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SAMANTEKT  
 

 Starfsemi Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins byggir á þjónustusamningi sem tók gildi 1. 
janúar 2008 en var undirritaður 21. júlí 2008. Gildistími samningsins eru fimm ár, til ársloka 
2012. Samkvæmt samningnum skulu aðilar samnings ákveða sameiginlega fyrir 1. maí 2012 
hvort stefna skuli að gerð nýs þjónustusamnings en núgildandi samningur rennur út í árslok 
2012.  

 Í þjónustusamningnum eru ákvæði um rekstrar- og fjárfestingarframlög á gildistíma 
samningsins. Jafnframt er kveðið á um hvernig skiptingu skuli háttað milli sveitarfélaganna 
sjö sem að rekstrinum standa. Haustið 2008 samþykktu eigendur Skíðasvæðanna að lækka 
framlögin til SHB, þar sem öll sveitarfélögin hafa þurft að bregðast við breyttum 
fjárhagsaðstæðum eftir hrun bankanna haustið 2008. Vísitölubinding samningsins var þá 
afnumin. Misræmi gætir því á milli samnings og raunverulegra framlaga eigenda. 

o Endurskoðunarákvæði þjónustusamnings hefur ekki verið nýtt. Nauðsynlegt er að 
fylgja eftir endurskoðunarákvæði þjónustusamnings og uppfæra í samræmi við vilja 
og markmið eigenda. 

 Setja þarf markmið um þjónustustig, sem myndi vera grunnur að rekstrarforsendum. 
Yfirfara þarf mælingar á umferð gesta. Hliðin (mælingar) sem telja gesti eru ekki við allar 
lyftur og óvissu gætir því í talningu.  

 Fjöldi starfsmanna er breytilegur eftir árstímum og opnunartímum. Þannig eru fimm 
fastráðnir starfsmenn í fullu starfi allt árið en um 45 manns í vinnu þegar mest er.  
Starfslýsingar eru til fyrir flest öll störfin en ekki öll. Ljúka þarf gerð starfslýsinga. 

 

Rekstur 

 Rekstrarniðurstaða í heild hefur verið neikvæð öll uppgjörsár tímabilsins og uppsöfnuð 
rekstrarniðurstaða er 199 mkr. sem er um það bil sama upphæð og uppsafnaðar afskriftir, 
fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.  

o Ekki er nægilega skýrt hvert markmið rekstrarins er. Svo virðist sem ekki gæti 
samræmis í umsögnum við fjárhagsáætlunargerð annars vegar og hins vegar í 
umsögnum með ársreikningi hjá Reykjavíkurborg, er varðar hvort jafnvægi í rekstri 
skuli náð fyrir eða eftir afskriftir og fjármagnsliði. Gera þarf kröfur um að 
rekstrarniðurstaða sé í jafnvægi eftir afskriftir og fjármagnsliði.   

o Miðað við núverandi framlög til rekstrar SHB þarf að skera þjónustuna enn frekar 
niður og/eða grípa til frekari hagræðingar. 
 

 Eiginfjárhlutfall Skíðasvæðanna er mjög sterkt, en í árslok 2011 var það um 90% og hefur 
verið allan gildistíma núverandi þjónustusamnings. Skuldsetning er lítil, sbr. hátt 
eiginfjárhlutfall. Meirihluti skammtímaskulda er við Reykjavíkurborg og þær hafa ekki verið 
vaxtareiknaðar gagnvart Reykjavíkurborg sem lánveitanda.  

o Yfirfara þarf með hvaða hætti aðildarsveitarfélag, í þessu tilfelli Reykjavíkurborg, 
lánar til verkefna á borð við SHB og hvaða reglur ættu að gilda varðandi fyrirkomulag 
og möguleg vaxtakjör. 
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 Miklar sveiflur eru í sértekjum og viðbúið að svo verði þar sem óvissu gætir um fjölda 
opnunardaga  því opnun á skíðasvæðunum er háð veðri og snjóalögum. 

