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Sameining Árskóla
Fyrirvari

 Fyrirtækjasviði KPMG (KPMG) var falið af sveitarstjóra Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
fyrir hönd sveitarfélagsins að framkvæma hagkvæmniathugun á því að sameina 
starfsemi Árskóla á einn stað. Í skýrslunni er einnig sett fram sérfræðiálit í samræmi við 
65  i  i jó l   ikl  fjá f i   öl  f i

Í tengslum við þessa skýrslu má 
hafa samband við :

65. grein sveitarstjórnarlaga um miklar fjárfestingar og sölu fasteigna.

 Vinnan er unnin í samræmi við sérstakt ráðningarbréf dagsett 29. júní 2009. Vinnan var 
unnin á tímabilinu 6. júní til 26. ágúst 2009.

 Í skýrslu þessari er gerð grein fyrir niðurstöðum KPMG sem byggðar eru á samtölum, 
gagnaöflun og úrvinnslu gagna frá sveitarfélaginu. KPMG hefur alfarið byggt á gögnum 
frá sveitarfélaginu  Tengiliður KPMG er Herdís Sæmundardóttir en upplýsinga hefur 
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Advisory

Partner, Reykjavík
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bmagnusson@kpmg.isfrá sveitarfélaginu. Tengiliður KPMG er Herdís Sæmundardóttir en upplýsinga hefur 
verið aflað frá skólastjóra Árskóla, sviðsstjóra umhverfis- og tæknisviðs auk annarra 
starfsmanna sveitarfélagsins.

 Ekki hefur verið framkvæmd sérstök áreiðanleikakönnun í tengslum við 
hagkvæmniathugunina en varað er við að niðurstaða slíkrar könnunar gæti haft áhrif á 
undirliggjandi gögn og þar af leiðandi niðurstöðu könnunarinnar. Af þeim sökum getur 
KPMG ekki ábyrgst nákvæmni né áreiðanleika þeirra upplýsinga sem hér koma fram né 

g p g
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að þær séu tæmandi.

 Skýrsla KPMG er einungis ætluð til notkunar samkvæmt því sem kveðið er á um í 
fyrrgreindu ráðningarbréfi. KPMG ber ekki ábyrgð á dreifingu skýrslunnar og því ekki á 
dreifingu þeirra trúnaðarupplýsinga sem í henni kunna að vera.

 KPMG ber enga ábyrgð á ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli niðurstöðu 
k i   k l i  Öll b ð  k ð   k  ð   d lli 

olafurolafsson@kpmg.is

Tel  +354 545 6000

Fax +354 545 6007

könnunarinnar í skýrslunni. Öll ábyrgð vegna ákvarðana sem teknar verða á grundvelli 
skýrslunnar eða niðurstaðna sem í henni eru, er hjá verkkaupa. 

 Vinna KPMG er byggð á tímaþóknun og eiga starfsmenn KPMG sem að verkefninu 
koma hvorki fjárhagslegra né annarra hagsmuna að gæta í tengslum við niðurstöðuna.
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Sameining Árskóla
Helstu niðurstöður

 Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum hagkvæmniathugunar á sameiningu 
Árskóla á einn stað.

 Settur er fram áætlaður byggingakostnaður og skoðaður beinn fjárhagslegur sparnaður. 

 Samtenging Tónlistarskólans og Árskóla hefur hvetjandi áhrif á menningarlíf í 
sveitarfélaginu og styrkir varanlega stoðir þess.

Húsnæði og lóðirygg g g j g g p
Einnig er horft til félagslegs- og stjórnunarlegs hagræðis sem ekki er metið til fjár. 
Kostnaði sem liggur fyrir og þyrfti að fara út í á næstunni ef ekki yrði að sameiningu, er 
enn fremur velt upp.

Nýbygging og viðbygging

 Áætlaður byggingakostnaður nýbyggingar Árskóla við Skagfirðingabraut og 
ð l  iðb t  ld  hú ði  þ   ti  á 847 5  k

g

 Sveitarfélagið gæti í framhaldi sameiningar leigt út húsnæðið að Freyjugötu til aðila utan 
Sveitarfélagsins eða selt húsin og lóðina. Ekki er lagt mat á mögulegt söluandvirði lóða 
og húsa að Freyjugötu eða húsnæðis Tónlistarskólans en ljóst er að lóðin er miðsvæðis 
í bænum og hentar vel í tengslum við hugmyndir sveitarfélagsins um þéttingu byggðar.

Frestun sameiningar
nauðsynlegar viðbætur eldra húsnæðis þar, er metinn á 847,5 m. kr.

 Þar af er um 152 m. kr. viðbætur til að geta þjónustað aukinn fjölda nemenda.

Beint hagræði við sameiningu Árskóla

 Við mat á beinu rekstrarlegu hagræði við sameiningu Árskóla hefur verið tekið tillit til 
fækkunar stöðugilda, skólaaksturs og annars rekstrarkostnaðar sem eingöngu er 
tilk i   t í ki ti  kól

 Fyrir dyrum er umtalsvert viðhald sem fara þarf út í að Freyjugötu verði starfsemi þar 
fram haldið og hefur það verið gróflega áætlað um 200 m. kr. á næstu árum.

 Auk þess má reikna með 5,0 - 6,5 m. kr. árlegu viðhaldi á Freyjugötu og við húsnæði 
Tónlistarskólans.

 Vegna bágborins húsnæðis að Freyjugötu þyrfti að fjölga bekkjardeildum sem felur í sér 
ttó k t ð  á  7  k  á ltilkominn vegna tvískiptingar skólans.

 Um er að ræða nettó áhrif og því hefur t.d. verið tekið tillit til viðbótar stöðugilda sem 
sameiningin kallar á í sameinuðu húsnæði.

 Beinn árlegur sparnaður er áætlaður á bilinu 52-65 m. kr.

 Enn fremur er tekið tillit til sölu húsnæðis Árvistar og framlengingar samnings um 
skólamál í tvö ár

nettó kostnað upp á um 7 m. kr. árlega.

 Þessu til viðbótar þarf að leysa ýmis mál með tilheyrandi kostnaði:

 Nýtt skólabókasafn við Freyjugötu og stækkun við Skagfirðingabraut

 Sérgreinastofur við Freyjugötu

 Auk þessa uppfyllir núverandi aðstaða, s.s. við sérgreinastofur, ekki kröfum námskrár 
skólamál í tvö ár.

Tónlistarskólinn

 Ávinningur af því að flytja Tónlistarskólann inn í sameinað húsnæði Árskóla, er að 
mestu leiti óbeinn og félagslegur.

 Leiga Tónlistarskólans mun lækka um 3 m. kr. en við sameininguna skapast einnig 
möguleikar á að auka tekjur um 2 3 m  kr  ásamt því að tengja tónlistarnámið inn í 

og gildandi lögum um grunnskóla.

 KPMG er ekki ljóst á þessu stigi hve mikið af ofangreindum þáttum hefur verið tekið 
tillit til í núverandi áætlun Sveitarfélagsins.

Samantekt
möguleikar á að auka tekjur um 2-3 m. kr. ásamt því að tengja tónlistarnámið inn í 
almennt nám og þannig nýta mun betur tíma tónlistarkennara.

Félagslegur og skipulagslegur ávinningur

 Mikill samfélagslegur ávinningur er af sameiningu skólans á einn stað, þó hann verði 
ekki metinn til fjár nema með frekari rannsóknum. Í því sambandi má nefna að ferðir 
foreldra og kennara minnka til muna sem einnig minnkar truflun á dagleg störf foreldra.

Byggingarkostnaður 847,5 

Beint hagræði (árlegt) 51,9  - 65,2 

Fyrirliggjandi viðhald

Einskiptis viðhald 200 0 

m. kr.
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 Skipulag skólastarfsins verður auðveldara, bæði hvað varðar kennslustundir og viðburði 
nemenda en einnig hvað varðar mönnun kennslustunda.

Einskiptis viðhald 200,0 

Árlegt viðhald húsa 5,0  - 6,5 

Heimild: Umhverfis- og tæknisvið, útreikningar KPMG



Sameining Árskóla
Helstu niðurstöður

Niðurstaða skv. 65. gr. sveitarstjórnarlaga

 Við gerð þessarar umsagnar liggur fyrir endurskoðuð fjárhagsáætlun 2009 og þriggja 
ára áætlun fyrir árin 2010-2012. Í þeim áætlunum er ekki gert ráð fyrir framangreindri y þ g y g
fjárfestingu og breytingu á fyrirkomulagi skólamála. Ljóst er að sveitarfélagið hefur ekki 
nægt fjármagn til að ráðast í fyrirhugaðar framkvæmdir án þess að fara í nýjar lántökur.

 Fyrirhuguð breyting hefur í för með sér lækkun rekstrargjalda vegna hagræðis af 
sameiningu skólabygginganna en áhrif afborgana langtímalána gera það að verkum að 
greiðsluáhrifin eru neikvæð frá og með 2015 en áhrif á greiðsluflæðið eru að fullu 
komin inn árið 2016komin inn árið 2016.

 Miðað við þá útreikninga sem framkvæmdir hafa verið á áhrif framkvæmdanna á 
rekstur sveitarfélagsins þá er ljóst að fjárhagsleg áhrif gætu orðið íþyngjandi fyrir 
sveitarfélagið.

 Meta þarf hvort eðlilegt væri að uppfæra áætlanir m.t.t. kostnaðar sem fellur til ef ekki 
verður af sameiningu nú og uppfæra útreikninga.

 Breyttar forsendur um lengd lánstíma, lánakjör, niðurskurð í öðrum útgjöldum eða sölu 
eigna kunna að hafa áhrif á niðurstöðuna.
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Sameining Árskóla
Inngangur

Um verkefnið

 Sveitarfélagið Skagafjörður hefur óskað eftir því við fyrirtækjasvið KPMG (KPMG) að 
leggja mat á hagræði þess að Árskóli verði sameinaður í eina skólabyggingu.

Saga Árskóla

 Fyrsti barnaskóli á Sauðárkróki var stofnaður og hafin í honum kennsla 3. janúar 1882. 
Með auknum íbúafjölda varð skólahúsið of lítið og var þá ráðist í byggingu annars húss, ggj g þ ygg g

 Árskóli er nú rekinn á tveimur stöðum á Sauðárkróki, þar sem 1.-3. bekkur er til húsa 
við Freyjugötu en 4.-10. bekkur í framtíðarhúsnæði skólans við Skagfirðingabraut.

 Fjarlægð á milli bygginga er um 800-1000 metrar og liggur að mestu eftir 
Skagfirðingabraut, helstu umferðargötu í gegnum Sauðárkrók.

 Sveitarstjórnin hefur um langt árabil haft hug á því að ljúka framkvæmdum við Árskóla 

j g þ ygg g ,
sem tekið var í notkun í október 1908. Það hús hýsir í dag Náttúrustofa Norðurlands 
vestra. 

 Núverandi húsnæði Árskóla við Freyjugötu (1.-3. bekkur) var byggt 1947 og hýsti þá 
einnig Gagnfræðaskólann og Iðnskóla Sauðárkróks allt til ársins 1968, er fyrsti áfangi 
skólahússins við Skagfirðingabraut var tekinn í notkun.

F t  á i   k l  f ð ti i   Ið kól  þ   í d  f  þ  f  
j g g þ j

og ráðast í byggingu nýrrar álmu skólans sem myndi gera sameiningu skólans á einum 
stað mögulega.

