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Útdráttur 

Það liggur fyrir að víða þarf að skera niður í rekstri opinberra stofnana vegna 

þrenginga í efnahagslífi og bágrar stöðu ríkissjóðs. Álag á þjónustu framhaldsskóla 

hefur vaxið með auknu atvinnuleysi og samdrætti í fjárveitingum sem sér ekki fyrir 

endann á.  Í ljósi þessa fannst höfundi áhugavert að skoða fjárveitingar til 

framhaldsskólanna og hvernig þær hafa þróast. Jafnframt var ákveðið að rýna í rekstur 

eins framhaldsskóla, Menntaskólans við Hamrahlíð, einkum kostnaðarliði hans. 

Rannsóknarspurningin er því: Hverjar eru lykilbreytur í rekstri framhaldsskólanna? 

Meginniðurstaða ritgerðarinnar er að lykilbreytur í rekstri framhaldsskólanna eru 

útreiknuð nemendaígildi og kostnaðurinn sem liggur á bak við hvert þeirra. Í ljós 

kemur að fjárveitingar til framhaldsskólanna hafa dregist saman á síðustu tveimur 

árum. Á árunum 2001 til 2008 hækkuðu fjárveitingar hlutfallslega meira en nam 

fjölgun nemenda en drógust saman eftir það. Einnig kemur fram að áætlanagerð gæti 

verið betri hjá framhaldsskólunum. Framhaldsskólarnir eru flestir með bókhaldskerfið 

Orra og mælt er með samræmingu viðfanga til að auðvelda samanburð og yfirsýn yfir 

einstaka liði innan rekstursins. Höfundur leggur til að framhaldsskólarnir taki að auki 

upp svokallað TBR kerfi en það er tekju- og bókhaldskerfi ríkisins.   

Áætlanir og eftirfylgni í Menntaskólanum við Hamrahlíð eru til fyrirmyndar. 

Nemendaígildum hefur fjölgað en tekjur hafa þó dregist saman og fjárveitingar hafa 

lækkað. Þörf er á að sundurliða kennslulaun í dagskólanum eins og gert er við annan 

kostnað.   

  



  

- 3 - 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur ...........................................................................................................6 

2 Áætlanagerð og kostnaðargreiningar ...................................................................7 

2.1 Áætlanagerð................................................................................................7 

2.2 ABC kostnaðargreining...............................................................................7 

2.3 Rekstrarbókhald ..........................................................................................8 

2.4 Fjárhagsbókhald..........................................................................................8 

3 Vísir að fyrstu framhaldsskólum Íslands .............................................................9 

4 Fjármálastjórn og rekstraráætlanir..................................................................... 10 

5 Fjárveitingar til framhaldsskólanna ................................................................... 11 

5.1 Aukin útgjöld hins opinbera ...................................................................... 11 

5.2 Fjárveitingar til mennta- og menningarmála .............................................. 11 

5.3 Fjölgun nemenda í framhaldsskólum ......................................................... 13 

5.4 Samanburður á hækkun fjárlaga og fjölgun nemenda ................................ 14 

6 Starfsemi framhaldsskólanna ............................................................................ 15 

6.1 Hlutverk og yfirstjórn ............................................................................... 15 

6.2 Reiknilíkanið ............................................................................................ 15 

6.3 Ársnemandi/nemendaígildi ....................................................................... 16 

6.4 Innheimt gjöld .......................................................................................... 16 

7 Innra rekstrarumhverfi framhaldsskólanna ........................................................ 18 

7.1 Inna – skólastjórnunarkerfi........................................................................ 18 

7.2 Orri – fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins ................................................ 18 

7.3 TBR – tekju- og bókhaldskerfi ríkisins ...................................................... 18 

7.4 Almennt bókhald ...................................................................................... 18 



  

- 4 - 

8 Menntaskólinn við Hamrahlíð .......................................................................... 20 

8.1 Innra skipulag ........................................................................................... 20 

8.2 Fjárveitingar til Menntaskólans við Hamrahlíð .......................................... 20 

8.3 Fjöldi nemenda ......................................................................................... 21 

8.4 Nemendaígildi .......................................................................................... 22 

9 Rekstur Menntaskólans við Hamrahlíð ............................................................. 23 

9.1 Kostnaðareftirlit ........................................................................................ 23 

9.2 Tekjur ....................................................................................................... 23 

9.3 Innheimta.................................................................................................. 24 

9.4 Launakostnaður ........................................................................................ 25 

9.5 Kennslulaun í dagskóla ............................................................................. 26 

9.6 Heildarkostnaður á nemenda ..................................................................... 27 

9.7 Afkoma..................................................................................................... 28 

10 ABC kostnaðargreining Menntaskólans við Hamrahlíð ..................................... 29 

11 Samantekt ......................................................................................................... 31 

11.1 Aukin samræming ..................................................................................... 31 

11.2 Aukið svigrúm til breytinga ...................................................................... 32 

11.3 Ónýttur kostur ........................................................................................... 32 

11.4 Menntaskólinn við Hamrahlíð ................................................................... 32 

12 Niðurstöður ...................................................................................................... 34 

13 Heimildaskrá .................................................................................................... 35 

  



  

- 5 - 

Myndayfirlit 

Mynd 2-1. ABC kostnaðargreining ............................................................................. 7 

Mynd 5-1. Framlög til mennta- og menningarmála og framhaldsskólanna í milljónum 

króna á föstu verðlagi. ......................................................................................... 12 

Mynd 5-2.  Hlutfall mennta- og menningarmála af vergri landsframleiðslu............... 13 

Mynd 5-3. Samanburður á hækkun fjárlaga á föstu verðlagi og fjölgun nemenda...... 14 

Mynd 8-1. Samanburður á framlögum til MH. .......................................................... 21 

Mynd 8-2. Fjöldi nemenda í MH 2001-2009............................................................. 21 

Mynd 8-3. Nemendaígildi í MH 2000-2009. ............................................................. 22 

Mynd 9-1. Innritunargjöld dagskóla, öldungadeild og endurinnritunargjöld 2001–

2009. ................................................................................................................... 24 

Mynd 9-2. Skipting kostnaðar milli kennslulauna í dagskóla, annarra launa og 

almenns reksturs 2001-2009. ............................................................................... 25 

Mynd 9-3. Hlutfall annarra launa af heildarlaunakostnaði. ........................................ 26 

Mynd 9-4. Kennslulaun í dagskóla á föstu verðlagi og á verðlagi hvers árs á hverja 

kennda stund í stundatöflu. .................................................................................. 27 

Mynd 9-5. Heildarkostnaður á hvern nemenda. ........................................................ 27 

Mynd 9-6. Afkoma MH 2001–2009 í milljónum króna. ............................................ 28 

Mynd 10-1. Skipting kostnaðar á deildir miðað við ABC kostnaðargreiningu. .......... 29 

Töfluyfirlit 

Tafla 5-1. Fjöldi skráðra nemenda í framhaldsskólum eftir kennsluformi árin 2001– 

2009 .................................................................................................................. 134 

  



  

- 6 - 

1 Inngangur 

Ritgerð þessi er lokaritgerð til BS–prófs í viðskiptafræði á reikningshaldslínu við 

Háskóla Íslands. Öflun gagna fór fram á veraldarvefnum, í fræðiritum, í fjárlögum frá 

árunum 2000 til 2010 og öðrum bókum ásamt bókhaldsgögnum frá Menntaskólanum 

við Hamrahlíð.  

