 659

Innri viðskipti 816 58 29 457

Önnur húsaleiga 223 3.007 0 687

Endurmenntun 255 340 14 205

Nemendaferðir 645 858 112 539

Sími og burðargj. 171 315 214 210

Hreinlætisvörur 233 201 170 210

Annað ótilgreint 1.453 2.088 383 1.280

Samtals 20.492 23.623 14.845 19.535  



Viðskipta- og raunvísindadeild HA  Rekstrarkostnaður grunnskóla í Skagafirði 

Viðskiptaskor    HF 

 

 

 

41 

 

Til að byrja með er forvitnilegast að sjá að húsaleiga á fermeter er lægst í 

Varmahlíð, en samt er húsaleigan hæst 17%  af heildarkostnaði þar. Að frádreginni 

húsaleigu þá er rekstrarkostnaður lægstur á hvern fermeter í Varmahlíð 4.400 kr. í 

Árskóla 9.000 kr. og Austan Vatna eru 12.200 kr. Áberandi er hve annar 

rekstrarkostnaður er mikið lægri í Varmahlíð hvort heldur sem reiknað er með 

fjölda barna eða stærð húsnæðis.  

Beinum nú sjónum okkar að ólíkum kostnaðarvöldum í skólunum þremur. Byrjum á 

að skoða fjölda barna og stærð skólahúsnæðis.  

Tafla 13. Stærð skólahúsnæðis á hvert barn. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð
Stærð skólahúsn. m

2
5280,6 1856 2695,1

Fjöldi barna 404 89 130

m2 / barn 13,1 20,9 20,7  

Þegar borið er saman rými á hvern nemenda þá eru Varmahlíð og skólinn Austan 

Vatna með sambærilegan stuðul eða tæplega 21 m2 á hvert barn á meðan í Árskóla 

eru 13m2 fyrir hvert barn.  

Skoðum nú  samanburð á milli ólíkra kostnaðarvalda í skólunum þremur. Byrjum á 

að skoða hvernig laun og annar kostnaður skiptist á skólana eftir því hve nemendur 

eru margir. 

Tafla 14. Skipting annars kostnaðar og launa á fjölda barna. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð

Laun og launakostnaður 298.074.611 107.784.831 122.624.016

Annar kostnaður 108.212.260 43.844.414 40.008.789

Fjöldi barna 404 89 130

Laun / barn 737.808 1.211.066 943.262

Annar kostnaður / barn 267.852 492.634 307.760  

Tafla 14 sýnir að eftir því sem börnunum fjölgar í skólunum þá lækkar 

meðalkostnaðurinn. Skoðum nú hvernig kostnaðurinn skiptist, þegar skoðuð eru 

laun og annar kostnaður eftir bekkjardeildum, en þá snýst dæmið við. Eftir því sem 

bekkjardeildum fjölgar því meiri verður kostnaðurinn við hverja bekkjardeild. Rétt 

er að hafa það í huga að bekkjardeildirnar eru ákaflega misjafnar að stærð, í 

Varmahlíð eru að jafnaði 13 börn, Árskóla 19 og Austan Vatna eru 9 börn í 

bekkjardeild. Væru 19 börn í öllum bekkjardeildum þá væru 7 bekkjardeildir í 
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Varmahlíð og 5 Austan Vatna og þá liti dæmið nokkuð öðruvísi út. Þá væri 

meðalkostnaðurinn á bekkjardeild í Árskóla hinn sami 14 mkr, Austan Vatna 21,4 

mkr og í Varmahlíð 17,4 mkr. Sem er í takt við meðalútgjöld á fjölda barna. Því 

getur bekkjardeild sem sem kostnaðarvaldur ekki nýst til samanburðar nema að 

bekkjardeildirnar séu jafn stórar. Annars er verið að bera saman ólíka hluti og slíkur 

samanburður getur aldrei gefið rétta mynd. Það er sama niðurstaða og Bjørnenak 

(2000, bls. 203 og 204) kemst að, í Osló er meðalkostnaður lægstur, það liggur að 

hluta til í því að þar eru líka bekkjardeildirnar stærri. Þar munar um tvo nemendur 

að meðaltali í bekkjarstærð. Í okkar dæmi munar enn meira. 

Tafla 15. Laun og annar kostnaður á bekkjardeild. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð

Laun og launakostnaður 298.074.611 107.784.831 122.624.016

Annar kostnaður 108.212.260 43.844.414 40.008.789

Bekkjardeildir 21 10 10

Laun / bekkjardeild 14.194.029 10.778.483 12.262.402

Annar kostnaður / bekkjard. 5.152.965 4.384.441 4.000.879  

Lítum á töflu 16 þar sem er annar kostnaður og laun á kennslumagn. Árskóli er með 

mest kennslumagn 968 kennslustundir, Varmahlíð með 420 kennslustundir og 

skólinn Austan Vatna með 384. Þá vekur það athygli að laun á kennslustund eru 

hæst í stærsta skólanum þannig að nokkru munar, og að í skólanum Austan Vatna er 

laun pr. kennslustund lægst. Hér getur verið að hlutfallið á stöðugildunum sé að 

spila inní. Í Árskóla eru fæstar kennslustundir á hvert stöðugildi kennara, en flestar í 

Varmahlíð. Annar kostnaður á kennslumagn er áþekkur milli skólanna þriggja, þó 

ívið lægri í Varmahlíð.  