 Hönnun og kostnaðaráætlun fyrir þennan áfanga Árskóla hefur verið framkvæmd og 
liggur fyrir.

 Einnig þarf að ráðast í viðbyggingu við núverandi húsnæði sem miðar að því að stækka 
t l  töl ð töð  á bók f i  t kk  t l   f d  þ  ð h t é 

 Fyrstu árin var kennsla gagnfræðastigsins og Iðnskólans þar, en í dag fer þar fram 
kennsla 4. – 10. bekkjar. Barna- og Gagnfræðaskólinn voru sameinaðir í einn skóla, 
Árskóla, vorið 1998. 

 Árskóli hefur því verið rekinn sem einn skóli undir einni skólastjórn en á tveimur 
stöðum á Sauðárkróki síðan 1998.

 Á árinu 1999 ályktaði þáverandi skólanefnd að stefnt skyldi að því að allur Grunnskólinn matsal og tölvuaðstöðu á bókasafni en stækkun matsalar er forsenda þess að hægt sé 
að taka við 1.-3. bekk inn í sameiginlegt skólahús.

 Umtalsvert hagræði hlýst af því að sameina skólann á einum stað. Hægræðið má bæði 
greina tölulega í spöruðum stöðugildum, rekstrarkostnaði og viðhaldi á eldra húsnæði 
en einnig er mikið hagræði af því að hafa alla starfsemi á einum stað, bæði fyrir 
skólayfirvöld en ekki síður fyrir foreldra og nemendur.

Á árinu 1999 ályktaði þáverandi skólanefnd að stefnt skyldi að því að allur Grunnskólinn 
á Sauðárkóki verði til húsa undir einu þaki við Skagfirðingabraut.

 Haustið 2001 var tekin í notkun nýbygging við Árskóla við Skagfirðingabraut með 8 
glæsilegum kennslustofum og 3 litlum sérkennslustofum. Auk þess var miðrými 
skólans breytt og útbúin ný og betri aðstaða fyrir starfsfólk og skrifstofu skólans.

 Sveitarstjórinn hefur einnig farið fram á að þessari skýrslu fylgi umfjöllun á grundvelli 
65. gr. sveitarstjórnalaga þar sem fjallað er um miklar fjárfestingar og sölu fasteigna og 
gerð grein fyrir áhrifum þeirra á fjárhagsafkomu sveitarsjóðs.

 Allar tölur, s.s. áætlaður byggingakostnaður og áætlað hagræði, eru settar fram á virði 
dagsins í dag eða þegar gagna er aflað. Gera má ráð fyrir að rekstrarstærðir fylgi 
gróflega verðbólguþróun og byggingakostnaður einnig að hluta til gengisþróun  Að gróflega verðbólguþróun og byggingakostnaður einnig að hluta til gengisþróun. Að 
sama skapi er gert ráð fyrir að fjármögnun sé verðtryggð og vaxtakjör því raunvextir.
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Sameining Árskóla
Nýbygging og viðbygging

Nýbygging Árskóla

 Ein af forsendum fyrir sameiningu Árskóla á einn stað er nýbygging sem fyrirhuguð 
hefur verið við skólahúsið að Skagfirðingabraut.

Áætlaður kostnaður nýbyggingar

 Kostnaðaráætlun sem sett er fram í töflu hér til hliðar byggir á upplýsingum frá 
sviðsstjóra umhverfis og tæknisviðs og miðast við hönnunargögn frá maí 2009.g g

 Um er að ræða þriggja hæða hús auk kjallara sem teiknað hefur verið við austur enda 
núverandi skólahúss.

 Nýbyggingin er alls um 2.050 m2 og er ætlað að hýsa kennslustofur í bæði bók- og 
verklegum greinum. Auk þess er gert ráð fyrir aðstöðu fyrir alla starfsemi 
tónlistarskólans á Sauðárkróki.

j g g g g

 Ákveðin óvissa ríkir um efnisliði vegna gengisþróunar, byggingarvísitölu og almennrar 
verðlagsþróunar. Þannig hefur gengisvísitala krónunnar hækkað um 6% frá byrjun maí 
til byrjunar ágúst, þegar hún var um 234 stig. Spá fjármálaráðuneytisins gerir ráð fyrir 
að vísitalan verði um 226 stig 2009, 220 stig 2010 og 203 stig eftir það. 
Byggingarvísitala hefur hækkað um 2,6% frá maí til ágúst.

Ei i  á lt  f i  é  h t  tó  f k d  þ i k i kki ö l ik  til  Einnig má velta fyrir sér hvort svo stór framkvæmd sem þessi skapi ekki möguleika til 
góðra samninga við birgja á tímum þar sem mikill samdráttur er í 
byggingarframkvæmdum á öllu landinu.

 Heildar byggingarkostnaður er um 696 m. kr. eða um 339 þ. kr. pr. m2.

Skólahús Árskóla eftir nýbyggingu við Skagfirðingabraut

Nýb i  Á kólNýbygging Árskóla

Stærð (m2) 2.050 

m. kr.
Aðstaða, jarðvinna og rif 30 
Burðarvirki 124 
Pípulagnir 34 Pípulagnir 34 
Loftræsting 21 
Frágangur innanhúss 150 
Raflagnir 69 
Frágangur utanhúss 115 
Ófyrirséð (12,5%) 68 
H  j   f i li  Hönnun, umsjón og eftirlit 85 
Samtals - nýbygging (A) 696 

Kostnaður pr. fermeter (þkr./m2) 339 

Heimild: Sviðst jóri Umhverf is- og tæknisviðs
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Sameining Árskóla
Nýbygging og viðbygging

Viðbygging og breytingar

 Samkvæmt samtölum og upplýsingum frá skólastjóra Árskóla er mikilvæg forsenda 
þess að hægt verði að taka við 1.-3. bekk inn í nýja skólabyggingu, að matsalur og 
ldhú  ði kk ð

Nauðsynlegar viðbætur

 Mikilvægt er í samanburði sem þessum að blanda ekki saman nauðsynlegum viðbótum 
til þess að af sameiningu geti orðið og öðrum viðbótum eða breytingum sem áhugi er 

eldhús verði stækkað.

 Ef matsalur verður ekki stækkaður þarf að teygja enn frekar á matartíma þar sem 
nemendur borða í hollum. Við þetta væru einhverjir nemendur farnir að borða utan 
eðlilegs matmálstíma.

Áætlun um viðbyggingu og breytingar

 Gerð hefur verið kostnaðaráætlun um viðbyggingu og breytingar á núverandi húsnæði 

þ g g g y g g
fyrir að verði gerðar á skólanum. Líklegt er að aðrar breytingar séu framkvæmdir sem 
fara þyrfti út í hvort sem um sameiningu væri að ræða eða ekki.

 Í 5. gr. reglugerðar um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða nr. 657/2009 
segir:

 “Til nauðsynlegrar lágmarksaðstöðu í grunnskólum telst;Ge ð e u e ð ost aða áæt u u ðbygg gu og b eyt ga á ú e a d ús æð
sem miðar m.a. að því að stækka matsal og eldhús.

 Í áætluninni er einnig gert ráð fyrir öðrum breytingum og viðbótum, s.s. nýrri hæð yfir 
núverandi anddyri auk breytinga á stjórnunarálmu og kjallara.

 Heildarkostnaður við allar viðbyggingar og breytingar á núverandi húsnæði er áætlaður 
um 260 m. kr. og kemur fram í töflu hér að neðan (B1).

a. vinnurými og viðeigandi aðstaða og búnaður fyrir nemendur til kennslu í öllum 
námsgreinum og námssviðum grunnskóla samkvæmt lögum um grunnskóla og 
aðalnámskrá grunn-skóla, 

b. vinnurými fyrir skólastjóra, kennara og annað starfsfólk, 

c. aðstaða fyrir félagsstarf nemenda og nemendafélög, 

d. aðstaða fyrir nemendur til að neyta málsverða og til viðveru utan kennslustunda, 

e. rými og búnaður vegna sérfræðiþjónustu við nemendur, 

f. rými fyrir skólaheilsugæslu, eftir því sem við á, 

g. aðgengi og aðstaða fyrir fatlaða, 

h afmörkuð og skipulögð skólalóð sem gefur fjölbreytt tækifæri til leikja og annarrar 

Viðbygg. og breyt. á núverandi husnæði Árskóla

m. kr. h. afmörkuð og skipulögð skólalóð sem gefur fjölbreytt tækifæri til leikja og annarrar 
útivistar.”

 Í núverandi húsnæði vantar, auk samkomusalar, sérgreinastofur fyrir textíl, tónmennt, 
náttúrufræði sem og fjölnotastofu og ljóst að bæta þarf þar úr ef ekki verður af 
nýbyggingu Árskóla við Skagfirðingabraut.

 Í þessu sambandi er rétt að benda á að ekki er verið að gera ráð fyrir fjölgun kennara 

m. kr.
Stækkun núverandi anddyris 7 
Stækkun á matsal og eldhúsi 58 
Stækkun bókasafns 49 
Hæð yfir núverandi anddyri 39 
Breytig á stjórnunarálmu - austur 26 
B ti  á kj ll   t 17 við sameiningu heldur frekar betri nýtingu kennara og annars starfsfólks.

 Nauðsynleg stækkun á matsal er að mörgu leiti einföld viðbót við núverandi byggingu 
þar sem gert er ráð fyrir að matsalurinn stækki út í portið á milli tveggja álma 
skólahússins sem teygja sig í suður (sjá mynd hér á eftir).

Breyting á kjallara - austur 17 

Ófyrirséð (20%) 39 
Hönnun, umsjón og eftirlit (11%) 26 
Samtals - viðb. og breytingar (B1) 260 

Heimild: Sviðst jóri Umhverf is- og tæknisviðs
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Sameining Árskóla
Nýbygging og viðbygging

 Ef dregnar eru út úr fyrri áætlun þær breytingar sem gera má ráð fyrir að séu 
nauðsynlegar þá er um að ræða:

 Stækkun á anddyri með fjölgun nemenda

Byggingakostnaður

 Heildar áætlaður byggingakostnaður í tengslum við sameiningu Árskóla á einn stað er 
því samanlagður kostnaður við nýbyggingu og nauðsynlegar viðbætur við eldra 

 Stækkun á matsal og eldhúsi svo hægt sé að þjónusta alla nemendur á eðlilegum 
matmálstíma.

 Stækkun bókasafns sem er æskilegt með auknum nemendafjölda.

 Stækkun skólasafns er nauðsynleg óháð því hvort af sameiningu starfseminnar verður. 
Verði ekki farið í þessa framkvæmd liggur fyrir að einnig þurfi að koma upp skólasafni 
við Freyjugötu og jafnframt þarf að stækka skólasafnið við Skagfirðingabraut.

þ g ý ygg g g y g
húsnæði, samtals um 847 m. kr.

Samtölur byggingarkostnaðar

m. kr.ð eyjugötu og ja a t þa að stæ a s ó asa ð ð S ag ð gab aut

 Gert er ráð fyrir að “ófyrirséð” og “hönnun, umsjón og eftirlit” lúti sömu hlutföllum og í 
fyrri áætlun, 20% og 11%.

 Nauðsynlegar viðbætur og breytingar á núverandi húsnæði við Skagfirðingabraut sem 
tengjast beint sameiningu Árskóla á einn stað eru því metnar á um 152 m. kr. (B2).