Fyrst er fræðilegi flöturinn skoðaður og farið í gegnum áætlanagerð og 

kostnaðargreiningar. Fjallað er um fjárveitingar til mennta- og menningarmála á 

Íslandi frá árinu 2000 til 2010. Gerður er samanburður á fjárveitingum til 

framhaldsskólanna og mennta- og menningarmálaráðuneytis í heild og fjöldi nemenda 

skoðaður á sama tímabili. Starfsemi framhaldsskólanna er útskýrð, s.s. hlutverk, 

ábyrgðarsvið, reiknilíkanið og innra rekstrarumhverfi skólanna. Fjárveitingar til MH 

eru skoðaðar, áætlanagerðir og kostnaðardreifing. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvernig fjárveitingar til framhaldsskóla hafa 

þróast frá árinu 2000 til 2010. Ennfremur að skoða áætlanagerð, kostnaðarskiptingu 

og þróun kostnaðar í MH á sama árabili.  
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2 Áætlanagerð og kostnaðargreiningar 

Kostnaðargreiningar og áætlanagerð eru nauðsynleg tæki í rekstri fyrirtækja og 

stofnana. Misjafnt er hvaða kostnaðargreiningar henta. Aukið gegnsæi gefur aukið 

forskot til að greina kostnaðinn og sjá hvað betur má fara. Áætlanagerð er stór þáttur í 

kostnaðareftirliti. Ef eftirlit er reglulegt og frávik frá áætlunum koma upp má grípa inn 

í áður en í óefni er komið. 

2.1 Áætlanagerð 

Stofnáætlun er gerð fyrir allt árið. Heildaráætlunin skiptist í rekstraráætlun (operating 

budget) og fjárhagsáætlun (financial budget). Rekstraráætlun snýr að áætlun 

rekstrarreikningsins sem hefur svo áhrif á fjárhagsáætlunina en fjárhagsáætlunin er 

áætluð niðurstaða efnahagsreiknings og sjóðstreymis. Kostir áætlanagerðar eru aukin 

samhæfing, meiri árangur og endurgjöf frávika. Frávik eru mjög mikilvæg 

hjálpartæki. Frávik geta hjálpað til við að greina vandamál í framtíðinni, árangur 

starfseminnar og stefnu og áform fyrirtækisins (Horngren, Datar og Foster, 2006). 

2.2 ABC kostnaðargreining 

Activity Based Costing eða ABC kostnaðargreining er aðferðafræði sem er notuð til 

að greina kostnað og skipta honum niður á verkefni. Þessi aðferð er talin gefa 

nákvæmari upplýsingar um tilurð kostnaðarins heldur en hefðbundið rekstrarbókhald. 

Kostnaðargreiningin kortleggur athafnir fyrirtækisins og skiptir kostnaði hverrar 

aðgerðar á þjónustu/vörur í takt við „neyslu“ hvers kostnaðarbera. Beinan kostnað er 

hægt að rekja auðveldlega en ekki óbeinan kostnað. ABC kostnaðargreining skiptir 

óbeinum kostnaði eftir verkþáttum og eyrnamerkir einstökum vörum eða þjónustu.  

 

Mynd 2-1. ABC kostnaðargreining 
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ABC kostnaðargreining gerir mögulegt að skilja betur kostnaðinn sem fellur til 

(Horngren, o.fl., 2006). 

2.3 Rekstrarbókhald 

Í rekstrarbókhaldi er einblínt á innri þarfir notenda. Þessi tegund bókhalds felur í sér 

bæði kostnaðarbókhald og kostnaðarstjórn. Menn vilja hafa stjórn á kostnaðinum, 

skilja hvernig hann verður til og hvernig hægt er að hafa hemil á honum. 

Rekstrarbókhaldið auðveldar stjórnendum ákvarðanatöku og hjálpar þeim að sjá 

heildarmyndina betur. Horft er til framtíðar og reynt að finna möguleika til ábata.  

Lykilárangursþættir rekstrarbókhalds samanstand af mörgum þáttum, t.d. kostnaði og 

skilvirkni, sem gætu verið aðföng og afurðir fyrirtækis. Markmiðið er að fá sem mest 

út úr aðföngunum. Fyrirtæki setja sér markmið til lengri tíma og gera áætlanir til 

styttri tíma um hvernig markmiðinu skuli náð. Fjárhagsáætlun er mjög mikilvæg en 

kostnaðareftirlit tryggir eftirfylgni (Horngren o.fl., 2006). 

2.4 Fjárhagsbókhald  

Í fjárhagsbókhaldi er fortíðin skoðuð. Öfugt við rekstrarbókhaldið þá er áherslan lögð 

á þarfir ytri notenda. Auðvelt er að bera saman tímabil og miðla fjárhagsupplýsingum. 

Ákvarðanir eru teknar út frá fjárhagsbókhaldinu og gerðum árs- eða 

árshlutareikningum (Horngren o.fl., 2006). 
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3 Vísir að fyrstu framhaldsskólum Íslands 

Fyrr á öldum voru fáir skólar á Íslandi. Kennslan fór lengst af fram á heimilum undir 

umsjá presta en fræðsluskyldan hvíldi að mestu leyti á foreldrum eða forráðamönnum. 

Fjarkennsla var algeng en börn áttu að vera læs 10 ára gömul. Einfalt samfélag 

fiskimanna og bænda kallaði ekki á mikla menntun.  

Upp úr aldamótunum 1900 fór ríkið að hafa meiri afskipti af skólamálum og dró þá úr 

valdi foreldra og sveitarfélaga. Á þessum tíma voru Danir helsta fyrirmynd Íslendinga 

í menntamálum. Lög voru sett um iðnfræðslu 1893 og árið 1904 var Iðnskólinn í 

Reykjavík stofnaður. Iðnbyltingin jók hvatann til að mennta sig og menntun efldi síðar 

baráttuna fyrir sjálfstæði þjóðarinnar. Skólahald var fyrr á öldum með kristilegu ívafi, 

svo ekki sé meira sagt, með áherslu á latínu. Nafninu á Latínuskólanum eða Lærða 

skólanum var breytt í Hinn almenna menntaskóla 1904 og árið 1937 var nafninu breytt 

í Menntaskólann í Reykjavík. Inntökuprófin í Menntaskólann í Reykjavík voru mjög 

umdeilanleg á þessum tíma og sátu umsækjendur um skólavist ekki allir við sama 

borð (Loftur Guttormsson, 2008a). 

Menntaskólarnir voru lengi vel tveir, einn á Akureyri og annar í Reykjavík en sá þriðji 

var stofnaður á Laugarvatni árið 1953. Landslagið í menntamálum breyttist mjög í 

kringum árið 1965 en aukin ásókn í framhaldsskólana kallaði á breytingar (Heimir 

Pálsson, 1997).  

Í kjölfar breytinga á grunnskólalögum árið 1974, þar sem landsprófin voru samræmd, 

breyttist réttur til náms í framhaldsskólum. Vísir að samhæfingu 

framhaldsskólastigsins eins og það er í dag varð til í kringum árið 1970. Á þessum 

tíma kostaði ríkið menntaskólana að fullu en ekki aðra framhaldsskóla nema að hluta 

til. Fjórir nýir menntaskólar voru stofnaðir á árunum 1965–1973 og á árabilinu 1975-

1985 voru tólf fjölbrautaskólar stofnaðir. Fjöldi nemenda sem lýkur stúdentsprófi 

hefur aukist stöðugt frá árinu 1970 til dagsins í dag. Einnig varð aukning í lúkningu 

sveinsprófa en sú aukning hefur dalað frá árinu 1981 (Loftur Guttormsson, 2008b).  
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4 Fjármálastjórn og rekstraráætlanir 

Ráðuneytum og ríkisstofnunum ber að virða lög, reglur og veittar fjárheimildir sem 

gilda um starfsemina. Ráðuneytin hafa eftirlit með fjárreiðum sinna stofnana. 

