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Ávinningur af 
endurskipulagningu samgöngustofnana

Ávinningur af endurskípulagningu samgöngustofnana er tvíþættur:

1. Faglegur ávinningur, sem bætir möguleika stoínana til að sinna hlutverki sínu í 
samfélaginu og bregðast við breyttum kröfum til starfsemi þeirra.

2. Hagræðing, sem bætir möguleika stofiiana til að taka á sig lækkun útgjalda án 
skerðingar þjönustustigs.

Meginþættir faglegs ávinnings eru:

1. Aðgreining stjómsýslu frá íramkvæmdum og rekstri, sem mætir innlendum og 
erlendum kröfum um faglega og hlutlausa stjómsýslu og tryggir að sambærilegar 
kröfur séu gerðar til framkvæmda og rekstrar mannvirkja og annarra þátta 
samgöngumála.

2. Aukin samþætting þvert á samgöngugreinar, sem endurspeglar áherslur 
samgönguáætlunar og leggur áherslu á hagkvæmni og virkni samgöngukerfisins 
fremur en þær leiðir sem bundnar eru einstökum samgöngugreinum.

3. Sérhæfíng, sem gefur færi á að efla vinnubrögð, fagmennsku og árangur t.d. á sviði 
stjómsýslu og framkvæmda.

Meginþættir hagræðingar eru:

1. Lægri yfirstjömarkostnaður. Stærri stofiianir (með 100-150 starfsmönnum og fleiri) 
hafa yfirleitt hlutfallslega mun lægri kostnað vegna rekstrar, þjönustu og yfirstjómar 
heldur en minni stofhanir (með 40-70 starfsmönnum).

2. Samþætting verkferla þvert á samgöngugreinar. Greining á verkferlum 
samgöngustofiiana sýnir að þeir eru í mörgum tilfellum sambærilegir milli stofnana og 
að samþætta megi umtalsverðan hluta af starfsemi núverandi stofhana í nýjum 
stofhunum.

3. Skýrara hlutverk stofnana. Starfsemi utan kjamaviðfangsefha tekur oft mikla athygli 
frá meginhlutverki og því stuðlar einfalt og skýrt hlutverk að markvissari stjómun og 
starfsemi.

Þö að ávallt sé álitaefni hvaða forsendur skuli notaðar við mat á mögulegri hagræðingu, 
bendir greining til þess að áætla megi að bein innri hagræðing af endurskipulagningu 
samgöngustofhana verði að lágmarki 10-15% af rekstrargjöldum. Þá eru ótaldir aðrir þættir 
mögulegrar hagræðingar sem að hluta til geta einnig falið í sér faglegan ávinning.1

Samkvæmt áætlunum um þröun ríkisfjármála2 er þörf á verulegri lækkun ríkisútgjalda árin 
2010-2013. Samgöngustofnanir falla undir þann flokk stofnana sem þurfa að sæta mestri 
lækkun Qárveitinga. Þó ekki sé hægt að fullyrða um hlutfallslega lækkun má gera ráð fyrir að 
hún geti numið allt að 10% á ári. Miðað við þessar forsendur má gera ráð fyrir því að 
fjárveitingar geti lækkað um 1/3 á fjögurra ára tímabili eða sem nemur helmingi launagjalda.

1 Sjá umQöllun um hugtakið hagræðingu í viðauka 1.
2 Sjá skýrslu fjármáíaráðherra um áætlun um jöfnuð í ríkisfjármálum 2009-2013 og Qárlagafrumvarp 2010.
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Þó að tækifæri kuraii að vera til aukinnar tekjuöflunar, eru möguleikar til að leggja auknar 
álögur á atvinnulífíð takmarkaðir.

Ljóst er að gerðar verða kröfur um Íækkun útgjalda samgöngustofnana hvert sem skipulag 
þeirra verður. Það er því ekki spuming hvort útgjöld lækki heldur hveijar verði afleiðingar 
slíkrar lækkunar.

Á mynd 1 er sýnt samhengi lækkunar útgjalda, hagræðingar og niðurskurðar. Eins og fram 
kemur á myndinni eru ýmisar aðgerðir mögulegar til að lækka útgjöld. Sumar þeirra er hægt 
að framkvæma skjótt og án verulegs sársauka. Aðrar taka iengri tíma og geta bitnað á 
starfseminni og hag starfsmanna. Endurskipulagning samgöngustofnana hefur ekki síst að 
markmiði að hægt verði í lengstu lög að forðast sársaukamestu aðferðir til útgjaldalækkunar.

Afleiðingar útgjaldalækkunar gera verið:

1. Hagræðing.
2. Niðurskurður.

Við hagræðingu eru einnig aðgerðir sem hægt er að framkvæmda tiltölulega skjótt. Hins vegar 
sýnir reynsian að samhengi er milli umfangs og væntanlegs árangurs hagræðingaraðgerða. 
Sagt með öðrum orðum, þá er ekki hægí að vænta mikillar hagræðingar af aðgerðum sem fela 
aðeins í sér afinarkaðar breytingar. Stærri breytingar eins og sameining stofnana skapar mun 
meiri tækifæri til hagræðingar.

Ef ekki er gripið til hagræðingar hlýtur niðurstaða útgjaldalækkunar að vera niðurskurður 
þjónustunnar, eins og fram kemur á myndinni. Þó að fyrstu skref í niðurskurði geti verið 
sársaukaiítil, feia þau viðameiri í sér verulega skerðingu á hagsmunum notenda þjónustu.