Tafla 16. Annar kostnaður og laun á kennslumagn. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð

Laun og launakostnaður 298.074.611 107.784.831 122.624.016

Annar kostnaður 108.212.260 43.844.414 40.008.789

Kennslumagn samtals 968 384 420

Laun / kennslumagn 307.928 280.690 291.962

Annar kostnaður / kennslum. 111.790 114.178 95.259  
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Tafla 17. Laun og annar kostnaður á heildarstöðugildi. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð

Laun og launakostnaður 298.074.611 107.784.831 122.624.016

Annar kostnaður 108.212.260 43.844.414 40.008.789

Heildarstöðugildi 66,5 24,6 30,8

Laun / heildarstöðugildi 4.485.441 4.381.622 3.978.677

Annar kostn. / heildarstöðug. 1.628.383 1.782.344 1.298.131  

Töflur 16 og 17 gefa til kynna að launakostnaður á kennslumagn og stöðugildi 

skólanna sé sambærilegur, þó er hann lægstur í Varmahlíð, en þar eru líka 

stöðugildi skólaliða fleiri en í hinum skólunum. Þá er rétt að rifja upp að hlutfallið á 

milli annarra starfsmanna og kennara er 0,44 í Varmahlíð og því hlutfallslega fleiri 

ódýrir starfsmenn þar. Samanber töflu 3. Ef hlutfall almennra starfsmanna væri það 

sama í öllum skólunum þá væru laun á stöðugildi hin sömu í öllum skólunum 

þremur. Ef til vill eru hér komnir kostnaðarvaldarnir sem leitað er að.  

Tafla 18. Kennslumagn og nemendur. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð

Kennslumagn samtals 968 384 420

Fjöldi barna 404 89 130

Kennslumagn / barn 2,4 4,3 3,2  

Kennslumagn á hvert barn er minnst í Árskóla 2,4, 3,2 í Varmahlíð og mest 4,3 

stundir Austan Vatna.  

Tafla 19. Stöðugildi og nemendur. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð

Heildarstöðugildi 66,5 24,6 30,8

Fjöldi barna 404 89 130

Fj.barna / stöðugildi 0,16 0,28 0,24

Heildarstöðugildi / fj.barna 6,1 3,6 4,2  

Á hvern nemenda eru 0,16 stöðugildi í Árskóla, 0,24 í Varmahlíð og 0,28 Austan 

Vatna. Ef hlutfallinu er snúið við þá eru á hvert heildarstöðugildi 6,1 barn í Árskóla, 

3,6 Austan Vatna og 4,2 í Varmahlíð.  

Tafla 20. Kennslumagn og heildarstöðugildi. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð

Kennslumagn samtals 968 384 420

Heildarstöðugildi 66,5 24,6 30,8

Kennslumagn / heildarstöðugildi 14,6 15,6 13,6  
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Tafla 21 sýnir minnst kennslumagn á stöðugildi í Varmahlið 13,6 stundir, þá í 

Árskóla 14, 6 og að lokum Austan Vatna 15,6 á hvert stöðugildi. Það má segja að 

þessar tölur endurspegli hlutfallslega skiptinu launa á móti öðrum kostnaði. Ef 

hlutfallsleg skipting launa og annars kostnaðar er skoðuð með þessarri töflu, þá er 

hlutfall launa 75% af heildarútgjöldum þar sem eru fæstar kennslustundir á bak við 

hvert stöðugildi, 71% er hlutfall launanna Austan Vatna og þar eru líka flestar 

kennslustundir á hvert stöðugildi. Í Árskóla eru 73% alls kostnaðar laun og 14,6 

kennslustundir á stöðugildi. Hér er átt við heildarstöðugildi og þá eru allir 

starfsmenn taldir með. 

Skoðum nú hvernig kennslumagn skiptist á stöðugildi kennara 

Tafla 21. Kennslumagn á stöðugildi kennara. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð

Kennslumagn samtals 968 384 420

Stöðugildi kennara 44,92 16,28 17,35

Kennslumagn / stöðug.kenn. 21,5 23,6 24,2  

Hér sést að Varmahlíð er að nýta sína kennara best eða 24,2 kennslustundir á 

stöðugildi, þá skólinn Austan Vatna 23,5 og Árskóli síst eða 21,55. Hér getur líka 

verið um villandi samanburð að ræða, hér getur spilað inn í kennsluafsláttur kennara 

og aldurssamsetning kennarahópsins. En væri Árskóli að nýta sína kennara á sama 

hátt og Varmahlíð þá þyrfti 40 stöðugildi þar til að sinna þeirri kennslu sem þar fer 

fram. En í dag er því sinnt með 44,92 stöðugildum. Ef tafla 20 og 21 eru skoðaðar 

saman þá má sjá að munurinn, sem er á milli kennslumagns á stöðugildi og á 

stöðugildi kennara, er mestur í Varmahlíð 10,6, Austan Vatna 8 og í Árskóla er 

munurinn 6,9. Þessi munur þykir benda til þess að stöðugildi hjá öðru starfsfólki en 

kennurum séu of mörg í Varmahlíð.  

Skoðum nú hvernig stuðningsfulltrúar eru að nýtast í skólunum þremur.  

Tafla 22. Kennslumagn og stöðugildi stuðningsfulltrúa. 