Fjársýslu ríkisins ber að koma upplýsingum um útgjöld stofnana til ráðuneytanna 

þannig að þær nýtist til eftirlits. Fjársýsla ríkisins getur farið fram á að fá 

fjárhagsstöðu stofnana innan ákveðins tíma og verður stofnunin að standa skil á þeim 

upplýsingum svo að bókhaldskerfi ríkisins, Orri, geti gefið sem gleggsta mynd af 

fjárhagsstöðunni. Ófyrirséða aukna greiðsluskyldu, til dæmis vegna breytinga á 

kjarasamningum, geta stofnanir fengið bætta með umsókn um viðbótarfjárveitingar að 

höfðu samráði við viðkomandi ráðuneyti. Ef stofnanir fara 4% fram úr áætlun ber 

stofnuninni að greina frá ástæðunum sem liggja þar að baki (Reglugerð nr. 

1061/2004). 

Ríkisendurskoðun gerði átak í eftirliti með fjármálastjórn ráðuneyta og stofnana árið 

2009. Áhersla var lögð á skil stofnana á rekstraráætlunum til ráðuneyta, eftirlit 

rekstraráætlana og skráningu í Orra. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (Ríkisendurskoðun, 

2009b) kemur fram að þessum atriðum er mjög ábótavant. Til dæmis eru 39 stofnanir 

ekki með áætlanir í Orra og því geta ráðuneytin ekki fylgst nógu vel með framvindu 

áætlana. Ríkisendurskoðun hvetur til aukins samanburðar á rekstri og áætlunum. 

Nokkur ráðuneyti hafa ákveðið að auka eftirlit en einnig hvetur Ríkisendurskoðun til 

að allar stofnanir skrái áætlanir í Orra. Kostnaðarliðir stofnana hafa einkum verið 

undir smásjánni en sértekjur hafa lítið verið skoðaðar (Ríkisendurskoðun, 2009b). 

Aðeins ein áætlun barst mennta- og menningarmálaráðuneyti á réttum tíma, þ.e. fyrir 

15. janúar 2009, og fjórar áætlanir voru ekki enn samþykktar í maí. Af 48 áætlunum 

voru 43 skráðar í Orra.  

Af 93 fjárlagaliðum ráðuneytisins voru 26 með uppsafnaðan halla í árslok 2008 og 

nokkrar stofnanir áttu ónýttar fjárveitingar sem þær fá að mestu leyti að nýta árið 2009 

(Ríkisendurskoðun, 2009b). 
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5 Fjárveitingar til framhaldsskólanna 

Hugmyndafræðin á bak við fjárveitingar til framhaldsskólanna hefur breyst mikið á 

liðnum árum. Í byrjun níunda áratugarins voru ekki kerfisbundnar aðferðir sem réðu 

ákvörðun mennta- og menningarmálaráðuneytis um skiptingu fjárins. Tveir 

starfsmenn í ráðuneytinu mátu þörf skólanna og skiptu fjárveitingunni á milli þeirra. 

Það reyndist flóknara eftir því sem leið á áratuginn því framhaldsskólunum fjölgaði 

ört og fjölbreytnin jókst. Í kjölfarið var farið að rýna í rekstur skólanna og skoða 

markvisst mismunandi breytur þeirra eins og t.d. fjarlægð frá höfuðborginni, 

húsnæðiskostnað og fleira. Markmiðið var að finna aðferð byggða á ákveðnum 

forsendum til að nota við kerfisbundið mat. Árið 1994 var skipuð nefnd til að búa til 

reiknilíkan sem átti að tryggja jafnræði milli skóla þegar kæmi að fjárveitingum. 

Fyrsta útgáfa reiknilíkans til að meta rekstrarkostnað framhaldsskóla var tekin í 

notkun árið 1995. Síðan hefur reiknilíkanið tekið miklum breytingum en fjárveitingar 

til framhaldsskólanna byggja enn á notkun þess (Ólafur Sigurðsson, 2008). 

5.1 Aukin útgjöld hins opinbera 

Útgjöld hins opinbera frá 1980 hafa vaxið samkvæmt upplýsingum úr Hagtíðindum 

(Hagstofa Íslands, 2010) Frá 1980 hafa útgjöldin vaxið nálægt 11 prósentum af 

landsframleiðslu. Hagstofa Íslands notast við COFOG (The Classification of 

Functions of Government) flokkunarkerfið sem sundurliðar nokkra 

meginútgjaldaflokka hins opinbera. Einn flokkurinn er útgjöld hins opinbera til 

fræðslumála. Samkvæmt Hagtíðindum hefur þessi flokkur vaxið um 26,5% á mann að 

raungildi frá árinu 1998 til ársins 2008 (Hagstofa Íslands, 2010). 

5.2 Fjárveitingar til mennta- og menningarmála 

Til viðbótar við þær fjárveitingar sem framhaldsskólarnir þrjátíu og fjórir fá eru einnig 

veittar fjárveitingar til fasteigna framhaldsskóla, stofnkostnaðar framhaldsskóla, 

almenns kostnaðar, símenntunar, fjarkennslu og fullorðinsfræðslu (Fjárlög, 2010, 

e.d.). 

Heildarfjárveitingar til mennta-og menningarmálaráðuneytis hafa aukist frá árinu 2000 

miðað við fast verðlag. Frá árinu 2000 til ársins 2010 hafa heildarfjárlög ráðuneytisins 

hækkað um tæp 51% prósent en fjárlög til framhaldsskólanna hafa hækkað um tæp 
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47% á föstu verðlagi. Mynd 5-1 sýnir aukin framlög til mennta- og menningarmála á 

föstu verðlagi miðað við verðlag í desember 2009. Aukningin var mest á árinu 2008 

en hefur lækkað eftir það um 19% af heildarfjárlögum málaflokksins og um 23% af 

fjárlögum til framhaldsskóla.  

 

 

Mynd 5-1. Framlög til mennta- og menningarmála og framhaldsskólanna í 

milljónum króna á föstu verðlagi (Hagstofa Íslands, e.d.-a, Fjárlög 2000-2010 

e.d. og Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Mynd 5-2 sýnir hlutfall fjárveitingar til mennta- og menningarmála og til 

framhaldsskólanna sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Heildarfjárlög mennta- og 

menningarmála hafa aukist um tæplega einn af hundraði miðað verga landframleiðslu. 

Hins vegar hafa fjárveitingar til framhaldsskólanna næstum því staðið í stað eða aukist 

um einn fjórðung úr prósenti miðað við verga landsframleiðslu.  
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Mynd 5-2.  Hlutfall mennta- og menningarmála af vergri landsframleiðslu 

(Fjárlög 2000-2009 e.d. og Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

 

Verg landsframleiðsla dróst saman í heild milli áranna 2008 og 2009 eða um rúmlega 

sex af hundraði og var samdrátturinn svipaður til menningar- og menntamála.  

