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Athugasemdir fjármála- og efnahagsráðuneytis við skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla 

Íslands um „Breytingar á fjölda ríkisstarfsmanna í kjölfar efnhagshrunsins“ 

Nýlega var birt skýrslan  „Breytingar á fjölda ríkisstarfsmanna í kjölfar efnhagshrunsins“ sem 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands tók saman fyrir Byggðastofnun. Sérstök áhersla er lögð á 

breytingar á fjölda ársverka starfsmanna á landsbyggðinni. Tímabilið sem tekið er til 

skoðunar eru árin 2007 til 2011.  

Margvíslegar skekkjur eru í þeim tölulegu upplýsingum sem fram koma í skýrslunni og því 

ekki unnt að draga af þeim ályktanir um umfang og dreifingu samdráttar í fjárveitingum 

undanfarinna ára eins og gert hefur verið í opinberri umræðu að undanförnu. Reyndar gerir  

Hagfræðistofnun fyrirvara þess efnis að gögn hafi í sumum tilfellum verið nokkuð 

óáreiðanleg og því beri að taka niðurstöðum með fyrirvara. Þessi fyrirvari virðist hafa farið 

fram hjá flestum þeim sem vitnað hafa til skýrslunnar. 

Samkvæmt skýrslunni er fjármálaráðuneytið nefnt sem heimild fyrir upplýsingum í  

einstökum töflum.  Þetta er ónákvæmt því fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur ekki sent 

frá sér upplýsingar með þeim niðurstöðum sem þar eru birtar. Í skýrslunni er ekki að finna 

lýsingu á því hvernig þau gögn sem notuð voru eru skilgreind. Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið fékk þau frumgögn sem notuð voru send frá Byggðastofnun. Þar er að 

finna eftirfarandi forsendu: „Miðað er við laun fyrir vinnu í september ár hvert, nema árið 

2011 þegar miðað er við útborgunardag 1. september“.  Þessi forsenda ein og sér veldur 

talsverðri skekkju og gerir samanburð milli ára ómarktækan. Ástæðan er sú að 

sumarstarfsmenn sem ljúka störfum í ágústlok eru teknir með í tölum ársins 2011 en ekki 

fyrir árið 2007. Skekkjan er mest hjá þeim stofnunum sem ráða hlutfallslega mikið af 

sumarvinnufólki. Í raun er villandi og beinlínis rangt að nota hugtakið ársverk um fjölda 

starfsmanna á tilteknum tímapunkti innan ársins.  

Mat á breytingum á fjölda ríkisstarfsmanna á tímabilinu 2007-2011 er vandasamt því miklar 

breytingar hafa verið gerðar á starfsemi ríkisins. Þá geta breytingar á fjölda starfsmanna 

byggt á öðrum þáttum en framlögum úr ríkissjóði s.s. auknum sértekjum, IPA styrkjum 

o.s.frv. Við samanburð milli áranna 2007 og 2011 þarf m.a. að hafa eftirfarandi í huga:  



1. Verkefni voru færð frá ríki til sveitarfélaga og með þeim meira en eitt þúsund ársverk. 

2. Verkefni voru færð frá ríki til hlutafélaga og með þeim nærri fimm hundruð ársverk. 

3. Verkefnum var útvistað og má sérstaklega nefna í þessu sambandi að um eitt 

hundrað ársverk færðust frá Landspítala af þessum sökum. 

4. Ráðuneyti voru sameinuð og verkefni færð á milli þeirra. Tölur um fjölgun eða 

fækkun ársverka einstakra ráðuneyta þurfa því ekki að endurspegla raunverulegar 

breytingar á umfangi starfsemi ríkisins. 

5. Dæmi eru um að auknar sértekjur hafi verið nýttar til að fjölga starfsmönnum. 

6. Dæmi eru um að þjónustuverkefni sem áður var útvistað séu nú unnin af stofnuninni 

sjálfri. 

Niðurstöður Hagfræðistofnunar eru ekki í samræmi við upplýsingar um fjölda ársverka úr 

launabókhaldi ríkisins. Þegar tölurnar hafa verið leiðréttar fyrir fyrstu þremur þáttunum hér 

að framan er útkoman býsna frábrugðin niðurstöðum Hagfræðistofnunar: 

 Ársverkum fjölgaði um 157 hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu en ekki um 

263 eins og fram kemur í skýrslu Hagfræðistofnunar. Aukningin skýrist einkum af 

stofnsetningu tveggja nýrra framhaldsskóla og fjölgun ársverka hjá Háskóla Íslands en 

sértekjur hans jukust umfram verðlag. 

