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INNGANGUR 
 

Hér getur að líta starfs- og endurskoðunaráætlun Innri endurskoðunar frá hausti 2010 til vors 2012. 
Skýrslan skiptist í tvo meginkafla. Í fyrri hlutanum er fjallað um hlutverk, framtíðarsýn og stefnu 
Innri endurskoðunar ásamt aðgerðaáætlun. Í síðari hlutanum er sett fram endurskoðunaráætlun þar 
sem kynnt eru þau verkefni sem áætlað er að vinna að á tilgreindu tímabili.  

Í starfsáætlun eru settar fram tvær nýjar stefnur; upplýsingastefna og varðveislustefna 
úttektargagna fyrir Innri endurskoðun. Í upplýsingastefnu er gerður skýr greinarmunur annars 
vegar á opinberum skýrslum og niðurstöðum og hins vegar á vinnuskjölum sem skal meðhöndla 
sem trúnaðarmál. Upplýsingastefnan er unnin á grunni IIA staðals 2440. Varðveislustefna 
úttektargagna er unnin er á grunni IIA staðals 2330 og skjalaáætlun Innri endurskoðunar sem hefur 
verið yfirfarin og staðfest af borgarskjalaverði. Í varðveislustefnunni er fjallað um vistun 
úttektargagna og takmörkun á aðgengi að þeim. 

Í starfsáætluninni er enn fremur lögð áhersla á þann þátt í starfi Innri endurskoðunar að vera 
leiðandi í vinnubrögðum á sviði innra eftirlits og áhættustjórnunar. Því er aukin áhersla á fræðslu og 
ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna varðandi innra eftirlit og aðferðafræði við gerð áhættumats. 

Við vinnslu endurskoðunaráætlunar að þessu sinni voru eftirfarandi þættir fyrirferðarmiklir í 
áhættumati; áhrif efnahagsumhverfis á starfsemi borgarinnar, fyrirhugaðar breytingar í stjórnsýslu, 
möguleg misferlisáhætta og uppbygging innra eftirlits. Við forgangsröðun verkefna hefur verið 
unnið út frá ákvæðum IIA staðals 2010 um áhættumiðaða áætlanagerð.  

Í lok skýrslunnar eru stuttir útdrættir úr nokkrum skýrslum sem unnar hafa verið frá síðustu 
endurskoðunaráætlun. 
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HLUTVERK OG STARFSREGLUR  
 

Innri endurskoðun er sjálfstæð og óháð stofnun sem starfar í umboði borgarráðs Reykjavíkurborgar. 
Hún hefur eftirlit með og stuðlar að umbótum á fjármálastjórn Reykjavíkurborgar og meðferð fjár 
sem stofnanir borgarinnar fá úthlutað. Sjálfstæði deildarinnar og óhæði felst í því að velja sjálf og 
skipuleggja þau verkefni sem hún tekur sér fyrir hendur. Innri endurskoðandi situr fundi borgarráðs 
og fer með fjármála- og stjórnsýslueftirlit hjá Reykjavíkurborg í umboði þess. Hjá Reykjavíkurborg 
er endurskoðun reikningsskila í höndum PricewaterhouseCoopers en innri endurskoðandi hefur 
eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila og endurskoðun ársreiknings og samstæðureiknings 
Reykjavíkurborgar. 

Í starfsreglum deildarinnar er sérstaklega kveðið á um faglegt sjálfstæði í störfum gagnvart allri 
stjórnsýslu borgarinnar, þ.m.t. borgarstjóra. Borgarráð getur falið Innri endurskoðun úttekt á 
einstökum stofnunum eða þáttum í rekstri Reykjavíkur og eins geta forstöðumenn fyrirtækja, 
stofnana og rekstrareininga með rökstuddum erindum óskað úttektar eða innri endurskoðunar á 
starfsemi sem undir þá heyrir. Markmiðið er að tryggja virkni innra eftirlits, að meðferð fjármuna 
borgarinnar sé í samræmi við áætlanir borgaryfirvalda og að starfsemi borgarinnar sé í samræmi 
við lög og reglur. 

 

Leiðarljós 

 

Virðisaukning og lágmörkun áhættu í rekstri Reykjavíkurborgar 

 

Innra gæðastarf Innri endurskoðunar 

 

Undirstaða gæðamála hjá Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar eru alþjóðlegir staðlar innri 
endurskoðunar (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) sem alþjóðasamtök 
innri endurskoðenda (The Institute of Internal Auditing) gefa út. Staðlarnir eru nokkurs konar 
gæðahandbók sem miðar við endurskoðunarferil hjá innri endurskoðunardeildum. Einnig lítur Innri 
endurskoðun til siðareglna alþjóðasamtaka innri endurskoðenda („Code of Ethics“) í allri starfsemi 
sinni. 

Verklagshópur Innri endurskoðunar um þróun innra starfs hjá Innri endurskoðun hefur haft 
eftirfarandi verkefni í hávegum á árinu 2010: 

 Endurnýjun einstakra verkferla í tengslum við úttektarvinnu skrifstofunnar. 

 Þróun verklags sem tekur mið af alþjóðlegum stöðlum IIA. 

 Þróun ábendingahnapps, sem nú er orðinn virkur á innri vef Reykjavíkurborgar. 

 Uppfærsla handbókar. 

 Uppfærsla upplýsinga á heimasíðu Innri endurskoðunar. 
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Verklagshópur tekur við ábendingum og málum frá innri endurskoðanda ef þörf krefur. Markmið 
verklagshóps eru að verkferlar og verklag IE hljóti IIA-vottun í gæðaúttekt og viðhaldi þeirri vottun 
með markvissri vinnu og þróun. 

 

 

Skipurit  

Innri endurskoðun heyrir undir borgarráð og sérstök áhersla er lögð á sjálfstæði deildarinnar 
gagnvart allri stjórnsýslu borgarinnar. Innri endurskoðandi heyrir embættismannslega undir 
borgarstjóra en með tilliti til faglegs sjálfstæðis skrifstofunnar heyrir starfsemin að öðru leyti undir 
borgarráð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsmenn Innri endurskoðunar eru: 

 

 Hallur Símonarson, innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar. 

 Sigríður Jónasdóttir, sérfræðingur. 

 Ingunn Þórðardóttir, verkefnisstjóri. 

 Hrafnhildur Guðmundsdóttir, sérfræðingur. 

 Haraldur A. Haraldsson, sérfræðingur. 

 Eyrún Ellý Valsdóttir, skrifstofuumsjón og skjalastjórnun. 

 Anna Margrét Jóhannesdóttir, verkefnisstjóri. 

BORGARSTJÓRN 

BORGARRÁÐ 

BORGARSTJÓRI 

Innri endurskoðun 
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Starfsreglur um Innri endurskoðun 

Hlutverk 
 Hlutverk Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar er að veita óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem er 

ætlað að vera virðisaukandi og bæta rekstur Reykjavíkurborgar og fyrirtækja og stofnana hennar. Innri 
endurskoðun leggur mat á og bætir virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta með 
kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum og styður borgaryfirvöld þannig í því að ná markmiðum sínum. 

 Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar annast innri endurskoðun hjá borgarsjóði og stofnunum 
Reykjavíkurborgar. Jafnframt skal Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar annast innri endurskoðun félaga sem 
Reykjavíkurborg á helmingshlut í eða meira. Í þeim tilfellum sem innri endurskoðunardeild starfar innan 
slíkra félaga skal Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar hafa eftirlit með gæðum þeirrar starfsemi.  

 Innri endurskoðun skal vera borgarráði, borgarstjóra og öðrum stjórnendum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar 
um mál sem lúta að innri endurskoðun og meðferð og nýtingu fjármuna Reykjavíkurborgar. 

 

Umboð  
 Innri endurskoðun heyrir undir borgarráð.  

 Borgarráð ræður innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar. Innri endurskoðandi heyrir samkvæmt lögum 
embættislega undir borgarstjóra, en fer með fjármála- og stjórnsýslueftirlit hjá Reykjavíkurborg í umboði 
borgarráðs. Innri endurskoðandi nýtur faglegs sjálfstæðis í störfum sínum gagnvart allri stjórnsýslu 
borgarinnar, þ.m.t. borgarstjóra. Skal hann hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu á opinberri stjórnsýslu 
og innri endurskoðun. 

 Innri endurskoðun ber að gæta hlutleysis í störfum sínum og starfa óháð þeim rekstrareiningum sem hún 
endurskoðar.  

 Í störfum sínum skal Innri endurskoðun eiga aðgang að gögnum fyrirtækja/stofnana borgarinnar og þeirri 
aðstöðu sem þörf krefur. 

 

Starfsemi  
 Grundvöllur starfsemi deildarinnar byggir á stöðlum alþjóðasamtaka innri endurskoðenda, „International 

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.” 

 Innri endurskoðandi leggur starfsáætlun deildarinnar fyrir borgarráð. Skal hún einkum byggjast á mati á 
áhættuþáttum í starfsemi borgarinnar og þörf á úttektum. Áætlunin skal unnin í samráði við ytri 
endurskoðendur. 

 Innri endurskoðandi skal sitja fundi borgarráðs og gera borgarráði grein fyrir úttektum deildarinnar og 
eftirliti. Innri endurskoðandi skal gera borgarráði viðvart þegar í stað ef vart verður við misferli í meðferð 
fjármuna enda hafi deildin áður í samvinnu við borgarlögmann aflað órækra sannana um að svo sé.  

