
 
Reykjavík 30. júní 2010 

IE10070001 
IÞ 

 

 

 

Minnisblað: Greiðslur sem eiga uppruna sinn í Völu, nýju upplýsingakerfi 
Leikskólasviðs  

Nýtt upplýsingakerfi fyrir Leikskólasvið, Vala, var kynnt á fundi þann 31. maí 2010. Fundinn sátu 
fulltrúar Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar, UTM, Leikskólasviðs, Innri endurskoðunar og ytri 
endurskoðenda ásamt sérfræðingum frá Skýrr og Xit. Á fundinum var   sýnd virkni kerfisins og 
uppbygging. Einnig var farið yfir ýmis skráningar- og eftirlitsatriði sem eru innbyggð í kerfið.  

Á fundinum  kom fram ósk um að Innri endurskoðun skoðaði tvö atriði í samráði við ytri 
endurskoðendur og aðra eftir þörfum. Þau atriði eru: 

I. Hvort sjálfstætt starfandi leikskólar og dagforeldrar þurfi að skila inn reikningum og fá greitt 
eftir þeim, eða hvort nægjanlegt sé að greiðslur séu gerðar á grundvelli samnings við 
sjálfstætt starfandi leikskóla og upplýsinga sem mánaðarlega eru sendar til Leikskólasviðs. 

II. Hvort greiðslur eigi að fara í samþykktarferli í Agresso.  

Forsendur greiðslna: 

Greiðslur til sjálfstætt starfandi leikskóla og dagforeldra virðast byggjast alfarið á samþykktum reglum 
borgarinnar, samningum milli Leikskólasviðs og rekstaraðila og dvalarsamningum á milli rekstraraðila 
og foreldra1. Ekki hefur tíðkast að þessir aðilar sendi reikninga, enda allar greiðslur bundnar í reglur 
og samninga. 

Í Völu eru færðar inn allar forsendur fyrir útreikningi á greiðslum vegna barna í leikskólum. 
Útreikningur á leikskólagjöldum er gerður á grundvelli upplýsinga um barnið og foreldra þess. 
Greiðslur til sjálfstætt starfandi leikskóla2 og dagforeldra3 eru greiddar vegna barna sem eru í vistun 
hjá þeim á hverjum tíma. Fjárhæð greiðslna til sjálfstætt starfandi leikskóla eru misháar eftir fjölda 
barna, aldri þeirra, vistunartíma, fjölda fagmenntaðra starfsmanna og aðstæðna foreldra 
(viðbótarniðurgreiðslur til námsmanna, öryrkja og/eða einstæðra). Greiðslur til dagforeldra eru á sama 
hátt breytilegar eftir fjölda barna og vistunartíma og fleiri þátta.  

 
                                                            
1 Reglur um leikskólaþjónustu, Rekstrar- og húsnæðisframlag til sjálfstætt starfandi leikskóla með samning við 

Leikskólasvið, Samningur um framlag Leikskólasviðs til sjálfstætt starfandi leikskóla, Samningur um framlag 
Leikskólasviðs til sjálfstætt starfandi ungbarnaleikskóla og Reglur um framlag vegna barna hjá dagforeldrum. 

2 Leikskólinn útbýr skriflegan dvalarsamning (sbr. 2. gr. samnings um framlag Leikskólasviðs til sjálfstætt 
starfandi leikskóla)  undirritaðan af leikskólastjóra/rekstaraðila og foreldrum barns. Samningur skal vera 
aðgengilegur fyrir Leikskólasvið þegar þess er óskað. 

3 Sambærilegir dvalarsamningar eru einnig gerðir milli dagforeldra og forelda. Skv. reglum um framlag vegna 
barna hjá dagforeldrum fylgir framlag Leikskólasviðs barni og rennur framlagið beint til dagforeldris að 
ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 



 
 

Ábyrgð á skráningu upplýsinga og samþykki til greiðslu: 