Á

Nýbygging (A) 696 
Áætlað viðb. og breyt. (B1) 260 
Nauðsynlegar viðb. og breyt. (B2) 152 

(A) + (B1) 956 
(A) + (B2) 847 Árskóli - nauðsynlegar viðbætur

m. kr.
Stækkun núverandi anddyris 7 
Stækkun á matsal og eldhúsi 58 
Stækkun bókasafns 49 

(A) + (B2) 847 

Heimild: Samantekt  KPM G

Ófyrirséð (20%) 23 
Hönnun, umsjón og eftirlit (11%) 15 
Samtals - nauðsynlegar viðb. (B2) 152 

Heimild: Úrvinnsla KPM G  byggt á gögnum Umhverf is- og tæknisviðs
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Sameining Árskóla
Nýbygging og viðbygging - myndir

. Suðurhlið nýbyggingar

Norðurhlið nýbyggingar sem snýr út að íþróttasvæði

Austurhlíð nýbyggingar sem snýr út að Skagfirðingabraut
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Sameining Árskóla
Nýbygging og viðbygging - myndir

Nauðsynleg stækkun matsalar og 
eldhúss á fyrstu hæð skólahúss. 

Sambærileg stækkun verður Nýbygging við Skagfirðingabraut  Sambærileg stækkun verður 
samhliða þessu á bókasafni á 

annari hæð.

Nýbygging við Skagfirðingabraut. 
Byggingin er þrjár hæðir auk 

kjallara, alls um 2050 m2.

Í áætlun um viðbyggingu er gert 
áð f i  ý i h ð fi  dd i k ráð fyrir nýrri hæð yfir anddyri auk 
breytinga á stjórnunarálmu og 

kjallara.
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Heimild: Sviðstjóri Umhverfis- og tæknisviðs



 Inngangur

 Nýbygging og viðbygging

 Nýbygging og viðbygging - myndir

 Hagræði af sameiningu Árskóla

 Tónlistarskólinn

Hú ði  lóð ið F j öt Húsnæði og lóð við Freyjugötu

 Skipulags- og félagslegt hagræði

 Byggðamál og atvinnusköpun

 Samantekt hagræðingar af sameiningu Árskóla

 Fjármögnun

 Umfjöllun skv  65  gr  sveitarstjórnarlaga Umfjöllun skv. 65. gr. sveitarstjórnarlaga

 Viðaukar

14© 2009 fyrirtækjasvið KPMG er hluti af KPMG hf. sem er íslenski aðilinn að KPMG International, svissnesku samvinnufélagi.  Allur réttur áskilinn.  Prentað á Íslandi. Nafn og kennimark
KPMG eru vörumerki KPMG International.



Sameining Árskóla
Hagræði af sameiningu Árskóla

Stöðugildi

 Við sameiningu Árskóla munu sparast nokkur stöðugildi í tengslum við kennslu, 
stjórnun og rekstur skólans að Freyjugötu.

 Með sameiningunni skapast betri forsendur fyrir samfellu í skólastarfi þar sem gert er 
ráð fyrir grunnskóla, heilsdagsskóla og tónlistarskóla á einum stað. Óþarft er að taka 
fram það hagræði sem þetta hefði fyrir foreldra sem og aukið öryggi fyrir nemendurna.j g yj g

 Að mati skólastjóra Árskóla má gróflega áætla að sparaðar stöður séu:

 Húsvörður

 Deildarstjóri

 Flokksstjóri

 Ekki verður lagt fjárhagslegt mat á hvaða áhrif þessi akstur hefur á umhverfið, á 
mögulega aukna slysahættu á svæðinu eða önnur óbein áhrif.

Tölvumál og annað hagræði

 Að mati skólastjóra Árskóla er um 5 m. kr. kostnaður sem einvörðungu fellur til vegna 
tölvumála við Freyjugötu. Þetta kemur til vegna tengikostnaðar og þjónustu og almenns 
óh ði  f þ í ð þ f  ð þjó t  töl ál á t i  töð  í b Kennslustaða

 Launaforsendur sem notaðar eru við mat á sparnaði vegna þessara stöðugildar eru 
byggðar á launakjörum hjá sveitarfélaginu og birtast í töflu hér að neðan. Um er að 
ræða árslaun að meðtöldum launatengdum gjöldum.

óhagræðis af því að þurfa að þjónusta tölvumál á tveimur stöðum í bænum.

 Skólastjórinn telur einnig að spara megi til viðbótar um 2-3% af rekstrarkostnaði 
skólans þegar skólinn hefur verið sameinaður. Þetta svarar til viðbótar sparnaðar upp á 
10-15 m. kr. árlega.

Fjölgun bekkjardeilda

 Í d   t  b kkj d ildi  í h j  á i í 1 3  b kk Á kólLaunaforsendur - árslaun  Í dag eru tvær bekkjardeildir í hverjum árgangi í 1.-3. bekk Árskóla.

 Í 3. gr. reglugerðar um lágmarksaðstöðu grunnskóla segir:

 ”Þannig skulu skólastofur að jafnaði vera a.m.k. 60 fermetrar fyrir 22-28 nemendur, 
52 fermetrar fyrir 18-21 nemanda, 44 fermetrar fyrir 13-17 nemendur og 36 
fermetrar fyrir 12 nemendur og aldrei minni en 16 fermetrar “

 Kennslustofur í húsnæði við Freyjugötu eru um 40 m2 og nemendur í þeim eru allt að 

Launaforsendur  árslaun

m. kr.
Sérkennari/Deildarstjóri 6,9 
Kennari 5,5 
Húsvörður/Stuðningsfulltrúi 5,0 
Matráður/Flokksstjóri 3,5 

 Ekki er gert ráð fyrir auknum rekstri vegna þrifa í stærra húsnæði við Skagfirðingabraut. 
Það helgast m.a. af því að þrif við Freyjugötu eru erfið og bera meiri kostnað vegna 
aldurs og ástands húsnæðisins.

 Byggt á þessum forsendum og mati skólastjóra má reikna með að sparnaður vegna 

 Kennslustofur í húsnæði við Freyjugötu eru um 40 m2 og nemendur í þeim eru allt að 
20 talsins.

 Það er því ljóst að þetta ákvæði 3. gr. er nú þegar brotið.

 Reikna má með að kostnaður við bekkjardeild sé um 10 m. kr. að teknu tilliti til launa, 
þrifa og umsýslu.

 Í stærri bekkjardeildum er þörf fyrir stuðningsfulltrúa sem annars væri ekki þörf á

Heimild: Fræðslustjóri

ygg þ g j p g
fækkunar stöðugilda við sameiningu sé á bilinu 21 – 26 m. kr. á ári. 

Skólaakstur

 Með því að sameina reksturinn á einn stað við Skagfirðingabraut skapast forsendur til 
að fella niður skólaakstur á Sauðárkróki sem tengist ferðum á milli skólabygginga.

 Sparnaður af því væri á bilinu 8 - 9 m. kr. Þessi upphæð felur í sér um 20% akstur 

 Í stærri bekkjardeildum er þörf fyrir stuðningsfulltrúa sem annars væri ekki þörf á.

 Nettó kostnaður við nýja bekkjardeild má því gróflega áætla um 7 m. kr. á ári.

 Nú þegar er þörf fyrir fjölgun bekkjardeilda sökum stærðar kennslustofu og líkur eru á 
að þessi þörf aukist enn frekar að mati fræðslustjóra sveitarfélagsins. Nemendum 
Árskóla fjölgaði t.a.m. um 17 frá áramótum til vors 2009 auk þess sem íbúum 
sveitarfélagsins hefur fjölgað jafnt og þétt síðan í desember 2007.
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starfsmanna á milli húsa og um 80% akstur nemenda innan bæjar.
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Sameining Árskóla
Tónlistarskólinn

Tónlistarskólinn

 Í öðrum grunnskólum sveitarfélagsins fer tónlistarkennsla fram inn í skólunum og í 
beinu framhaldi eða tengslum við skóladaginn.

Húsnæði til afnota fyrir Tónlistarskólann í sameinuðum Árskóla

g g

 Hlutfall nemenda sem stundar tónlistarnám, er mun hærra í þessum skólum en reynist 
vera í Árskóla.

Hlutfall nemenda í tónlistarnámi

Fj
Fj. þeirra í 

tó li t á i Hl tf ll

 Það er því líklegt að nálægð Tónlistarskólans við annað skólastarf hafi hvetjandi áhrif á 

Fj.nema tónlistarnámi Hlutfall
Sauðárkrókur 410 94 23% 
Varmahlíð 130 84 65% 

Heimild: Fræðslustjóri

Heimild: Umhverfis og tæknisviðbörn að taka þátt í tónlistariðkun auk þess sem áhrif og sýnileiki þeirra sem eru í 
tónlistarnámi verður meiri á samnemendur sína.

 Augljóst hagræði af þessu er að börnin geta farið beint í sitt tónlistarnám eftir 
hefðbundinn skóladag eða jafnvel samhliða öðrum tímum eins og víða tíðkast.

 Dæmi um slíkt er í Ingunnarskóla í Reykjavík þar sem Tónlistarskóli Árbæjar sér um 
tónlistarkennslu  en þar eru yngstu börnin sótt í tíma til að fara í einstaklingskennslu á 

Húsnæði og akstur

 Tónlistarskólinn leigir í dag um 500 m2 húsnæði undir starfsemi sína. Húsnæðið er í 
eigu sveitarfélagsins og greiðir Tónlistarskólinn fyrir það um 6 m. kr. á ári.

Heimild: Umhverfis- og tæknisvið

tónlistarkennslu, en þar eru yngstu börnin sótt í tíma til að fara í einstaklingskennslu á 
hljóðfæri. Með slíku fyrirkomulagi er hægt að koma fyrir tónlistarkennslu fyrir fleiri 
einstaklinga án þess að draga kennsluna fram eftir degi að lokinni hefðbundinni 
kennslu.

 Augljóst er að sameining hefði í för með sér hagræði og sparnað bæði fyrir foreldra og 
atvinnulífið þar sem allt væri á einum stað og ekki þyrfti að skjótast á vinnutíma til að 
keyra börn á milli Grunnskólans og Tónlistarskólans

 Það rými sem Tónlistarskólanum er ætlað í nýbyggingu Árskóla er um 250 m2 auk þess 
sem Tónlistarskólinn hefur aðgengi að stærri kennslustofum og öðru rými utan 
hefðbundins kennslutíma. Miðað við sambærileg leigukjör má því gera ráð fyrir að leiga 
lækki í 3 m. kr.

 Ekki liggur fyrir beinn viðhaldskostnaður við húsnæði Tónlistarskólans en til stendur að 
mála hluta húsnæðisins  á næstunni og er áætlað að það muni kosta um 1 m. kr.keyra börn á milli Grunnskólans og Tónlistarskólans.

 Við sameiningu Tónlistarskólans og Grunnskólans undir eitt þak er ljóst að allt 
skólastarfið myndi auðgast og verða fjölbreyttara og þannig koma mun betur til móts 
við markmið skólastefnu Sveitarfélagsins Skagafjarðar.

g þ

 Ef miðað er við sambærilega viðhaldsþörf á og áætluð er árlega á Freyjugötu má gera 
ráð fyrir að árlegt viðhald Tónlistarskólans sé um 1 – 1,5 m. kr.
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Sameining Árskóla
Tónlistarskólinn

Tekjumöguleikar

 Með hækkuðu hlutfalli nemenda sem stundar tónlistarnám aukast tekjur 
Tónlistarskólans. Þannig mætti áætla hve mikil tekjuaukning væri líkleg við hækkað 

Samnýting skrifstofu og stjórnunar

 Í dag sinnir skólastjóri Tónlistarskólans starfi ritara, skrifstofu- og stjórnunarstörfum við 
Tónlistarskólann auk þess að kenna við skólann.g j g g

hlutfall nemenda í tónlistarnámi.