 Borgarráð getur falið Innri endurskoðun úttekt á einstökum stofnunum eða þáttum í rekstri 
Reykjavíkurborgar. Forstöðumenn fyrirtækja, stofnana og rekstrareininga hjá Reykjavíkurborg geta með 
rökstuddum erindum óskað úttektar eða innri endurskoðunar á starfsemi sem undir þá heyrir. Þegar úttekt er 
lokið skal senda skýrslu um niðurstöður hennar til borgarstjóra, borgarráðs og hlutaðeigandi forstöðumanns. 

 Innri endurskoðun er æðstu stjórnendum borgarinnar til aðstoðar við að hagræða í rekstrinum og skal leggja 
áherslu á úrbætur á vinnuferlum og breytingar sem til framfara horfa.  

 Innri endurskoðun skal eiga reglubundið samstarf og samráð við ytri endurskoðendur Reykjavíkurborgar og 
kjörna skoðunarmenn borgarinnar. 

 

Siðareglur 
 Innri endurskoðun starfar samkvæmt siðareglum alþjóðasamtaka innri endurskoðenda, „Code of Ethics”. Þær 

fela í sér það siðferðislega gildismat sem starfsmenn eiga að hafa að leiðarljósi í störfum sínum. Og þá um leið 
að varðveita og efla það traust og þann trúverðugleika sem deildinni ber að hafa.  

 
Samþykkt í borgarráði 6. september 2007 



7 

 

FRAMTÍÐARSÝN OG STEFNA 
 

Leiðarljós Innri endurskoðunar:  

 Virðisaukning og lágmörkun áhættu í rekstri Reykjavíkurborgar 

 

Framtíðarsýn: 

Innri endurskoðun vill stuðla að framþróun á þjónustu borgarinnar með hliðsjón af viðmiðum um 
bestu vinnubrögð hvað varðar stjórnarhætti, áhættustýringu og innra eftirlit með því að:  

 Veita þjónustu á sviði staðfestingar og ráðgjafar sem er ætlað að auka virði og bæta starfsemi 
borgarinnar. 

 Aðstoða stjórnendur við að ná markmiðum, meta árangur og efla stjórnarhætti, 
áhættustýringu og innra eftirlit með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum. 

 

Gildi 

Í öllu starfi Innri endurskoðunar skulu eftirfarandi gildi höfð að leiðarljósi: 

 Færni: Góður árangur í verkefnum byggist á samvinnu og markvissri þekkingaruppbyggingu 

 Traust: Forsenda trausts er heilindi, trúnaður og fagmennska í störfum  

 Gæði: Taka skal mið af viðurkenndum starfsaðferðum innri endurskoðenda í öllum 
verkefnum og veittri þjónustu Innri endurskoðunar 

 Skapandi hugsun: Hugsa út fyrir rammann — nýsköpun í starfsaðferðum er mikilvæg 

 

Þjónusta 

Í grundvallaratriðum er um að ræða tvenns konar þjónustu Innri endurskoðunar þ.e. 
staðfestingarúttektir og ráðgjöf. Hvort tveggja hefur það að markmiði að auka virði og bæta 
starfsemi hjá Reykjavíkurborg.  

Í alþjóðlegum stöðlum Innri endurskoðunar er þessi þjónusta skilgreind með eftirfarandi hætti: 

Staðfesting (Assurance) er hlutlægt mat innri endurskoðanda á sönnunargögnum til þess að veita 
óháð álit eða niðurstöðu um skipulagsheild, rekstur, starfsemi, ferli, kerfi eða aðra þætti. Eðli og 
umfang staðfestingarverkefna er ákveðið af innri endurskoðanda. 

Ráðgjöf (Consulting) er álitsgjöf í eðli sínu og er oft veitt á grundvelli beiðni viðskiptavinar. Eðli og 
umfang ráðgjafarverkefnis er háð samkomulagi við viðskiptavininn. Þegar innri endurskoðandi 
veitir ráðgjöf ætti hann að viðhalda hlutlægni sinni og ætti ekki að taka á sig ábyrgð stjórnenda. 

Algengt er að í úttektum sé um að ræða blandaða nálgun, þ.e. bæði staðfestingu og ráðgjöf. Í flestum 
staðfestingarúttektum á sér stað ráðgjöf í formi ábendinga og fræðslu. Í úttektum sem falla undir 
ráðgjöf á sér ekki stað staðfestingarúttekt nema að það sé tilgreint sérstaklega. 
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Upplýsingastefna Innri endurskoðunar 

Þjónusta Innri endurskoðunar felst í grundvallaratriðum annars vegar í staðfestingarúttektum og 
hins vegar ráðgjöf. Markmið úttekta er það sama; að auka virði og bæta starfsemi hjá 
Reykjavíkurborg.  

Til þess að Innri endurskoðun geti sinnt ráðgefandi hlutverki sínu sem best og til þess að afrakstur 
verkefna nýtist í innra starfi og sé þannig virðisaukandi er stundum nauðsynlegt að afhenda 
stjórnanda viðkomandi einingar vinnuskýrslu sem óopinbert plagg. Í þeim tilvikum er samantekt 
helstu atriða lögð fyrir borgarráð og aðra sem þurfa ekki nauðsynlega upplýsingar í smáatriðum. 
Þannig er opnað fyrir möguleika þess að stjórnendur geti fengið í hendur vinnuskýrslur sem varða 
þeirra starfssvið og nýtt þær í umbótavinnu.  

Stefnumótun á sviði upplýsingamiðlunar felur í sér skilgreiningu ferlis um yfirlestur niðurstaðna og 
ábendinga fyrir endanlega útgáfu auk skilgreiningar á því hvernig endanlegum niðurstöðum er 
komið á framfæri og til hverra. 

Í starfsreglum Innri endurskoðunar er kveðið á um að innri endurskoðandi geri borgarráði grein 
fyrir úttektum og eftirliti deildarinnar. Upplýsingastefna sú sem hér birtist byggir m.a. á 
alþjóðastaðli IIA 2440 um dreifingu niðurstaðna, þar sem segir að „Yfirmaður innri endurskoðunar 
verður að koma niðurstöðum á framfæri við viðeigandi aðila“. Það þýðir að „Yfirmaður innri 
endurskoðunar eða fulltrúi hans fer yfir og samþykkir endanlega niðurstöðu úttektar áður en hún er 
útgefin og ákveður jafnframt hvernig henni skuli dreift“. 

Markmið 

 Öflug og vönduð ytri upplýsingamiðlun er mikilvæg forsenda þess að Innri endurskoðun geti 
rækt hlutverk sitt og náð árangri í störfum sínum.  

 Innri endurskoðun hefur frumkvæði að því að miðla upplýsingum um hlutverk sitt og störf.  

 Opinber upplýsingamiðlun hefur að markmiði að:  

o Upplýsa borgarráð formlega um stöðu einstakra mála og verkefna 
o Tryggja gagnsæi í stjórnsýslu, með aðgengi almennings að heimasíðu Innri 

endurskoðunar, þar sem skýrslur eru vistaðar  

Innri endurskoðun miðlar upplýsingum á eftirfarandi máta: 

 Á heimasíðu Innri endurskoðunar 

 Með útgáfu skýrslna og greinargerða 

 Á kynningar- og fræðslufundum  

Framsetning niðurstaðna úttekta  

Í hverju tilviki skal meta með hvaða hætti niðurstöður verða settar fram. Innihald og framsetning 
upplýsinga skal miðast við þarfir þeirrar starfsemi sem um ræðir hverju sinni. Taka þarf afstöðu til 
birtingar niðurstaðna út frá eðli þeirra og mikilvægi. Úttektir á innra eftirliti eru í eðli sínu 
viðkvæmar upplýsingar um innri málefni stofnana sem eru ekki birtar í heild sinni. Starfsmenn Innri 
endurskoðunar ræða niðurstöður og ábendingar við viðeigandi aðila í stjórnsýslu borgarinnar og 
þegar það á við eru drög að lokaskýrslu afhent úttektarþola til yfirlestrar áður en innri 
endurskoðandi gefur út lokaskýrslu um niðurstöður úttektar. 

Opinbert efni: Skýrslur, greinargerðir og minnisblöð til borgarráðs og lykilstjórnenda eftir því sem 
við á. Fer á heimasíðu Innri endurskoðunar. Innri endurskoðun ber skylda til að upplýsa um 
niðurstöður eða mat á stöðu mála sem geta haft veruleg áhrif á starfsemi borgarinnar. Um er að 
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ræða skýrslur og greinargerðir þar sem dregnar eru fram helstu niðurstöður og atriði sem skipta 
borgarráð máli. Almenna reglan er að gögn sem lögð eru fyrir borgarráð eru opinber, þ.m.t. skýrslur 
Innri endurskoðunar.  