5.3 Fjölgun nemenda í framhaldsskólum 

Á framhaldsskólastigi starfa fjölbrautaskólar, menntaskólar og sérskólar. Nemendum í 

framhaldsskóla hefur fjölgað um 43% frá árinu 2001 til ársins 2009. Langmesta 

aukningin er í fjarnámi eða rúmlega 470% en öldungadeild hefur dregist saman um 

29% og dagskólinn aukist um 33%. Frá árinu 2005 hafa engir nemendur verið skráðir 

í nám utanskóla. 

Tafla 5-1 sýnir fjölgun nemenda í framhaldsskólum frá árunum 2001-2009. Ástæðu 

fjölgunarinnar er að stærstum hluta hægt að rekja til aukningar í fjarnámi en á þessu 

tímabili fjölgaði skólum sem buðu upp á fjarnám. Einnig hefur grunnskólanemendum 

fjölgað í framhaldsskólum en árið 2008 voru 37% grunnskólanema skráðir í fjarnám. 

Nám á framhaldsskólastigi haustið 2008 skiptist þannig að 31% nemenda stunduðu 

starfsnám og 68% bóknám (Hagstofa Íslands, e.d.-c). 
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Tafla 5-1. Fjöldi skráðra nemenda í framhaldsskólum eftir kennsluformi 2001–2009 

(Hagstofa Íslands, e.d.-d). 

Ár Heildarfjöldi nemenda Dagskóli Öldungadeild Fjarnám Utanskóla 

2001     20.374        17.004        2.433         810         127    

2001     21.624        17.647        2.308       1.576          93    

2003     22.942        18.273        2.679       1.940          50    

2004     23.824        19.012        2.470       2.271          71    

2005     24.648        19.654        2.336       2.574          84    

2006     26.504        20.782        2.181       3.541            -    

2007     27.819        21.589        1.962       4.268            -    

2008     28.720        22.035        1.903       4.782            -    

2009     29.171        22.785        1.733       4.653            -    

 

Um einhverja tvítalningu gæti verið að ræða ef nemandi er í dagskóla og skráir sig í 

fjarnám eða öldungadeild í öðrum skóla. Samkvæmt Hagstofu Íslands gæti skekkjan 

numið um 5%. 

5.4 Samanburður á hækkun fjárlaga og fjölgun nemenda 

Hækkun fjárveitinga hefur verið hlutfallslega meiri en fjölgun nemenda. Þó dregst 

hlutfallið saman árið 2009.  

 

Mynd 5-3. Samanburður á hækkun fjárlaga á föstu verðlagi og fjölgun 

nemenda (Hagstofa Íslands, e.d.-a, Fjárlög 2001–2009, e.d.). 
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Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands mun unglingum í aldursflokknum sextán 

til tuttugu ára fækka um 9% til ársins 2020 á meðan gögn sýna fjölgun í þessum 

aldursflokki frá árinu 2000 til 2010 um rúmlega 6%. (Hagstofa Íslands, e.d.-e) 

6 Starfsemi framhaldsskólanna 

Framhaldsskólarnir eru reknir í samræmi við lög nr. 92/2008 um framhaldsskóla. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur yfirumsjón með opinberum 

framhaldsskólum og þeim framhaldsskólum sem menntamálaráðherra hefur veitt 

starfsleyfi. Mennta- og menningarmálaráðuneytið heyrir undir menntamálaráðherra. 

6.1 Hlutverk og yfirstjórn 

Ráðherra skipar skólanefnd við framhaldsskóla til fjögurra ára í senn. Skólameistari er 

skipaður af ráðherra til fimm ára í senn. Skólameistari ber ábyrgð á starfsemi skólans 

og stýrir daglegum rekstri. 

Menntamálaráðherra setur aðalnámskrá framhaldsskólanna og greinir frá markmiðum 

og hvernig námsfyrirkomulagi skuli háttað. 

Allir þeir sem hafa lokið grunnskólanámi eða hafa náð 16 ára aldri eiga rétt á því að 

komast í framhaldsskóla. Framhaldsskólarnir fá fjárveitingar frá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu. Allir framhaldsskólar sem hafa gert þjónustusamning við 

menntamálaráðherra njóta framlaga í fjárlögum. Ákveðnar reiknireglur eru hafðar til 

hliðsjónar ásamt reglugerðum. Margs þarf að taka tillit til eins og áætlaðs fjölda 

kennslustunda, fjölda nemenda, húsnæðis, launakostnaðar kennara og annars 

starfsfólks, námsframboðs og annarra þátta sem eru taldir skipta máli. Þó þurfa 

framhaldsskólarnir ekki að bera kostnað af þeim áföngum sem þeir meta inn í skólana 

og nemandinn hefur greitt fyrir annars staðar, eins og til dæmis kostnað vegna 

tónlistarnáms (Lög nr. 92/2008). 

6.2 Reiknilíkanið 

Sett var reglugerð nr. 335 árið 1999 um reiknilíkan fyrir skiptingu fjárframlaga til 

framhaldsskólanna. Hlutverk reiknilíkansins er að skipta fjárveitingum milli 

framhaldsskólanna að teknu tilliti til tegundar skóla, staðsetningar, stærðar skóla og 

samsetningar náms og einnig að tryggja jafnræði milli skólanna til fjárveitinga. Tekið 

er til almennra og sérstakra forsendna. 
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Notast er við reiknilíkanið Ritu til að ákveða framlög til framhaldsskólanna. Almenn 

nýtingarkrafa skólanna skiptir höfuðmáli. Almennar forsendur eru launatengd gjöld 

sem eru sama hlutfallstalan á alla skólana, hlutfallstengingar kennslutengdra starfa við 

kennslukostnað og ákveðin skipting hlutfalls dagvinnu og yfirvinnu. Bekkja- og 

hópastærðir skipta einnig máli sem og fjöldi kennslustunda pr. Nemenda á viku 

(Reiknilíkan, 2007). 

Sérstakar forsendur eru nemendafjöldi hvers skóla, hlutfall kennslustunda og 

meðalárslaun kennara og rektors ásamt yfirvinnu rektors. Stærð skólahúsnæðis hefur 

einnig áhrif á útreikning líkansins sem og fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu, fjöldi 

nemenda sem rúmast í heimavist og áfangaskrá. Líkanið á að endurskoðast á fjögurra 

ára fresti í það minnsta (Reglugerð nr. 335/1999). 

6.3 Ársnemandi/nemendaígildi 

Nemendaígildi eða ársnemandi er skilgreindur sem nemandi sem þreytir próf í 35 

einingum á ári. Fjárveitingar taka mið af því hversu margir þreyta próf í annarlok. 

Miðað er við að fullt nám hjá nemanda á önn sé 17,5 einingar eða samtals 35 einingar 

á ári. Ekki er þó krafa um að nemandinn standist prófin. Krafa um nýtingu í áföngum 

er misjöfn eftir því hvort þeir eru bóklegir eða verklegir. Nýtingarkrafa lýsir þátttöku 

nemenda í sérhverjum áfanga fyrir sig miðað við ákveðinn fjölda nemenda. Í 

bóklegum áföngum er nýtingarkrafan 79,1% en í verklegum áföngum 77,46%. 

Nýtingarkrafan er minnst í fornámi eða 65,84%. Viðurkenndir áfangar eru skilgreindir 

í líkaninu eftir hópaviðmiðum, nýtingarkröfu, greinaflokkum og stofulyklum. 

