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VERKEFNIÐ 

Capacent var falið það verkefni að yfirfara það samkomulag sem er í gildi um framlög til kirkjugarðaráðs frá 
ríkinu og einnig yfirfara þann útreikning sem hefur legið til grundvallar framlaga undanfarinna ára. Í pósti sem 
sendur var þann 19. nóvember af Þórsteini Ragnarssyni var verkefnið skilgreint nánar á eftirfarandi hátt: 

 Rýna þarf vel í samkomulagið og athuga hvort það á allan hátt endurspeglist í útreikningum 
fjármálaráðuneytis. 

 Kanna frá ári til árs (2005-2011) og staðfesta hvort almennar forsendur (vægi launakostnaðar og annars 
rekstrarkostnaðar) í reiknilíkani séu skv. opinberum gögnum frá Hagstofu og stéttarfélögum. 

 Kanna frá ári til árs og staðfesta hvort uppreikningur á stærð umhirðusvæða sé rétt. 

 Kanna frá ári til árs og staðfesta hvort einingaverð séu réttilega uppfærð skv. samningi (umhirða, grafartaka 
og líkbrennsla). 

 Reikna út hvert framlag til kirkjugarða hefði verið á árunum 2009 – 2011 ef ekki hefði komið til skerðing 
vegna hrunsins. 

 Reikna út hvert framlag til kirkjugarða hefði verið á árunum 2005 – 2011 ef farið væri eftir tölu látinna í 
töflunni “látnir 2005-2011”. 

 Koma með ábendingar um hagfellda endurskoðun á samningi. 

Í þessari skýrslu er dregnar saman niðurstöður ofangreindra verkefna. 
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FORSENDUR VERKEFNISINS 

Til að geta metið áhrif ýmissa þátta á framlög til kirkjugarðaráðs þá var sett upp reiknilíkan sem endurspeglar 
útreikning ríkisins. Meðfylgjandi eru niðurstöður þeirra útreikninga. 

 
 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Útreikningur á framlagi hvers árs

Fjöldi látinna einstaklinga:

    Fjöldi látinna á árinu................................... 1.823 1.858 1.860 1.942 1.986 2.002

    Þ.a. grafartökur........................................... 1.508 1.523 1.527 1.593 1.593 1.590

    Þ.a. líkbrennslur.......................................... 315 335 333 349 393 412

Stærð umhirðusvæða (m2)

    Stærð umhirðusv. skv. samning í upph.árs... 1.242.657 1.255.950 1.268.939 1.282.082 1.295.256 1.309.001

        Viðbót vegna grafartöku.......................... 12.882 12.516 12.641 12.674 13.222 13.222

        Viðbót vegna líkbrennslu......................... 411 473 503 500 524 590

    Stærð umhirðusvæða í lok árs..................... 1.255.950 1.268.939 1.282.082 1.295.256 1.309.001 1.322.812

    Notað í útreikningum ársins hjá ríkinu......... 1.242.657 1.255.950 1.268.939 1.282.082 1.295.256 1.309.001 1.322.812

Skiptihlutföll kostnaðarliða

    Laun - SFR................................................... 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

    Laun - SGS................................................... 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0%

    Annar kostnaður......................................... 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%

SAMTALS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Útreikningur á framlagi hvers árs

Vísitölur

    Neysluverðsvísitala..................................... 3,50% 3,80% 3,00% 3,80% 22,73% 5,00% 2,30%

    Laun SFR - hækkun milli ára......................... 4,87% 5,02% 4,71% 8,58% -0,05% 5,07%

    Laun SGS - hækkun milli ára........................ 6,77% 4,68% 4,46% 11,78% 1,82% 13,04%

Hagræðingarkrafa (þús.kr)

    Krafa ársins................................................. 47.000 96.000 82.500

    Krafa ársins................................................. 8.000

    Krafa ársins................................................. 20.000

Einingarkostnaður

    Einingakostnaður vegna svæða í umhirðu.... 442 462 480 499 534 567 559 505

    Einingarkostnaður vegna grafartöku............ 78.828 82.527 85.689 88.996 95.228 101.244 99.823 90.161

    Einingarkostnaður vegna líkbrennslu........... 50.096 52.447 54.456 56.557 60.518 64.341 63.438 57.298

Framlag ársins (þús. kr.)

    Vegna svæða í umhirðu............................... 574.660 603.060 632.805 684.134 734.827 732.201 668.310

    Vegna grafartöku........................................ 128.083 129.220 135.540 145.413 161.281 159.018 143.356

    Vegna líkbrennslu....................................... 14.370 17.154 18.947 20.152 22.455 24.931 23.607

SAMTALS FRAMLAG 717.113 749.433 787.292 849.700 918.563 916.150 835.273

    INNSLEGIÐ framlag (þús.kr.)....................... 717.113 749.433 787.292 849.700 918.943 917.211 844.676

Mismunur (þús.kr.) 0 0 0 0 381 1.061 9.403
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Það er rétt að taka fram tvennt í tengslum við þennan útreikning. Í fyrsta lagi þá kann að virðast skrítið að hér er 
annars vegar reiknað út framlag hvers árs til kirkjugarðaráðs („Útreikningur á framlagi hvers árs“) og síðan er 
reiknaður stofn til uppreiknings á framlagi næsta árs („Útreikningur á stofni til uppreiknings á framlagi“). 
Ástæða þessa er að oft geta komið fram hækkanir á launum eða kostnaðarliðum innan ársins og þá þarf að 
meta slíkt hlutfallslega fyrir viðkomandi ár. Einnig geta komið fram einskiptis launagreiðslur sem þarf að halda 
fyrir utan uppreikning næstu ára. 