Óopinbert efni - trúnaðarmál: Vinnuskjöl1 sem greina með ítarlegri hætti en opinbert efni vinnulag 
fyrir innra starf borgarinnar eru í einhverjum tilvikum afhent viðkomandi stjórnanda og 
ábyrgðaraðila einstakra verkefna. Með þessum hætti getur Innri endurskoðun betur gegnt 
ráðgefandi hlutverki við að bæta innra starf borgarinnar. Í öllum tilvikum skal farið með þessi 
vinnugögn sem trúnaðarmál. Óski t.d. ytri endurskoðendur eftir því að fá afhent vinnugögn er það 
háð mati innri endurskoðanda hverju sinni hvort og hvaða gögn eru afhent. 

 

Hugsanlegt er að gögn, sem send eru út fyrir deildina, missi stöðu sína sem vinnuskjöl í skilningi 
upplýsingalaga nr. 50/1996 og verði þar með opinber. Þá er mikilvægt að hafa í huga að ávallt er sá 
möguleiki fyrir hendi að efni sem sent er út fyrir deildina geti verið gert opinbert á einhvern máta 
eða komist í hendur óviðkomandi aðila. 

 

Varðveislustefna úttektargagna  

Skjalastefna er sett fram í skjalahandbók Innri endurskoðunar. Markmið stefnunnar er að tryggja 
örugga og rétta meðferð á upplýsingum sem unnið er með við innri endurskoðun hjá 
Reykjavíkurborg í samræmi við IIA staðal 2330. Með mótun stefnu í skjalamálum er meðhöndlun 
skjala sett í fyrirfram skilgreint ferli og stuðlað að skilvirkari umsjón skjala. Skjölin verða 
aðgengilegri og betri yfirsýn fæst yfir verkefni og stöðu erinda. 

Í skjalahandbók eru teknar saman skráðar verklagsreglur sem eiga við í skráningu og meðferð mála 
sem teknar verða upp hjá deildinni.  

Skjöl eru vistuð hjá Innri endurskoðun á tvennan hátt, rafrænt (GoPro) og í bréfaformi (bréfasafn). 
Skráning mála í GoPro-brunn Innri endurskoðunar er lokuð fyrir utanaðkomandi í borgarkerfinu. 
Aðeins starfsmenn Innri endurskoðunar hafa les- og/eða skrifaðgang að málum sem eru stofnuð hjá 
deildinni í skjalasafninu. Eftir ákveðinn tíma þarf að ráðstafa skjölunum, annars vegar grisja og eyða 
og hins vegar færa í varanlega vistun til Borgarskjalasafns. 

Skjalaáætlun Innri endurskoðunar hefur verið yfirfarin af borgarskjalaverði. Hlutverk hennar er að 
gera virk skjöl aðgengilegri, óvirk skjöl fara í skipulagt ferli og starfsmönnum deildarinnar á að vera 
ljóst á hvaða formi vista skuli skjölin til langtíma. 

                                           
1  Vinnuskjöl Innri endurskoðunar má flokka annars vegar sem innanhússskjöl og hins vegar sem leiðbeinandi skjöl fyrir viðskiptavini.  
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STEFNUKORT, MARKMIÐ OG SKORKORT 

 

Stefnumiðað árangursmat er tæki til að miðla stefnu. Með framsetningu stefnukorts er verið að 
aðgerðabinda stefnu og sýna fram á orsakasamhengi. Með stefnukorti eru meginmarkmið sett fram 
og í framhaldi eru markmiðin brotin upp og mælikvarðar tilgreindir til að mæla stefnuna. 

 

Stefnukort ársins 2011 

Þjónusta

Fjármál

Verklag

Mannauður

Góð nýting og 

stýring fjármuna*

Góð nýting og 

stýring fjármuna*

Njóta trausts 

í störfum

Nýsköpun Skilvirkni og gæði

Efla þekkingu, 

nýsköpun og 

frumkvæði*

Efla þekkingu, 

nýsköpun og 

frumkvæði*

Stuðla að jákvæðu 

starfsumhverfi og 

starfsánægju*

Stuðla að jákvæðu 

starfsumhverfi og 

starfsánægju*

Virðisaukning og lágmörkun áhættu í rekstri Reykjavíkurborgar.

Virðisaukning
Þekkingar-

miðlun

 

 

 

* Samanber heildarstefnukort Reykjavíkurborgar 
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Yfirlit markmiða og aðgerða 

 

Þ
jó
n
u
st
a

Velgengnisþættir Aðgerðir

Góð nýting og 
stýring fjármuna

Nýsköpun

Skilvirkni og gæði

Formfesta upplýsingastefnu Innri 
endurskoðunar

Kynna hlutverk og markmið IE 
innan borgarkerfisins

Fræðsla um fagleg málefni Innri 
endurskoðunar 

Greina áhættuþætti í rekstri 
borgarinnar

Þróunarverkefni

Greiður aðgangur stjórnenda að 
Innri endurskoðun

Innleiðing staðla

Áhersla á fagþekkingu og hæfni

Ánægja starfsmanna

Markmið

Upplýsingastefna lögð fram til 
samþykkis.
Bæta aðgengi að heimasíðu.
Fræðsla um gildi innra eftirlits.
Útgáfa fréttabréfs.
Aukin eftirfylgni ábendinga.

Kynna aðferðafræði áhættumats
Heildarmat á virkni áhættu-
stýringar. 

Efla þekkingu og 
frumkvæði

Stuðla að 
jákvæðu 

starfsumhverfi 
og starfsánægju

V
er
kl
a
g

M
a
n
n
a
u
ð
u
r

Fj
á
rm

á
l

Þróun vefsíðu
Þróun verklags
Reglubundnir fundir með 
stjórnendum borgarinnar
Þátttaka stjórnenda í 
forgangsröðun verkefna
Markviss fræðsla um staðla

Hlutverk
Að veita óháða og 

hlutlæga staðfestingu 
og ráðgjöf sem er 

ætlað að vera 
virðisaukandi og 

bæta rekstur 
Reykjavíkurborgar og 

fyrirtækja og 
stofnana hennar

Framtíðarsýn
Innri endurskoðun 

vill stuðla að 
framþróun á 

þjónustu 
borgarinnar með 

hliðsjón af 
viðmiðum um bestu 

vinnubrögð hvað 
varðar 

stjórnarhætti, 
áhættustýringu og 

innra eftirlit

Njóta trausts í 
störfum

Virðisaukandi 
þjónusta

Þekkingarmiðlun

Samstarf við ytri aðila
Námskeiðahald og önnur fræðsla
Aukin áhersla á teymisvinnu

Leiðarljós: Virðisaukning og lágmörkun áhættu í rekstri Reykjavíkurborgar 

 

 

Skilgreining velgengnisþátta/meginmarkmiða 

 

Megináherslur Innri endurskoðunar 

Sú framtíðarsýn og stefna sem birtist í stefnukorti og framsettum markmiðum og aðgerðum miðast 
við skilgreint hlutverk Innri endurskoðunar um að veita óháða hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem 
er virðisaukandi og til þess fallin að bæta rekstur Reykjavíkurborgar og fyrirtækja og stofnana 
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hennar. Eftirfarandi er lýsing á þeim meginmarkmiðum/velgengnisþáttum sem Innri endurskoðun 
mun leggja mesta áherslu á í störfum sínum fram á árið 2012: 

 

Þjónusta 

Njóta trausts í störfum: 

Innri endurskoðun leggur áherslu á faglega vinnu sem tekur mið af alþjóðlegum stöðum um innri 
endurskoðun. Byggt er á skýrum starfsreglum um hlutverk, umboð, starfsemi og siðareglur. Innri 
endurskoðun setur fram sérstaka upplýsingastefnu sem er ætlað að skýra með hvaða hætti 
niðurstöður úttekta eru meðhöndlaðar eftir eðli þeirra og mikilvægi, hvað telst opinbert efni og 
hvað telst óopinbert efni eða trúnaðarmál.  

 

Virðisaukandi þjónusta 

Innri endurskoðun vill stuðla að því að fagsvið og skrifstofur Reykjavíkurborgar leggi áherslu á að 
styrkja góða stjórnarhætti, áhættustýringu og innra eftirlit og setji sér markmið sem stuðli að 
eflingu þessara þátta. Innri endurskoðun vill jafnframt stuðla að því að athafnir og viðhorf á 
starfsstöðum endurspegli mikilvægi innra eftirlits, en innra eftirlit þarf að vera sem mest innbyggt í 
vinnuferla vinnustaðanna. 

 

Þekkingarmiðlun  

Innri endurskoðun hefur það hlutverk að vera leiðandi í vinnubrögðum á sviði góðra stjórnarhátta, 
áhættustjórnunar og innra eftirlits. Innri endurskoðun leggur áherslu á fræðslu og ráðgjöf til 
stjórnenda og starfsmanna varðandi innra eftirlit og aðferðafræði við gerð áhættumats. Upplýsingar 
um starfsemina eiga að vera aðgengilegar til að skapa þekkingu á störfum deildarinnar. 

 

Fjármál 

Góð nýting og stýring fjármuna 

Starf Innri endurskoðunar miðar að því að lágmarka áhættu í rekstri Reykjavíkurborgar. Í þeim 
tilgangi er unnið að uppbyggingu þekkingar á aðferðafræði áhættumats hjá fagsviðum og 
skrifstofum borgarinnar. Jafnframt er unnið heildarmat á virkni áhættustýringar, eftirlitsaðgerða og 
stjórnarhátta með áherslu á úrbætur á vinnuferlum, þ.m.t. vinnuferla sem tengjast fjárstýringu og 
fjármálastjórnun almennt, sem lagt er fram árlega. 