Nemendaígildi er því mælikvarði á hversu mikið nám nemendur stunda og fæst með 

því að deila 17,5 námseiningum upp í samtölu námseininga í skólanum á einni önn, en 

þannig eru heildarnemendaígildi reiknuð út fyrir hvern skóla. Hvert nemendaígildi 

gefur svo ákveðna krónutölu útreiknaða úr reiknilíkaninu (Gögn og talnaefni, 2007). 

6.4 Innheimt gjöld  

Upphæð skólagjalda, ákveðin af skólameistara, samanstendur af innritunargjaldi og 

efnisgjaldi. Nemendur greiða skólagjöld í upphafi námsannar. Innritunargjald má vera 

tólfþúsund krónur fyrir skólaárið eða sexþúsund fyrir önnina. Upphæðina skal þó 

ákveða í tengslum við kostnaðinn sem hlýst af nemendaskráningunni. Efnisgjald má 

eingöngu innheimta fyrir beinum eyrnamerktum kostnaði. Framhaldsskólunum ber að 
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bjóða upp á ákveðna þjónustu án sérstaks endurgjalds. Sú þjónusta er tilgreind í 

reglugerð um gjaldtökuheimildir opinberra framhaldsskóla og má þar nefna náms- og 

starfsráðgjafa, umsjónarkennara, aðgengi að bókasafni og fleira. Hins vegar má 

skólinn krefjast greiðslna fyrir valkvæða starfsemi, svo sem vettvangsferðir. Halda 

verður þó vel utan um þann kostnað því aðeins má innheimta þann kostnað sem fellur 

til í raun. Einnig mega framhaldsskólarnir innheimta gjald fyrir veitta þjónustu sem 

ekki er skilgreind sem lögbundið hlutverk skólanna en þó aðeins fyrir kostnaði (Lög 

nr. 614/2009). Þann 29. desember árið 2009 var lögum nr. 92/2008 um framhaldsskóla 

breytt og var sett bráðabirgðaákvæði um að á vorönn 2010 mætti taka sérstakt gjald af 

nemendum í fjarnámi og í öldungadeild. Er þar veitt heimild til innheimtu upp að kr. 

7500 fyrir hverja námseiningu (Lög nr. 133/2009). 
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7 Innra rekstrarumhverfi framhaldsskólanna 

Framhaldsskólarnir nota einkum þrjú kerfi við bókhald og rekstur.  Langflestir 

framhaldsskólanna nota skólastjórnunarkerfið Innu en það er heldur utan um 

upplýsingar sem varða nemendur og er miðlægur gagnagrunnur. Orri er fjárhags- og 

mannauðskerfi ríkisins sem flestir skólarnir nýta. Aðeins þrír framhaldsskólar nota 

TBR kerfið sem er innheimtukerfi ríkisins.  

7.1 Inna – skólastjórnunarkerfi 

Inna er skólastjórnunarkerfi eða kerfi fyrir verkbókhald skólanna um nemendur. 

Flestir framhaldsskólar nota Innu. Í Innu er haldið utan um nemendaskrá, 

skipulagningu náms, umsóknarferli og fleira. Inna er vefkerfi sem byggir á miðlægum 

gagnagrunni. 

7.2 Orri – fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins 

Orri er fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins. Kerfið keyrir á Oracle gagnagrunni sem 

samanstendur af fjárhagsbókhaldi, launa- og starfsmannakerfi, verkbókhaldi, 

innkaupakerfi, eignakerfi og fleiru. Flestir framhaldsskólanna hafa Orra í þjónustu 

sinni. 

7.3 TBR – tekju- og bókhaldskerfi ríkisins 

TBR er innheimtukerfi ríkisins. TBR kerfið samanstendur af níu þáttum sem hver og 

einn hefur afmarkaðan verkþátt. Rekjanleiki, athugasemdir og aðgerðir sem færðar eru 

í TBR kerfinu eru mjög gegnsæjar. TBR kerfið gerir stofnunum kleift að halda með 

heildstæðum hætti utan um innheimtu, álagningu og aðra liði. 

7.4 Almennt bókhald 

Ríkisendurskoðun gerði úttekt á 50 opinberum stofnunum árið 2009 og þar af voru 7 

framhaldsskólar skoðaðir sérstaklega. Þar kemur fram að misjafnt er hvort 

viðkomandi framhaldsskóli færir bókhaldið sjálfur í Orra eða hvort Fjársýsla ríkisins 

færir bókhaldið (Ríkisendurskoðun, 2009a). Ekki er samræming á færslu bókhalds á 

viðföngum.  
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Fjársýsla ríkisins er að þróa rafrænar færslur í gegnum Orra í samvinnu við Skýrr. 

Nokkrar opinberar stofnanir eru komnar í samstarf við Fjársýslu ríkisins með rafrænu 

færslurnar. Þær byggja á samræmdum stöðlum og viðskiptareglum. Þær stytta 

vinnuferlið fyrir stofnanir sem ætti að skapa fjárhagslegan sparnað og um leið auka 

rekjanleika gagna. Verkferlið er þannig að Fjársýsla ríkisins setur inn 

bókunarstrenginn og stofnunin samþykkir eða hafnar eftir því sem við á og keyrir í 

Orra. Rafrænu færslurnar skila samræmdum innkaupaflokkum sem eru notaðir til að 

stýra bókun en bókunarvél ætti að tryggja samhæfingu á notkun tegundarlykils.  

Öll eignakaup færast í Orra þ.e. allt sem er eignfært í fjárhagsbókhaldi fer í eignaskrá 

sem hægt er að halda mjög nákvæmlega utan um. Stefnt er að því að hlutirnir verið 

ekki gjaldfærðir eins og hefur tíðkast. 
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8 Menntaskólinn við Hamrahlíð 

MH er framhaldsskóli sem heyrir undir mennta- og menningarmálaráðuneyti og er 

með gildandi samning við ráðuneytið. Fyrsta kennsluárið var 1966–1967. Teknir voru 

inn 159 nemendur og voru sex fastráðnir kennarar við MH, einn starfsmaður á 

skrifstofu sem sá um allt bókhald og reikningshald skólans og einn húsvörður ásamt 

rektor. MH bauð upp á öldungadeild fyrstur framhaldsskóla árið 1972. Aðsókn var 

langt umfram væntingar í öldungadeildina og þurfti MH að fá auknar heimildir hjá 

ráðuneytinu en skrásetningargjald í öldungadeildina var 1.000 kr. (Heimir Pálsson, 

1997). 

Rektor ber ábyrgð á innra starfi skólans og daglegum rekstri. Kennt er til stúdentsprófs 

á þremur bóknámsbrautum samkvæmt námskrá framhaldsskóla ásamt alþjóðlegri 

námsbraut, IB-braut, en skólinn er aðili að IBO, International Baccalaureate 

Organisation.  Einnig er starfrækt öldungadeild við MH.  

8.1 Innra skipulag 

Skipurit skólans skiptist í kennslusvið og þjónustusvið. Ársverk árið 2009 voru 100 

miðað við fullt starfshlutfall. Árangursmat MH er í formi sjálfsmats en það er hluti af 

lögbundinni starfsemi skólans. Aðalmarkmið sjálfsmats er að stuðla að framgangi 

markmiða í MH. Einnig að meta hvort markmiðum hafi verið náð, endurskoða 

markmiðin og stuðla að umbótum. 