Í öðru lagi þá er smávægilegur munur á því framlagi sem reiknað var/greitt út af ríkinu og niðurstöðu 
meðfylgjandi útreiknings. Ástæðan er sú að við útreikning ríkisins var ekki fylgt þeirri reglu að nota loka 
niðurstöðu síðasta árs við uppreikning þess næsta (sjá kaflan „Útreikningur ríkisins“).   

Til þess að geta séð afleidd áhrif breytinga á komandi ár er hins vegar nauðsynlegt að fylgja þeirri grunn reglu 
að nota síðasta ár sem stofn. Því er grunnurinn hér á undan notaður í þeim greiningum sem eru gerðar í 
skýrslunni. 

 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Útreikningur á stofni til uppreiknings á framlagi

Vísitölur

    Neysluverðsvísitala..................................... 3,50% 3,80% 3,00% 3,80% 22,73% 5,00% 2,30%

    Laun SFR - hækkun milli ára......................... 4,00% 6,22% 5,77% 11,67% 1,54% 1,54% 0,00%

    Laun SGS - hækkun milli ára........................ 5,92% 5,23% 4,85% 16,51% 8,14% 7,63% 0,00%

Hagræðingarkrafa (þús.kr.)

    Krafa til áframhaldandi útreiknings............. 20.000 96.000 82.500

    Krafa til áframhaldandi útreiknings............. 47.000

    Krafa til áframhaldandi útreiknings............. 8.000

Einingarkostnaður

    Einingakostnaður vegna svæða í umhirðu.... 442 461 481 500 543 578 549 505

    Einingarkostnaður vegna grafartöku............ 78.828 82.258 85.904 89.165 96.829 103.234 97.923 90.161

    Einingarkostnaður vegna líkbrennslu........... 50.096 52.276 54.592 56.665 61.535 65.606 62.231 57.298

Framlag til uppreiknings (þús.kr.)

    Vegna svæða í umhirðu............................... 572.786 604.568 634.011 695.636 749.274 718.266 668.310

    Vegna grafartöku........................................ 127.665 129.543 135.798 147.858 164.452 155.991 143.356

    Vegna líkbrennslu....................................... 14.324 17.197 18.983 20.491 22.897 24.457 23.607

SAMTALS FRAMLAG 714.774 751.307 788.792 863.985 936.623 898.713 835.273

    INNSLEGIÐ framlag (þús.kr.)....................... 714.774 751.307 788.791 863.985 936.623 905.128 844.676

Mismunur (þús.kr.) 0 0 0 0 0 6.414 9.403

Greitt framlag skv. bókhaldi kirkjugarðaráðs (þús.kr.)

    Framlag...................................................... 717.100 747.085 794.100 852.170 918.943 901.211 844.700

    Mismunur á útreikningi............................... -13 -2.348 6.808 2.469 381 -14.939 9.427
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ÚTREIKNINGUR RÍKISINS 

Þegar útreikningur ríkisins er borinn saman við texta samkomulagsins sem liggur til grundvallar þá er megin 
niðurstaðan að hann endurspegli samkomulagið. Á því eru þó undantekningar og hér verða tíunduð atriði sem 
þarfnast skoðunar. 

Útreikningur á stærð umhirðusvæða 

Við uppreikning á stærð umhirðusvæða þá sækir ríkið 3 ár aftur í tímann forsendur um fjölda látinna í stað þess 
að nota næstliðið ár eins og samningurinn kveður á um. Það er farið nánar í þetta í kaflanum „Stærð 
umhirðusvæða“. 

Skerðingar hafa áhrif á þau ár sem á eftir koma 

Ríkið hefur heimild til að skerða framlag til kirkjugarðaráðs ef aðstæður í ríkisfjármálum eru þannig að það sé 
nauðsynlegt. Það skýtur þó skökku við að í líkani ríkisins þá er þessi skerðing útfærð þannig að hún hefur áhrif 
til lækkunar á þeim einingarverðum sem notuð eru til að meta fjárþörf kirkjugarðanna. Þetta þýðir að ef lækkun 
verður á einu ári, þá hefur hún áhrif til framtíðar. Afleiðing þessa er að á árinu 2010 er framlagið 103,2 millj.kr. 
lægra en ella og árið 2011 er munurinn orðinn 202,0 millj.kr. Varanleg áhrif þessa skerðinga eru því orðnar 
verulegar.  

Vissulega hefur ríkið rétt til að færa niður einingarverðin þar sem texti samkomulagsins segir „Fjárhæðir í 
samkomulagi þessu eru settar fram með fyrirvara um ákvörðun Alþingis um fjárveitingu í fjárlögum og með 
fyrirvara um að stjórnvöld kunna að ákveða aðrar viðmiðanir við undirbúning fjárlaga vegna aðstæðna í 
ríkisfjármálum á hverjum tíma“.  Þar sem samkomulagið tilgreinir einungis einingarverðin, þá hefur ríkið 
sannarlega leyfi til að færa upphæðirnar niður. Hins vegar má deila um hvort það eigi við til frambúðar eða 
einungis innan ársins. Í þessu samhengi má benda á tvennt: 

 Ef horft er á skýringar með samkomulaginu þá kemur þar fram að verið sé að reyna að byggja á 
„..forsendum sem eru í betra samhengi við þá þætti sem ráða að líkindum mestu um  þróunina á umfangi 
rekstursins og kostnaði við hann“.  