 Eftir samtöl við fræðslustjóra og m.v. upplýsingar frá skólastjóra Tónlistarskólans má 
ætla að fjölgun nemenda um 20%-30% sé raunhæf án þess að komi til fjölgunar 
kennara.

 Miðað við ofangreinda fjölgun má reikna með að auka mætti tekjur Tónlistarskólans um 
2 3  k  í kjölf  fl t i  i  í Á kól

þ

 Það er því ljóst að beint hagræði er af því að skólastjórinn sinni ekki lengur skrifstofu og 
skráningarstörfum þó svo að það hlutfall starfs hans sé ekki metið til fjár hér.

 Samhliða því  að Tónlistarskólinn fengi aðstöðu í nýbyggingu Árskóla er mögulegt að 
samnýta starfsfólk á skrifstofu Árskóla til að sjá um skráningar nemenda í 
Tónlistarskólann og sinna öðrum tengdum skrifstofustörfum. Skipulagning 
tó li t á i  ði kil i k i  tí i kól tjó  di ð  k i ýt t b t  2-3 m. kr. í kjölfar flutnings inn í Árskóla. tónlistarnámsins yrði skilvirkari og tími skólastjórans myndi að sama skapi nýtast betur 
við kennslu.

 Þessi atriði hefðu sparnað í för með sér þó ekki sé lagt beint mat á það hér.

Fag- og menningalegur ávinningur

 Það er líklegt að færsla Tónlistarskólans í nýtt húsnæði Árskóla geti lagt grunninn að 
fli  tó li t á  i   t  Á kól   t  kið t kj  Tó li t kól  

Möguleg tekjuaukning Tónlistarskólans

Tekjur í dag 10 m. kr.
Fjöldi nemenda 261 
Tekjur/nem 0 kr /nem eflingu tónlistarnáms innan sem utan Árskóla sem getur aukið tekjur Tónlistarskólans 

umtalsvert eins og getið var hér að framan.

 Með auknum nemendafjölda Tónlistarskólans opnast aukin tækifæri til enn frekari 
eflingar faglegs tónlistarnáms og renna styrkari stoðum undir menningarlíf í Skagafirði.

Tekjur/nem 0 kr./nem.
Aukning nemenda 20% 30% 
Tekjuauki (m. kr.) 2 3 

Heimild: Útreikningar KPM G byggðir á upplysingum frá 
Fræðslust jóra
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Sameining Árskóla
Húsnæði og lóð við Freyjugötu

Viðhald húsnæðis við Freyjugötu

 Skólahúsnæðið að Freyjugötu er byggt árið 1947 og því komið nokkuð til ára sinna.

 Við hlið skólahússins er húsnæði Árvistar  heilsdagsvistunar skólans  en það húsnæði 

Innri leiga og viðhald

 Árskóli greiðir í dag um 12 m. kr. á ári í innri leigu fyrir skólahúsnæðið við Freyjugötu og 
um 3 m. kr. fyrir Árvist, húsnæði fyrir heilsdagsskóla.

 Við hlið skólahússins er húsnæði Árvistar, heilsdagsvistunar skólans, en það húsnæði 
er upprunalega einbýlishús sem keypt var og flutt á lóðina að Freyjugötu.

 Að sögn sviðsstjóra umhverfis- og tæknisviðs hefur húsnæðið liðið fyrir lítið viðhald 
undanfarin ár og er svo komið að fara þarf í kostnaðarsamar viðhaldsaðgerðir.

 Almennt viðhald  á húsnæðinu hefur verið í algjöru lágmarki undanfarin ár en sviðsstjóri 
áætlar að árlegt viðhald þurfi að vera um 3 m. kr. miðað við eðlilegt ástand húsnæðis. 

y , y g

 Við sameiningu Árskóla hættir skólinn að greiða leigu af þessu húsnæði en byrjar að 
greiða viðbótarleigu af nýju skólahúsi við Skagfirðingabraut. Ekki er ljóst hver leiga 
verður á nýju húsnæði.

 Við sameiningu verður húsnæðið við Freyjugötu komið á foræði sveitarfélagsins til 
endurútleigu eða sölu.g þ g

Auk þess má gera ráð fyrir að lágmarki 1 m. kr. til viðbótar árlega vegna húss Árvistar 
og viðhalds á tækjum á lóðinni.

 Að sögn fræðslustjóra er nauðsynlegt að ráðast í frekari bætur á húsnæðinu vegna 
aðgengi og aðstöðu fyrir fatlaða nemendur, á næstu árum. Ekki hefur verið tekið tillit til 
þeirra fjárfestinga hér.

A  á i i  t d  F j öt

 Þar sem ekki liggur fyrir hver leiga nýja húsnæðisins verður hafa þau áhrif ekki verið 
metin sérstaklega. Sama máli gegnir um viðhald en ljóst er krafa um viðhald á 
Freyjugötu minkar ef skólastarfsemi flyst úr húsinu. Einnig er líklegt að viðhald á nýju 
húsnæði verði sáralítið fyrstu árin. 

Annar ávinningur tengdur Freyjugötu

 Söluvirði skólahúss og lóðarinnar hefur ekki verið metið en erfitt er að meta slíkt 
verðmæti án þess að fram komi hugmyndir um nýtingu lóðarinnar.

 Skólahúsið og –lóðin við Freyjugötu er staðsett í hjarta bæjarins. Lóðin er við 
íbúðarbyggð á þrjár hliðar og með þjónustu og atvinnustarfsemi á þá fjórðu. Í næsta 
nágrenni eru svo skrifstofu og þjónustubyggingar við Skagfirðingabraut, t.d. skrifstofur 

Miðbær Sauðárkróks

ág e e u s o s sto u og þjó ustubygg ga ð S ag ð gab aut, t d s sto u
sveitarfélagsins, banki og bókasafnið.

 Það er því ljóst af því sem hér hefur verið nefnt og ef skoðuð er yfirlitsmynd af svæðinu 
hér til hliðar, að skólalóðin hentar vel til framtíðaruppbyggingar hvort sem um væri að 
ræða íbúðarhúsnæði eða húsnæði fyrir þjónustu- eða menningartengda starfsemi.

 Ekki er lagt sérstakt fjárhagslegt mat á það hér hver þessi ávinningur gæti verið enda er 
þ ð háð þ í f i  h i  hú ði  f i    á h ð  í k i áði  ði það háð því eftir hvernig húsnæði mesta eftirspurn er og á hvaða tímapunkti ráðist yrði 
í slíkar framkvæmdir.

 Gert er ráð fyrir að hægt verði að selja Árvistarhúsið fyrir um 20-23 m. kr. og byggir það 
á svipuðu fermetraverði og hefur verið í viðskiptum með sérbýli í Skagafirði það sem af 
er þessu ári.
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Sameining Árskóla
Húsnæði og lóð við Freyjugötu

Endurbætur á Freyjugötu á næstu árum

 Aðkallandi viðhald er endurnýjun á klæðningu hússins og útskipti á gluggum. Eins og 
sést á mynd hér til hliðar hefur húsið verulega látið á sjá og liggur undir skemmdum. Árskóli við Freyjugötuy g j g gg
Áætlaður kostnaður við þessa framkvæmd um 26 m. kr.

 Verði tekin ákvörðun um að nýta gamla húsnæðið við Freyjugötu áfram til einhverra ára 
í viðbót er fyrirséð að ráðast þarf í mikið viðhald og breytingar svo húsnæðið geti talist 
viðunandi.

 Gera má ráð fyrir að viðhaldsaðgerðir sem grípa þurfi til, séu t.d. endurnýjun gólfefna, 
l   f t  i étti  l  þ k i ki  fl  U h fi  t k i ið t  

Árskóli við Freyjugötu

lausra og fastra innréttinga, lagna, þakvirkis o.fl. Umhverfis- og tæknisvið metur 
gróflega að kostnaður við þetta sé ekki undir 150.000 kr. pr. m² sem miðað við stærð 
hússins sem er 930 m², væri þá um 140 m. kr.

 Að auki kæmu til breytingar vegna aðgengis fatlaðra sem og krafna sbr. reglugerð um 
gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða nr. 657 frá 3. júlí 2009. Þá má einnig 
reikna með u.þ.b. 25 milljónum króna vegna bílastæðis, lýsingar, lóðargirðinga, 
leiktækja o.fl.

 Endurbætur sem ráðast þyrfti í á næstu árum við húsnæði og lóð að Freyjugötu gæti 
því numið samtals um 201 m. kr.

Aðkallandi endurbætur að Freyjugötu
Klæðning á skólahúsi við Freyjugötu liggur m.a. undir skemmdum

m. kr.
Klæðning og gluggar 26 
Gólf, lagnir, innréttingar og þakvirki 150 
Bílastæði, lýsing, lóðargirðinga, leiktækja ofl 25 
Samtals aðkallandi endurbætur 201 

Heimild: Umhverfis- og tæknisviðHeimild: Umhverfis og tæknisvið

21© 2009 fyrirtækjasvið KPMG er hluti af KPMG hf. sem er íslenski aðilinn að KPMG International, svissnesku samvinnufélagi.  Allur réttur áskilinn.  Prentað á Íslandi. Nafn og kennimark
KPMG eru vörumerki KPMG International.



 Inngangur

 Nýbygging og viðbygging

 Nýbygging og viðbygging - myndir

 Hagræði af sameiningu Árskóla

 Tónlistarskólinn

Hú ði  lóð ið F j öt Húsnæði og lóð við Freyjugötu

 Skipulags- og félagslegt hagræði

 Byggðamál og atvinnusköpun

 Samantekt hagræðingar af sameiningu Árskóla

 Fjármögnun

 Umfjöllun skv  65  gr  sveitarstjórnarlaga Umfjöllun skv. 65. gr. sveitarstjórnarlaga

 Viðaukar

22© 2009 fyrirtækjasvið KPMG er hluti af KPMG hf. sem er íslenski aðilinn að KPMG International, svissnesku samvinnufélagi.  Allur réttur áskilinn.  Prentað á Íslandi. Nafn og kennimark
KPMG eru vörumerki KPMG International.



Sameining Árskóla
Skipulags- og félagslegt hagræði

Annað hagræði

 Ekki er auðvelt að meta allt hagræði af svona breytingu í krónum talið og því ekki hægt 
að taka það inn í útreikninga. Hins vegar eru mörg atriði sem eru mis augljós hvað 

Ferðahagræði

 Allt skólastarf í Árskóla komið á einn stað í nálægð við íþróttasvæði, sundlaug og 
framhaldsskólann í bænum. Hugmyndir eru uppi um að menningarhús rísi á sama þ g g g g j

varðar aukið hagræði og þægindi fyrir íbúa svæðisins. Mikilvægt er að benda á þessi 
atriði þannig að þeir sem taka ákvarðanir um slíka framkvæmd hafi velt upp sem 
flestum atriðum í tengslum við það.

 Hér á eftir er velt upp ýmsum sjónarmiðum til umhugsunar og frekari greiningar fyrir 
hlutaðeigandi. 

Ski l  kól t f

g y pp g
svæði.

