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FMS-STE-002 Reglur um fjárstýringu hjá Reykjavíkurborg 

1. Markmið 

 Fjárstýring borgarsjóðs skal byggja á lögum og reglum sem gilda um fjármál sveitarfélaga, s.s. 

sveitarstjórnarlögum, lögum og reglum um útgefendur skráðra skuldabréfa í kauphöllinni og lögum um 

ársreikninga. 

 Fjárstýringin skal taka mið af ábyrgri og styrkri fjármálastjórn. 

 Fjárstýringin skal tryggja að Reykjavíkurborg eigi ávallt aðgengi að nægjanlegu lausu fé til að standa við 

skuldbindingar borgarsjóðs, þar með talið ábyrgðarskuldbindingar vegna fyrirtækja í eigu borgarinnar. Fjárstýring 

skal auk þess lágmarka fjármagnskostnað og hámarka ávöxtun lausafjár í samræmi við fjárfestingarheimildir 

hverju sinni með virkri lána- og lausafjárstýringu.  

 Fjárstýringin skal taka mið af samþykktri fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar á hverjum tíma auk fimm og tíu ára 

áætlana varðandi rekstur, sjóðstreymi og fjárfestingar. Meta skal langtímaáhrif fjárhagslega skuldbindandi 

ákvarðana á rekstur, efnahag og sjóðstreymi áður en til þeirra er stofnað. Við gerð fjárhagsáætlunar skal veltufé 

frá rekstri standa undir afborgunum langtímaskuldbindinga og nauðsynlegri endurnýjun fastafjármuna. 

 Fjárstýringin skal taka mið af lausafjáráhættu, markaðsáhættu, mótaðilaáhættu og almennu áhættuþoli 

borgarsjóðs. Fjárstýring skal byggja á áhættugreindum verkferlum.  

 Fjárstýringin skal byggjast á framangreindum markmiðum og frekari árangursmarkmiðum og mælikvörðum sem 

borgarráð setur. 

 

2. Gildissvið 

 Reglur þessar taka til fjárstýringar A-hluta Reykjavíkurborgar. 

 

3. Ábyrgð og verkaskipting 

 Borgarstjórn fer með æðstu yfirstjórn á fjármálum borgarinnar, stofnana hennar og fyrirtækja. Borgarstjórn felur 

borgarráði og borgarstjóra ábyrgð á daglegum rekstri borgarinnar. 

 Borgarráð fer með eftirlit með fjárstýringu borgarinnar. Borgarráð staðfestir reglur um fjárstýringu, mælikvarða og 

árangursmarkmið vegna fjárstýringar sem skulu uppfærð og lögð fram árlega samhliða fjárhagsáætlun 

Reykjavíkurborgar auk heimildarkvæða sem eru í viðauka 1. 

 Borgarstjóri ber ábyrgð á framkvæmd fjárstýringar og stjórnsýslu henni tengdri. 

 Fjármálastjóri hefur yfirumsjón með fjármálastjórnun A-hluta Reykjavíkurborgar í umboði borgarstjóra, þ.m.t. 

fjárstýringu. Fjármálastjóri skal leggja reglulega fyrir borgarráð skýrslur um framkvæmd fjárstýringar og árangur 

lána- og lausafjárstýringar á grundvelli árangursmarkmiða og mælikvarða sem borgarráð hefur staðfest. 

 Fjármálaskrifstofa og skrifstofa eigna og atvinnuþróunar skulu í tengslum við gerð fjárhags- og 

fjárfestingaráætlana gera nákvæma og tímasetta áætlun um fjárþörf Eignasjóðs sem er forsenda virkrar 

fjárstýringar. 

 

4. Meginreglur 

 Gera skal greiðsluáætlanir til 12 mánaða í senn. Stýra skal lausu fé með þeim hætti að alltaf sé fyrir hendi nægt 

laust fé til að mæta skuldbindingum. Sé fyrirséður skortur á lausu fé skal nýta heimildir til skammtímalántöku en sé 

umfram fé skal koma því í ávöxtun í samræmi við fjárfestingarheimildir hverju sinni. Óheimilt er að fjármagna 

rekstrarútgjöld með langtíma lántöku. 
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4.1. Reglur um lausafjárstýringu  

 Fjármálastjóra er heimilt án sérstaks samþykkis borgarráðs, að undangengnu formlegu áhættumati, sbr. 

viðauka 3, að fjárfesta í innlánsreikningum, peningamarkaðsinnlánum, víxlum og sértryggðum 

skuldabréfum fjármálastofnana eða sambærilegum afurðum þeirra ef lausafjárstaða er rúm, sbr. 

heimildarákvæði í viðauka 1. Fjármálastjóra er einnig heimilt að fjárfesta í verðbréfum með ríkisábyrgð. 