Árskóli Austan Vatna Varmahlíð

Kennslumagn samtals 968 384 420

Stöðugildi stuðningsfulltrúa 9,1 1,2 2,5

Kennslumagn / stöðug.stuðn.fulltr. 106,7 315,2 167,5  

Hér kemur nokkuð athyglisvert í ljós. Að Austan Vatna eru 1,2 stöðugildi 

stuðningsfulltrúa til aðstoðar í 384 vikustundum eða 320 kennslustundir á 
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stöðugildi. Tilsvarandi í Varmahlíð eru 2,5 stöðugildi fyrir 420 vikustundir eða 168 

á stöðugildi og í Árskóla eru 9,1 stöðugildi stuðningsfulltrúa fyrir 968 vikustundir 

eða 106 vikustundir á stöðugildi. Einhverjum kynni að detta til hugar að hér væri 

kominn liður sem spara mætti eða nýta betur á einhvern hátt. En nú kemur aftur að 

því að það er ekki svo einfalt að bera saman skólana þrjá og nægir að nefna að 

bekkjarstærðirnar eru mjög ólíkar. Í Árskóla þar sem eru fæstar kennslustundir á 

stöðugildi stuðningsfulltrúa þar er jafnframt fjöldi nemenda á hvert stöðugildi 

kennara 8,9 börn, í Varmahlíð 7,5 börn og Austan Vatna 5,4 börn. Væri það 

viðmiðið 5,4 börn á stöðugildi kennara þá væru í Árskóla tæplega 75 stöðugildi 

kennara, en ef viðmiðið væri Árskóli þá væru stöðugildin 10 Austan Vatna. En 

skýringin á miklum fjölda stöðugilda Austan Vatna helgast af landfræðilegum 

annmörkum, skólahaldið er dreift og því nýtast kennarar ekki betur en svo. Á móti 

kemur að notaðir eru færri stuðningsfulltrúar. Skoðum enn frekar hvernig annar 

rekstrarkostnaður skiptist. Höfum samt hugfast að annar rekstrarkostnaður hélst 

nánast í sömu tölu fyrir skólana alla þrjá á tímabilinu 2002 til 2006 en fór síðan ívið 

hækkandi árin 2007 og 2008, og að skoðaðar voru óverðleiðréttar tölur. Áður hefur 

verið skipt niður í laun og húsaleigu og annan rekstrarkostnað. 
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Tölvukostnaður 

 Skoðum nú þriðja stærsta útgjaldalið skólanna sem er tölvukostnaður. 
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Laun og launakostnaður Húsaleiga Tölvukostnaður Annar kostnaður

 

Mynd 16. Hlutfallsleg skipting launa, húsaleigu, tölvukostnaðar og annars kostnaðar.  

Hér vekur athygli að allur tölvukostnaður er helmingi hærri í Árskóla heldur en í 

hinum skólunum tveimur, ef miðað er við heildarútgjöld. Heil 4% af 

heildarútgjöldunum. Töflur 10, 11 og 12 sýna að hvort heldur er notaður, fjöldi 

nemenda eða stærð húsnæðis, þá er kostnaðurinn mun hærri í Árskóla en í hinum 

skólunum tveimur. Ekki er rétt að nota fermetrafjölda sem kostnaðarvald við rekstur 

tölvu. En engu að síður er hér um mjög háa upphæð að ræða, ef til vill hefði verið 

rétt að nota við þetta kostnaðarsafn fjölda tölva á hverjum stað.  Heildarkostnaður 

við tölvur, hugbúnað og tengingar er 23 mkr. og þar af viðhald tölvubúnaðar 13,4 

mkr. Það væri áhugavert fyrir stjórnendur að kanna þann einstaka lið nánar.   
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Fært upp á aðrar rannsóknir 

Hér í þessum kafla verða tölur fyrir skólana þrjá settar inn í niðurstöður annarra 

rannsókna sem birtar hafa verið og skoðað hvernig þær koma heim og saman við 

þær. Fyrst skal nefna rannsókn Vífils Karlssonar sem birt var 2003 og fjallar um 

meðalkostnað, þar voru sett fram tvö líkön sem gætu skýrt hverjar væru helstu 

skýribreyturnar í hegðun meðalkostnaðar við rekstur grunnskóla. Gögnin sem lágu 

til grundvallar rannsókn hans eru fengin úr gagnagrunni Sambands íslenskra 

sveitarfélaga frá 2000 og náðu til 108 grunnskóla af þeim 184 sem voru starfræktir 

þá, en í þessum 108 var kennt í öllum bekkjardeildum. Í öðru lagi er Vífill að 

rannsaka heildarkostnað grunnskóla og hefur sett fram kostnaðarfall með 

skýribreytum. Gögnin sem liggja til grundvallar þeirri rannsókn eru úr sama 

gagnabanka og fyrri rannsóknin, en nú liggja til grundvallar gögn frá árinu 2006 og 

úrtakið er 158 grunnskólar á Íslandi. 

Meðalkostnaður grunnskóla  

Vífill Karlsson (2003) setti fram tvö líkön sem afrakstur rannsókna sinna og eru þau 

eftirfarandi.  

Líkan 1 

log C = α+ β1 log N +β2 log K + β3 log R + ε  

Líkan 2 

log C = α + β2 log K + β3 log R + β4 log S + ε  

Stuðlarnir fyrir líkönin hvort um sig eru eftirfarandi:  
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stuðull líkan 1 líkan 2

α 3,19417 3,483438

β1 =N -0,27358 ------- N = Fjöldi nemenda

β2=K -0,42294 -0,57687 K = Kennarahlutfall

β3=R 0,072879 0,054269 R = Réttindakennarahlutfall

β4=S ------ -0,94594 N = Nemenda/kennarahlutfall

R2 = 0,752 0,801 skýringarhlutfall líkansins  

Líkön þessi eru fengin með aðhvarfsgreiningu. Sett eru inn hlutföll fyrir hvern skóla 

sem kennt er í á öllum stigum grunnskólans og fengnir ofangreindir stuðlar.  