 Mikið hagræði getur skapast í formi aksturs foreldra á börnum sínum og vinnutaps 
þegar verið er að keyra börnin á milli; skólabygginga, skóla og tómstunda eða íþrótta. 
Einnig sparar þetta tíma og akstur fyrir þær fjölskyldur sem eru með börn bæði í 1.-3. 
bekk og í eldri deildum Árskóla.

Vi t fl  f ld   k t  ð  t  i   tið  hé  f i  f   kki Skipulag skólastarfs

 Við sameiningu Árskóla í eitt húsnæði einfaldast skipulagning skólastarfsins og nýting 
búnaðar og starfsmanna sem í honum starfar. Hér á eftir er reynt að benda á nokkur 
atriði sem lúta að þessari hagræðingu án þess að lagt sé mat á það í krónum talið.

 Skipulagning kennslu og annarra atburða

B t i ýti  k    t f  í t l  ið k l  þ   lli  

 Vinnutruflun foreldra vegna akstur eða umstangs eins og getið er hér fyrir ofan, er ekki 
metin til fjár í þessari úttekt en ljóst má vera að þar getur legið umtalsvert hagræði fyrir 
samfélagið á svæðinu.

 Minni ferðalög minnka einnig slysahættu, bæði á nemendum og öðrum vegfarendum.

Skólastefna Sveitarfélagsins Skagafjarðar

 Skól t f  it fél i   þ kkt á f di F ð l f d  20  jú í 2008  á  Betri nýting kennara og annarra starfsmanna í tengslum við kennslu þar sem allir 
eru á sama stað og ekki þarf að gera ráð fyrir ferðatíma eða öðru óhagræði sem 
fylgir ferðum starfsmanna á milli staða.

 Auðveldara er að manna kennslustundir og annan rekstur innan skólans þegar um 
veikindi eða önnur forföll er að ræða.

 Skólastarf verður samfelldara og kemur þannig betur til móts við ákvæði nýrra laga 

 Skólastefna sveitarfélagsins var samþykkt á fundi Fræðslunefndar 20. júní 2008 og á 
Sveitarstjórnarfundi 24. júní 2008.

 Í Skólastefnunni er lagður grunnur að hlutverki skóla sveitarfélagsins og framtíðarsýn 
þeim til handa.

 Nokkur af lykilatriðum framtíðarsýnarinnar eru að skólarnir bjóði upp á kjörumhverfi til 
náms, heilstæða skólagöngu, þarfir nemenda að leiðarljósi og að vináttutengsl myndist S ó asta e ðu sa e da a og e u þa g betu t óts ð á æð ý a aga

um skólahald í landinu sem og markmið skólastefnu Sveitarfélagsins Skagafjarðar

 Markvissari og betri þjónusta við nemendur með sérþarfir. Nú fer sérkennsla fram á 
báðum stöðum með tilheyrandi óhagræði og skorti á aðstöðu og aðgengi.

 Ekki þarf að byggja upp aðstöðu á tveimur stöðum, s.s. sérgreinastofur, 
tónmenntastofu, skólasafn og aðstöðu fyrir fatlaða.

á s, e stæða s ó agö gu, þa e e da að e ða jós og að áttute gs y d st
á milli aldurstiga.

 Einnig er lögð áhersla á möguleikar samfélagsins, svo sem menningar-, lista- og 
vísindastofnana séu nýttar til náms.

 Ekki verður annað séð en að sameining Árskóla og tenging Tónlistarskólans við 
skólastarfið sé fyllilega í samræmi við þessi markmið.

 Nálægð við íþróttamannvirki eykur enn frekar samfeldni á milli skólastarfs, tómstunda 
og íþróttaiðkunar.

Grunnskólalög

 Núverandi aðstaða við Árskóla hvað varðar skólalóð, stærð kennslustofa og aðstöðu til 
kennslu og náms er ábótavant.

 Benda má á að skólamannvirki og lóð við Freyjugötu uppfylla ekki lagaskyldu með vísan 
til 20. gr. laga um grunnskóla nr.912 sem fjalla um skólamannvirki.
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Sameining Árskóla
Byggðamál og atvinnusköpun

Byggðastefna og atvinnumál

 Oft á tíðum gætir áhrifa öfgakenndra hagsveifla höfuðborgarsvæðisins lítið á 
landsbyggðinni sem getur verið gott þegar niðursveiflan kemur og atvinnustarfsemi 

 Ef af nýbyggingu við Árskóla verður er ljóst að þær framkvæmdir gætu hafist á 
haustmánuðum 2009 og tækju líklega um tvö ár.

 Það er því ljóst að framkvæmdirnar við nýbygginguna kæmu í beinu framhaldi af þeim ygg g g þ g g
dregst verulega saman. Að sama skapi eru uppsveiflur í atvinnustarfsemi á 
landsbyggðinni ekki eins miklar eða skarpar.

 Þessi staðreynd undirstrikar þó mikilvægi þess að sem fjölbreyttust og stöðug 
atvinnustarfsemi sé í gangi enda hefðu smærri bæir og sveitarfélög ekki burði til að 
taka á sig högg sem fylgja því að stór hluti starfa hverfur af svæðinu.

Sk fjö ð  tát  f fjölb tt i t i t f i í l dbú ði  já út i  

þ j ý ygg g þ
framkvæmdum sem nefndar voru hér á undan og mun ljúka 2010.

 Nýbygging Árskóla er því ekki einungis til hagræðis fyrir rekstur skóla á svæðinu eða til 
hagræðis fyrir nemendur og foreldra hvað varðar alla umgjörð skólastarfsins, heldur er 
um að ræða atvinnuskapandi framkvæmd sem stuðlar að uppbyggingu sem líklegt er 
að muni leiða til fjölgunar á íbúum á næstu árum.

Á tl ð  ð f k di  ið ýb i   iðb i  Á kól  i k   40 Skagafjörður státar af fjölbreyttri atvinnustarfsemi í landbúnaði, sjávarútvegi, 
ferðaþjónustu og almennri þjónustu við sveitina.

 Þegar efnahagsástandið í landinu þróast eins og það hefur verið að gera seinustu 
mánuði er tilhneiging hjá mörgum að leita starfa út á landi þar sem víða er enn atvinnu 
að hafa. Vísbendingar um þessa þróun er í Skagafirði og þar spilar Sauðárkrókur 
lykilhlutverk.

 Áætlað er að framkvæmdir við nýbyggingu og viðbyggingu Árskóla muni skapa um 40-
50 störf á byggingartímanum.

Framlag til skólamála

 Í tengslum við nýbyggingu við Skagfirðingabraut og sameiningu Árskóla hefur 
Kaupfélag Skagfirðinga boðist til að greiða 17,5 m. kr. á ári til reksturs skólans, árin 
2011 og 2012.

 Þegar slík teikn eru á lofti er mikilvægt að uppbygging innviða sveitarfélagsins stöðvist 
ekki og lagður sé áframhaldandi grunnur að blómlegu fjölskylduvænu samfélagi með 
uppbyggingu skóla og annarra þjónustuþátta fyrir íbúa.

Framkvæmdir

 Undanfarin misseri hafa verið í gangi framkvæmdir á Sauðárkróki sem stuðla að því að 
b j   f k  di  i f i  ði   þj  ið b  Í 

2011 og 2012.

 Þessi viðbót er fjárhagslegur ávinningur sem fylgir sameiningunni og hefur bein áhrif á 
greiðsluáhrif sveitarfélagsins.

byggja enn frekar undir atvinnustarfsemi á svæðinu og þjónustu við íbúana. Í 
undirbúningi eru enn frekari framkvæmdir:

 Mjólkursamlagið (lokið)

 Bifreiðaverkstæði (nýlokið)

 Leikskóli (í byggingu, lokið 2010)

 Verknámshús við fjölbrautarskólann (framkvæmdir að hefjast, áætluð verklok 2010)

 Listin hér að ofan er dæmi um þá uppbyggingu sem hefur verið í gangi eða er að fara af 
stað.
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Sameining Árskóla
Samantekt hagræðingar af sameiningu Árskóla

Beinn sparnaður

 Beinn fjárhagslegur sparnaður eins og hann er metinn af starfsmönnum 
sveitarfélagsins er settur fram í töflu hér að neðan.

 Hér er ekki reiknað með ávinningi eða kostnaði af innri leigu enda mun leiga nýs 
húsnæðis koma í stað þeirra leigu sem sparast í húsnæði við Freyjugötu auk þess sem 
áætlaður viðhaldskostnaður mun breytast.g

 Hér er eingöngu litið til áætlaðs hreins (nettó) sparnaðar af sameiningu en ekki til 
mögulegrar aukningar þjónustu. Með nýbyggingunni og því að allir árgangar verði 
komnir í eitt húsnæði geta skapast ný tækifæri til að auka þjónustu og efla skólann á 
annan hátt. Ekki er tekið tillit til slíkra möguleika enda eru það sjálfstæðar ákvarðanir 
sem ekki snúa beint að hægræði sameiningarinnar.

 Hins vegar má horfa til þess að Sveitarfélagið geti leigt húsnæðið út fyrir stofnanir 
Sveitarfélagsins og þannig aflað ytri tekna.

 Eins hefur ekki verið lagt mat á hugsanlegan ávinning af sölu eða annarri uppbyggingu 
á lóðinni.

Endurbætur við Freyjugötu og annar kostnaður

 Ef ekki verður af sameiningu Árskóla má gera ráð fyrir að ráðast þurfi í endurbætur á 
húsnæðinu að Freyjugötu á næstu árum fyrir rúmar 200 m. kr. til að hægt verði að halda 
úti skólastarfsemi grunnskóla í húsinu.

 Því til viðbótar er áætlað almennt viðhald á Freyjugötu og tónlistarskólanum samtals á 
bilinu 5 – 6,5 m. kr. árlega.

 Þ ð  ljó t ð f 1 3  b kk  Á kól  ð  áf  í kól hú ði ið F j öt   

Fjárhagslegt hagræði af sameiningu Árskóla

Árskóli - Freyjugata

Spöruð stöðugildi 20,9  - 26,4 
Akstur 8,0  - 9,0 

m.kr./ári

 Það er ljóst að ef 1.-3. bekkur Árskóla verður áfram í skólahúsnæði við Freyjugötu eru 
ákveðnar líkur á að viðbótar kostnaði muni falla til á næstu árum.

 Dæmi um þetta er að ef kæmi til stækkunar bekkjardeild vegna of lítilla kennslustofa en 
sá kostnaður er metinn á um 7 m. kr. fyrri hverja bekkjardeild.

 Einnig er ljóst að koma þarf upp skólasafni við Freyjugötu og stækka það við 
Skagfirðingabraut. Einnig er þörf á endurbótum hvað varðar aðstöðu fyrir fatlaða og 

Mötuneyti 5,0  - 6,8 
Tölvumál 5,0  - 5,0 
Annar sparnaður, 2%-3% af rekstri 10,0  - 15,0 
Samtals vegna Árskóla 48,9  - 62,2 

Tónlistarskólinn S ag ð gab aut g e þö á e du bótu að a ða aðstöðu y at aða og
viðbætur í tengslum við sérgreinakennslu.

Auknir tekjumöguleikar

 Auk beins sparnaðar við sameiningu er um að ræða ómælda stjórnunar- og félagslega 
hagræðingu í formi skiplags skólastarfs og þæginda fyrir íbúa svæðisins.