 Ársverkum fækkaði um 56 hjá innanríkisráðuneytinu en fjölgaði ekki um 6 eins og 

fram kemur í skýrslu Hagfræðistofnunar. Hluti fækkunar ársverka er vegna tilfærslu 

verkefna til annarra ráðuneyta. 

 Ársverkum fækkaði um 138 hjá velferðarráðuneytinu en ekki um 303 eins og fram 

kemur í skýrslu Hagfræðistofnunar. Hluta þessa mismunar má rekja til þess að 

Hagfræðistofnun tók ekki tillit til útvistunar verkefna Landspítala en jafnvel þó horft 

sé framhjá þessum þætti ofmetur Hagfræðistofnun fækkunina um 60 ársverk.  

 Ársverkum í fjármálaráðuneytinu fækkaði um 28 en fjölgaði ekki um 59  eins og fram 

kemur í skýrslu Hagfræðistofnunar. Í raun er samdrátturinn meiri vegna tilflutnings 

verkefna frá öðrum ráðuneytum. 

 Ársverkum í umhverfisráðuneytinu fjölgaði um 65 en ekki um 109 eins og fram kemur 

í skýrslu Hagfræðistofnunar. Fjölgunin skýrist að verulegu leyti  af tilflutningi verkefna 

frá öðrum ráðuneytum og auknum sértekjum. 

 Í heild fjölgaði ársverkum um 120 þegar tekið hefur verið tillit til allra tilfærslna en 

ekki um 198 eins og fram kemur í skýrslu Hagfræðistofnunar. Fjölgunin er um 0,7% 

miðað við fjölda ársverka 2007. 

 Hagfræðistofnun tók ekki tillit til útvistunar verkefna sem leiddi til fækkunar um 117 

ársverk. Ef horft er fram hjá útvistuninni hefur fjöldi ársverka ekki breyst á tímabilinu 

2007-2011. Hagfræðistofnun ofmetur fjölda ársverka árið 2011 um nærri 200 sem má 

líklega rekja til sumarvinnufólks sem lauk störfum í ágústlok og var talið með 2011 en 

ekki árið 2007. 

Á árinu 2011 mátti rekja 292 ársverk til ákvarðana stjórnvalda um að setja á fót nýjar 

stofnanir og styrkja  aðrar sem fyrir voru í kjölfar efnahagshrunsins.  Nægir þar að nefna 



embætti Sérstaks saksóknara með 70 ársverk, Umboðsmann skuldara með 70 ársverk, 

Fjármálaeftirlitið með 60 ársverk  og Vinnumálastofnun með 55 ársverk.  Að teknu tilliti til  

þessarar aukningar og tilfærslu verkefna þá fækkar ársverkum hjá ríkinu um 172 eða 1% árið 

2011 samanborið við 2007. Í heildina hafði samdráttur fjárveitinga á þessu tímabili því 

óveruleg áhrif á fjölda ársverka. Forstöðumenn voru hvattir til að forðast uppsagnir og reyna 

að hagræða með öðrum hætti. Samkvæmt launabókhaldi ríkisins dró verulega úr 

yfirvinnugreiðslum á þessu tímabili sem gefur til kynna að kapp hafi verið lagt á að draga úr 

vinnumagni frekar en að fækka starfsfólki. 

Í skýrslu Hagfræðistofnunar er einnig að finna umfjöllun um samdrátt ríkisútgjalda í kjölfar 

hruns fjármálakerfisins frá 2007 til 2011. Nokkuð misvísandi er að miða við árið 2007 við 

þennan samanburð enda hófust aðhaldsaðgerðir fyrst á árinu 2009 og því eðlilegra að miða 

við árið 2008. Tölur Hagfræðistofnunar um hlutfallslegan samdrátt fjárveitinga til hinna ýmsu 

málaflokka og stofnana eru í mörgum tilfellum talsvert umfram raunsamdrátt samkvæmt 

mati fjármála- og efnahagsráðuneytisins og gefa því ekki rétta mynd af þróun ríkisfjármála á 

umræddu tímabili.  

 

 

 

 

 

 


