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Viðtakandi: Borgarráð 

Sendandi: Sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs 

 

Umsögn um tillögu um hækkun á tímakaupi nemenda Vinnuskóla Reykjavíkur sumarið 
2022 

Vísað er til tillögu um hækkun á tímakaupi nemenda Vinnuskóla Reykjavíkur sumarið 2022, 

dags. 13.maí 2022.  Er þar lagt til að umhverfis- og heilbrigðisráð/borgarráð samþykki hækkun 

launa nemenda í Vinnuskóla Reykjavíkur 2022. 

Hækkun á tímakaupi er um 7%, fjárhagsáætlun 2022 gerir ráð fyrir tæplega 158 m.kr. vegna 

launa nemenda og beðið er um aukna fjárheimild 60 m.kr. 

Fjármála- og áhættustýringarsvið hefur yfirfarið undirliggjandi gögn og forsendur.  

Aukin aðsókn hefur verið í Vinnuskóla Reykjavíkur síðustu tvö sumur og virðast skráningartölur 

benda til að sumarið 2022 verði þar enginn breyting á.  Í töflu 1, er gert ráð fyrir 2.274 

nemendum í vinnuskólanum til samræmis við skráningarstöðu.  Verði það raunin myndi 

launakostnaður án hækkunar á tímakaupi vera tæpar 204 m.kr. 

 

Væri aukinn kostnaður reiknaður vegna sama nemendafjölda og hækkuðu tímakaupi myndi 

hann vera rúmar 217 m.kr. sbr. töflu 2. 

 

Niðurstaðan er að muni nemendur mæta samkvæmt skráningu og laun hækka um 7% sbr. 

tillögu, vantar tæpar 60 m.kr. í áætlun 2022 vegna launa nemenda.  Í töflu 3, má sjá skiptingu 

hækkunarinnar, en aukinn fjöldi nemenda er kostnaðarauki um rúmar 45 m.kr. og aukinn 

kostnaður vegna hækkunar launa er um 14 m.kr. 

 

Tafla 1:

Árg Nem.fj. Tímafjöldi Kaup M/orlofi og l.t.gj. Heildarlaun per nem. Laun VSR

8.b. 942 52,5 664 kr 783 kr 41.094 kr 38.710.200 kr

9.b. 769 105 886 kr 1.044 kr 109.666 kr 84.332.794 kr

10.b. 563 105 1.107 kr 1.354 kr 142.142 kr 80.026.098 kr

203.069.092 kr

Óbreytt laun m.v. 2021

Tafla 2:

Árg Nem.fj. Tímafjöldi Kaup M/orlofi og l.t.gj. Heildarlaun per nem. Laun VSR

8.b. 942 52,5 711 kr 838 kr 43.978 kr 41.427.227 kr

9.b. 769 105 947 kr 1.117 kr 117.275 kr 90.184.111 kr

10.b. 563 105 1.184 kr 1.448 kr 152.073 kr 85.617.255 kr

217.228.593 kr

Hækkuð laun skv. tillögu

Tafla 3:

Áætlun 2022

Óbreytt laun, 

áætlað Hækkuð laun, áætlað Aukinn kostn. v fjölda

Aukinn kostn. v 

hækkun

Samt. umfram 

áætlun

157.723.000 kr 203.069.092 kr 217.228.593 kr 45.346.092 kr 14.159.501 kr 59.505.593 kr

Áætlaður kostnaður



 
 

Fjármála – og áhættustýringarsvið gerir ekki athugasemdir við framangreindar forsendur eða 

útreikninga sem miða við að tekið verði á móti öllum unglingum sem gert er ráð fyrir að sæki 

um í vinnuskólanum. Verði tillagan samþykkt verði gerður viðauki við fjárhagsáætlun með 

fyrirvara um raunkostnað þar sem aðsókn hefur mikil áhrif á fjárþörf skólans.  

 

 

Virðingarfyllst, 

 

Halldóra Káradóttir 

sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs 