 Eins og fram hefur komið hér að framan skapar þetta einnig möguleika á auknum 

Tónlistarskólinn

Húsaleiga 3,0  - 3,0 
Beint hagræði 51,9  - 65,2 

Einskiptistekjur og annað hagræði

S l  Á i t hú 20 0   23 0 

m.kr.

g p þ g g
tekjum fyrir Tónlistarskólann og ef miðað er við hlutfall nemenda annarra grunnskóla í 
sveitarfélaginu, sem stunda tónlistarnám, má búast við fjölgun nemenda.

 Vegna hagræðis með flutningi Tónlistaskólans inn í skólastarfið má reikna með að 
mögulegt sé að fjölga nemendum um 20%-30% án þess að til komi frekari fjölgun 
kennara. Þetta hefur í för mér sé aukinn kostnað fyrir sveitarfélagið en í þessu efni má 
gera ráð fyrir stærðar hagræði þannig að kostnaður á hvern nemanda muni lækka

Heimild: Fræðslu-, skóla- og sveitarstjóri

Sala Árvistarhúss 20,0  - 23,0 
Framlag til skólamála 17,5  - 17,5 
Hagræði 2011 69,4 82,7 
Hagræði 2012 89,4 105,7 
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gera ráð fyrir stærðar hagræði þannig að kostnaður á hvern nemanda muni lækka.

 M.v. ofangreinda fjölgun er reiknað með að hægt verði að auka tekjur um 2-3 m. kr.



Sameining Árskóla
Samantekt hagræðingar af sameiningu Árskóla

Sala húsnæðis og lóða

 Við sameiningu Árskóla og flutning Tónlistarskólans inn í Árskóla losnar húsnæði í eigu 
sveitarfélagsins.g

 Ekki er lagt mat á það hér hvert markaðsvirði skólahússins við Freyjugötu er enda 
líklegt að mestu verðmætin þar séu falin í lóðinni og þeim möguleikum sem hún skapar 
fyrir uppbyggingu í bænum.

 Húsnæði Árvistar er um 165 m2 einbýlishús og m.v. þau viðskipti sem verið hafa með 
sérbýli í Skagafirði það sem af er árinu 2009 má reikna með að hægt værði að selja 
Á i t hú ið f i  20 23  k  G t  éð f i  þ  í útl ið l  á ið l áh if  á Árvistarhúsið fyrir 20-23 m. kr. Gert er réð fyrir þessu í útleiðslu á greiðsluáhrifum á 
Sveitarfélagið.

 Framtíðar uppbygging á lóðinni við Freyjugötu væri í samræmi við umræðu um þéttingu 
byggðar á Sauðárkróki.

 Góðir möguleikar eru á sölu húsnæðis Tónlistarskólans eða að skipt verði á annarri 
eign. Samningaviðræður um þetta eru þó ekki hafnar og því óvíst um niðurstöðu.eign. Samningaviðræður um þetta eru þó ekki hafnar og því óvíst um niðurstöðu.
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Sameining Árskóla
Fjármögnun

Fjármögnun á byggingartíma

 Kaupfélag Skagfirðinga (KS) hefur boðist til að fjármagna nýbyggingu og nauðsynlegar 
viðbætur við Árskóla á meðan á byggingartíma stendur.

Fjármögnun á markaði

 Miðað við þá fjármögnunaráætlun sem sett er fram hér verður ekki þörf fyrir 
sveitarfélagið til að leita sér fjármögnunar á markaði fyrr en að loknum ygg g

 Hugmynd KS er að fjármagna 100% byggingarkostnaðar með verðtryggðu láni, 
vaxtalaust, þannig að ekkert verði greitt af verðtryggingu né láni fyrr en að 
framkvæmdum loknum.

 Við lok framkvæmda verði 50% lánsins greitt og 50% á þriðja ári eftir lok framkvæmda.

 Með þess vill KS stuðla að því að sá ávinningur sem sameining Árskóla mun skila sé 

g j g y
framkvæmdartíma, eftir um 2 ár.

 Ómögulegt er spá um hvaða kjör munu bjóðast á markaði, hjá bönkum eða Lánasjóði 
Sveitarfélaga (LSS), eftir tvö ár. Eitt af því sem hefur áhrif á vaxtakjör í landinu á næstu 
misserum eru væntingar manna um að evra verði tekin upp á Íslandi en því munu 
líklega fylgja lækkandi vextir.

Kjö ti  ðt ð  k ld b éf lá  íki b k  f i  á ú t 2009  á bili  5 3% 
þ þ g g

byrjaður að koma fram þegar byrjað er að greiða af láninu og enn frekar að 
endurgreiðsla á tveimur árum eftir lok framkvæmda gefi svigrúm til að hagræðing hafi 
skilað sér að fullu.

 Upphaf framkvæmda hefur ekki verið ákveðið en engar hönnunar- eða 
framkvæmdarlegar fyrirstöður eru fyrir því að byrja á haustmánuðum 2009.

 Kjörvextir verðtryggðra skuldabréfalána ríkisbankanna fyrir ágúst 2009 eru á bilinu 5,3% 
- 6,25% án álags. Hugsanlegt er að betri kjör fengjust í samningum við bankana allt 
eftir því hvernig þeir meta styrkleika sveitarfélagsins og framtíðarsýn þeirra á þróun 
vaxta á hverjum tíma.

 Um mitt ár 2009 fjármagnaði Mosfellsbær 1.000 m. kr. með skuldabréfaútboð á 5,0% 
vöxtum. Í lækkandi vaxtaumhverfi má reikna með að Sveitarfélagið Skagafjörður njóti 
sambærilegra kjara.

 Annað viðmið sem vert er að skoða eru kjör LSS en graf hér að neðan sýnir hvernig 
áætluð útlánakjör hafa verið að þróast. Sú áætlun byggir á þeim kjörum sem LSS hefur 
verið að fjármagna sig á með skuldabréfaútgáfu og þeirri forsendu að þeir láni út með 
0,15% álagi á sína fjármögnun. Kjör LSS hafa verið að hækka allt frá mars 2005 en 
lækkuðu í síðasta útboði þeirra í júní 2009, en þá náði LSS að fjármagna 180 m. kr. á á 

Upphaf 
framkvæmda

Lok
Framkvæmda

5,8% vöxtum.

 Til samanburðar er ávöxtunarkrafa verðtryggðra íbúðarbréfa (HFF34 ) 4,39% í lok júní.Ár 0 Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4

KS fjármagnar 
b i  á 

50% láns 
d itt

Lán greitt 
ð f ll

Áætluð útlánakjör LSS byggt á fjármögnun og 0,15% álagi

6 00%
6,50%
7,00%

Ár 5

bygginguna á 
framkvæmdatímanum 
og að hluta í 5 ár

endurgreitt að fullu

Fjármögnunar-, framkvæmda- og endurgreiðsluferli við nýbyggingu Árskóla.
Heimild: Stjórnendur Kaupfélags Skagfirðinga 3,00%
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Heimild: Lánasjóður Sveitarfélaga
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Sameining Árskóla
Umfjöllun skv. 65. gr. sveitarstjórnarlaga

Inngangur

 Teknar hafa verið saman upplýsingar er varða fyrirhugaða byggingu við Árskóla, í 
samræmi við 65 gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 með síðari breytingum.g j g / y g

 Í 65. gr. sveitarstjórnarlaga er fjallað um miklar fjárfestingar og sölu fasteigna. Í 1. mgr. 
segir svo: ,,Hyggist sveitarstjórn ráðast í fjárfestingu og áætlaður heildarkostnaður eða 
hlutur sveitarfélagsins í henni nemur hærri fjárhæð en fjórðungi skatttekna 
yfirstandandi reikningsárs er skylt að leggja fyrir sveitarstjórn umsögn sérfróðs aðila um 
kostnaðaráætlunina, væntanleg áhrif hennar á fjárhagsafkomu sveitarsjóðs, á 
fyrirhuguðum verktíma og áætlun um árlegan rekstrarkostnað fyrir sveitarsjóð  sé um fyrirhuguðum verktíma og áætlun um árlegan rekstrarkostnað fyrir sveitarsjóð, sé um 
hann að ræða. Jafnframt skal gerð grein fyrir því hvernig framkvæmdin samræmist 
þriggja ára áætlun sveitarfélagsins.”

 Í riti Sesselju Árnadóttur um sveitarstjórnarlögin segir á bls. 188. “Ákvæði 1. mgr. 65. 
gr. grundvallast á því viðhorfi löggjafans að það sé bæði réttur og skylda 
sveitarstjórnarmanna að vera vel upplýstir um forsendur og afleiðingar mikilsháttar 
ákvarðana sem koma til umræðu í sveitarstjórn  Ekki er hægt að gera ráð fyrir því að ákvarðana sem koma til umræðu í sveitarstjórn. Ekki er hægt að gera ráð fyrir því að 
kjörnir fulltrúar hafi menntun eða reynslu sem gerir þeim kleift að meta flókna 
samninga eða kostnaðaráætlanir og álykta um væntanleg áhrif þeirra á fjárhagsafkomu 
sveitarsjóðs. Löggjafinn hefur af þeirri ástæðu ákveðið að skylt sé að afla álits eða 
umsagnar sérfróðs aðila áður en sveitarstjórn afgreiðir mál sem falla undir 
framangreind ákvæði.”

 Við eftirfarandi umfjöllun er stuðst við samþykkta þriggja ára áætlun við síðari umræðu  Við eftirfarandi umfjöllun er stuðst við samþykkta þriggja ára áætlun við síðari umræðu 
þann 7. júlí 2009.
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Sameining Árskóla
Umfjöllun skv. 65. gr. sveitarstjórnarlaga

Byggingarkostnaður Árskóla

 Áætlaður kostnaður við nýbyggingu og viðbætur við húsnæði Árskóla við 
Skagfirðingabraut, sbr. umfjöllun á bls. 8, nemur 696 m.kr. (A) sem er um 35% af 

 Áætlaður framkvæmdatími er tvö ár og er sú forsenda notuð hér að fjárfestingin standi 
jafnt yfir á árunum 2010 og 2011. Ef framkvæmdin hæfist haustið 2009 myndi einhver 
hluti af kostnaði falla til á því ári og samsvarandi kostnaður lækka á síðari 
b i á

g g , j , ( )
áætluðum skatttekjum árið 2009.

 Áætlanir um heildar viðbætur og breytingar á núverandi húsnæði við Skagfirðingabraut, 
nema 260 m. kr. (B1) sem er um 13% af áætluðum skatttekjum árið 2009. Samtals eru 
nýbygging og viðbætur því um 48% af áætluðum skatttekjum m.v. allar áætlaðar 
viðbætur.

N ð l  iðb t   b ti  á ú di hú ði ið Sk fi ði b t  

byggingarárum.

 Tafla 2 sýnir hvernig gert er ráð fyrir að fjárfestingarkostnaður dreifist miðað við 
fyrirliggjandi áætlanir 2009 til 2012 og hver fjárfestingin er í hlutfalli við skatttekjur hvers 
árs skv. samþykktum fjárhagsáætlunum sveitarfélagsins.

 Samkvæmt áætlunum fer árleg fjárfesting nærri 24% árin 2010 og 2011 m.v. 
fjárfestingu (A) + (B1) og nemur 21% sömu ár m v  fjárfestingu (A)+(B2)  

 Nauðsynlegar viðbætur og breytingar á núverandi húsnæði við Skagfirðingabraut sem 
tengjast beint sameiningu Árskóla eru metnar á 152 m. kr. (B2) eða um 7,6% af 
skatttekjum árið 2009. Samtals nýbygging og nauðsynlegar viðbætur eru því um 42% 
af áætluðum skatttekjum. Umfjöllun á bls. 9. og 10. 