Upphaflega voru settar inn í líkönin upplýsingar fyrir árið 2008, þær er liggja til 

grundvallar greiningunum að framan. Kom þá í ljós að líkan 1 var að skýra kostnað 

skólanna frá 0,25 til 0,39, en líkan 2 var að skýra kostnaðinn frá 0,36 til 0,48 eða 

örlítið betur, þá var bætt við verðleiðréttingu miðað við meðalvísitölu neysluverðs 

2000 og 2008, þá skýrði líkan 1, frá 0,38 til 0,60 og líkan 2 frá 0,56 til 0,74. Það má 

lesa af þessum tölum að líkan 2 er að skýra betur kostnaðinn í skólunum þremur, 

heldur en líkan 1. Þegar hér var komið, þótti forvitnilegt að skoða hvernig líkönin 

hefðu staðist tímans tönn og reiknað á sama hátt fyrir árið 2000 þá kom í ljós að 

líkan 1 var að skýra kostnað þessarra skóla frá 0,68 til 0,98 og líkan 2 frá 0,77 til 

þess að skýra kostnaðinn að fullu. Þá var bætt við fyrir árin 2002, 2004 og 2006 þar 

sem líkanið fyrir heildarkostnað eru gögnin til grundvallar frá árinu 2006, svo hægt 

væri að skoða líkan 1 og 2 fyrir meðalkostnað til samanburðar við líkan um 

heildarkostnað. Einnig var reiknað fyrir fimm ár á tveggja ára fresti til að sjá 

hvernig tíminn leikur líkönin. 
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Mynd 17. Líkan 1, rauntölur og verðleiðréttar tölur. 



Viðskipta- og raunvísindadeild HA  Rekstrarkostnaður grunnskóla í Skagafirði 

Viðskiptaskor    HF 

 

 

 

50 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2000 2002 2004 2006 2008

Líkan 2 Árskóli

Líkan 2 Austan Vatna

Líkan 2 Varmahlíð

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2000 2002 2004 2006 2008

Verðleiðrétt Líkan 2 Árskóli

Austan Vatna

Varmahlíð

 

Mynd 18. Líkan 2, rauntölur og verðleiðréttar tölur. 

Á myndum 17 og 18 má sjá að líkan 2 skýrir meðalkostnað betur fyrir skólana sem 

hér um ræðir hvort heldur sem er verðleiðrétt eða óverðleiðrétt. Líkan 1 nær ekki að 

skýra eins vel meðalkostnaðinn hvort heldur hann er verðleiðréttur eða ekki. Á 

myndinni má sjá að eftir því sem líkanið eldist því ver nær það að skýra 

meðalkostnaðinn, þrátt fyrir að vera verðleiðrétt. Þá vaknar sú spurning, hvers 

vegna eru líkönin ekki að skýra meðalkostnaðinn betur en raun ber vitni þegar frá 

líður. Hlutföllin sem notuð eru breytast milli ára, eins og fram er komið hér áður þá 

eru réttindakennarar fleiri og kennarar án réttinda færri, ef til vill gerir það að 
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verkum að líkönin virðast ekki standast tímans tönn fyrir þessa þrjá skóla. Þegar 

skoðað er hver munurinn er á líkönunum tveimur, þá er í líkani 1, reiknað með 

fjölda nemenda, kennarahlutfalli og réttindakennarahlutfalli, í líkani 2 eru 

kennarahlutfall og réttindakennarahlutfall og hlutfall nemenda og kennara, en fjölda 

nemenda sleppt. Það er athyglisvert, þar sem gjarnan er miðað við kostnað á hvern 

nemenda í samanburði á rekstri grunnskóla, að það líkan sem hefur ekki fjölda 

nemenda innifalinn skýrir betur meðalkostnaðinn. En í líkani 2 er fjöldi nemenda 

falinn í hlutfalli nemenda og kennara, en það má til sanns vegar færa þar sem 

launakostnaður er um 75% af heildarútgjöldum, að þá geti það verið sennilegt að 

þetta hlutfall skýri betur meðalkostnaðinn heldur en fjöldi nemenda einn og sér. R2 

fyrir líkan 2 er hærra en fyrir líkan 1 og því samhengi þar á milli að líkan 2 skýri 

betur meðalkostnað fyrir skólana þrjá. 

Heildarkostnaður grunnskóla 

Vífill Karlsson (munnleg heimild, mars 2009) hefur einnig rannsakað 

heildarkostnaðarfall fyrir grunnskóla. Rannsóknin er ekki fullunnin og var veitt 

heimild til að vitna til hennar með fyrirvara um að verkinu er ekki lokið. Til 

grundvallar er lagt upp með sambærileg gögn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

og í fyrri rannsókn á meðalkostnaði. Gögnin eru frá 2006, gerð var aðhvarfsgreining 

á heildarkostnaði og fjölda nemenda og þá kemur fram eftirfarandi 

heildarkostnaðarfall: 

Y = 38.398 + 727,51x ;  x er fjöldi nemenda  

R2 fyrir þetta fall er 0,9336 sem vill segja hversu marktækt það má vera. 