Oft feiur sameining eða endurskipulagning stofhana í sér kostnað sem lita má á sem 
fjárfestingarkostnað til að ná fram síðari hagræðingu.3 Önóg flárfesting í upphafi getur dregið 
úr hagkvæmni endurskipuiagningar til lengri tíma. Einnig tekur nokkum tíma að fá nýjar 
stofhanir til að virka sem eina heild. Því má vænta þess að bein hagræðing skili sér ekki að 
fuliu fyrr en á öðru ári.

Meginniðurstöður þessarar umfjöllunar eru:

1. Á næstu árum verða gerðar umtalsverðar kröfur tii lækkunar útgjalda 
samgöngustofnana.

2. Þessar kröfur verða þær sömu óháð því hvort ráðist verður í skipuiagsbreytingar eða 
ekki.

3. Ef ekki er gripið til hagræðingar mun lækkun útgjalda fela í sér verulegan niðurskurð 
þjónustu.

4. Hagræðingarmöguleikar vegna endurskipulagningar nema að lágmarki 10-15% af 
rekstrargjöldum og skapa því tækifæri til að mæta kröfum um lækkun útgjalda án 
niðurskurðar þjónustu.

3 Til dæmis vegna sameiningar húsnæðis, flutninga, samræmingar tækjakosts, þjálfiinar starfsfólks, starfsloka og 
ráðgjafar.
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Mynd 1. Samhengi lækkunar útgjalda, hagræðingar og niðurskurðar.

Tími

■

Lægra verð aðfanga

Lækkun á breytilegum kostnaði 
Hagkvæmari innkaup

Ðein og óbein 
iækkun iauna

Lækkun á föstum kostnaði: Til dæmis 
samningar um lægri greiðslur vegna 

húsnæðis eða tölvuþjónustu
----------- -------- --------- -------------------------------------- r — ’

Lækkun á breytilegum kostnaði: 
Minni kaup á vörú og þjónustu

Lækkun á föstum kostnaði:
Tíl dæmis uppsögn húsaleigu- og 

þjónustusamningá

Uppsagnir
starfsmanna

Minna magn aðfanga

Útgjaldaíækkun

TlfcJI II 111 11.1...... III

Niðurfelling verkþátta utan 
kjarnastarfsemi

Hagræðing einsíakra þátta án 
stærri skipulagsbreytinga

Fjölþætt hagræðing vegna 
endurskipulagníngar stofnana

_______________ Ferlar

Tími



Viðauki 1

Hugtakið hagræðing

Hagræðing er almennt hugtakt sem yfirleitt vísar til bætts árangurs í starfsemi stofiiana. 
Notkun hugtaksins er oft ónákvæm og það jafnvel notað í sömu merkingu og niðurskurður. í 
töflu 1 er sýnt samhengi breytinga á kostnaði annars vegar og þjónustu og árangri hins vegar, 
sem jafnframt skilgreinir hvað er átt við með hugtakinu hagræðingu í þessari umfjöllun.

Tafla 1. Samhengi breytinga á kostnaði og þjónustu og árangri.

Aukinn kostnaöur

Aukiii þjónusta og
aransur isiii

Minni þjónusta og 
árangur

Aukið þjónustustig. ♦ Aukin óhagkvæmni. Aukin óhagkvæmni.
m

Obrevttur kostnaóur Hagræðing. Aukin öhagkvæmni.

• Hagræðing. • Hagræðing Niðurskurður.

Skipta má hagræðingu í kjölfar sameiningar eða endurskipulagningar stofnana í innri og ytri 
hagræðingu eftir því hvort áhrifin koma fram innan eða utan stofnunar. Einnig má skipta 
hagræðingu í fyrsta stig og annað stig eftir því hvort hún á sér stað vegna þeirra formlegu 
breytinga sem ákveðnar eru eða þeirra tækifæra sem sameiningin skapar. Samhengi þessara 
þátta er sýndur í tÖflu 2.

Tafla 2. Hagræðing vegna sameinángar eða endurskipulagningar stofnana.

lanri Ytri

■ á '  

i

• Bein hagræðíng vegna rekstrarlegrar 
samlegðar, þ.e. fækkunar stjómenda, ; 
endurskipulagningar ýmiskonar ; 
stoðþjónustu, samþættingar verkferla, 
hagkvæmari innkaupa, minni 

:. húsnæðiskostnaðar o.s.frv.

* Hagræðing vegna einföldunar á 
stjómsýslu, bættrar samhæfingar og 
marvissari þjónustu við notendur. 
Hagræðingin getur orðið inúan 
stjómkerfisins og með spamaði fyrir 
notendur. Fækkun stofiiana getur ein 
og sér skilað árangri a f þessu tagi.

■■s09

■

Óbein hágræðing vegna í 
þeídkingarlegrar samlegðar, sem leiðir 
af bættum tækifærum til 
grundvallabreytinga á aðferðum og 
viðfangseftium. ; :

♦ Hagræðing vegna jákvæðra hagrænna 
áhrifa. Nægirað nefna íþessu v :' 
sambandi að jafiivel mjög litlar 
breytingar á virkni samgöngukerfisins 
geta skilað umtalsverðum 
þjóðhagslegum ávinningi.

Áhrif ytri hagræðingar eru ekki síður mikilvæg en innri hagræðing stofnana og geta falið í sér 
mun meiri samfélagslegan ábata en endurspeglast í íjárlögum ríkisins. Hins vegar tekur ytri 
hagræðing meiri tíma og annars stigs ytri hagræðing er oft afleiðing af annars stigs irmri 
hagræðingu.
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