 Tafla 1 hér á eftir sýnir hlutföll fjárfestinga miðað við áætlaðar skatttekjur 2009 út frá 
viðmiðum skv. 65. gr. sveitarstjórnarlaga.

fjárfestingu (A) + (B1) og nemur 21% sömu ár m.v. fjárfestingu (A)+(B2). 

Þriggja ára áætlun

Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2009

þ.kr.
Útsvar og fasteignaskattur 1.406.000 
Framlög jöfnunarsjóðs 590.000 
Samtals 1 996 000 

þ.kr.
Endursk. 

fjárh. 2009 2010 2011 2012
Útsvar og fasteignaskattur 1.406.000 1.436.000 1.447.214 1.453.889 

Framlög jöfnunarsjóðs 590.000 570.120 570.120 570.120 

Samtals 1.996.000 2.006.120 2.017.334 2.024.009 
Samtals 1.996.000 

Fjárfesting (A)+(B1) 956.000 
Fjárfesting (A)+(B2) 848.000 

Fjárfestingarhlutfall (A)+(B1) 48% 

Fjárfesting (A)+(B1) 478.000 478.000 

Fjárfesting (A)+(B2) 424.000 424.000 

Fjárfesting (A)+(B1) 0,0% 23,8% 23,7% 0,0% 

Viðmið skv  65 gr 25 0% 25 0% 25 0% 25 0% Viðmið skv. 65 gr. 25% 
Viðmið innan, (utan) 23% )(         

Fjárfesting (A)+(B2) 42% 
Viðmið skv. 65 gr. 25% 
Viðmið innan, (utan) 17% )(         

Viðmið skv. 65 gr. 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

Viðmið innan, (utan) 25,0% 1,2% 1,3% 25,0% 

Fjárfesting (A)+(B2) 0,0% 21,1% 21,0% 0,0% 

Viðmið skv. 65 gr. 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

Viðmið innan, (utan) 25,0% 3,9% 4,0% 25,0% 
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Viðmið innan, (utan) 17% )(         

Tafla 1
Heimild: Samþykkt ir reikningar og áætlanir Sveitarfélagsins.   Útreikningar KPM G.
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Taf la 2
Heimild: Samþykkt ir reikningar og áætlanir Sveitarfélagsins. Útreikningar KPM G.



Sameining Árskóla
Umfjöllun skv. 65. gr. sveitarstjórnarlaga

Fjárhagsstaða sveitarfélagsins

 Á árinu 2008 var rekstrarniðurstaða A hluta neikvæð um 124 m. kr. en af samanteknum 
A og B hluta var rekstrarniðurstaða neikvæð um 483 m. kr. Eigið fé A hluta var í árslok 

 Ef niðurstöður úr rekstri sveitafélagsins síðustu ár, ásamt áætlun 2009, sbr. töflu 3, eru 
bornar saman við lykiltölur eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, sbr. 6 gr. rgl. 
nr. 374/2001 með síðari breytingum kemur í ljós að nokkur árangur náðist í rekstri 

i fél i  á á i  2007 f i  ð h f  lí  ið fiðl ik  í k i á i  á d  
g g

2008 að fjárhæð 792 m. kr. og handbært fé í árslok 2008 var 334 m. kr. Eiginfjárhlutfall 
A hluta í árslok 2008 var 26% og veltufjárhlutfall var 1,51.

 Fjárhagsáætlun ársins 2009 gerir ráð fyrir að rekstarniðurstaða A hluta verði neikvæð 
um 151 m. kr. en af samanteknum A og B hluta verði rekstrarniðurstaðan neikvæð um 
181 m. kr. Áætlunin gerir ráð fyrir að eigið fé verði 641 m. kr. í árslok 2009 og að 
handbært fé verði 250 m  kr  Gert er ráð fyrir að eiginfjárhlutfall í árslok 2009 verði 20% 

sveitarfélagsins á árinu 2007 eftir að hafa glímt við erfiðleika í rekstri árin á undan. 

 Þegar lykiltölur ársins 2008 ásamt fjárhagsáætlun 2009 eru skoðaðar má ljóst vera að til 
verri vegar stefnir í rekstri sveitarfélagsins nema gripið verði til aðgerða í rekstri þess.

 Þegar hlutfall skulda og skuldbindinga í hlutfalli við tekjur eru skoðaðar kemur í ljós að 
verði ráðist í stækkun Árskóla að fjárhæð 848 m. kr. muni þetta hlutfall hækka nokkuð. 
Skv  ársreikningi 2008 er hlutfallið tæp 90%  en myndi aukast árið 2010 og yrði 125%  handbært fé verði 250 m. kr. Gert er ráð fyrir að eiginfjárhlutfall í árslok 2009 verði 20% 

og veltufjárhlutfall 1,24.
Skv. ársreikningi 2008 er hlutfallið tæp 90%, en myndi aukast árið 2010 og yrði 125%, 
en árin 2011-2012 í kringum 140% sbr. töflu 4.

 Skv. áætlunum fyrir árin 2009-2012 er gert ráð fyrir neikvæðri rekstrarniðurstöðu ár 
hvert en viðvarandi hallarekstur leiðir m.a. til lækkunar á eigin fé og skuldasöfnunar.

Samanburður lykiltalna eftirlitsnefndar við niðurstöðu rekstar

2004 2005 2006 2007 2008 2009 áætl.
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir % af tekjum 1,9% 0,8% 1,0% 10,2% 3,2% 3,3% 
Rekstrarniðurstaða % af tekjum 7,2% )(        8,7% )(        2,7% )(        6,9% 4,9% )(         5,9% )(        
Veltufé frá rekstri % af tekjum 1,0% 3,1% 7,4% 14,7% 8,2% 5,1% 
Langt.skuldir % af varanlegum rekstrarfjármunum 53,3% 56,9% 61,3% 56,7% 54,3% 59,3% 
Skuldir og skuldbindingar % af eignum 70,7% 76,8% 79,9% 69,0% 73,8% 80,2% 
Eiginfjárhlutfall 29,3% 23,2% 20,1% 31,0% 26,2% 19,8% 

Tafla 3
Heimildir: Reikningar á samþykktar áætlanir Sveitarfélagsins

þ kr 2008 2009 2010 2011 2012

Skuldir og skuldbindingar í hlutfalli við tekjur

þ.kr. 2008 2009 2010 2011 2012
Tekjur 2.541.544 2.566.176 2.583.292 2.599.547 2.612.162

Skuldir og skuldb. 2.231.999 2.599.120 2.799.769 2.811.388 2.804.562

Skuldbinding vegna Árskóla 424.000 848.000 848.000

Skuldir og skuldb. samtals 2.231.999 2.599.120 3.223.769 3.659.388 3.652.562

Hlutfall 88% 101% 125% 141% 140% 
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Heimild: Reikningar Sveitarfélagsins og útreikningar KPM G



Sameining Árskóla
Umfjöllun skv. 65. gr. sveitarstjórnarlaga

Áhrif á rekstur og sjóðstreymi

 Tafla 5 sýnir helstu lykiltölur úr ársreikningi 2008 og samþykktum áætlunum áranna 
2009 til 2012.  Tafla 6 sýnir áætlaðar breytingar á lykiltölunum og greiðsluáhrif Rauntölur Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun 

Lykiltölur úr ársreikningi 2008 og samþykktum áætlunum 2009-2012

ý y g y g g
framkvæmdanna fyrir árin 2010 til 2020.

 Í fjárhagsáætlunum sveitarfélagsins er ekki gert ráð fyrir framkvæmdum við 
viðbyggingu Árskóla. Því var framkvæmd athugun á áhrif væntanlegra framkvæmda á 
fjárhagsáætlanir sveitarfélagsins árin 2009-2012. Lagðar eru til grundvallar forsendur 
um hagræðingu vegna sameiningar skólabygginganna sbr. samantekt á bls. 27, 
áætlaðan kostnað við framkvæmdina á bls  8 til 10 og að loknum framkvæmdatíma 

þ.kr. 2008 2009 2010 2011 2012
Rekstrarniðurstaða ársins 124.279 )(    150.744 )(    28.892 )(     30.790 )(      16.514 )(      

Veltufé frá rekstri 208.363 131.784 130.340 127.028 136.814 

Fjárfestingahreyfingar 181.470 )(    351.799 )(   198.257 )(   198.591 )(    198.660 )(   

Afborganir langtímalána 104.839 )(   127.672 )(    143.596 )(   185.769 )(    204.502 )(    

Handbært fé í árslok 333 579 249 919 363 373 280 722 188 881 áætlaðan kostnað við framkvæmdina á bls. 8 til 10 og að loknum framkvæmdatíma 
komi til lántaka til 15 eða 30 ára (sjá sviðsmyndir).

 Gert er ráð fyrir að KS fjármagni framkvæmdir að fullu á byggingartíma með 
verðtryggðu og vaxtalausu láni. Því er ekki gert ráð fyrir neinum greiðsluáhrifum af 
framkvæmdinni fyrr en árið 2012.

 Áhrifin á rekstrarkostnað á verktímanum er óveruleg en að loknum honum kemur til  Þessi grunnsviðsmynd miðast við 15 ára lán á kjörum sambærilegum þeim sem LSS 

Handbært fé í árslok 333.579 249.919 363.373 280.722 188.881 

Eiginfjárhlutfall 26% 20% 18% 17% 17% 

Tafla 5
Heimildir: Samþykktir reikningar og áætlanir Sveitarfélagsins.

lækkun rekstargjalda vegna hagræðis af sameiningu skólabygginganna sbr. töflu á bls. 
27 eða að meðaltali um 58,5 m. kr. á ári.

 Til viðbótar er ávinningur af sölu Árvistar, 21,5 m. kr. og aukins framlags til skólamála, 
17,5 m. kr. árin 2011 og 2012. Hagræði þessi ár verður því samtals 76,0 m. kr. og 97,5 
m. kr.

 Árlegar afskriftir að fjárhæð 21 2 millj kr  og vaxtakostnaður hafa hins vegar neikvæð 

hefur verið að bjóða, um 5,95% verðtryggða vexti og jafnar afborganir.

 Sveitarstjórinn gerir ráð fyrir að fyrri áætlanir um fjárfestingu muni lækka til móts við 
fjárfestingar í Árskóla,  í um 130 m. kr.hvort ár 2010 og 2011 en í 150 m. kr. 2012.

 Í ljósi þess að fyrirhugaðar framkvæmdir muni hafa neikvæð áhrif á rekstur og 
greiðslustöðu sveitarfélagsins má leiða að því líkum að áhrifin geti reynst 
sveitarfélaginu erfið   Árlegar afskriftir að fjárhæð 21,2 millj.kr. og vaxtakostnaður hafa hins vegar neikvæð 

áhrif á rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins, en áætluð áhrif á rekstur sjást í töflu 6.  
Rekstraráhrifin eru óveruleg á árinu 2012, en lántökur vegna framkvæmdanna fara fram 
árin 2012 og 2015 og koma áhrif vaxtakostnaðar því ekki að fullu fram fyrr en árið 2015 
og eru áætlaður þá um 46 m. kr. 

sveitarfélaginu erfið. 

 Því þarf sveitarstjórn, ef ákveðið verður að ráðast í framkvæmdirnar, að taka rekstur 
sveitarfélagsins til athugunar þar sem leitað verður allra leiða til að ná niður 
rekstrarkostnaði og/eða að selja eignir til að létta á neikvæðum greiðsluáhrifum 
framkvæmdanna.