Eftirtektarvert er, hversu hátt R2 gildið er fyrir fallið, það er mun hærra heldur en í 

líkönunum tveimur fyrir meðalkostnað hér að framan. Einkum og sér í lagi þar sem 

hér er eingöngu miðað við fjölda nemenda á móti heildarkostnaði, en ekki reiknað 

með hlutfalli kennara né nemenda/kennarahlutfalli eða réttindakennarahlutfalli. Í 

líkani 1 þar sem reiknað var með fjölda nemenda er R2 fyrir það fall nokkuð lægra 

heldur en hér er. Reiknaður var heildarkostnaður fyrir skólana þrjá samkvæmt 

heildarkostnaðarfallinu fyrir árin 2006 og 2008, og verðleiðrétt miðað við meðal 

neysluverðsvísitölu áranna 2006 og 2008. 
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Mynd 19. Heildarkostnaðarlíkan, óverðleiðrétt. 
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Mynd 20. Heildakostnaðarlíkan, verðleiðrétt. 

Heildarkostnaðarfallið nær að skýra heildarkostnað fyrir Varmahlíð að fullu en ekki 

nema að hluta til fyrir Árskóla og síst fyrir skólann Austan Vatna. Rétt þykir að 

minna aftur á sérstöðu þess skóla en þar er skólinn rekinn á þremur stöðum.  

Meðalkostnaðarföllin eru ekki að skýra nema að hluta meðalkostnaðinn í skólunum 

sem hér er fjallað um og því ver sem árin líða. Í skólunum sem hér um ræðir fara 

tæp 9% af heildarkostnaði í skólaakstur. Hér hefði verið æskilegt að hafa stuðul 

fyrir skólaakstur og sjá hvort hann hefði þá náð að skýra betur meðalkostnað 
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þessarra skóla. Sama segir um heildarkostnaðarfallið, þar er eftirtektarvert hversu 

vel það fall nær að skýra heildarkostnaðinn í Varmahlíð, þegar eingöngu er reiknað 

útfrá heildarfjölda barna. Þá er rétt að hafa í huga að annar rekstrarkostnaður er mun 

lægri á barn og á hvern fermeter í Varmahlíð heldur en í hinum skólunum þremur. 

Því vigtaði húsaleiga og launakostnaður sem hærra hlutfall af heildinni.  

Bjørnenak (2000, bls. 198) setur fram kostnaðarfall með aðhvarfsgreiningu á 245 

skólum í fjórum norskum borgum. Þar eru óháðu breyturnar fjöldi bekkja, fjöldi 

nemenda í bekk, fjöldi nemenda með sérþarfir og fjöldi nemenda af erlendu bergi 

brotnir, árstekjur foreldra og síðan dymbilbreytur fyrir aðrar borgir en Osló, 

samsetta skóla og efribekki grunnskólans. Hæsti stuðullinn í fallinu er fyrir fjölda 

bekkja og er talinn hafa mest skýringargildi fyrir kostnaðinn. Þessi breyta ein og sér 

er talin skýra yfir 50% af heildarkostnaði dæmigerðs skóla eða NOK 419.184. 

Forvitnilegt gæti verið að gera aðhvarfsgreiningu á íslenskum skólum með þessum 

upplýsingum og sjá hvort niðurstaðan gæti verið nýtileg. Upplýsingar um 

breyturnar, fjölda bekkja og meðalfjölda nemenda í bekk liggja fyrir hjá Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga. Örðugra gæti reynst að safna upplýsingum um fjölda 

nemenda með sérþarfir og af erlendu bergi brotna. Ógerningur kann að vera að fá 

upplýsingar um árstekjur foreldra. En þessar tvær sem eru fyrirliggjandi hjá 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga eru þær sem skýra að stærstum hluta kostnað í 

norsku rannsókninni og því fyrirhafnarinnar virði að keyra þær fyrir íslenska skóla.  



Viðskipta- og raunvísindadeild HA  Rekstrarkostnaður grunnskóla í Skagafirði 

Viðskiptaskor    HF 

 

 

 

54 

 

Tillögur 

Ætlunin er að nefna þrjár leiðir hér sem gætu verið mögulegar fyrir stjórnendur að 

líta til þegar þarf að huga að því að draga úr kostnaði í rekstri skólanna. 

Fyrst er að skera niður yfirvinnu. Af öllum launagreiðslum sem eru 528 mkr. með 

launatengdum gjöldum, þá eru 54 mkr. greiddar sem yfirvinna. Þessar 54 mkr. með 

launatengdum gjöldum gera 63 mkr. Hluti þessarar yfirvinnu var bundinn í 

kjarasamningi kennara þegar kennsluskylda var lækkuð. Í dag er ástandið þannig í 

þjóðfélaginu að laun eru lækkuð, starfshlutfall er lækkað. Líta verður í hvern krók 

og kima til að halda kostnaði í skefjum.  

Þegar fram í sækir og ráðrúm gefst þá má fara að huga að annarri leið. Til að byrja 

með á að setja einn skólastjóra yfir alla skólana þar með talda leikskólana. Nokkur 

umræða hefur verið um að draga úr þeim skörpu skilum sem eru á milli skólastiga í 

dag. Á milli leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Þetta starf er hafið með 

skólahóp í leikskóla og með þeim valmöguleika að börn í efstu bekkjum grunnskóla 

sem lokið hafa samræmdu prófi í grein geta hafið nám í framhaldsskóla í því fagi. 