8.2 Fjárveitingar til Menntaskólans við Hamrahlíð 

Fjárveitingar til Menntaskólans við Hamrahlíð hafa lækkað miðað við fast verðlag 

ársins 2010 í milljónum króna, eins og mynd 8-1 sýnir. Miðað er við 

neysluverðsvísitölu í desembermánuði hvers árs. Samkvæmt fjárlögum 2010 verða 

fjárveitingar til MH lægri en árið 2009. 
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Mynd 8-1. Samanburður á framlögum til MH (Fjárlög 2001-2010, e.d., Hagstofa 

Íslands, e.d.-a). 

8.3 Fjöldi nemenda 

Þegar heildarfjöldi nemenda í MH er skoðaður kemur í ljós að nemendur eru 

jafnmargir árið 2009 og þeir voru árið 2001 en samsetningin er þó önnur milli 

dagskóla og öldungadeildar. Nemendum hefur fjölgað í dagskólanum en fækkað í 

öldungadeildinni. Mest fækkaði nemendum árið 2008, eða um rúmlega 100, en 

ástæðan er mikil fækkun í öldungadeildinni. Mynd 8-2 sýnir hvernig samsetning 

nemenda milli dagskóla og öldungadeildar hefur breyst. Fjölgað hefur í dagskólanum 

um 280 nemendur en fækkað í öldungadeildinni um 281 nemendur. 

 

Mynd 8-2. Fjöldi nemenda í MH 2001-2009 (Hagstofa Íslands, e.d.-f). 
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8.4 Nemendaígildi 

Nemendaígildi eru útskýrð í kafla 6.3 en nemendaígildum í MH hefur fjölgað frá árinu 

2000.  

 

 

Mynd 8-3. Nemendaígildi í MH 2000-2009.  

Nemendaígildum ráðuneytisins hefur fjölgað um rúmlega 30% á þessu tímabili en 

aukningin í MH er aðeins lægri (Fjárlög 2000-2009). Fjölgun nemenda í dagskóla 

útskýrir aukninguna þrátt fyrir samdrátt í öldungadeild.   

MH heldur úti öldungadeild og hefur fengið 67% af nemendaígildum deildarinnar 

greitt frá ráðuneytinu en gert er ráð fyrir að MH innheimti 33% af kennslukostnaði af 

nemendum. Þessu var breytt fyrir árið 2010. MH fær áætluð 21 nemendaígildi fyrir 

árið 2010 en til viðmiðunar fékk MH 42 nemendaígildi í öldungadeildinni árið 2008 

sem var þó lakasta ár öldungadeildarinnar m.t.t. nemendafjölda.  
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9 Rekstur Menntaskólans við Hamrahlíð 

MH er með bókhaldskerfið Orra og er fært inn í bókhaldið reglulega. Inna er notuð til 

að halda utan um upplýsingar um nemendur og allt sem tengist þeim og 

innheimtukerfi ríkisins. 

9.1 Kostnaðareftirlit  

Haldið er utanum sérgreindan kostnað hverrar deildar. MH hefur sett sér ákveðnar 

verklagsreglur um gerð rekstraráætlana. Reglulega er gerður samanburður á milli 

rauntalna og áætlana. Í áætlanagerð er stuðst við verklagsreglur en skólinn vinnur að 

rekstraráætlun eftir leiðbeiningum Fjársýslu ríkisins. Fjármálastjóri hefur yfirumsjón 

með gerð áætlunarinnar ásamt rektor skólans. Deildarstjórar og aðrir umsjónarmenn 

skila inn fjárhagsáætlunum. MH brýtur kostnaðinn og tekjurnar ýtarlega niður, 

umfram þær kröfur sem Fjársýsla ríkisins setur. Áætlanir eru mjög nákvæmar og er 

kostnaði skipt niður á viðföng og tegundanúmer. Launum er einnig skipt niður á 

viðföng. MH gerir áætlun fyrir allt árið í senn sem ráðuneytinu er afhent og það 

samþykkir hana ef hún er í lagi. Hver og einn deildarstjóri þarf að gera 

kostnaðaráætlun fyrir sína deild á hverri önn. Áætluninni er skilað áður en önnin hefst 

en fjármálastjóri og rektor fara yfir áætlunina og leggja blessun sína yfir hana. 

Áætluninni er svo fylgt eftir og staðan tekin reglulega. Ef það verða frávik þá eru þau 

skoðuð sérstaklega. Áætlunin er endurmetin á milli anna og breytt ef þarf. Þetta á 

einnig við um almennan rekstur. Hver deildarstjóri ber ábyrgð á sinni deild. 

Fjármálastjóri og rektor fara reglulega yfir útgjöldin og rektor staðfestir svo útgjöldin. 

Allur breytilegur kostnaður er bókaður á þá deild sem hann tilheyrir. Deildarstjóri þarf 

að samþykkja allan þann kostnað sem bókaður er á hans deild. Ýmis annar kostnaður 

fellur til eins og rafmagn, hiti, leiga og fleira. Sá kostnaður er flokkaður á umsjón 

fasteigna eða önnur viðföng eftir því hvað við á. 

9.2 Tekjur 

MH fær ríkistekjur og sértekjur. Innritunargjöld, þ.e. ríkistekjur, námu tæplega 21 

milljón árið 2009 og sértekjur rúmlega 20 milljónum. Þróun innritunargjalda sést á 

mynd 9-1. Innritunargjöld í dagskóla hafa ekki breyst mikið en hins vegar hafa 

innritunargjöld í öldungadeild dregist saman. Í dagskóla var innritunar- og efnisgjald 
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5250 kr. frá 2001 til haustsins 2009 en þá hækkaði það í 7000 kr. Sérstök IB gjöld eru 

90.000 kr. á ári.  Þó ber að nefna að þetta eru rauntölur á hverju ári svo hlutfall 

innritunargjalda hefur lækkað í gegnum árin vegna verðþróunar.  

 

Mynd 9-1. Innritunargjöld dagskóla, öldungadeild og endurinnritunargjöld 

2001–2009. 

Fyrir nám í öldungadeild ber MH að innheimta 33% af kennslukostnaði og er það gert 

með því móti að nemendur greiða  6000 kr. innritunargjald og svo 2500 kr. fyrir 

hverja einingu. Breyting varð á um áramótin 2010 en þá gaf mennta- og 

menningarmálaráðuneytið út reglugerð um breytingu á innheimtu og má núna 

innheimta allt að 7500 kr. fyrir hverja einingu. 

Sértekjur eru erlendir styrkir vegna tungumálakennslu, fjárveiting vegna sjálfsmats ef 

það uppfyllir kröfur ráðuneytisins, húsaleiga og greiðslur fyrir stöðupróf en 

innheimtar eru 4000 kr. fyrir hvert stöðupróf.   

Öll viðskipti eru skráð í TBR-kerfið (tekju- og bókhaldskerfi ríkisins). Innheimt gjöld 

fyrir dagskólanemendur sem hafa verið greidd eru svo færð inn í Innu sem opnar þá 

fyrir aðgang nemenda að Innu. 

9.3 Innheimta 

MH tók TBR staðgreiðslukerfi ríkisins í notkun árið 2007. TBR kerfið auðveldar 

utanumhald og eykur gegnsæi. Árið 2008 vann MH með Skýrr í að prófa að nota brú 

úr Innu yfir í TBR kerfið. Þegar nemandi hefur staðfest val í Innu er hægt að leggja á 
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nemandann innritunargjöld í TBR kerfinu og þegar nemandi hefur greitt gjöldin fær 

Innan þær upplýsingar frá TBR og opnar fyrir aðgengi nemandans í Innu. Allar tekjur 

aðrar en fjárveitingar fara í gegnum TBR. TBR er svo stillt af mánaðarlega miðað við 

fjárhagsbókhaldið. 