 

Verklag 

Nýsköpun 

Innri endurskoðun vill stuðla að nýsköpun í starfsháttum og verklagi þar sem við á. Gæða- og 
verkefnastjórnun er höfð að leiðarljósi í öllu starfi Innri endurskoðunar. Ávallt sé leitað bestu leiða 
til að uppfæra starfsaðferðir og þróa í samræmi við bestu framkvæmd. 
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Skilvirkni og gæði 

Eitt meginverkefnið er að stuðla að skilvirkni eftirlitsumhverfis borgarinnar og að það endurspegli 
þau gildi sem borgin vill standa fyrir. Stjórnendur borgarinnar bera ábyrgð á að innleiða og viðhalda 
öflugu eftirlitsumhverfi en Innri endurskoðun hefur eftirlit með virkni þess. Gerð er áhættumiðuð 
úttektaráætlun í þeim tilgangi að forgangsraða verkefnum.  

Innri endurskoðun miðar starf sitt við að uppfylla kröfur um bestu vinnubrögð samkvæmt 
alþjóðlegum stöðlum um innri endurskoðun.  

 

Mannauður 

Efla þekkingu og frumkvæði 

Innri endurskoðun vill hafa hæft starfsfólk af báðum kynjum sem hefur metnað til að ná árangri í 
störfum og geta brugðist við síbreytilegu umhverfi. Lögð er áhersla á að starfsmönnum bjóðist 
möguleikar til fræðslu og starfsþróunar. Starfsmenn eru hvattir til að hafa frumkvæði og leita nýrra 
leiða til að móta og bæta starfsemina. 

 

Stuðla að jákvæðu starfsumhverfi og starfsánægju 

Innri endurskoðun leggur áherslu á jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi sem eflir starfsgleði og 
frumkvæði starfsmanna. Lögð er áhersla á ábyrgð einstaklinga í starfi og um leið sveigjanleika og 
góðar aðstæður til að samræma starf og einkalíf. 
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AÐGERÐAÁÆTLUN  

 

Aðgerðaáætlun byggir á mælanlegum markmiðum og lýsir því hvernig á að hrinda þeim í 
framkvæmd. Hún er mikilvægt samskiptatæki til þess að útskýra fyrir starfsmönnum og 
hagmunaaðilum hvernig fyrirhugað er að standa að verki. Notkun mælikvarða stuðlar að því að 
miðla árangri starfseminnar til starfsfólks og samstarfsaðila. 

 

Markmið 1. Formfesta upplýsingastefnu Innri endurskoðunar 

Framsetning niðurstaðna úttekta ræðst af mikilvægi þeirra og eðli niðurstaðna. Til þess að Innri 
endurskoðun geti sinnt ráðgefandi hlutverki sínu sem best og til þess að afrakstur verkefna nýtist í 
innra starfi og sé þannig virðisaukandi er mikilvægt, þegar það á við, að mögulegt sé að senda 
vinnuskýrslu sem óopinbert plagg til stjórnenda sviða eða skrifstofa sem til skoðunar eru hverju 
sinni. Í þeim tilvikum er samantekt helstu atriða lögð fyrir borgarráð og aðra sem ekki hafa beint 
gagn af öllum smáatriðum. Þannig geta sviðsstjórar fengið í hendur vinnuskýrslur sem varða þeirra 
starfssvið og nýtt þær í umbótavinnu með sínu fólki. 

Aðgerð: 

 Upplýsingastefna lögð fram til samþykkis 
 

Mælikvarði: Viðhorfskönnun 

Velgengnisþáttur: Njóta trausts í störfum 

 

Markmið 2. Kynna hlutverk og markmið Innri endurskoðunar innan 
borgarkerfis 

Á undanförnum árum hefur innri endurskoðun þróast og breyst sem fag. Gríðarlegar breytingar hafa 
orðið í umhverfi fyrirtækja og opinberrar stjórnsýslu sem hafa leitt til þess að fagið hefur breyst til 
þess að mæta auknum kröfum. Aukin áhersla er nú á gildismat og menningu fyrirtækja og stofnana 
og siðferði í stjórnsýslu.  

Eitt meginverkefni Innri endurskoðunar er að stuðla að því að eftirlitsumhverfi borgarinnar 
endurspegli þau gildi sem borgin vill standa fyrir. Þörf er á að kynna viðfangsefni og áherslur í 
starfsemi Innri endurskoðunar bæði fyrir stjórnendum og almennum starfsmönnum borgarinnar.  

Aðgerðir:  

 Bæta aðgengi að heimasíðu Innri endurskoðunar 
 

Mælikvarði: Hlutfallsleg aukning heimsókna á heimasíðu Innri endurskoðunar 

 
 Fræða starfsmenn borgarinnar um málefni Innri endurskoðunar sem fags 
 

Mælikvarði: Fjöldi námskeiða og kynninga 

Velgengnisþáttur: Þekkingarmiðlun 
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Markmið 3. Fræðsla um fagleg málefni innri endurskoðunar 

Meðal meginverkefna Innri endurskoðunar er að vinna að eflingu faglegs innra eftirlits í starfsemi 
Reykjavíkurborgar og stofnana hennar í samræmi við viðurkennda staðla um bestu vinnubrögð. 
Mikilvægt er að fagsvið og skrifstofur borgarinnar hafi sýnileg markmið varðandi innra eftirlit og að 
miðlægar skrifstofur, stjórnendur sviða og starfsmenn sjái það sem sameiginlegt verkefni að efla 
aðgerðir, úrræði og þekkingu á þessu sviði. 

Aðgerðir:  

 Fræðsla um gildi innra eftirlits 
 

Mælikvarði: Fjöldi námskeiða og ábendinga í úttektum 

 
 Útgáfa fréttabréfs eða fræðslumola  
 

Mælikvarði: Dreifing til starfsmanna Reykjavíkurborgar  
 

 Auka áherslu á eftirfylgni með úttektum  
 

Mælikvarði: Hlutfall ábendinga/umbótaverkefna sem komast í framkvæmd 

Velgengisþáttur: Virðisaukandi þjónusta 

 

Markmið 4. Greina áhættuþætti í rekstri borgarinnar 

Starf Innri endurskoðunar miðar að því að lágmarka áhættu í rekstri borgarinnar. Áhættumat er 
tæki sem nota má til þess að varpa ljósi á þá áhættuþætti í starfsemi borgarinnar sem geta komið í 
veg fyrir að hún nái markmiðum sínum. 

Aðgerðir:  

 Aðferðafræði áhættumats kynnt á fagsviðum og skrifstofum borgarinnar 
 

Mælikvarði: Hlutfall þeirra fagsviða/skrifstofa sem nýta aðferðafræði áhættumats 
 

 Heildarmat á fyrirkomulagi áhættustýringar, eftirlitsaðgerða og stjórnarhátta 
 

Mælikvarði: Árleg greining í tengslum við mat á eftirlitsumhverfi Reykjavíkurborgar  

Velgengnisþáttur: Tryggja góða stýringu og nýtingu fjármuna 

 

Markmið 5. Þróunarverkefni 

Innri endurskoðun vinnur að þróun, uppbyggingu og útfærslu verkferla og verklags sem tekur mið 
af alþjóðlegum stöðlum IIA. Vinnan felst m.a. í undirbúningi fyrir ytri gæðaúttekt IIA á starfi 
deildarinnar. Einnig er unnið að þekkingaruppbyggingu á nýjum og hagnýtum aðferðum við nálgun 
og vinnslu úttekta.  

Aðgerðir:  

 Verklagshópur þróar gæðahandbók Innri endurskoðunar 
 

Mælikvarði: Hlutfall nýrra/breyttra verkferla eða vinnuaðferða í gæðahandbók 
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 Þróun ytri og innri vefsíðu 
 

Mælikvarði: Ánægjukönnun með vefsíðu 
 

 Móta viðfangsefni og efnistök fréttabréfs/fræðslumola 
 

Mælikvarði: Ánægjukönnun meðal lesenda fréttabréfs 

Velgengnisþáttur: Nýsköpun 

 

Markmið 6. Greiður aðgangur stjórnenda að Innri endurskoðun  

Stjórnendur borgarinnar bera ábyrgð á að innleiða og viðhalda öflugu eftirlitsumhverfi en Innri 
endurskoðun hefur eftirlit með virkni eftirlitsumhverfisins. Mikilvægur þáttur í vöktun 
eftirlitsumhverfisins er að stjórnendur komi með ábendingar til Innri endurskoðunar og að þeir tjái 
sig um þau mál sem á þeim brenna hverju sinni. Það eru því sameiginlegir hagsmunir stjórnenda 
borgarinnar og innri endurskoðanda að vettvangur sé fyrir samtöl um innri málefni borgarinnar. 

Aðgerðir: 

 Fundir með stjórnendum borgarinnar  
 Þátttaka stjórnenda í forgangsröðun verkefna í endurskoðunaráætlun 
 

Mælikvarði: Aðgerð framkvæmd 

Velgengisþáttur: Skilvirkni og gæði 

 

Markmið 7. Innleiðing staðla 

Innri endurskoðunardeildum ber að vinna eftir alþjóðlegum stöðlum IIA um innri endurskoðun. Því 
er nauðsynlegt að vakta með reglubundnum hætti fylgni við staðla.   