Þetta má gera í ríkara mæli og þá þannig að það sem nú er 1.-4. bekkur grunnskóla 

yrði að yngri barna stigi. Kennt yrði þar sem nú er starfræktur leikskóli, á Hólum, 

Sólgörðum, Hofsósi og Varmahlíð. Til að öllum yrði gert jafn hátt undir höfði þá 

yrði öllum efstu bekkjum grunnskólans kennt á Sauðárkróki. Þar sem öll börn á 

unglingastigi hefðu þá jafna möguleika á að sækja nám í framhaldsskólanum og 

bera ábyrgð á námi sínu sjálf auk þess sem það væri þá einstaklingsmiðað eins og 

gert er ráð fyrir í Aðalnámsskrá fyrir grunnskóla. Um væri að ræða fjölgun um eina 

bekkjardeild í árgangi og því þarf að finna pláss fyrir þann hóp á Sauðárkróki. Það 

mætti leysa með því að hafa í Varmahlíð, tvo til þrjá árganga af miðstigi. Þá þarf 

ekki að byggja nýtt húsnæði og byggingar sem fyrir eru nýtast. Í stuttu máli sagt; 

Á Sólgörðum yrðu 1.-4. bekkur  ásamt leikskóla samtals 1 bekkjardeild. 

Á Hólum yrðu 1.-4. bekkur ásamt leikskóla samtals 1 bekkjardeild. 

Á Hofsósi yrðu 1-7. bekkur ásamt leikskóla samtals 2 bekkjardeildir. 
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Í Varmahlíð yrðu 1.-7. bekkur ásamt leikskóla.samtals 11 bekkjardeildir. 

Á Sauðárkróki yrðu 1.-4. bekkur og 8.-10. bekkur fyrir allt héraðið samtals 17 

bekkjardeildir. 

Samtals yrðu þetta 32 bekkjardeildir en eru í dag 41. Með þessu móti mætti spara 

35/26 = 1,35 stöðugildi kennara fyrir hverja bekkjardeild. 1,35*9=12 stöðugildi sem 

myndu sparast, meðalkostnaður fyrir hvert stöðugildi kennara er í dag 4,08 mkr. 

sem gerir tæplega 49 mkr. á ári, til viðbótar eru launatengd gjöld samtals 67 mkr. 

Ekki er gert ráð fyrir þeim sparnaði sem hlýst af að hafa einn skólastjóra yfir öllum 

skólunum og leikskólunum, né er gert ráð fyrir þeim kostnaði sem kann að koma til 

við aukinn akstur.  Eitt er gott að hafa hugfast. Nú eru í Sveitarfélaginu 315 börn á 

aldrinum eins til sex ára (Hagstofan 2009) eða að meðaltali 52 börn í árgangi, 

spannar 47 til 64 börn, í skólunum þremur eru nú að jafnaði 62 börn í árgangi. Því 

kann það að vera enn ríkari ástæða til að huga að meiri sameiningu skólanna en nú 

er þar sem fyrirsjáanlegt er að enn muni fækka.  

Þriðja leiðin sem nefnd er hér sem möguleiki er að í Varmahlíð og í skólanum 

Austan Vatna væri skólavikunni þjappað á fjóra daga í stað fimm. Með því móti má 

draga úr kostnaði við skólaakstur um 20%, í þeim skólum, í dag er sá kostnaður 50 

mkr. þar gætu sparast 10 mkr.  

Vera má að þessar hugmyndir hljóti ekki hljómgrunn. En þegar hart er í ári eins og 

nú er og allra leiða er leitað til að draga úr kostnaði, má ekki hafna neinni hugmynd 

að óathuguðu máli. Það getur aldrei farið öðruvísi en svo að um sársaukafullar 

aðgerðir verði að ræða. Dæmin sanna, að þar sem þurft hefur að fara í óvinsælar 

aðgerðir eru ævinlega hafðar uppi háværar raddir um fánýti þeirra. En þegar átti að 

breyta aftur til fyrri vegar þá voru sömu raddir sem áður höfðu uppi gagnrýni sem 

vildu alls ekki fara aftur til fyrra horfs. 

Hvað er til ráða, nú á tímum þegar brýna þarf hnífana sem nota á til að skera niður 

kostnað í grunnskólum jafnt og annarsstaðar. Fyrst og síðast er það pólitísk 

ákvörðun sem verður að taka. Stjórnendur hafa alltaf þrjár leiðir færar, ein er að 

gera ekki neitt, sætta sig við ástandið eins og það er, önnur að fara í afgerandi 

aðgerðir og ná fram verulegum árangri og sú þriðja er að gefast upp og afhenda 
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keflið öðrum. Í dag er þetta ekki spurning um val eins og McCormic (2009, bls. 21) 

bendir réttilega á, heldur er það spurning um hvort fyrirtæki lifi af, um sveitarfélög 

og grunnskóla gilda sömu lögmál. 