 Ef horft er á fimmtu grein samkomulagsins, er varðar árlegar breytingar á þeim fjárhæðum sem um ræðir, 
þar er þar kveðið skýrt um að viðkomandi fjárhæðir breytist með verðlagi og launakostnaði en engar aðrar 
breytingar tilgreindar.  

Það er því túlkunaratriði hvort skerðingar eigi einungis við um hvert ár fyrir sig en eigi ekki að hafa áhrif á þann 
grunn sem miðað er við. Hér þarf einnig að hafa í huga þær venjur sem hafa skapast við útreikning á framlagi til 
ríkisstofnanna. 

Rangur grunnur fyrir hagræðingakröfu 2011 

Hagræðingarkrafa ríkisins er færð inn í einingarverðin með því að finna út hlutfallsleg áhrif hagræðingar miðað 
við framlag síðasta árs. Það hlutfall er síðan margfaldað við útreikning á einingarverðum ársins. Við útreikning 
fyrir fjárlög ársins 2011 eru hins vegar gerð þau mistök að í stað þess að reikna hlutfallsleg áhrif út frá síðasta ári 
(árið 2010) þá er miðað við reiknuð framlög ársins 2009. 

Þar sem framlög til kirkjugarðaráðs árið 2009 eru hærri en þau voru fyrir árið 2010 þá verða hlutfallsleg áhrif 
skerðingarnar lægri og framlög ársins 2011 því hærri en ef rétt væri reiknað. Munurinn er 2,9 millj.kr. 

Breyting á hagræðingarkröfu ársins 2010 

Við útreikning á framlagi ársins 2011 hefur orðið breyting á upphæð hagræðingarkröfu ársins 2010 í líkaninu. 
Hún hefur lækkað í 90 millj.kr. úr 96 millj.kr. eins og útgáfa 2010D sýnir. Þetta hefur þau áhrif að einingarverð 
ársins 2011 eru nokkuð hærri en þau ættu að vera. 



 

Kirkjugarðasamband Íslands 6 
Úttekt á samkomulagi við ríkið 
Janúar 2011 
TRÚNAÐARMÁL 

 

Logo 

Rangur útreikningur á skerðingu 

Eins og lýst er hér á undan þá er hagræðingarkrafa hvers árs fundin með því að finna út hlutfallsleg áhrif hennar 
og margfalda við einingarverð hvers árs. Þegar útreikningur ríkisins er skoðaður kemur í ljós að raunveruleg 
skerðing hvers árs er ekki í samræmi við þær forsendur sem eru lagðar fram. Fyrir því eru tvær ástæður og til að 
útskýra þær er best að setja upp einfallt dæmi. 

Hér er reiknuð niðurstaða ársins út frá margföldun á 
einingarverði og magni. Til að einfalda dæmið enn frekar þá er 
magnið óbreytt. Hins vegar er sett inn forsenda um 10% hækkun 
á einingarverði og síðan 5% árið eftir. Einnig er gerð 
hagræðingarkrafa upp á 10.000. Þessi tafla sýnir réttan 
útreikning á niðurstöðunni. Til að sannreyna það er rétt að 
brjóta útreikninginn aðeins niður og horfa þá á „Ár 0“. 

 Niðurstaða ársins er fengin með því að reikna Magn x Einingarverð. 5% hækkun á einingarverði má því 
reikna einnig með 110.000 x (1+5%) = 115.500. 

 Hagræðingarkröfu upp á 10.000 má þá í framhaldinu reikna þannig 115.500-10.000 = 105.500 sem stemmir 
við niðurstöðu töflunnar. 

Megin orsök þess að raunveruleg skerðing ríkisins er ekki í 
samræmi við forsendur er sú að þegar hagræðingarkrafan er 
færð inn í einingarverð ársins þá er það gert með því að finna út 
hlutfallsleg áhrif hagræðingarinnar út frá niðurstöðu síðasta árs 
(Ár -1) og margfalda það við reiknuð einingarverð ársins (Ár 0).  
Þetta er í lagi ef einingarverðin breytast ekkert á milli ára en ef 
það gerist þá hækkar eða lækkar skerðingin í samræmi við 
breytingu á einingarverðum. Meðfylgjandi tafla sýnir áhrifin á 
dæmið sem sett hefur verið upp. 

Réttur útreikningur á einingarverðinu væri: 

1.055 =  1.100 x (1+5%) – 1.100*(10.000/110.000)  

Hér er einingarverðið hins vegar reiknað á eftirfarandi hátt: 

 1.050 = 1.100 x (1+5%) *(1-(10.000/110.000)) 

Einnig er að skapast munur sem á rætur sínar að rekja til þess að 
árið 2009 er hagræðingarkröfunni skipt upp í þrjá hluta. Í stað 
þess að reikna út frá heildar hagræðingarkröfu ársins í samræmi 
við það sem áður hefur verið lýst, eru útreikningarnir 
framkvæmdir þrisvar sinnum fyrir sama árið. Meðfylgjandi tafla 
sýnir hvaða áhrif það hefur ef hagræðingarkröfu upp á 10.000 er 
skipt upp í 2 jafna hluta og reiknað á sama hátt og ríkið gerir. 