Fjárfestingar í hlutabréfum og erlendum verðbréfum eru óheimilar nema að fengnu samþykki borgarráðs. 

 Fjármálastjóra er jafnframt heimilt án sérstaks samþykkis borgarráðs, að undangengnu formlegu 

áhættumati, sbr. viðauka 3, að taka yfirdráttarlán hjá viðskiptabanka, skammtímalán hjá fjármálastofnun 

eða gefa út víxla á verðbréfamarkaði til allt að 12 mánaða í senn ef lausafjárstaða er þröng, sbr. 

heimildarákvæði í viðauka 1. 

 Fjármálastjóri skal kynna borgarráði reglulega allar ákvarðanir í lausafjárstýringu ásamt greinargerð og 

áhættumati. 

 

4.2. Heimild til útvistunar fjárvörslu verðbréfasafns 

 Fjármálastjóra er heimilt án sérstaks samþykkis borgarráðs að útvista fjárvörslu á verðbréfasafni 

borgarinnar til lengri tíma. Fjárvörsluaðili verðbréfasafnsins skal fara eftir sérstakri fjárfestingarstefnu 

Reykjavíkurborgar, sbr. fjárfestingarstefnu  í viðauka 2, sem skal yfirfarin og endurnýjuð a.m.k. einu sinni 

á ári og lögð þannig fyrir borgarráð til staðfestingar. Verðbréf í fjárvörslu skulu ávallt vera skráð á kennitölu 

Reykjavíkurborgar. Fjármálastjóra er óheimilt að fjárfesta í verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum. 

Fjármálastjóri skal kynna stöðu verðbréfasafns reglulega til borgarráðs. 

 

4.3. Reglur um fjármögnun framkvæmda 

 Undirbúningur að fjármögnun stofnframkvæmda er á ábyrgð fjármálaskrifstofu í samstarfi við skrifstofu 

eigna og atvinnuþróunar.  

 Fjármálaskrifstofa og skrifstofa eigna og atvinnuþróunar skulu í tengslum við gerð fjárhags- og 

fjárfestingaráætlana gera nákvæma og tímasetta áætlun um fjárþörf Eignasjóðs vegna fjárfestinga sem er 

forsenda virkrar fjárstýringar. 

 Fjármálastjóri skal við val á fjármögnunarleiðum miða við stöðu lausafjár, ávöxtun þess og þau kjör sem 

bjóðast á lánamarkaði og gera borgarráði grein fyrir ofangreindum niðurstöðum þegar tillögur varðandi 

fjármögnun fjárfestinga eru lagðar fyrir borgarráð til samþykktar. 

 

4.4. Stýring lánskjara 

 Fjármálastjóra er heimilt án sérstaks samþykkis borgarráðs að undangengnu formlegu áhættumati, sbr. 

viðauka 3, að endursemja um kjör lána eða eftir atvikum myntsamsetningu erlendra lána á grundvelli 

endurskoðunarákvæða þeirra. Þessi heimild nær til þess að segja upp láni skv. ákvæðum lánssamnings 

og  endurfjármagna á hagstæðari hátt. Slík ráðstöfun skal kynnt borgarráði. 

 Tillögur fjármálastjóra um nýjar lántökur skulu ásamt greinargerð og áhættumati,sbr. viðauka 3, ávallt 

lagðar fyrir borgarráð til samþykktar og borgarstjórn eftir atvikum. Sama ferli á við ef lánskjör eru 

endurskoðuð í lánasamningum sem gera ekki ráð fyrir endurskoðun lánskjara. 

 Fjármálastjóra er óheimilt að gera gjaldmiðlaskiptasamninga eða aðra afleiðusamninga nema með 

sérstakri heimild borgarráðs. 

 

4.5. Ábyrgðarskuldbindingar vegna fyrirtækja í eigu borgarinnar
1
 

 Óski fyrirtæki eða stofnun eftir því að Reykjavíkurborg takist á hendur einfalda ábyrgð á lánum 

þess/hennar eða staðfesti skilmálabreytingar á lánum með ábyrgð borgarinnar á grundvelli 

sveitarstjórnarlaga ber starfsmönnum fjármálaskrifstofu að veita borgarráði umsögn, sbr. viðauka 5. 

 Óski Orkuveita Reykjavíkur eftir því að Reykjavíkurborg takist á einfalda hlutfallslega ábyrgð á 

fjárhaglegum skuldbindingum fyrirtækisins í samræmi við eignarhlut borgarinnar eða staðfesti 

skilmálabreytingar á skuldbindingum með ábyrgð borgarinnar á grundvelli Laga um Orkuveitu Reykjavíkur 

ber starfsmönnum fjármálaskrifstofu að veita borgarráð umsögn, sbr. viðauka 5. 