Aðgerð: 

 Markviss fræðsla til starfsmanna Innri endurskoðunar um staðla 
 

Mælikvarði: Sjálfsmat Innri endurskoðunar á fylgni við staðla 

Velgengisþáttur: Skilvirkni og gæði 

 

Markmið 8. Áhersla á fagþekkingu og hæfni  

Nauðsynlegt er að efla starfsmenn Innri endurskoðunar í að bregðast við síbreytilegu umhverfi og 
leita stöðugt nýrrar þekkingar. Mikilvægt er að rækta samstarf við aðila sem sinna sambærilegum 
störfum bæði innanlands og erlendis. Ávallt sé leitað leiða til að uppfæra starfsaðferðir og þróa í 
samræmi við bestu framkvæmd. 

Aðgerðir: 

 Samstarf við ytri aðila. Leitað verði samstarfs við aðila sem sinna ýmis konar eftirliti s.s. 
Ríkisendurskoðun, ríkislögreglustjóra (v/misferlisrannsókna) og erlenda aðila sem sinna innra 
eftirliti. 

 
Mælikvarði: Fjöldi ytri samstarfsaðila 
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 Námskeiðahald og önnur fræðsla. Stefnt að því að starfsmenn hafi faggildingu á sviði innri 
endurskoðunar (CIA, CISA, CGAP) 

 
Mælikvarði: Hlutfall starfsmanna með faggildingu 

 

 Hvetja starfsmenn til símenntunar 
 

Mælikvarði: Hlutfall starfsmanna sem nýtur símenntunar  

Velgengnisþáttur: Efla þekkingu og frumkvæði 

 

Markmið 9. Ánægja starfsmanna 

Líðan starfsmanna á vinnustað hefur áhrif á gæði vinnu og afköst. Til að stuðla að jákvæðu 
starfsumhverfi er því mikilvægt að nýta aðferðir verkefnastjórnunar.  

Aðgerð: 

 Aukin áhersla á teymisvinnu 
 

Mælikvarði: Hlutfall úttekta sem unnar eru í teymisvinnu 

Velgengnisþáttur: Stuðla að jákvæðu starfsumhverfi og starfsánægju 



18 

 

Skorkort Innri endurskoðunar 2011  

Velgengnisþættir Mælikvarðar Raun/Áætlun 
2009/2010 

Markmið 
2011 

Þjónusta 

 

Njóta trausts í störfum 

Traust borgarráðs og borgarfulltrúa 57% 75% 

Traust yfirstjórnar 82% 90% 

Virðisaukning Hlutfall ábendinga/umbótaverkefna sem 
komast í framkvæmd 

Í vinnslu 70% 

Þekkingarmiðlun Hlutfallsleg aukning heimsókna á heimasíðu 
Innri endurskoðunar 

Í vinnslu 10% 

Fjármál 

Góð nýting og stýring fjármuna Frávik frá áætlun +4% +/-1% 

Hlutfall þeirra fagsviða/skrifstofa sem nýta 
aðferðafræði áhættumats 

Í vinnslu Í vinnslu 

Verklag 

Nýsköpun Hlutfall nýrra/breyttra verkferla eða 
vinnuaðferða í gæðahandbók 

Í vinnslu 10% 

Skilvirkni og gæði Hlutfall verkferla sem fellur að alþjóðastöðlum 
IIA 

Í vinnslu 100% 

Mannauður 

 

Efla þekkingu og frumkvæði 

Hlutfall starfsmanna með CIA, CISA, CGAP 
faggildingu 

15% 30% 

Hlutfall starfsmanna sem telja sig hafa fengið 
tækifæri til starfsþróunar á síðustu 12 
mánuðum 

100% 100% 

 

 

 

Stuðla að jákvæðu 
starfsumhverfi og starfsánægju 

Hlutfall starfsmanna sem telja álag í starfi sínu 
vera hæfilega mikið þegar á heildina er litið 

83% 90% 

Hlutfall starfsmanna sem eiga auðvelt með að 
samræma starf og einkalíf 

83% 90% 

Hlutfall starfsmanna sem eru ánægðir í starfi 
þegar á heildina er litið 

83% 90% 
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EFTIRLITSUMHVERFI OG ENDURSKOÐUNARÁÆTLUN  

 

 

 

 

 

 

Innri endurskoðun er starfsemi sem veitir 
óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf, 
sem er ætlað að bæta rekstur fyrirtækja. 
Innri endurskoðun leggur mat á og bætir 
virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og 
stjórnunarhátta með kerfisbundnum og 
öguðum vinnubrögðum og styður þannig 
viðkomandi fyrirtæki í því að ná sínum 
markmiðum. 

Skilgreining Alþjóðasamtaka innri 
endurskoðenda (IIA) 

 

 

 

 

 

 

Samkvæmt skilgreiningunni er það meginviðfangsefni Innri endurskoðunar að meta og bæta virkni 
áhættustýringar, innra eftirlits og stjórnarhátta. 

 

Stjórnarhættir 

Vart er þörf á að fjölyrða um mikilvægi góðra stjórnarhátta. Skilvirkni, gagnsæi, stefnumótun og 
eftirlit eru meðal lykilhugtaka góðra stjórnarhátta og Innri endurskoðun leggur mat á og leitast við 
að veita viðeigandi ábendingar sem eru til þess fallnar að stuðla að betri stjórnarháttum í því skyni 
að ná eftirfarandi markmiðum:  

 Styðja við viðeigandi siðareglur og gildismat innan fyrirtækisins; 

 Meta virkni árangurstjórnunar og ábyrgð stjórnenda;  

 Upplýsa um áhættu og nauðsynlegar eftirlitsaðgerðir á viðeigandi stöðum innan fyrirtækis;  

 Samhæfa verkefni og veita upplýsingar til stjórnar fyrirtækis, ytri- og innri endurskoðenda 

og stjórnenda. 
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Áhættustjórnun 

Áhættustjórnun er mikilvæg í öllum rekstri og ekki síst í ljósi breytinga sem borgin gengur í gegnum 
og ábyrgðar stjórnmálamanna. Stjórnun áhættu snýr að því að minnka áhættu eins og meðfylgjandi 
mynd sýnir.  

Innri endurskoðun metur hversu vel 
áhættustjórnun hjá Reykjavíkurborg 
nær markmiðum sínum og leitast 
við að aðstoða við uppbyggingu 
áhættustjórnunar á hverjum tíma. 
Afurð áhættumatsúttekta er 
kortlagning eftirlitsaðgerða og 
uppstilling umbótaverkefna sem er 
ætlað að leiða til minnkunar áhættu 
til samræmis við áhættuvilja. 

Þegar Innri endurskoðun leggur mat 
á virkni áhættustýringar er m.a. 
leitað svara við eftirfarandi 
spurningum: 

 
 Styðja markmið við meginstefnu 

og endurspegla hana? 

 Eru verulegir áhættuþættir 
auðkenndir og metnir? 

 Eru viðeigandi viðbrögð við 
áhættuþáttum valin með tilliti til 
áhættuvilja? 

 Er upplýsingum um áhættuþætti 
safnað og miðlað tímanlega til 
þess að gefa starfsmönnum, 
stjórnendum og borgarráði/stjórn tækifæri til þess að grípa til viðeigandi viðbragða í samræmi 
við sínar starfsskyldur? 

 

Innri endurskoðun leitast eftir að aðstoða við að viðhalda árangursríku innra eftirliti með því að 
meta markvirkni (e. effectiveness) og skilvirkni (e. efficiency) og hvetja til viðvarandi leitar að 
tækifærum til úrbóta.  

 

Innra eftirlit 

Innri endurskoðun metur hversu viðeigandi og fullnægjandi eftirlitsaðgerðir eru til þess að mæta 
áhættuþáttum innan fyrirtækisins í rekstri, stjórnarháttum og upplýsingakerfum. Sérstaklega skal 
gætt að eftirfarandi þáttum: 

 

 Áreiðanleiki og heilindi fjárhags- og rekstrarupplýsinga; 
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 að rekstur sé markvirkur og skilvirkur; 

 verndun eigna; og 

 að lögum, reglum og samningum sé fylgt. 

 

Endurskoðunaráætlun 

Starfsreglur Innri endurskoðunar kveða á um að endurskoðunaráætlun eigi að byggja á mati á 
áhættuþáttum í starfsemi borgarinnar og þörf á úttektum og að hún sé jafnframt lögð fyrir 
borgarráð. 

Við forgangsröðun verkefna hefur verið leitast við að uppfylla IIA staðal 2010 um áhættumiðaða 
áætlanagerð. Samkvæmt honum er innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar ábyrgur fyrir gerð 
áhættumiðaðrar endurskoðunaráætlunar. Þættir sem eru fyrirferðarmiklir í áhættumati að þessu 
sinni eru; áhrif efnahagsumhverfis á starfsemi borgarinnar, fyrirhugaðar breytingar í stjórnsýslu, 
möguleg misferlisáhætta og uppbygging innra eftirlits.  