Að ofan má sjá rétta formúlu fyrir einingarverðið en hér er það reiknað á eftirfarandi hátt: 

 1052 = 1.100 x (1+5%) *(1-(5.000/110.000)) *(1-(5.000/110.000)) 

  

Ár -2 Ár -1 Ár 0

Breyting á einingarverði 0,0% 10,0% 5,0%

Hagræðingarkrafa 10.000

Magn 100 100 100

Einingaverð 1.000 1.100 1.055

Niðurstaða ársins 100.000 110.000 105.500

Ár -2 Ár -1 Ár 0

Breyting á einingarverði 0,0% 10,0% 5,0%

Hagræðingarkrafa 10.000

Magn 100 100 100

Einingaverð 1.000 1.100 1.050

Niðurstaða ársins 100.000 110.000 105.000

Ár -2 Ár -1 Ár 0

Breyting á einingarverði 0,0% 10,0% 5,0%

Hagræðingarkrafa 10.000

Magn 100 100 100

Einingaverð 1.000 1.100 1.052

Niðurstaða ársins 100.000 110.000 105.239
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Fjárhagsleg áhrif þessa á framlög til kirkjugarðanna eru töluverð eða um 39,3 millj.kr. uppsafnað árið 2011 á 
verðlagi í nóvember 2010. 

 
 

Notaðar rangar forsendur 

Í útreikningi fyrir fjárlög ársins 2009 koma fram frávik frá þeim útreikningi sem notaður hafði verið fyrir árin þar 
á undan. Endanlegt framlag til kirkjugarðaráðs er  ákveðið í nokkrum skrefum, fyrst er sett fram frumvarp, síðan 
getur komið fram endurmat á því frumvarpi og að lokum verður framlagið að lögum. Samkomulagið leyfir líka 
að gert sé endurmat þegar líður á árið.  

Frávikið liggur í því að fyrir árið 2009 er reiknað framlag til frumvarps sem byggir á árinu 2009 og er það í 
samræmi við samninginn. Hins vegar þegar reiknuð er breyting á þessu framlagi fyrir lög ársins 2009 þá er byggt 
á þeim útreikningi sem var gerður fyrir frumvarpið. Sambærilegt frávik er síðan þegar framkvæmt er endurmat 
og endanlegt framlag ákveðið, þar sem það byggir á lögum 2009. 

Þessi aðferðafræði skekkir útreikningana töluvert. Sem dæmi ef gert er ráð fyrir í endurmati að laun ársins 2009 
hækki um 1,87% umfram það sem áður hafði verið sett fram þá kemur fram lægri niðurstaða en ella þar sem 
inn í einingarverðum fyrir lög 2009 er komin hagræðingarkrafa upp á 55 millj.kr. og stofninn því mun lægri en ef 
byggt hefði verið á árinu 2008. 

Árið 2010 ekki byggt á síðustu tölum 

Fyrir árið 2010 er miðað við lög ársins 2009 sem stofn til áframhaldandi útreiknings á einingarverðum í stað 
þess að miða við endurmat ársins 2009 sem var endanlegt framlag þessa árs. Þetta hefur þau áhrif að framlag 
ársins 2010 er hærra en ella hefði orðið. 

Þessi villa er leiðrétt með 16 millj.kr. skerðingu í fjáraukalögum fyrir árið 2010. Fjármálaráðuneytið útskýrir 
þessa skerðingu með því að hækkun tryggingargjalds hafi verið tvítalin, en þegar málið er skoðað þá hafði sú 
villa í raun engin áhrif heldur var munurinn nær allur tilkominn þar sem vísað var í rangan stofn við uppreikning 
ársins 2010. 

Mörg líkön í gangi 

Fljótlega var komið upp þeirri aðferðafræði að koma með nýtt skjal á hverju ári þar sem niðurstaða síðasta árs 
var ekki í samræmi við endanlegt framlag til kirkjugarðanna. Ekki er hægt að segja að þessi aðferðafræði sé 
röng en hún hefur leitt til þess að erfitt er að sjá samhengi í þeim útreikningi sem er framkvæmdur. Þetta mætti 
bæta með tiltölulega einfaldri breytingu á líkaninu. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mismunur á framlagi miðað við réttan útreikning á skerðingu (þús.kr.)

    Reiknað framlag hvers árs (grunnur)............ 717.113 749.433 787.292 849.700 918.563 916.150 835.273

    Framlag miðað við breyttar forsendur......... 717.113 749.433 787.292 849.700 926.124 932.337 851.253

Breyting á framlagi 0 0 0 0 7.562 16.188 15.980

    Á verðlagi nóvember 2010........................... 0 0 0 0 7.129 16.188 15.980

    Uppsafnað.................................................. 0 0 0 0 7.129 23.317 39.297
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STÆRÐ UMHIRÐUSVÆÐA 

Stærð umhirðusvæða eru reiknuð út frá eftirfarandi samkvæmt samkomulaginu.  

„Alls skal miðað við 1.242.657 fermetra árið 2003 vegna framlags í fjárlögum ársins 2005. Fjöldi fermetra skal 
aukin árlega um 8,3m

2
 fyrir hverja jarðsetningu skv. lið a) og um 1,5m

2
 fyrir hverjar graftöku í duftgarði skv. lið 

b)“. 

Upphafsstaðan er fengin úr ítarlegri sundurliðun á því svæði sem er í umhirðu hjá kirkjugörðunum og ekki 
skoðuð nánar hér að öðru leiti en því að spurning er um hvort þetta eigi við um upphaf eða lok árs 2003. Ef 
reiknilíkan ríkisins er skoðað þá er tiltekið framlag undir fyrirsögninni „Reiknað flatarmál svæða í umhirðu í 
árslok“ og einnig ef skoðuð er athugasemd frá Nökkva Bragasyni í líkani frá árinu 2006 (í reit fyrir árið 2003), þá 
kemur fram „Metið svæði í umhirðu í lok ársins 2003 skv. gögnum KGSÍ..“. Því má túlka svo að matið hafi átt við 
um umhirðusvæði í árslok 2003. 