Umræða 

Hér í þessarri kostnaðargreiningu hefur verið sem rauður þráður í gegnum alla 

útreikninga að skólinn í Varmahlíð er að skera sig úr hvernig kostnaður skiptist og 

hvernig hlutföll þar eru með ólíkum hætti miðað við hina skólana. Annar 

rekstrarkostnaður er mun lægri bæði sem hlutfall af heildarkostnaði skólans einnig 

þegar reiknaður er kostnaður á hvert barn eða fermetrafjölda húsnæðis. Fyrir vikið 

vegur launakostnaður meira af heildarkostnaði í Varmahlíð. Þegar laun á 

heildarstöðugildi, stöðugildi kennara og stöðugildi skólaliða eru reiknuð þá eru þau 

lægri, aftur á móti eru laun á stöðugildi stuðningsfulltrúa mun hærri í Varmahlíð en 

á hinum tveimur stöðunum. Þegar brotinn er niður annar kostnaður og frá eru dregin 

stór kostnaðarsöfn, húsaleiga og tölvukostnaður þá vekur eftirtekt að sá kostnaður 

sem eftir stendur eráberandi lægstur í Varmahlíð. Í Varmahlíð eru kennarar að skila 

mestu kennslumagni á hvert stöðugildi. En skólaliðar eru fleiri þar.  

Í skólunum Austan Vatna er aðra sögu að segja, þar er skólinn rekinn á þremur 

stöðum, annar rekstrarkostnaður þar er mun hærri hvort heldur sem miðað er við 

fjölda barna eða stærð húsnæðis. Þegar brotinn hefur verið niður heildarkostnaður 

fyrir skólann í laun, húsaleigu, tölvukostnað og annan kostnað, þá er annar 

kostnaður 13% af heildarútgjöldum þess skóla, samsvarandi eru 5% annar 

kostnaður í Varmahlíð og 8% í Árskóla. Skólinn líður fyrir hvernig hann er 

uppbyggður, á þremur stöðum er kennt 89 börnum. Þó svo að skólinn væri rekinn á 

einum stað þá væri samt sem áður um óhagkvæma rekstrareiningu að ræða. Fyrir 

hvert stöðugildi kennara eru 5,5 börn, fyrir hvert heildarstöðugildi eru 3,6 börn. 

Launakostnaður á hvert stöðugildi er ívið lægri en í Árskóla þar sem hann er hæstur. 

Eftirtektarvert er að launakostnaður á hverja kennslustund er lægstur Austan Vatna. 

Væri reiknað með sama kennslumagni á hvert barn eins og er í Árskóla 2,4 þá væri 
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sambærilegt kennslumagn Austan Vatna 213 og þá væri kostnaður á hverja 

kennslustund 505.000 kr.  

Árskóli er með lægstan kostnað á hvern nemenda hvort heldur sem eru laun eða 

annar kostnaður. Allur annar samanburður verður óhagstæður fyrir Árskóla þegar 

ekki er gert ráð fyrir því hvað liggur á bak við kostnaðarvaldana sem leitað er að. Í 

Árskóla eru flest börn á hvert stöðugildi, stöðugildi kennara, stöðugildi skólaliða en 

fæst á hvert stöðugildi stuðningsfulltrúa. Í Árskóla eru bekkjardeildirnar að jafnaði 

stærstar með 19 börn að meðaltali. Það er því nauðsynlegt að hafa það í huga þegar 

samanburður er gerður á rekstri þessarra skóla að um mjög ólíkar rekstrareiningar er 

að ræða. Nýting á stöðugildum er mjög ólík. Heppilegra er að bera saman aðra skóla 

af sambærilegri stærð til að fá samanburð.  

Þegar borinn er saman kostnaður á nemenda, bekkjardeild, kennslumagn og 

heildarstöðugildi, þá hefur Árskóli vinninginn þegar litið er á fjölda nemenda, en 

Varmahlíð á kennslumagn og stöðugildi. Austan Vatna þegar skoðað er á hverja 

bekkjardeild. En þessi samanburður er líka villandi því ekki er gert ráð fyrir að í 

hverjum bekk sé sambærilegur fjöldi, kennslumagn á hvert barn sé sambærilegt og 

fjöldi barna á hvert stöðugildi. Í þessum samanburði verður að taka tillit til þess 

hvað er á bak við hvern kostnaðarvald til að hægt sé að bera þá saman.  

Launakostnaður er stærstur hluti útgjalda skólanna 73%. Kennaralaun eru 320 mkr. 

að viðbættum launatengdum gjöldum 18,7% eru þau 380 mkr. Því eru 

kennaralaunin 72% af laununum. Sambærilegar niðurstöður í Noregi (Bjørnenak 

2000, bls. 200) eru 80% laun og þaraf 80% kennaralaun. Annar rekstrarkostnaður 

þessarra skóla hefur nánast staðið í stað síðast liðin átta ár, en hækkaði þó milli 

áranna 2007 og 2008. Það er því launakostnaðurinn sem verður að beina sjónum 

sínum að þegar farið verður að skera niður kostnað. 

Leitað er að öðrum kostnaðarvöldum en fjölda nemenda. Í þessum skólum eru 

launin 73% af heildarútgjöldum. Það sem knýr áfram launakostnaðinn er fjöldi 

stöðugilda, því er mikilvægt að nýta hvert stöðugildi sem best. Til að geta fækkað 

stöðugildum þarf að fækka bekkjardeildum, bekkjardeildum verður ekki fækkað 

nema með því að fjölga nemendum í hverri bekkjardeild, það verður ekki gert nema 

með því að sameina skóla. Eins og nú er er mjög mismunandi hvernig stöðugildin 
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eru að nýtast í skólunum. Bjørnenak (2000, bls. 199, 201 og 205) kemst að 

sambærilegri niðurstöðu með fjölda nemenda í bekkjum. Hann kemst að því að 

kostnaðarvaldurinn sem öllu stýrir er fjöldi bekkja og því þurfi að leita allra leiða til 

að halda þeim fjölda í skefjum. Meðal annars með því að færa til mörk skólahverfa 

til að ná fram sem mestum fjölda í bekkjum. 