 

                                                           
1
 FMS-VLR-034 Ábyrgðarskuldbindingar Reykjavíkurborgar fyrir fyrirtæki í eigu borgarinnar 

  FMS-VLR-035 Ábyrgðarskuldbindingar Reykjavíkurborgar vegna Orkuveitu Reykjavíkur á grundvelli laga nr. 136/2013 
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4.6. Breyttar forsendur innan rekstrarársins 

 Fjárstýring skal taka mið af samþykktri fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar á hverjum tíma auk fimm og tíu 

ára áætlana varðandi rekstur, sjóðstreymi og fjárfestingar. 

 Verði verulegar breytingar á forsendum innan fjárhagsársins skal fjármálastjóri meta heildaráhrif á 

rekstrarniðurstöðu borgarinnar á grundvelli formlegs kostnaðar- og áhættumats og kynna borgarstjóra.  

 Borgarstjóri leggur fram tillögu í borgarráði um breytingu á fjárhagsáætlun ef þurfa þykir.  

 

4.7. Árangursmiðuð fjármálastjórn 

 Fjármálastjóri ber ábyrgð á að leita sem hagkvæmustu leiða við fjárstýringu borgarinnar innan þeirra laga 

og reglna sem um hana gildir. 

 Fjármálastjóri og starfsmenn fjárstýringar skulu fylgjast með tækifærum til umbóta í fjárstýringu 

borgarinnar og hafa frumkvæði að því að innleiða reglur og vinnulag sem stuðlar að aukinni skilvirkni og 

betri árangri.  

 Fjármálastjóri skal samhliða vinnu við frumvarp að fjárhagsáætlun undirbúa tillögu um árangursmarkmið 

og árangursmælikvarða fjárstýringar sem skal lögð fyrir borgarráð. 

 

5. Skýrslugjöf 

 Fjármálastjóri ber ábyrgð á skýrslugjöf um fjárstýringu A-hluta Reykjavíkurborgar til borgarráðs og borgarstjóra, 

sbr. viðauka 4. 

 Skýrslugerð til borgarráðs skal gefa reglubundna og staðgóða mynd af: 

 Fjármögnun A-hluta 

 Stöðu lána A-hluta, vaxtakjörum og áhættumati 

 Lausafjárstöðu A-hluta, árangri ávöxtunar og áhættumati 

 Árangri fjárstýringar 

 Fjárstýringardeild fjármálaskrifstofu annast gerð reglulegra fjárstýringarskýrslna, umræðuskjala og minnisblaða 

sem eru forsenda virkrar fjárstýringar og tímanlegrar ákvarðanatöku fjármálastjóra.  

 

6. Eftirlit með framkvæmd  

 Eftirlit borgarráðs og kjörinna fulltrúa með framkvæmd fjárstýringar byggist á markmiðum fjárstýringar skv. kafla 1, 

árangursmarkmiðum og mælikvörðum, ofangreindum reglum, virku innra eftirlitskerfi og skýrslugjöf borgarstjóra 

eða fjármálastjóra í umboði hans til borgarráðs. 

 

7. Almennar starfs- og siðareglur 

 Starfsmenn sem vinna við fjárstýringu Reykjavíkurborgar skulu: 

 Leysa verkefni í samræmi við gildandi lög og reglur á hverjum tíma, 

 Virða trúnað og meðferð viðkvæmra viðskiptaupplýsinga, 

 Komast hjá hagsmunaárekstrum við störf sín og vinna þau af kostgæfni og vandvirkni, 

 Vinna í öllum tilvikum að fjárstýringu borgarinnar eftir því sem fram kemur í fjárstýringarreglum þessum og 

viðaukum. 

 Starfsmenn sem sinna störfum skv. reglum þessum skulu skráðir sem fruminnherjar hjá Fjármálaeftirlitinu. Um 

fruminnherja gilda lög og reglur um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja eins og þau eru á hverjum 

tíma. 

 

8. Verklagsreglur og viðaukar 

 Á grundvelli þessara reglna setur fjármálastjóri verklagsreglur og leiðbeiningar. 

 Reglum þessum fylgja eftirfarandi viðaukar og skulu þeir endurskoðaðir árlega og lagðir fyrir borgarráð:  

o Viðauki 1: Heimildarákvæði 

o Viðauki 2: Fjárfestingarstefna verðbréfasafns  

o Viðauki 3: Áhættumat 

o Viðauki 4: Skýrslugjöf 

o Viðauki 5: Ábyrgðarskuldbindingar vegna fyrirtækja í eigu borgarinnar 

 

Samþykkt í borgarráði  29. janúar 2015 