Þegar skoðaður er útreikningur á stærð umhirðusvæða fyrir hvert ár eftir 2003 og það borið saman við 
útreikning ríkisins þá kemur eftirfarandi í ljós. 

 
 

Taflan sýnir að fyrir árið 2004 kemur strax fram mismunur í útreikningum upp á 303m
2
. Liggur orsök þessa 

mismunar í því að ríkið tekur inn stærð umhirðusvæða í lok árs 2003 og reiknar viðbót ársins 2004 út frá fjölda 
látinna árið 2003. Það má því segja að ríkið reikni með í sínum forsendum að mat á stærð umhirðusvæða hafi 
átt við upphaf ársins 2003 í stað lok þess. 

Það hvort réttara sé að miða við fjölda fermetra í lok árs eða upphafi árs í viðmiðunum er ekki hægt að segja til 
um út frá því samkomulagi sem liggur fyrir, en viðbótargögn styðja þá skoðun að 2003 talan eigi við um lok árs. 

Fjárhagsleg áhrif af þessari breytingu eru minniháttar eða uppsöfnuð 649 þús.kr. á verðlagi í nóvember 2010, 
sjá í meðfylgjandi töflu. 

 
 

  

Forsendur 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fjöldi látinna einstaklinga:

Fjöldi látinna á árinu...................................... 1.821 1.826 1.823 1.858 1.860 1.942 1.986 2.002

    Þ.a. grafartökur........................................... 1.550 1.552 1.508 1.523 1.527 1.593 1.593 1.590

    Þ.a. líkbrennslur.......................................... 271 274 315 335 333 349 393 412

Stærð umhirðusvæða mv. forsendur  (m2)

Stærð umhirðusv. skv. samning í upph.árs...... 1.242.657 1.255.646 1.268.789 1.281.963 1.295.708 1.309.520

    Viðbót vegna grafartöku............................. 8,3 12.516 12.641 12.674 13.222 13.222 13.197

    Viðbót vegna líkbrennslu............................ 1,5 473 503 500 524 590 618

Stærð umhirðusvæða í lok árs........................ 1.242.657 1.255.646 1.268.789 1.281.963 1.295.708 1.309.520 1.323.335

Forsenda ríkisins............................................ 1.242.657 1.255.949 1.268.938 1.282.081 1.295.255 1.309.000 1.322.812

Mismunur - lok árs -1 303 149 119 -453 -519 -523

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mismunur á framlagi miðað við breyttan útreikning á umhirðusvæðum (þús.kr.)

    Reiknað framlag hvers árs (grunnur)............ 717.113 749.433 787.292 849.700 918.563 916.150 835.273

    Framlag miðað við breyttar forsendur......... 717.113 749.287 787.218 849.637 918.814 916.462 835.586

Breyting á framlagi 0 -146 -74 -63 251 313 313

    Á verðlagi nóvember 2010........................... 0 -104 -56 -53 236 313 313

    Uppsafnað.................................................. 0 -104 -160 -213 23 336 649
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ALMENN ÞRÓUN VERÐLAGS OG LAUNA 

Samkomulagið er í eðli sínu þannig að við upphaf hvers árs er áætlað fyrir launa- og verðlagsþróun og þær 
upplýsingar notaðar við útreikning á framlagi komandi árs. Breyting í launum og verðlagi er alltaf reiknuð ofan á 
framlag síðasta árs, þannig að frávik áætlunar frá raunverulegri launa- eða verðlagsþróun fylgir til framtíðar. 
Það er því forvitnilegt að skoða hver framlög hefðu orðið miðað við raunverulega launa- og verðlagsþróun og er 
það gert í þessum kafla. 

Launaþróun SFR 

Til að meta raunverulega þróun launa hjá SFR launþegum þá er annars vegar notast við samantekt gerða af 
Kjararannsóknarnefnd Opinberra Starfsmanna (KOS) sem safnaði saman upplýsingum um kjör starfsmanna hjá 
opinberum aðilum. Á heimasíðu þessarar stofnunar eru til gögn frá árinu 2005 fram til júní 2007. Hins vegar er 
notast við launakannanir sem framkvæmdar hafa verið í febrúar ár hvert hjá félagsmönnum SFR frá árinu 2007. 
Árið 2007 er notast við rauntölur KOS fyrir febrúar mánuð. 

Til að greiningin nái yfir þann tíma sem samkomulagið nær til þá vantar upplýsingar um breytingu milli 2004 og 
2005 og einnig áætlun fyrir árið 2011. Fyrir þessi tímabil er gert ráð fyrir að forsendur ríkisins hafi staðist. Einnig 
er gert ráð fyrir að aðrar hækkanir en launahækkanir hafi verið rétt áætlaðar. Þetta gefur eftirfarandi 
launaþróun fyrir starfsmenn SFR. 

 
 
Launaþróun SGS 

Til að meta þróun launa hjá launþegum SGS þá er notast við meðalvísitölu launa fyrir verkafólk á almennum 
markaði fyrir árin 2005-2009. Fyrir árið 2010 er notast við vísitölu 3. ársfjórðungs. Eftir að hafa rætt við Ólaf 
Darra Andrason, deildarstjóra hagdeildar hjá ASÍ, þá var það niðurstaðan að þessi vísitala endurspeglaði hóp 
SGS einna best. 