 

Niðurstaða 

Niðurstaða rannsóknarinnar er að það er ekkert eitt algilt svar og enginn einn skóli 

að standa sig betur en annar. Taka verður tillit til ólíkra utanaðkomandi aðstæðna 

sem ekki verður ráðið við. Skólarnir eru ólíkir að uppbyggingu, því verður allur 

samanburður þeirra í milli ávallt þeim annmörkum háður. Munurinn sem kemur 

fram í samanburði þessarra skóla kemur fram í eðli og uppbyggingu þeirra. Eins og 

Björnenak bendir á (2000, bls. 203 til 208) í sinni rannsókn, þá má heimfæra á þessa 

skóla mun í útgjöldum vegna „stofnana kostnaðarvalda” og „valkvæða stefnu 

kostnaðarvalda” það má því heimfæra í þá flokka hér líkt og í Noregi. Í stofnanna 

flokknum væru kjarasamningar kennara, fjöldi nemenda í bekk, skólahverfi, á 

meðan í valkvæða stefnu flokkinn væri hægt að heimfæra kennslubækur, búnað og 

pólitískar ákvarðanir að halda úti kennslu í mörgum litlum skólum. Þessir flokkar 

kostnaðarvalda skarast og tvinnast saman. Um skólanna þrjá sem reknir eru af 

Sveitarfélaginu Skagafirði má segja að þeir séu samnefnarar fyrir þá skóla sem 

reknir eru um allt land og þeir gætu verið glæsilegir fulltrúar fyrir hvern flokk skóla. 

Einn lítill skóli sem samanstendur af þremur litlum skólum sem starfræktur er á 

þremur stöðum og samkennt í öllum árgöngum samtals 10 bekkjardeildir á þremur 

stöðum. Annar lítill skóli með eina bekkjardeild í árgangi og meðalstór skóli með 

tvær bekkjardeildir í árgangi.  

Til að geta borið þessa skóla saman þarf að hafa hugfast að eðli og uppbygging 

þessarra skóla er ólík innbyrðis og þegar samanburður er gerður er vænlegast til 

árangurs að bera saman líka skóla það er að skólarnir séu sambærilegir að stærð 

annars verður allur samanburður óraunhæfur. Uppbygging skólanna er ekki á hendi 
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stjórnenda og því að mörgu að hyggja þegar borinn er saman rekstur ólíkra skóla. 

Best er að bera saman rekstur skóla sem eru líkir að uppbyggingu. 

Því er nú næst að svara því hvað er það sem knýr þennan kostnað og hvernig má 

halda honum í skefjum. Sambandið á milli kostnaðarvaldanna hér er nemendur, 

bekkjardeild, kennslustundir, stöðugildi. Við höfum nemendur sem þarf að kenna. 

Til að geta nýtt verðmæti sem best þá þarf að hafa sem flesta nemendur í hverri 

bekkjardeild sem kennt er í hverri kennslustund af hverjum kennara. Það sem knýr 

kostnaðinn af fullum þunga er hvert stöðugildi starfsmanns og stöðugildi kennara. 

Bundið er í kjarasamningum kennara hversu margar stundir þeir kenna, lögboðið er 

hversu margar kennslustundir hvert barn á rétt á í viku hverri. Þannig að 

möguleikarnir sem stjórnendur hafa til að ráðast til atlögu við kostnaðinn eru fáir. 

Helstir eru þeir þó að fækka þeim stöðum sem kennt er á og fjölga í bekkjum þar 

sem kennt er og ná þar fram hagræðingu í krafti stærðarinnar. Kostnaður sem kann 

að sparast, hefur í för með sér aukin útgjöld vegna aksturs skólabarna milli skóla og 

heimilis. Ef farin yrði sú leið að kenna allt á einum stað þá kemur á móti að ekki er 

nægjanlegt húsrými á einum stað og byggingar sem til eru, myndu ekki nýtast. 

Landfræðileg stærð sveitarfélagsins er þannig að ekki er hægt að hafa einn skóla á 

einum stað. Norðmenn hafa farið þá leið í stórum borgum að færa til mörk milli 

skólahverfa til að draga úr kostnaði (Bjørnenak 2000, bls. 205).  

Að síðustu skal rannsóknarspurningunni svarað, en hún er: Hvaða kostnaðarvaldar 

aðrir en fjöldi nemenda, varpa skýrar ljósi á hver er heildarkostnaður við rekstur 

grunnskóla?  

Fyrst er það fjöldi bekkjardeilda, þá fjölda barna í hverri bekkjardeild, hve margar 

kennslustundir eru á bak við hvern nemenda, hver er fjöldi kennslustunda á hvert 

stöðugildi kennara, stöðugildi kennara, heildarstöðugildi. Á milli þessara 

kostnaðarvalda er sterkt samband sem lýsir sér í því að fyrir hverja bekkjardeild 

þarf 1,35 stöðugildi kennara (35/26=1,35) í hverri bekkjardeild geta verið 22 

nemendur. Hvert stöðugildi knýr síðan launakostnaðinn áfram og því er mikilvægt 

til að ná hámarksnýtingu á hvert stöðugildi að bekkjardeildirnar séu sem stærstar.  
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