Leikskólastjórar sjálfstætt starfandi leikskóla bera ábyrgð á því að skrá upplýsingar um börn inn í Völu 
og senda bunka til Leikskólasviðs í hverjum mánuði til yfirferðar og samþykkis4. Dagforeldrar senda 
mánaðarlega staðfestingarblað til daggæsluráðgjafa á þjónustumiðstöðvum þar sem fram koma 
upplýsingar um öll börn sem eru í vistun hjá viðkomandi á hverjum tíma. Daggæsluráðgjafarnir skrá 
upplýsingar um ný börn eða breytingar varðandi þau börn sem þegar eru í vistun og senda bunka til 
aðalskrifstofunnar. Aðalskrifstofa Leikskólasviðs fer síðan yfir þessar upplýsingar og ber ábyrgð á að 
samþykkt til greiðslu sé byggð á réttum forsendum. Að lokinni yfirferð og samþykkt þessara tveggja 
aðila í Völu eru yfirfarnir bunkar sendir til bókhalds þar sem gögnin eru lesin inn í Agresso og 
samþykktar greiðslur greiddar út af gjaldkera Fjármálaskrifstofu. Gert er ráð fyrir að allar greiðslur 
eigi uppruna sinn í Völu og jafnframt að allar leiðréttingar á greiðslum fari í gegnum það kerfi. 
Afstemmingar á milli kerfa verða á ábyrgð aðalskrifstofu Leikskólasviðs í samráði við 
Fjármálaskrifstofu. 

Kröfur til áritunar gjaldareikninga: 

Almennt eru gerðar þær kröfur til áritana gjaldareikninga (samþykktarferlis) að a.m.k. tveir aðilar 
komi að samþykki reiknings og áritun nái til eftirfarandi þátta5: 

Eftirreikningur/samningur: Reikningur/samningur stílaður á fyrirtækið og aðrar áprentaðar/skráðar 
upplýsingar réttar s.s. verð, magn og heildarverð. 

Staðfesting á réttmæti: Þjónustan var veitt/varan var afhent og efni er rétt tilgreint (upplýsingar um 
tegund þjónustu/lykil til bókunar) 

Samþykkt til bókunar og greiðslu: Áritun yfirmanns sem felur í sér samþykki útgjaldanna. 

Niðurstaða 

I. Greiðslur til sjálfstætt starfandi leikskóla virðast byggja á samþykktum reglum borgarinnar, 
samningum um framlag Leikskólasviðs til sjálfstætt starfandi leikskóla og dvalarsamningum 
milli rekstraraðila og foreldra. Sambærilegt fyrirkomulag gildir um greiðslur til dagforeldra 
sbr. umfjöllun hér að ofan. Litið er svo á að þetta sé fullnægjandi grundvöllur greiðslu 
samanber ákvæði 8. gr. bókhaldslaga6 um að sérhver færsla í bókhaldi skuli byggð á 
áreiðanlegum og fullnægjandi gögnum sem rekja má til viðskiptanna. Hvað borgina varðar er 
ekki talin þörf á því að reikningur komi frá þessum aðilum enda sé greitt samkvæmt gildandi 
reglum og samningum og tekjuskráning uppfylli ákvæði 17. gr. bókhaldslaga.  
 
Niðurstaða byggir á því að gerðir samningar og samþykktar reglur séu fullnægjandi 
grundvöllur greiðslu, eins og tíðkast almennt með styrkjasamninga borgarinnar. Til þess er að 
líta að leikskólastjórar sjálfstætt starfandi leikskóla munu sjálfir skrá upplýsingar inn í Völu og 
senda bunka til Leikskólasviðs sem fer yfir, gerir breytingar eftir atvikum og samþykkir síðan 
og að allar leiðréttingar eða breytingar á greiðslum fara þessa sömu leið. Einnig ber að líta til 

                                                            
4 Þar sem innleiðingu á Völu er ekki lokið senda leikskólastjórar sjálfstætt starfandi leikskóla þessar upplýsingar 

á sams konar staðfestingarblaði á pappír fyrst um sinn.  
5 Leikskólasvið, rekstrarúttekt Innri endurskoðunar, apríl 2008. 
6 Lög um bókhald nr. 145/1994 með síðari breytingum. 



 
þess að hingað til hafa hvorki sjálfstætt starfandi leikskólar né dagmæður sent inn reikninga og 
að ríkisskattstjóri, ytri endurskoðendur eða Innri endurskoðun hafa ekki gert við það 
athugasemdir.  
 

II. Með hliðsjón af upplýsingum sem fram komu á kynningarfundi sem gerð er grein fyrir í 
minnisblaði7 fjármálastjóra Leikskólasviðs frá fundinum og athugun á reglum og samningum 
sem varða framlag til sjálfstætt starfandi leikskóla og dagforeldra telur Innri endurskoðun að 
samþykktarferli greiðslna sem á sér stað í Völu uppfylli framangreindar kröfur um áritanir 
gjaldareikninga. Jafnframt telur Innri endurskoðun að til viðbótar þeim samþykktarferli sem 
lýst er hér að framan væri samþykktarferill í Agresso tvíverknaður. 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

 

Hallur Símonarson, 
innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar 

                                                            
7 Ódagsett, móttekið í tölvupósti 2. júní 2010. 