Verkefni meðfylgjandi endurskoðunaráætlunar taka mið af áhættumatinu og niðurstöðum sem 
birtust í skýrslu Innri endurskoðunar sem gefin var út í tengslum við framlagningu ársreiknings 
síðastliðið vor. Við gerð þeirrar skýrslu voru tekin viðtöl við lykilstjórnendur borgarinnar um 
rekstur hvers sviðs fyrir sig og miðlæga stjórnsýslu út frá stjórnarháttum, áhættustýringu og innra 
eftirliti. Þá var rætt við borgarstjóra og borgarráðsfulltrúa og könnuð afstaða þeirra varðandi hvað 
mætti betur fara og með hvaða hætti nauðsynlegt væri að horfa til framtíðar út frá uppbyggingu 
innra eftirlits. Við lokavinnslu endurskoðunaráætlunar var haft samráð við ytri endurskoðendur og 
formann borgarráðs og tekið mið af þeirra ábendingum. 

Gert er ráð fyrir ráðstöfun ¾ tiltæks verktíma frá hausti 2010 fram á árið 2012. Fjórðungur 
verktíma er til innra starfs, fræðslu og endurmenntunar auk vöktunar og ráðgjafar eftir því sem við 
á. Lítið rúm er fyrir tilfallandi og ófyrirsjáanleg verkefni sem kunna að koma á borð deildarinnar á 
tímabilinu en forgangsröðun úttekta kann að taka breytingum verði breytingar á áhættumati. Þá 
geta nýjar óskir frá borgarráði eða rökstuddar beiðnir frá borgarstjóra og/eða sviðsstjórum einnig 
leitt til þess að önnur verkefni verði tekin fyrir. 

Innri endurskoðun hefur veigamiklu fræðsluhlutverki að gegna sem felst m.a. í því að standa fyrir 
námskeiðum og kynningum þar sem fjallað er um áhættustýringu, innra eftirlit og stjórnarhætti. Þá 
er ráðgert að gefa út fréttabréf/fræðslumola til að upplýsa um áhugaverð mál og eftir atvikum 
viðfangsefni Innri endurskoðunar. 

Ítarlega sundurliðun verkefna er að finna í meðfylgjandi töflu, en meðal veigamikilla verkefna ársins 
2011 má nefna eftirfarandi:  

 Lagt mat á eftirlitsumhverfi Reykjavíkurborgar þar sem farið er yfir stjórnarhætti, 
áhættustýringu og innra eftirlit á heildrænan máta. 

 Gerð verður rekstrar- og stjórnsýsluúttekt á byggðasamlögum. Leitast verður við að greina 
skuldbindingar aðildarsveitarfélaga og skipulag og uppbyggingu innra eftirlits. Farið verður 
yfir stjórnskipulag, málsmeðferð og ábyrgð verkefna. 

 Leitast verður við að greina fjárhagslegar skuldbindingar Reykjavíkurborgar í 
byggingastyrkjasamningum sem gerðir hafa verið við íþróttafélög og leggja mat á 
fyrirkomulag utanumhalds og innra eftirlits þeirra verkefna sem samningarnir taka til. 

 Farið verður í undirbúning, framkvæmd og málsmeðferð útboðsmála og gerð úttekt á 
útboðsferlinu.  
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 Áfram verður stuðlað að innleiðingu heildræns áhættumats á sviðum og skrifstofum; að 
þessu sinni hjá Umhverfis- og samgöngusviði, skrifstofu borgarlögmanns og á varðveislu 
minja hjá Menningar- og ferðamálasviði. 

Ytri endurskoðendur hafa bent á annmarka sem felast í því að hjá Innri endurskoðun er ekki til 
staðar næg þekking til að takast á hendur tölvuendurskoðun. Í endurskoðunaráætluninni er ráðgerð 
úttekt á fyrirkomulagi innra eftirlits hjá Upplýsingatæknimiðstöð Reykjavíkurborgar gagnvart 
upplýsingakerfum, m.a. m.t.t. öryggis gagna. Til þessarar úttektar verður stofnað á grundvelli 
samvinnu (e. co-sourcing) með ytri ráðgjafa með tilskilda þekkingu. 
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Endurskoðunaráætlun haust 2010 – vor 2012 

 

 

  Svið / skrifstofa Verkefni Helstu atriði til skoðunar Verklok 

         

Sérverkefni / miðlæg verkefni     

Mat á eftirlitsumhverfi 
Meta virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta með 
áherslu á úrbætur á vinnuferlum og breytingar sem til framfara horfa. 

2011 

Ferðakostnaður Könnun á virkni verklagsreglna um ferðaheimildir. 2011 

Misferlisathuganir Fara yfir ábendingar. Greina áhættuþætti er varða möguleg misferli. 2011 

Eftirfylgniúttektir Fylgt eftir úttektum fyrri ára. - 

Meðferð innherjaupplýsinga og 
viðskipti innherja við tengda 
aðila 

Farið yfir viðskipti lánardrottna sem tengjast lykilstjórnendum hjá 
Reykjavíkurborg. 

2010 

Misferlismöguleikar / vöktun 
mögulegra svikareikninga 

Greining misferlismöguleika í tengslum við útgáfu og meðhöndlun 
reikninga. Gera úttekt á viðskiptum birgja. 

2011 

    

Ráðhús      

Borgarlögmaður 
Áhættumat og innra 
eftirlit 

Áhættumat m.t.t. styrkingar miðlægra 
verkferla og eftirlits með þeim. Aðgreining 
starfa og verklag skoðað sérstaklega. 

2012 

Skrifstofa borgarstjórnar 

Innra eftirlit gagnvart 
málsmeðferð erinda 
sem beint er til 
borgarráðs 

Kanna hvernig mál berast inn. Hvernig þau 
eru undirbúin og meðhöndluð. Kanna 
eftirlit með eftirfylgni með afgreiðslum 
borgarráðs. 

2011 

Upplýsingatæknimiðstöð 
Innri leiga búnaðar og 
innri gjaldskrár 

Yfirfara forsendur gjaldskrár. 2011 

Upplýsingatæknimiðstöð Áhættumat tölvukerfa 

Úttekt á fyrirkomulagi innra eftirlits hjá 
UTM gagnvart upplýsingakerfum m.a. m.t.t. 
öryggis gagna, aðgreiningar starfa og 
aðgengismála. 

2011 

Þjónustuskrifstofa 
Skjalastjórnun. Verklag 
við skráningu og vörslu 
upplýsinga. 

Skoða fyrirkomulag og kortleggja notkun 
gæðakerfis. Sannreyna verklag og skoða 
útfærslu á innsetningu gagna. 

2011 

Mannauðsskrifstofa Innra eftirlit 
Afstemming á biðlykli launa. Fara yfir 
verklag. 

2011 
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  Svið / skrifstofa Verkefni Helstu atriði til skoðunar Verklok 

         

Mannauðsskrifstofa Áhættumat Heildrænt áhættumat. 2010 

Innkaupaskrifstofa Útboðsferli 
Kortleggja fyrirkomulag útboðsmála — 
greina uppbyggingu innra eftirlits. 
Sannreyna feril. 

2011 

Fjármálaskrifstofa Úttekt á innra eftirliti 
Skoða vinnuferla við afstemmingu og 
innheimtu útsvars. Leggja mat á áhættu og 
eftirlitsþætti. 

2010 

Fjármálaskrifstofa Uppgjörsmál 
Könnun og eftirlit með verklagi við 
árshlutauppgjör.  

2011 

Framkvæmda og eignasvið      

Fjármál 
Innri leiga húsnæðis 
útreikningur leigugjalds 

Leggja mat á grunnforsendur í reiknilíkani 
fyrir innri leigu. 

2012 

Skrifstofa gatna- og 
eignaumsýslu 

Innri leiga húsnæðis 
Verkaskipting leigutaka og leigusala hvað 
varðar ábyrgð á viðhaldi. 

2012 

Fjármál 
Uppbygging 
verkbókhalds innan 
fjárhagskerfis 

Verkbókhald vs. eignavefur. Gæði 
greiðsluáætlana og áhrif á sjóðsstýringu.  

2011 

Skrifstofa gatna- og 
eignaumsýslu 

Eftirlit með aðkeyptri 
þjónustu verktaka 

Skoða virkni og fyrirkomulag eftirlits með 
vinnu verktaka sem FER kaupir þjónustu af 
en unnin er á starfsstöðum fagsviða. 

2011 

Menntasvið      

Grunnskólaskrifstofa 
Yfirfara val húsnæðis 
fyrir frístundaheimili 

Yfirfara og meta hvernig staðið hefur verið 
að vali húsnæðis fyrir frístundaheimili 
jafnframt því að greina málsástæður í þeim 
tilvikum þar sem frístundaheimilum hefur 
verið valinn staður í öðru húsnæði en 
skólahúsnæði. 

2011 

Velferðasvið      

Heimaþjónusta / 
heimahjúkrun 

Stjórnsýsluúttekt 
Kanna hvernig haldið er utan um 
samningsmarkmið og niðurstöðu. 

2011 

Leikskólasvið      

Einkareknir leikskólar Innra eftirlit 
Kanna fyrirkomulag eftirlits með 
framkvæmd samninga.  

2011 

Leikskólaskrifstofa Sérkennsla 
Kanna fyrirkomulag og uppbyggingu 
málsmeðferðar og eftirlits.  