Grunnsviðsmynd: Áætluð greiðsluáhrif og breytingar á lykiltölum vegna framkvæmdannaGrunnsviðsmynd: Áætluð greiðsluáhrif og breytingar á lykiltölum vegna framkvæmdanna

þ.kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rekstrarniðurstaða ársins 10.600 )(       3.700 )(        29.978 12.477 14.135 9.080 )(        7.422 )(        4.106 )(        789 )(           2.527 5.844 
Veltufé frá rekstri 17.500 51.177 33.677 35.335 12.120 13.778 17.094 20.411 23.727 27.044 
Fjárfestingahreyfingar 424.000 )(     424.000 )(     21.501 
Afborganir langtímalána 28.267 )(       28.267 )(       28.267 )(       56.533 )(       56.533 )(       56.533 )(       56.533 )(       56.533 )(       
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Greiðsluáhrif 0 17.500 51.177 5.410 7.068 16.147 )(      42.755 )(      39.439 )(      36.122 )(      32.806 )(      29.490 )(      

Tafla 6
Heimild: Útreikningar KPMG



Sameining Árskóla
Umfjöllun skv. 65. gr. sveitarstjórnarlaga

Sviðsmynd 1:  30 ára lánstími

 Til samanburðar er skoðað hver greiðsluáhrifin eru ef fjármögnun fengist til lengri tíma 
en 15 ára. Hér er miðað við 30 ára lánstíma sem verður að teljast líklegur möguleiki.j g g

 Í því ljósi má benda á að eðli starfseminnar styður að hún verði í húsnæðinu til langs 
tíma auk þess sem byggingar eru afskrifaðar á 40 árum í bókum sveitarfélagsins.

 Einnig er horft til þess að lægri vaxtakjör fáist. Sveitarfélagið hefur nýlega rætt um 
fjármögnun á 5,5%-5,8% verðtryggðum vöxtum með möguleika á uppgreiðslu lána. 
Hér er miðað við 5,5% vexti en ekki tekið sérstakt tillit til þess að vextir gætu orðið 
l i fti  2 5 á  þ  k  til fjá ö i  Ák ð  lík   til þ  ð ti  lægri eftir 2-5 ár þegar kemur til fjármögnunarinnar. Ákveðnar líkur eru til þess að vextir 
muni lækka þegar efnahagsástandið batnar.

Sviðsmynd 1: Áætluð greiðsluáhrif og breytingar á lykiltölum vegna framkvæmdanna

þ.kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rekstrarniðurstaða ársins 10.600 )(       3.700 )(        31.635 14.134 14.908 7.534 )(        6.760 )(        5.212 )(        3.665 )(        2.117 )(        569 )(           
Veltufé frá rekstri 0 17.500 52.834 35.334 36.108 13.666 14.440 15.988 17.535 19.083 20.631 
Fjárfestingahreyfingar 424.000 )(     424.000 )(     21.501 
Afborganir langtímalána 14.133 )(       14.133 )(       14.133 )(       28.267 )(       28.267 )(       28.267 )(       28.267 )(       28.267 )(       
Greiðsluáhrif 0 17.500 52.834 21.201 21.975 467 )(           13.827 )(      12.279 )(      10.731 )(      9.184 )(        7.636 )(        

Tafla 7
Heimild: Útreikningar KPMG

 Niðurstaðan er að greiðsluáhrifin eru um neikvæð um 14 m. kr. árið 2016 þegar 
fjármögnun er að fullu komin til. Þessi niðurstaða er umtalsvert hagstæðari fyrir 
Sveitarfélagið en sú sem sett er fram í grunnsviðsmyndinni.
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Sameining Árskóla
Umfjöllun skv. 65. gr. sveitarstjórnarlaga

Ekki ráðist í nýbyggingu

 Ef ekki verður ráðist í nýbyggingu Árskóla á næstu árum en þess í stað komi til viðhalds 
og kostnaðar sem nauðsynlegur er til að halda kennslu áfram við núverandi aðstæður.g y g

 KPMG er ekki ljóst að hve miklu leiti hefur verið tekið tillit til þessa kostnaðar í 
núverandi áætlunum Sveitarfélagsins.

 Helstu forsendur sem horfa þyrfti til við þær aðstæður eru:

 Bygging skólasafns og sérgreinaaðstöðu sem gætu kostað 50 m. kr. fjárfestingu á 
næstu tveimur árum.

 Endurbætur á Freyjugötu, sem metnar hafa verið gróflega á um 200 m. kr. og 
myndu koma til framkvæmda á næstu árum.

 Árlegt almennt viðhald á Freyjugötu, metið á 5,8 m. kr. á ári.

 Kostnaður við fjölgun bekkjardeilda um eina, samtals um 7 m. kr. árlega. 
Hugsanlegt er að fjölga þurfi bekkjardeildum enn frekar.g g j g þ j
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Sameining Árskóla
Viðauki 1 - Sviðsmyndir

Grunnsviðsmynd

 Rekstrarávinningur skv. því sem kemur fram í skýrslunni.

 Fjármögnun skv  kjörum LSS  5 95% vextir og 15 ára lánstími Fjármögnun skv. kjörum LSS, 5,95% vextir og 15 ára lánstími.

ÚGrunnsviðsmynd : Útleiðsla greiðsluáhrifa

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rekstrarreikningur
Spöruð stöðugildi 0 0 23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       
Akstur 0 0 8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        
Mötuneyti 0 0 5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        Mötuneyti 0 0 5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        
Tölvumál 0 0 5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        
Húsaleiga 0 0 3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        
Framlag til skólamála 0 17.500 )(       17.500 )(       0 0 0 0 0 0 0 0 
Annar sparnaður 0 0 12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       
Afskriftir 10.600 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 
Rekstrarafkoma án fjármagnsliða 10 600 )(       3 700 )(        54 850 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 Rekstrarafkoma án fjármagnsliða 10.600 )(       3.700 )(        54.850 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350 
Vaxtagjöld 0 0 24.873 )(       24.873 )(       23.215 )(       46.430 )(       44.772 )(       41.456 )(       38.139 )(       34.823 )(       31.506 )(       
REKSTRARNIÐURSTAÐA 10.600 )(       3.700 )(        29.978 12.477 14.135 9.080 )(        7.422 )(        4.106 )(        789 )(           2.527 5.844 

Sjóðstreymi
Hagnaður (tap) samkvæmt rekstrarreikningi 10.600 )(       3.700 )(        29.978 12.477 14.135 9.080 )(        7.422 )(        4.106 )(        789 )(           2.527 5.844 
Afskriftir 10.600 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 
Veltufé (til) frá rekstri 0 17.500 51.177 33.677 35.335 12.120 13.778 17.094 20.411 23.727 27.044 
Afborgun af langtímalánum 0 0 0 28.267 )(       28.267 )(       28.267 )(       56.533 )(       56.533 )(       56.533 )(       56.533 )(       56.533 )(       
Greiðsluáhrif 0 17.500 51.177 5.410 7.068 16.147 )(      42.755 )(      39.439 )(      36.122 )(      32.806 )(      29.490 )(      
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Sameining Árskóla
Viðauki 1 – Sviðsmyndir

Sviðsmynd 1

 Rekstrarávinningur skv. því sem kemur fram í skýrslunni.

 Fjármögnun skv  umræðu við banka  5 50% vextir og 30 ára lánstími Fjármögnun skv. umræðu við banka, 5,50% vextir og 30 ára lánstími.

ÚSviðsmynd 1 : Útleiðsla greiðsluáhrifa

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rekstrarreikningur
Spöruð stöðugildi 0 0 23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       23.650 )(       
Akstur 0 0 8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        8.500 )(        
Mötuneyti 0 0 5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        5 900 )(        Mötuneyti 0 0 5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        5.900 )(        
Tölvumál 0 0 5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        5.000 )(        
Húsaleiga 0 0 3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        3.000 )(        
Framlag til skólamála 0 17.500 )(       17.500 )(       0 0 0 0 0 0 0 0 
Annar sparnaður 0 0 12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       12.500 )(       
Afskriftir 10.600 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 
Rekstrarafkoma án fjármagnsliða 10 600 )(       3 700 )(        54 850 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 Rekstrarafkoma án fjármagnsliða 10.600 )(       3.700 )(        54.850 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350 
Vaxtagjöld 0 0 23.216 )(       23.216 )(       22.442 )(       44.884 )(       44.110 )(       42.562 )(       41.015 )(       39.467 )(       37.919 )(       
REKSTRARNIÐURSTAÐA 10.600 )(       3.700 )(        31.635 14.134 14.908 7.534 )(        6.760 )(        5.212 )(        3.665 )(        2.117 )(        569 )(           

Sjóðstreymi
Hagnaður (tap) samkvæmt rekstrarreikningi 10.600 )(       3.700 )(        31.635 14.134 14.908 7.534 )(        6.760 )(        5.212 )(        3.665 )(        2.117 )(        569 )(           
Afskriftir 10.600 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 
Veltufé (til) frá rekstri 0 17.500 52.834 35.334 36.108 13.666 14.440 15.988 17.535 19.083 20.631 
Afborgun af langtímalánum 0 0 0 14.133 )(       14.133 )(       14.133 )(       28.267 )(       28.267 )(       28.267 )(       28.267 )(       28.267 )(       
Greiðsluáhrif 0 17.500 52.834 21.201 21.975 467 )(           13.827 )(      12.279 )(      10.731 )(      9.184 )(        7.636 )(        
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Sameining Árskóla
Viðauki 2 - Markaðsupplýsingar

Fjármögnun LSS

 Hér að neðan eru kjör á fjármögnun Lánasjóðs Sveitarfélaga (LSS) byggt á 
skuldabréfaútboðum LSS og eins og þau eru birt á vefsíðu sjóðsins.g g þ j

 Að sögn starfsmanns sjóðsis endurlánar hann á 10-15 bps álagi m.v. þau kjör sem hann 
fjármagnar sig á. M.v. þær forsendur (0,15% álag) eru áætluð lánakjör sett fram í 
töflunni hér að neðan.

 Sjóðurinn lánar einnig út af eigin fé sínu.

Kjör á fjármögnun LSS

30.6 '03. 30.6 '04. 2.6 '05. 30.6 '05. 10.3 '05. 30.6 '06. 30.6 '07. 30.6 '08. 24.10 '08. 21.1 '09. 13.2 '09. 27.4 '09. 26.6 '09.
Útlán miðað við 0,15% álag 5,32% 4,23% 3,95% 3,98% 3,82% 4,55% 5,60% 5,50% 5,15% 6,15% 6,15% 6,65% 5,95%
Fjármögnunarkjör LSS 5,17% 4,08% 3,80% 3,83% 3,67% 4,40% 5,45% 5,35% 5,00% 6,00% 6,00% 6,50% 5,80%
Magn fjármögnunar (m. kr.) 2.530 1.980 1.840 180

Gengi og verðbólga

 Kostnaðar og tekjuliðir eru háðir verðbólgu- og gengisþróun næstu ára.

 Taflan hér að neðan sýnir verðbólguspá Seðlabanka Íslands og spá a a é að eða sý e ðbó guspá Seð aba a s a ds og spá
Fjármálaráðuneytisins um þróun gengisvísitölu krónunnar

Forsendur um verðbólgu og gengisvísitölu

2009 2010 2011 2012 2013
Verðbólga 9,9% 0,3% 1,4% 2,6% 3,0%
Gengisvísistala 220 219 203 203 203
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