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Minnispunktar

• Fjárhagsáætlun Háskólans á Bifröst fyrir árið 2016 miðast við að framlag ríkisins verði um 370 millj. kr. 
á verðlagi ársins 2015.

• Okkar útreikningar á skólagjöldum m.v. fjölda nemenda í skólanum undanfarin ár gera ráð fyrir um 385 
millj. kr. Er þar miðað við að hver nemandi kosti 644 þús. kr. (sbr. hjárlagafrumvarp) og að samningur 
okkar við ríkið um greiðslur standi. Sjá útreikning hér að neðan.

• Við sjáum fram á að verði framlag kr. 325 millj. kr eins og fjárlagafrumvarp gerir ráð fyrir muni verða
tap af rekstrinum um 50-60 millj. kr. Háskólinn á Bifröst tapaði 151 millj. kr. á árinu 2014 og við
reiknum með að tap ársins 2015 verð um 35 millj. kr. Skýringar á þessu tapi eru m.a. minna framlag 
ríkisins vegna færri nemenda á árunum 2011-2013 og afskrifaðar kröfru vegna fyrri ára. Okkar áætlun 
fyrir árið 2016 gerir ráð fyrir því að taprekstur verði stöðvaður og í framhaldinu á næstu árum þar á 
eftir verði afgangur af rekstri. Þessi áætlun miðar við að greiðslur ríkisins taki áfram mið af fjölda 
nemenda í skólanum. Skv. upplýsingum frá ykkur var reglan um greiðslu m.v. nemendafjölda tekin úr 
sambandi en það var gert þegar fjöldi nemenda var í algjöru lágmarki hjá okkur. Nemendafjöldi var þá 
ekki nema rúmlega 2/3 af því sem nú er.

• Við höfum endurfjármagnað skólann með nýjum lánum frá helstu lánardrottnum okkar og lengt í 
lánum. Með því höfum við komið lausafjárstöðunni í þokkalegt lag.

• Framtíð skólans verður ekki tryggð nema við fáum aukið framlag frá ríkinu eins og útreikningar okkar 
sýna að ætti að vera.

Útreikningur skólagjalda:

Samtölur þreyttra eininga f. Háskó ann á Bifröst 2014
Fyrir Óskráðar Þreyttar Staðnar Metnar Samtals

Grunn og meistaranám 53442 636 22127 21561 268 75003

Háskólagátt 5063 256 7073 6930 203 11993
Diplómanám í verslstj. 750 80 645 630 25 1380

Opið nám 0 24 96 96 0 96

Samtals 59255 996 29941 29217 496 88472
Samkvæmt ofangreindri töflu sem send var ráðuneytinu í mars 2015 kemur fram að þreyttar einingar ársins 
séu 29.941 sem gerir 499 ársnemendur.
Samkvæmt lykiltölum háskóla fyrir árið 2013 voru ársnemendur þá 399.
Í rekstraráætlun ársins 2015 kemur fram að áætlaður fjöldi ársnema á því ári sé 580.
Miðað við ofangreindar forsendur ætti sá ársnemafjöldi sem lagður er til grundvallar við útreikning 
fjárveitingar að vera eftirfarandi:
Ár: 2013 2014 2015 Samtals
Vægi (hlutfall) 20 60 20 100
Ársnemar 399 499 580 493
Fjárveiting miðað við 644 þús. pr ársnema er þá 317,5 mkr. (ath háskólagátt aðeins hærri en ekki reiknað inn) 
Ef rannsóknaframlagið er óbreytt eða 66,8 mkr. ætti heildarfjárveitingin að vera 384,3 mkr.