2011 
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  Svið / skrifstofa Verkefni Helstu atriði til skoðunar Verklok 

         

Íþrótta- og tómstundasvið      

Fjármála - og 
rekstrarþjónusta / 
Íþróttamál 

Rekstrarstyrkir 
(Húsaleigu- og 
æfingastyrkir) 

Kanna innra verklag hjá ÍTR við eftirfylgni 
með samningum við íþróttafélög. Kanna 
hvernig íþróttafélög standa skil á samningi 
sínum við ÍTR og upplýsingagjöf þeirra. 

2012 

Íþróttamál Byggingastyrkir Skoðun á stöðu og framgangi samninga. 2011 

Menningar- og ferðamálasvið     

Listasafn / Minjasafn / 
Ljósmyndasafn  

Áhættumat 
Setja á fót vinnuhóp með 
lykilstarfsmönnum sviðsins og gera 
áhættumat á varðveislu minja.  

2011 

Skipulags- og byggingasvið      

Byggingarmál Innra eftirlit 
Fyrirkomulag / uppbygging á innra eftirliti 
á skrifstofu byggingarfulltrúa þ.m.t. 
málsmeðferð við veitingu byggingarleyfis. 

2011 

Umhverfis- og samgöngusvið     

  
Þjónustusamningur um 
viðhald gatna 

Fara yfir samning með tilliti til hlutverka 
og ábyrgðar.  

2011 

  Áhættumat 
Setja á fót vinnuhóp með 
lykilstarfsmönnum sviðsins og gera 
heildrænt áhættumat.  

2012 

B – hluta félög      

Malbikunarstöðin Höfði Tekjuskráningarkerfi 

Könnun á tekjuskráningu. Kortlagning 
tekjuskráningarferils. Könnuð aðgreining 
starfa þeirra starfsmanna sem meðhöndla 
fjármuni og þeirra sem starfa að bókhaldi. 

2010 

Félagsbústaðir 
Úttekt á innheimtu og 
tekjuskráningu 

Kortlagning tekjuskráningarferils. Skoðuð 
aðgreining starfa starfsmanna sem 
meðhöndla fjármuni og starfsmanna í 
bókhaldi. 

2011 

Félagsbústaðir 
Úttekt á fyrirkomulagi 
viðhalds húsnæðis 

Yfirfara virkni gildandi verklagsreglna. 
Meta þjónustustig út frá stefnu stjórnar 
félagsins. 

2012 

Byggðasamlög 
Rekstrar- og 
stjórnsýsluúttekt 

Greina skuldbindingar aðildarsveitarfélaga. 
Greining á skipulagi og uppbyggingu innra 
eftirlits. Fara yfir og meta stjórnskipulag, 
málsmeðferð og ábyrgð verkefna. 

2011 

B-hluti Verksamningar Unnið skv. 3. gr. verksamninga. - 
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ÚTDRÆTTIR ÚR SKÝRSLUM 2009–2010 
 

Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins 

Á grundvelli verksamnings um innri endurskoðun var gerð úttekt á innra eftirliti hjá Skíðasvæðum 
höfuðborgarsvæðisins. Meðal niðurstaðna var að setja þarf upp skrá yfir lausafjármuni, svo sem 
handverkfæri og áhöld, en einnig yfir annan búnað sem notaður er á svæðunum við stjórnun, 
framkvæmd og eftirlit. Uppfæra ætti snjóflóðaáhættumat sem gert var fyrir nokkrum árum, í 
samstarfi við Veðurstofu Íslands, og vinna viðbragðsáætlun. Þá ætti að útfæra gildandi öryggisreglur 
enn frekar og samþætta umhverfismál og umgengni við náttúruna. Þá var bent á að nauðsynlegt er 
að marka stefnu í öryggismálum fyrir starfsmenn og gesti og gera áhættumat, sbr. reglugerð 
920/2006.  

 

Ábendingagátt 

Greinargerð var lögð fyrir borgarráð um mikilvægi ábendingagáttar og ábyrgð stjórnenda gagnvart 
því að setja upp og viðhalda viðeigandi kerfum og innra eftirliti til lágmörkunar á sviksemisáhættu. 

Bent var á að í kjölfar samþykktar á siðareglum fyrir starfsmenn Reykjavíkurborgar, þar sem kveðið 
er á um að starfsmenn upplýsi um spillingu, ólögmæta og ótilhlýðilega háttsemi sem þeir verða vitni 
að, væri mikilvægt að útfæra hvert þeir geta leitað með slíkar upplýsingar. Innri endurskoðun 
virkjaði í kjölfar samþykktar borgarráðs svikahnapp á upphafssíðu innri vefs Reykjavíkurborgar. 

 

Mat á eftirlitsumhverfi Reykjavíkurborgar 

Í skýrslu Innri endurskoðunar þessa efnis voru m.a. settar fram eftirfarandi ábendingar: 

Líta þarf til fyrirkomulags miðlægra stoðeininga sem hafa mikilvægu hlutverki að gegna varðandi 
verklag sem gengur þvert á borgina. Vinna þarf enn betur að því að setja fram skriflegar 
verklagsreglur sem snúa að þeirra ábyrgðarsviði og að sama skapi að boðvald þeirra sé skýrt 
gagnvart sviðum.  

Fara þarf yfir ábyrgð og verkaskiptingu embættismanna og stjórnmálamanna og skerpa línur 
varðandi aðkomu að stefnumótun annars vegar og framkvæmd verkefna hins vegar. Hafa verður 
hugfast að kjörnir fulltrúar bera ábyrgð á stefnumótun og embættismenn á framkvæmd stefnunnar 
hvað sem líður áhugasviði hvers og eins.  

Skýr eigendastefna Reykjavíkurborgar gagnvart B-hluta fyrirtækjum er til þess fallin að tryggja 
gagnsæja, faglega og skilvirka stjórnun. Skilgreina þarf með hvaða hætti borgaryfirvöld hyggjast 
sinna eigendahlutverki sínu og þar með talið eftirliti gagnvart B-hluta fyrirtækjum. Þá verður að 
leitast við að tryggja fullnægjandi aðgreiningu starfa eigenda, stjórna og framkvæmdastjóra.  

Bæta þarf aðgengi stjórnenda og kjörinna fulltrúa að samandregnum tölulegum 
stjórnendaupplýsingum. Þó svo að hvert fagsvið sinni lykiltalnagreiningu og árangursmælingum er 
ekki miðlægt aðgengi að slíkum upplýsingum á einum stað. Huga þarf að samræmdri og miðlægri 
yfirsýn yfir lykiltölugreiningu og aðrar tölulegar upplýsingar sem nýtast stjórnendum og kjörnum 
fulltrúum í eftirliti og greiningu á framgangi stefnu og markmiðum.  
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Innkaupamál og innkaupaferlar 

Unnin var staðfestingar- og áhættumatsúttekt á innkaupamálum og innkaupaferli hjá 
Innkaupaskrifstofu. Út úr áhættumati komu allmörg umbótaverkefni sem Innkaupaskrifstofa vinnur 
nú að úrlausn á. 

Ábendingu var beint til innkauparáðs að skerpa á innkaupastefnu Reykjavíkurborgar og útfæra hana 
með aðgerðaáætlun. Innkaupaskrifstofa þarf að vinna að því með innkauparáði að marka skýra 
framtíðarsýn borgarinnar varðandi innkaup og þau markmið sem leggja ber áherslu á. Skýrt umboð 
frá innkauparáði, borgarráði og borgarstjóra er lykill Innkaupaskrifstofu að hámarksárangri. 

Bent var á að bæta þyrfti stjórnendaupplýsingar varðandi innkaup, samræma og staðla skýrslugerð 
og þróa samræmda mælikvarða þannig að sambærilegar upplýsingar fáist um stofnanir borgarinnar.  

Að endingu var bent á að hlutverk Innkaupaskrifstofu í innleiðingu innra eftirlits gagnvart sviðum 
hefur þó ekki verið nægilega skýrt mótað. Enn fremur að ábyrgð hefur ekki verið nægjanlega skýr á 
innkaupum og heimildum til að skuldbinda borgina gagnvart seljendum vöru og þjónustu. 

 

Afstemming lánardrottna 

Lagfæring afstemminga hefur verið meðal ábendinga ytri endurskoðenda um nokkurt skeið. Innri 
endurskoðun fór yfir verklag við afstemmingu lánardrottna hjá Fjármálaskrifstofu, en þar hefur 
verið unnið markvisst að því að koma afstemmingum í gott horf og mikið áunnist. Niðurstaðan var 
sú að náðst hefur góður árangur í því að ná utan um afstemmingar lánardrottna. Sést það m.a. á því 
að rúmt 71% lánardrottna Aðalsjóðs gengur út um áramótin 2009/2010 sbr. niðurstöður 
afstemmingarskýrslu og enn fremur á því að einungis 69 lánardrottnar af 623 með kreditmismun 
eru að baki 80% af heildarmismunarfjárhæð sem þarfnast nánari skoðunar, auk 106 aðila sem eru 
með debetmismun. Vel er gerlegt að yfirfara þessa aðila í tengslum við uppgjörsvinnu í árslok og 
finna skýringar og/eða færa út mismun. 