Notast er við sambærilegar forsendur og fyrir SFR varðandi tímabil sem vantar upp á. Einnig er unnið út frá 
þeirri forsendu að aðrar hækkanir en launahækkanir hafi verið rétt áætlaðar. 

 
  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Launaþróun SFR

Launakönnun SFR...................................................... 274.000 304.000 320.000 325.000 325.000

Meðallaun skv. KOS fyrir SFR..................................... 230.080 239.283 261.024 274.318

Grunnur fyrir vísitölu 230.080 239.283 261.024 274.318 304.000 320.000 325.000 325.000

Vísitala launa 100 104,0 113,4 119,2 132,1 139,1 141,3 141,3

Breyting á öðrum launakostnaði

    Breyting á tryggingargjaldi..................................... -0,45% 0,83% 2,49%

    Breyting á lífeyrissjóðsiðngjöldum......................... 1,25% 1,25%

Þróun launakostnaðar SFR 100,0 104,0 114,9 121,7 134,8 143,1 149,0 149,0

Árshækkun 4,00% 10,45% 5,93% 10,82% 6,14% 4,10% 0,00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Launaþróun SGS

Vísitala launa verkafólks á almennum markaði.......... 100,0 110,8 122,4 134,3 142,0 153,4 153,4

Uppreiknuð vísitala miðað við 2004........................... 100 105,9 117,4 129,6 142,2 150,4 162,5 162,5

Breyting á öðrum launakostnaði

    Breyting á tryggingargjaldi..................................... -0,45% 0,83% 2,49%

    Breyting á lífeyrissjóðsiðngjöldum......................... 1,25% 1,25%

Þróun launakostnaðar SGS 100 105,9 118,8 132,3 145,2 154,8 171,4 171,4

Árshækkun 5,92% 12,19% 11,35% 9,72% 6,61% 10,72% 0,00%
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Verðlagsforsendur 

Til að meta þróun á öðrum kostnaði en launum er notast við meðal neysluverðsvísitölu án húsnæðis fyrir árin 
2004-2009. Fyrir árið 2010 er notast við vísitölu fyrir nóvember og fyrir árið 2011 er gert ráð fyrir að sú áætlun 
sem sett var upp standist. 

 
 
Áhrif á framlag 

Miðað við þessa greiningu þá hefur tekist nokkuð vel að fylgja þeirri launa- og verðlagsþróun sem hefur orðið í 
þjóðfélaginu. Uppsafnaður munur á verðlagi í nóvember 2010 er reyndar 215,7 millj.kr. en hafa skal í huga að 
þetta er einungis 4,4% frávik frá framlagi til kirkjugarðaráðs. Munurinn er nokkuð breytilegur milli ára og fer frá 
1,8% upp í 7,8%. Eftirfarandi tafla sýnir niðurstöður útreikninganna. 

 
 
Hér er rétt að árétta þá staðreynd að munur á einu tímabili hefur áhrif til frambúðar og því má segja að það sé 
kominn varanlegur munur upp á um 6% í útreikninginn. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vísitala neysluverðs án húsnæðis

Vísitala neysluverðs án húsnæðis.............................. 227,5 229,6 240,7 246,7 276,8 321,4 348,0 356,0

Þróun vísitölu 100 100,9 105,8 108,4 121,7 141,3 153,0 156,5

Árshækkun 0,92% 4,83% 2,49% 12,20% 16,11% 8,28% 2,30%

Mismunur á framlagi miðað við breyttar launa- og verðlagsforsendur (þús.kr.)

    Reiknað framlag hvers árs (grunnur)............ 717.113 749.433 787.292 849.700 918.563 916.150 835.273

    Framlag miðað við breyttar forsendur......... 704.184 763.132 815.970 915.814 961.795 956.693 891.357

Breyting á framlagi -12.929 13.699 28.678 66.114 43.232 40.543 56.084

    Á verðlagi nóvember 2010........................... -8.635 9.768 21.475 55.658 40.760 40.543 56.084

    Uppsafnað.................................................. -8.635 1.133 22.608 78.267 119.027 159.570 215.655
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ÞRÓUN LAUNA KGRP 

Með samkomulaginu er reynt að ná utan um heildarkostnað kirkjugarðanna við að sinna lögbundnum 
verkefnum sínum. Það er því forvitnilegt að bera framlög til kirkjugarðanna saman við hver þau hefðu orðið 
miðað við raunverulega þróun í launakostnaði kirkjugarðanna. Til að fá vísbendingu um þetta þá voru teknar 
saman launaupplýsingar fyrir Kirkjugarða Reykjavíkurprófastdæma (KGRP) fyrir árin 2004 til 2010. 

Skoðuð er þróun fyrir starfsmenn í SFR sérstaklega og unnið út frá þeirri forsendu að aðrir starfsmenn samsvari 
þróun launa SGS.  Fyrir árið 2011 er gert ráð fyrir að sú áætlun sem sett var upp hafi staðist. Einnig er gert ráð 
fyrir að aðrar hækkanir en launahækkanir hafi verið rétt áætlaðar. Þetta gefur eftirfarandi launaþróun fyrir 
starfsmenn KGRP. 