9.4 Launakostnaður 

Í bókhaldi skólans er launum skipt upp í 9 einingar, þ.e. rekstur dagskóla, umsjón 

fasteigna, bókasafn, mötuneyti, öldungadeild, IB-nám, kennslu fatlaðra, ræstingar og 

skrifstofu. 

Launakostnaður er langstærsti kostnaðarliðurinn eða um 80% útgjalda. Það hlutfall 

hefur verið þó nokkuð stöðugt en breytingar hafa þó orðið á milli deilda. Af því eru 

kennslulaun í dagskóla stærst.  

 

 

Mynd 9-2. Skipting kostnaðar milli kennslulauna í dagskóla, annarra launa og 

almenns reksturs 2001-2009. 

Hlutfall almenns reksturs hefur hækkað um 5% frá árinu 2001. Frá árinu 2001 til 2006 

var hlutfallið um 17% en það hækkaði svo árið 2007 og var komið í 22% árið 2009. 

Rekstur húsnæðis er óhagstæðari eftir stækkun skólans og fasti kostnaðurinn er orðinn 

hærri. Á árinu 2009 hækkaði húsnæðiskostnaður um 14,5% og þá aðallega vegna 

hækkunar á húsaleigu. Ef heildarhlutfall launa er skoðað þá hafa kennslulaunin í 

dagskóla hækkað um 2% hlutfallslega á meðan önnur laun hafa lækkað um 7%.  
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Mynd 9-3. Hlutfall annarra launa af heildarlaunakostnaði. 

Landslagið í öðrum launaflokkum er öðruvísi en í kennslulaunum í dagskóla. 

Kennslulaun í öldungadeild hafa dregist saman um rúmlega 50% en fækkun nemenda 

í öldungadeildinni útskýrir lækkunina. Kennslulaun í sérkennslu hafa einnig lækkað 

um 2%. Aðrar deildir eru frekar stöðugar þrátt fyrir fjölgun nemenda í dagskóla. 

9.5 Kennslulaun í dagskóla 

Ef skoðaðir eru kenndir tímar í stundatöflu og tímarnir bornir saman við kennslulaun í 

dagskóla á föstu verðlagi á almanaksári má sjá á mynd 9-4 að kennslulaun í dagskóla 

hafa verið mjög breytileg á milli ára á hvern kenndan tíma í stundatöflu. Kennslulaun í 

dagskólanum á hvern kenndan tíma hafa þó lækkað frá árinu 2007 á föstu verðlagi.  
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Mynd 9-4. Kennslulaun í dagskóla á föstu verðlagi og á verðlagi hvers árs á 

hverja kennda stund í stundatöflu. 

9.6 Heildarkostnaður á nemenda 

Heildarkostnaður á nemenda hefur hækkað eins og sést á mynd 9-5.  

 

 

Mynd 9-5. Heildarkostnaður á hvern nemenda.  
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9.7 Afkoma  

Afkoma MH hefur verið mjög breytileg frá árinu 2001 eins og sést á mynd 9-6. 

Viðbætur við fjárveitingar eru vegna kennslu fatlaðra, orlofs, forfalla, hækkunar 

fasteignagjalda, launabóta, sjálfsmats og leiðréttinga vegna nemendaígilda. Einnig 

færist ónýtt fjárveiting á milli ára og tap.  

 

 

Mynd 9-6. Afkoma MH 2001–2009 í milljónum króna. 

Mesta hlutfallsaukningin á þessum árum er vegna viðbóta við áætluð nemendaígildi 

og vegna launabreytinga. Það er alltaf einhver óvissa í áætlanagerðinni því 

nemendaígildi eru reiknuð út eftir á, þ.e.a.s. þegar útséð er hversu margir nemendur 

fara í próf. Nýbygging var tekin í notkun árið 2007 sem útskýrir hallann árið 2006. 

Árin 2004-2006 var nýting húsnæðis alveg sérstaklega góð en hver fermetri var nýttur. 

Einnig voru fleiri nemendur teknir inn en áætlað hafði verið að beiðni ráðuneytisins. 
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10 ABC kostnaðargreining Menntaskólans við Hamrahlíð 

Ef rekstur MH er hugsaður út frá ABC kostnaðargreiningunni þá eru kenndir áfangar 

afurðirnar og deildirnar eru kostnaðarberar. Beinum kostnaði yrði skipt beint á deildir 

og auðvelt væri að rekja hann. Beinn kostnaður er þá allur kostnaður sem fellur til við 

hverja deild, s.s. launakostnaður og annar kostnaður.  

Óbeinum kostnaði er skipt eftir verkþáttum sem gætu verið umsjón fasteigna, 

bókasafn, mötuneyti, ræstingar og skrifstofa. Þessum óbeina kostnaði þarf síðan að 

skipta niður á deildirnar. Það mætti gera út frá fjölda kenndra áfanga í hverri deild.  

Í dag er allur kostnaður, beinn og óbeinn, bókaður á viðkomandi deild og 

sundurliðaður sérstaklega, allt nema kennslulaun í dagskóla. Hægt er að sundurliða 

kennslulaunin í dagskólanum á deildirnar en bókhaldskerfið býður upp á það án 

mikillar fyrirhafnar. Til að hafa einhverja reglu á skiptingu óbeina kostnaðarins þarf 

að hafa fjölda kenndra áfanga í hverri deild sem viðmið. Á mynd 10-1 eru rauðu 

kassarnir beini kostnaðurinn en bláu kassarnir óbeinn kostnaður. Deildirnar eru svo 

kostnaðarberar og áfanginn er afurðin. 

 

Mynd 10-1. Skipting kostnaðar á deildir miðað við ABC kostnaðargreiningu.  

Til að fylgjast með fjölda kenndra áfanga í hverri deild verður að skoða verkbókhaldið 

í Innunni. Það þarf síðan að skoða í samhengi við bókaðan kostnað á hverja deild og 

skipta óbeina kostnaðinum eftir því. Þetta yrði frekar flókið í framkvæmd og myndi 
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tæplega svara kostnaði. Hins vegar væri gott að sundurliða kennslulaunin í 

dagskólanum eftir deildum því það eykur gegnsæi og þar með yrði enn betra að 

fylgjast með kostnaðinum án mikillar fyrirhafnar í bókunum. 
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11 Samantekt 

Ríkisfjármálin hafa ekki farið varhluta af samdrætti í efnahagslífi landsins. Það er ljóst 

að framhaldsskólarnir þurfa að draga saman eins og aðrar opinberar stofnanir. Í ljósi 

þess þarf af rýna í allan kostnað og innkomu.  

11.1 Aukin samræming 

Fjárveitingar til framhaldsskólanna hafa dregist saman á föstu verðlagi síðastliðin tvö 

ár og fyrir liggur að einnig verður samdráttur árið 2011. Það ýtir enn frekar á vel 

skipulagðan og gegnsæjan rekstur.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið fer ekki fram á samræmingu í færslu bókhalds 

framhaldsskólanna. Með sameiginlegu bókhaldskerfi Orra er ráðuneytinu gert kleift að 

auðvelda allan samanburð. Einfalt væri að samræma viðföng í Orra sem gæfi 

ráðuneytinu aukna yfirsýn yfir skiptingu á kostnaði og auðveldaði samanburð. Orri 

býður upp á þennan möguleika án mikilla vandkvæða. Það er hægt að búa til 

sameiginleg númer á viðföng í öllum skólunum sem svo yrðu eyrnamerkt deildum. 