 

Golfklúbbur Reykjavíkur 

Í kjölfar umræðna í borgarráði fór Innri endurskoðun yfir eftirfylgni með samningi við Golfklúbb 
Reykjavíkur frá árinu 2006. Niðurstaðan var að málið gefur borgaryfirvöldum tilefni til þess að 
skerpa á reglum Reykjavíkurborgar um styrki og samstarfssamninga, hvort sem er gagnvart 
styrkþegum eða sviðum borgarinnar. Eftirliti ÍTR með samningi Reykjavíkurborgar við GR var 
ábótavant að því leyti að ekki var gengið úr skugga um stöðu framkvæmda þegar lokagreiðsla var 
innt af hendi. Á grundvelli reglna Reykjavíkurborgar um styrki og samstarfssamninga hefði GR átt 
að gera grein fyrir lokastöðu framkvæmda með formlegum hætti áður en gengið var til nýrrar 
samningsgerðar. 

 

Dagforeldrar 

Að beiðni Leikskólasviðs var unnin umsögn um nýjar reglur um greiðslur til dagforeldra. Við vinnslu 
umsagnarinnar kom fram að Leikskólasvið hafði ekki sett sér skriflegar nánari verklagsreglur um 
það hvernig sviðið framfylgir eftirliti skv. nýjum reglum. Að uppfylltri setningu slíkra verklagsreglna 
er það mat Innri endurskoðunar að Leikskólasvið sé vel í stakk búið til að framfylgja 
eftirlitshlutverki sínu og að með skilyrðum nýrra reglna er leitast við að tryggja virkni innra eftirlits 
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og að meðferð fjármuna borgarinnar sé í samræmi við lög og reglur, til samræmis við kröfur sem 
gerðar eru til eftirlits- og staðfestingaraðferða hjá stofnunum Reykjavíkurborgar. 

 

Innkaupareglur 

Að beiðni formanns borgarráðs var unnin umsögn um nýjar innkaupareglur. Það var mat Innri 
endurskoðunar að hinar nýju reglur myndi ágæta umgjörð um innkaup og að nýjar innkaupareglur 
séu mun skýrari en eldri reglur hvað varðar ákvæði um ábyrgð og eftirlit með innkaupum. Þó var 
bent á nauðsyn þess að horfa á stjórnsýslu innkaupa í heild sinni. Ítrekuð var fyrri ábending Innri 
endurskoðunar um tengsl innkaupastefnu, innkaupareglna og samþykkta innkauparáðs og bent á að 
rétt væri að endurskoða innkaupareglur sem og samþykktir innkauparáðs. Borgarráð samþykkti 
innkaupareglurnar og fól innkauparáði að endurskoða samþykktir ráðsins.  

 

Leikskólakerfi 

Leikskólasvið óskaði álits á tveimur álitaefnum sem komu upp við innleiðingu nýs leikskólakerfis.  

Varðandi hvort styrkþegar ættu að leggja inn reikning á móti styrkgreiðslu virðast greiðslur byggja á 
samþykktum reglum borgarinnar og samningum um framlag Leikskólasviðs. Um er að ræða 
fullnægjandi grundvöll greiðslu sbr. ákvæði 8. gr. bókhaldslaga um að sérhver færsla í bókhaldi skuli 
byggð á áreiðanlegum og fullnægjandi gögnum sem rekja má til viðskiptanna. 

Í öðru lagi var spurt hvort greiðslur ættu að fara í samþykktarferli fjárhagsbókhalds. Með hliðsjón af 
upplýsingum í minnisblaði fjármálastjóra Leikskólasviðs 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 leikskólakerfinu „Völu“ uppfylli kröfur um áritanir 
gjaldareikninga. 

 

PNOC-EDC 

Að beiðni forseta borgarstjórnar var farið yfir málsmeðferð stjórnar Orkuveitu varðandi ákvörðun 
um að styðja við möguleg kaup Reykjavík Energy Invest (REI) í orkufyrirtækinu PNOC-EDC á 
Filippseyjum og heimild til handa REI að leita eftir lánafyrirgreiðslu vegna verkefnisins. 

 

Félagsbústaðir hf. 

Fram fór úttekt á innra eftirliti hjá Félagsbústöðum hf. sem fólst fyrst og fremst í því að meta 
fyrirkomulag heildareftirlits (e. entity wide controls). Meðal annars var ábending til stjórnar um að 
setja sér starfsreglur þar sem kveðið er á um framkvæmd starfa hennar, sem og siðareglur fyrir 
starfsemi fyrirtækisins sem hafa mikilvægu hlutverki að gegna við að draga fram megingildi 
starfseminnar. Þá var bent á að Félagsbústaðir þurfa að marka sér almenna innkaupastefnu. Að 
síðustu má nefna að lagt var til að unnið verði að gerð gæðahandbókar sem næði yfir alla verkferla 
fyrirtækisins og að nauðsynlegt sé að stjórn og stjórnendur Félagsbústaða vinni úr athugasemdum 
ytri endurskoðenda þar sem m.a. er bent á nauðsyn upplýsingaöryggisstefnu og öryggishandbókar 
fyrir félagið. 
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Fjármálaskrifstofa 

Viðamikil áhættumatsúttekt á Fjármálaskrifstofu fór fram að beiðni og í samvinnu við fjármálastjóra 
og starfsmenn Fjármálaskrifstofu. Út úr vinnu við áhættumat komu mörg umbótaverkefni sem 
Fjármálaskrifstofan hefur unnið markvisst að síðan en meðal niðurstaðna var að:  

Skilgreina þarf stefnu og meginreglur fjármálastjórnunar hjá Reykjavíkurborg og setja nánari 
verklýsingar um einstök framkvæmdaatriði reglna um gerð fjárhagsáætlunar 

Útfæra þarf fjárhagsáætlunarlíkön borgarinnar þannig að þau takist betur á við gjörbreytt ytri 
skilyrði og meti áhrif þeirra á rekstur og efnahag. Þörf er á að þróa enn frekar næmisgreiningu (e. 
sensitivity analysis) og aðferðir sviðmyndagreiningar/atburðargreiningar (e. scenario analysis) sem 
taka enn betur á greiningu ytri þátta sem geta haft áhrif á rekstrarumhverfi Reykjavíkurborgar. 
Einnig þarf að samræma forsendur og framsetningu fjárhagsáætlana og uppgjöra A- og B-hluta 
samkvæmt leikreglum borgarinnar. 

Endurskoða þarf fjárhagslíkanið með það að markmiði að tryggja betur að saman fari fagleg og 
fjárhagsleg ábyrgð stjórnenda og með upplýsingaþörf kjörinna fulltrúa í huga. Líkanið þarf að vera 
hagkvæmt í rekstri, einfalt og áreiðanlegt. Í þessu samhengi er mikilvægt að skipta sameiginlegum 
kostnaðarliðum á milli afkomueininga eða verka til að ná fram samanburðarhæfara 
kostnaðareftirliti og öflugra innra eftirliti. 

 

Framkvæmdir á horni Austurstrætis og Lækjargötu 

Formaður borgarráðs, sem jafnframt var formaður framkvæmda- og eignaráðs óskaði eftir því að 
Innri endurskoðun færi yfir umsýslu, ábyrgð og málsmeðferð í tengslum við framkvæmdir á 
brunareitnum að horni Austurstrætis og Lækjargötu. Í ljósi eftirlitsskyldu framkvæmda- og 
eignaráðs og fyrri samþykkta var það niðurstaða Innri endurskoðunar að verkefnisstjórn hefði 
borið að sinna betur skilgreindu upplýsingahlutverki sínu gagnvart ráðinu og upplýsa 
framkvæmda- og eignaráð um framvindu verksins og bera undir það þær ákvarðanir sem taka 
þurfti hverju sinni. 

 

Malbikunarstöðin Höfði 

Fram fór úttekt á innra eftirliti hjá Malbikunarstöðinni Höfða hf. sem fólst fyrst og fremst í því að 
meta fyrirkomulag heildareftirlits (entity wide controls). Meðal ábendinga var að halda áfram 
uppbyggingu gæðastjórnunarkerfis, útbúa starfslýsingar fyrir alla starfsmenn og bæta eftirlit með 
afritatöku bókhalds, sölu- og verkbókhaldskerfa og stjórnkerfa malbikunarstöðvanna. 
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Viðauki — Skilgreiningar hugtaka 

 

Skilgreining hugtaka árangursstjórnunar: 

 

Hlutverk (mission) Lýsing á tilgangi stofnunar — Af hverju erum við til? 

Gildi (values) Lýsing á þeim gildum sem stofnunin vinnur eftir. 

Framtíðarsýn (vision) Lýsing á því sem stofnunin vill gera í framtíðinni.  

Stefna (strategy) Lýsing á því hvernig við nálgumst framtíðarsýnina og uppfyllum 
hlutverkið. 

Meginmarkmið / velgengnisþættir (goal) Lýsing á þeim þáttum sem við þurfum að standa 
okkur vel í til þess að hrinda stefnu í framkvæmd og uppfylla framtíðarsýnina. 

Undirmarkmið/markmið (objective) Lýsing á mælanlegu takmarki innan ársins, eða 
áætluðum árangri innan ársins. Markmið eru sett fram og útfærð í aðgerðaáætlun. 

Árangursmælikvarðar/ (performance measure) Lýsing á því hvernig við fylgjumst með og 
mælum árangur. 

Aðgerðir/ (initiatives) Lýsing á þeim aðgerðum sem grípa þarf til svo að markmið náist. 

 

 