 
 
Þegar þessar forsendur eru settar inn þá kemur í ljós að uppsafnað frávik í framlagi er um 123,3 millj.kr. á 
verðlagi í nóvember 2010. Þetta verður að teljast lítið frávik þar sem hlutfallslega er það einungis 2,5%. Munur 
hvers árs er frá 0,8 – 5,6%. 

 
 

 

Launaþróun Kirkjugarða Reykjavíkurprófastdæma

SFR

    Vísitala launa SFR starfsmanna m.v. grunn 2004...... 100 102,7 114,3 127,4 136,7 146,5 148,7 148,7

    Breyting á öðrum launakostnaði

        Breyting á tryggingargjaldi.................................. -0,45% 0,83% 2,49%

        Breyting á lífeyrissjóðsiðngjöldum...................... 1,25% 1,25%

Þróun launakostnaðar SFR 100 102,7 115,8 130,0 139,5 150,7 156,9 156,9

Árshækkun SFR 2,68% 12,75% 12,32% 7,32% 8,03% 4,07% 0,00%

Aðrir starfsmenn KGRP

    Vísitala launa annarra starfsmanna m.v. grunn 2004 100 114,1 116,3 126,1 132,7 139,6 146,7 146,7

    Breyting á öðrum launakostnaði

        Breyting á tryggingargjaldi.................................. -0,45% 0,83% 2,49%

        Breyting á lífeyrissjóðsiðngjöldum...................... 1,25% 1,25%

Þróun launakostnaðar annarra starfsmanna 100 114,1 117,8 128,7 135,5 143,7 154,7 154,7

Árshækkun annarra starfsmanna (SGS) 14,09% 3,23% 9,25% 5,28% 6,05% 7,70% 0,00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mismunur á framlagi miðað við launaforsendur KGRP (þús.kr.)

    Reiknað framlag hvers árs (grunnur)............ 717.113 749.433 787.292 849.700 918.563 916.150 835.273

    Framlag miðað við breyttar forsendur......... 722.689 762.043 812.255 897.559 940.346 924.194 858.254

Breyting á framlagi 5.576 12.610 24.963 47.859 21.783 8.044 22.981

    Á verðlagi nóvember 2010........................... 3.724 8.991 18.694 40.290 20.538 8.044 22.981

    Uppsafnað.................................................. 3.724 12.715 31.408 71.699 92.237 100.280 123.261
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FRAMLAG ÁN SKERÐINGAR 

Í samkomulaginu er fyrirvari við framlög til kirkjugarðanna að „stjórnvöld kunni að ákveða aðrar viðmiðanir við 
undirbúning fjárlaga vegna aðstæðna í ríkisfjármálum á hverjum tíma“. Þennan fyrirvara hafa stjórnvöld nýtt 
sér undanfarin ár og hafa skert framlag til kirkjugarðanna um 253,5 millj.kr. sem skiptast þannig á milli ára: 

 Árið 2009 75 millj.kr. 

 Árið 2010 96 millj.kr. 

 Árið 2011 82,5 millj.kr. 

Þessi skerðing er reiknuð þannig að hún hefur áhrif til frambúðar fyrir kirkjugarðanna. Ástæðan er sú að í 
líkaninu er skerðingin tekin inn í einingarverðin og þar með inn í grunn til hækkunar fyrir næstu ár á eftir. Því 
hefur þetta margföldunaráhrif inn í framtíðina og má því færa rök fyrir að skerðing áranna 2010 og 2011 sé 
töluvert meiri en hér kemur fram. Í kaflanum „Útreikningur ríkisins“ er einnig farið yfir hvernig framkvæmd 
útreikningsins leiðir til þess að raunveruleg skerðing hvers árs  er ekki í samræmi við gefnar forsendur. 

Meðfylgjandi tafla sýnir hver áhrifin eru á hverju ári fyrir sig. 

 
 

Taflan sýnir að margfeldisáhrifin af skerðingunni eru veruleg. Ef horft er á árið 2011 þá er fyrirhuguð skerðing 
upp á 82,5 millj.kr. en sú aðferð sem er beitt við útreikning á skerðingunni leiðir til þess að raun skerðing þessa 
árs er upp á 284,5 millj.kr. Þarna munar rúmlega 200 millj.kr. Ef tekin er saman skerðingin fyrir árin 2009 til 
2011 þá er hún 564,0 millj.kr. á verðlagi í nóvember 2010. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mismunur á framlagi miðað við óskert framlög árin 2009-2011 (þús.kr.)

    Reiknað framlag hvers árs (grunnur)............ 717.113 749.433 787.292 849.700 918.563 916.150 835.273

    Framlag miðað við breyttar forsendur......... 717.113 749.433 787.292 849.700 1.003.720 1.115.408 1.119.730

Breyting á framlagi 0 0 0 0 85.157 199.258 284.457

    Á verðlagi nóvember 2010........................... 0 0 0 0 80.288 199.258 284.457

    Uppsafnað.................................................. 0 0 0 0 80.288 279.546 564.002
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FRAMLAG MV. AÐRAR FORSENDUR UM TÖLU LÁTINNA 

Kirkjugarðaráð lagði fram töflu um fjölda látinna á árunum 2002-2009 þar sem reynt er að nálgast þá tölu sem 
sannarlega eru jarðsettir hérlendis á viðkomandi ári. Munurinn frá tölum hagstofunnar getur til að mynda falist 
í einstaklingum sem létust erlendis en voru fluttir heim til greftrunar. Meðfylgjandi tafla sýnir muninn. 