Góð byrjun væri að eyrnamerkja kostnað stærstu deildunum þ.e. íslenskudeild, 

enskudeild, stærðfræðideild o.s.frv. Það gæfi ráðuneytinu yfirsýn yfir hvað 

íslenskukennsla í framhaldsskólum kostaði o.s.frv. Þessi sundurliðun auðveldaði 

einnig eftirlit innan stofnana. Ef skóli ákveður að bjóða út eitthvert ákveðið verk er 

nauðsynlegt að vita hver raunkostnaður er eins og t.d. útboð í ræstingu. Einnig gæti 

verið fróðlegt að sjá hvaða sparnaði tölvuvæðingin hefur skilað í rekstri eða hvort 

kostnaður hafi jafnvel aukist og ekki fengist nein skilvirkni aukning í staðinn.  

Áætlanagerð gæti verið í betra lagi samkvæmt Ríkisendurskoðun ef sundurliðunin 

væri meiri í bókhaldinu. Sundurliðunin gerir allar áætlanir betri og eykur um leið 

gegnsæi. Þetta á bæði við fjárhags- og rekstrarbókhald. Frávik greinast fyrr og 

auðveldara er að greina frávikið ef áætlanir eru nákvæmar og vel sundurliðaðar. 

Á síðustu 10 árum hefur nemendum fjölgað í framhaldsskólum. Mikil aukning var í 

fjarnámi en eftir breytingu á lögum í desember árið 2009 greiðir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið lægra hlutfall af nemendaígildum í fjarnámi og 

öldungadeild. Innritunargjöld hafa því hækkað og skólarnir minnka trúlega 

námsframboð.  
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11.2 Aukið svigrúm til breytinga 

Eftir að lögum um framhaldsskóla var breytt árið 2008 jókst svigrúm skólanna til 

breytinga. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hafði áður farið með námskrárgerð 

skólanna en gerð námskrár flyst yfir til skólanna með nýju lögunum, þó með 

ákveðnum skilyrðum. Ákveðnar einingar verða að vera á námsbrautinni, þ.e. 45 

einingar samtals í stærðfræði, íslensku og ensku, en að öðru leyti geta skólarnir sniðið 

námskrána sjálfir. Skólarnir þurfa að fá námskrána samþykkta í ráðuneytinu. 

Ráðuneytið hefur gefið út að til stúdentsprófs verði að ljúka að lágmarki 180 einingum 

samkvæmt nýju einingakerfi en áður voru það 240 einingar. Í því felst að skólarnir 

hafa fengið rúm til að bjóða upp á þriggja ára stúdentsnám en einnig má lengja 

skólaárið. Ef skólarnir ákveða að stytta stúdentsnám í 180 einingar þá lækkar 

kostnaður ráðuneytisins við hvern nemenda sem síðan myndi skila sér í lægri 

heildarfjárveitingum á einhverjum árum. Fasti kostnaðurinn verður þó alltaf sá sami 

og lækkun kostnaðar yrði hlutfallslega minni en styttingu kennslunnar næmi. Þetta er 

þó mjög vandmeðfarið því gæði náms er erfitt að meta til fjár.  

11.3 Ónýttur kostur 

Fáir skólar eru með TBR kerfið en það eykur gegnsæi og auðveldar yfirsýn yfir alla 

innkomu utan fjárlaga. Auðvelt er að rekja viðskiptasögu nemenda og annarra 

viðskiptamanna. Mikil tímasparnaður í vinnuframlagi og aukin tenging við Innu gerir 

TBR kerfið enn fýsilegri kost. Tengingin á milli Innu og TBR kerfisins er sérstaklega 

hagkvæm viðbót.  

11.4 Menntaskólinn við Hamrahlíð 

Nauðsynlegt er að sundurliða kostnað á deildir til að vera með haldgóðar forsendur til 

að byggja áætlanir fram í tímann eins og gert er í MH. Til að hafa stjórn á 

kostnaðinum er honum skipt niður á viðeigandi viðfang og er aðgengilegt að skoða 

breytingu á kostnaði deilda á milli ára. Mjög gott skipulag er á bókhaldinu. Mikið er 

lagt upp úr nákvæmri áætlanagerð sem hefur stuðlað að góðum árangri í rekstrinum. 

Ný viðbygging var tekin í notkun árið 2007 og jókst kostnaður við rekstur fasteigna í 

kjölfarið. Nemendaígildum hefur fjölgað frá árinu 2000 en kostnaður við hvert 

nemendaígildi hefur hækkað þrátt fyrir að kennslukostnaður á hverja kennda stund 

hafi lækkað og einnig þótt samnýting stoðdeilda hafi verið betri. Fasti kostnaðurinn 



  

- 33 - 

hefur hækkað í MH og er því ekki eins hagstætt að reka skólann eins og áður. Tekjur 

af innritunargjöldum hafa lækkað mikið frá árinu 2001 og fjárveitingar til skólans hafa 

lækkað. 
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12 Niðurstöður 

Lykilbreytur í rekstri framhaldsskólanna eru útreiknuð nemendaígildi og kostnaðurinn 

sem liggur á bak við hvert nemendaígildi. Skólarnir fá greiddan ákveðinn fjölda 

nemendaígilda sem fjárveitingarnar til skólanna byggja á. Mjög mikilvægt er fyrir 

skólana að uppfylla nýtingarkröfuna til að fá full nemendaígildi. Í þessum rekstri eins 

og öðrum eru áætlanagerð og kostnaðargreining mikilvæg hjálpartæki til að ná settu 

marki. Þó ríkir alltaf óvissa um fjárveitingarnar vegna nemendaígildanna en þau eru 

reiknuð eftir á, þ.e. þegar útséð er um hversu margir nemendur í skólanum tóku próf. 

Einnig skiptir fasti kostnaðurinn miklu máli. 

Aukna samhæfingu og samræmingu vantar milli stofnana. Samræming á viðföngum 

skólanna yrði stórt skref fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið til að auðvelda 

samanburð og rýna betur í gögn frá skólunum. Hvatinn þarf þó að koma frá 

ráðuneytinu. TBR kerfið er fýsilegur kostur og mikill vinnusparnaður felst í því að 

taka það upp. Lagt er til að allir framhaldsskólarnir taki TBR kerfið í notkun. 

Fjárframlög til menntamála verða umdeild eins og önnur opinber fjárframlög, 

sérstaklega á þeim samdráttartímum sem íslenska þjóðin býr við í dag og því ber að 

fara eins vel með opinbert fé og auðið er.  

Rýna þarf í hverja krónu í rekstri MH. Það liggur fyrir að enn meiri samdráttur verður 

á árinu 2011. Erfitt verður að draga enn meira saman án þess að það bitni á gæðum 

námsins. Öldungadeildin á undir högg að sækja og væri synd að þurfa að leggja hana 

niður. Hins vegar er ljóst að innritunargjöldin þurfa að hækka svo halda megi henni 

gangandi. 

Áætlanagerð er til fyrirmyndar í MH. Fljótt er brugðist við frávikum og allir 

stjórnendur eru vel inni í rekstrinum. Deildarstjórar eru meðvitaðir um kostnað sinnar 

deildar. Það sem betur mætti fara er sundurliðun á dagskólalaunum á deildirnar á sama 

hátt og almennum kostnaði er skipt niður. 
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