 
 

Þegar skoðað er hvaða áhrif þessar nýju tölur hafa á framlög til kirkjugarðaráðs kemur í ljós að áhrifin eru 
hlutfallslega óveruleg innan hvers árs eða frá 0 – 0,6%. Ef munurinn er lagður saman fyrir árin 2005-2011 þá er 
hann 16,6 millj.kr. á verðlagi í nóvember 2010. Þetta er munur upp á 0,34% af heildar framlögum til 
kirkjugarðaráðs á  fyrr greindu tímabili. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Breyting á tölum um fjölda látinna

Grunnur fjármálaráðuneytis 1.826 1.823 1.858 1.860 1.942 1.986 2.002

Gögn frá kirkjugarðaráði 1.826 1.823 1.862 1.922 1.978 2.011 2.031

Mismunur 0 0 -4 -62 -36 -25 -29

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mismunur á framlagi miðað við breyttar forsendur um fjölda látinna (þús.kr.)

    Reiknað framlag hvers árs (grunnur)............ 717.113 749.433 787.292 849.700 918.563 916.150 835.273

    Framlag miðað við breyttar forsendur......... 717.113 749.433 787.129 854.974 923.017 919.879 839.578

Breyting á framlagi 0 0 -163 5.274 4.454 3.730 4.305

    Á verðlagi nóvember 2010........................... 0 0 -122 4.440 4.200 3.730 4.305

    Uppsafnað.................................................. 0 0 -122 4.318 8.517 12.247 16.552
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ÁBENDINGAR 

Í samkomulaginu er endurskoðunarákvæði sem gerir ráð fyrir að það sé endurskoðað á fimm ára fresti. Við þá 
endurskoðun er rétt að hafa nokkur atriði í huga sem eru tíunduð hér. Einnig verður bent á atriði sem rétt er að 
verði skoðuð við útreikning fyrir árið 2011, ef kostur er á því. 

Skýra reglur um hagræðingarkröfur 

Nauðsynlegt er að skýra reglur um heimildir Alþingis um skerðingar á fjárveitingu til kirkjugarðanna. Túlkun 
ríkisins virðist vera á þann hátt að skerðing framlags innan ársins eigi að hafa áhrif á komandi ár, þannig að 
skerðingin er varanleg. Samkomulagið er ekki skýrt hvað varðar þetta atriði og því nánari útskýringar 
nauðsynlegar. 

Að auki er rétt að útreikningar á skerðingu hvers árs verði teknir til endurskoðunar þar sem raunveruleg 
skerðing er ekki í samræmi við þær forsendur sem settar eru fram. 

Stærð umhirðusvæða 

Eins og bent er á í skýrslunni virðist ríkið reikna stærð umhirðusvæða út fá öðrum forsendum en sagt er í 
samkomulaginu. Þetta þarf að skýra við næsta uppreikning. 

Leiðrétting út frá rauntölum 

Með samkomulaginu er verið að reyna að láta lögbundið framlag þróast með raunverulegum 
rekstrarforsendum kirkjugarðanna. Því er rétt að setja inn í samninginn virkni sem leiðréttir einingarverðin út 
frá rauntölum. Hér væri hægt að nota til dæmis rauntölur eins og neysluverðsvísitölu án húsnæðis, 
launavísitölur, launakannanir o.s.frv. Þar sem framlagið er áætlun þá væri hægt að láta leiðréttinguna ná 2 ár 
aftur, líkt og með uppreikning á umhirðusvæðum. Þannig væri tryggt að frávik áætlunar og rauntalna yrði 
leiðrétt innan 2 ára.  

Samhliða þessu er rétt að fara yfir þann uppsafnaða mun sem orðin er á einingarverðum vegna mismunar 
áætlunar og rauntalna síðustu ára.  Samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar þá er þessi munur orðinn um 5%, en 
hér skiptir megin máli hvaða viðmið eru notuð við mælingar á launaþróun. 

Skýrara verklag 

Við þessa úttekt á samkomulaginu hefur komið í ljós að nauðsynlegt er að skýra verklag við útreikning á 
framlagi hvers árs. Erfitt var að rekja sig í gegnum margar útgáfur af skjölum að endanlegu framlagi. Það er 
nauðsynlegt að allir aðilar séu vel upplýstir um þær forsendur sem eru lagðar til grundvallar og hvernig 
vafaatriði samningsins eru túlkuð. 

Varðandi verkferlið þá er rétt að kirkjugarðsráð fái útskýringar á öllum þeim breytingum sem hafa orðið frá 
síðustu úthlutun. Samkomulagið er í eðli sínu mjög einfalt og því auðvelt að koma því við að allar breytingar 
sem gerðar eru milli ára séu vel útskýrðar í texta. 

Kirkjugarðaráð þarf að fá mun nákvæmari sundurliðun á útreikningi fyrir hækkun á launaliðum SFR og SGI milli 
ára. Gott væri að setja upp sérstaka töflu þar sem útreikningur á þessum þáttum væri sundurliðaður.  Einnig 
væri æskilegt að gera sérstakan útreikning fyrir grunn að framlagi viðkomandi árs og ekki síður að sýna 
útreikning fyrir hækkun á einingarverðum fyrir grunn komandi ára. 

Samhliða þessu mætti gera endurbætur á líkaninu þannig að það sýni jafnhliða útreikning á framlagi hvers árs 
og uppreikning á einingarverðum fyrir stofn næstu ára. Það tryggir að haldið sé í grundvallar reglur 
samkomulagsins og gerir eftirlit með því auðveldara. 

 