 Á árinu 2011 voru afskriftir um 22% af heildarrekstrarkostnaði. Þetta er nokkuð hátt hlutfall 
og sýnir að verðmæti fyrnanlegra eigna er hátt miðað við rekstrarumfang. Tæki, búnaður og 
fasteignir sem nauðsynleg eru þessum rekstri eru fjárfrek og sértekjur koma takmarkað á 
móti þessu.  

 Tímafjöldi yfirvinnu er mjög mikill. Þá þarf á álagstímum að huga að lögbundnum 
hvíldartíma starfsmanna samkvæmt kjarasamningum, bæði vegna vinnuverndar- og öryggis-
sjónarmiða. 

 Miðað við aðstæður sem eru í dag, þar sem gert er ráð fyrir að jafnaði 40–70 opnunardögum 
á hverjum vetri, þarf að gera kröfu um frekari hagræðingu í rekstri. Stefnumótunarvinna þarf 
að fara fram þar sem farið verður yfir valkosti varðandi stærð þjónustusvæðis, dreifingu þess 
og hve víðtæka þjónustu eigi að veita. 

Stjórnskipulag 

 Stjórnsýsluleg staða stjórnar/nefndar Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins er óskýr. Skýra 
þarf umboð og hlutverk stjórnar/nefndar SHB. Staða stjórnar/nefndar SHB þarf að vera vel 
afmörkuð, umboð skilgreint og sameiginlegur skilningur á stöðu stjórnar/nefndar og 
annarra aðila, s.s. byggðaráða og Samtaka sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins (SSH). Taka 
þarf afstöðu til notkunar hugtakanna „nefnd“ eða „stjórn“. Einnig þarf að huga að leikreglum 
fyrir stjórn/nefnd, samþykktum og starfsreglum, sem ætlað er að ramma inn hlutverk og 
verklag stjórnar/nefndar.  
 

o Yfirfara þarf fyrirkomulag um utanumhald reksturs Skíðasvæðanna. Eigendur 
sammælist um stefnu og framtíðarsýn.  

o Skýra þarf stöðu nefndar/stjórnar varðandi verkefni Bláfjallafólksvangs.     
o Skilgreina þarf viðskiptasamband við ÍTR og eðlilegt að greidd sé þóknun fyrir vinnu 

ÍTR til samræmis við bókhaldsþjónustu hjá Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar. 

 Ekki eru haldnir formlegir eigendavettvangsfundir en hver og einn fulltrúi sækir umboð sitt 
til síns byggðaráðs. Við endurskoðun á þjónustusamningi um SHB, er mikilvægt að móta 
stefnu um starfsemi og framtíðarsýn og yfirfara núverandi fyrirkomulag 
samstarfsverkefnisins SHB. Jafnframt þarf að skilgreina með hvaða hætti eigendur 
(sveitarfélögin) hyggjast sinna eigendahlutverki sínu.  

o Mikilvægt er að til staðar sé formlega skilgreindur eigendavettvangur þar sem 
grundvöllur starfseminnar er ræddur og mótuð svokölluð eigendastefna gagnvart 
samrekstrarverkefni Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins.  

o Miðað við núverandi starfsemi þarf að greina og taka ákvörðun um hlutverk og 
umboð SSH gagnvart SHB, þ.e. málefni til umfjöllunar þar, sem og umboð SSH 
gagnvart stjórn/nefnd SHB.  
 

Endurskoðun þjónustusamnings  

 Fyrir liggur að taka ákvörðun um framhald samrekstrarverkefnisins, bæði hvað varðar 
stjórnskipulag og umfang. Liggja þarf fyrir stefna eða áætlun um hvort frekar eigi að byggja 
upp starfsemina á skíðasvæðunum og hve mikið fjármagn eigendur eru tilbúnir að leggja í 
verkefnið. Taka þarf m.a. eftirfarandi atriði til umfjöllunar:  
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o Yfirfara þarf umgjörð og fyrirkomulag verkstýringar á verkefninu. Formgera þarf 
samskipti á milli eigenda, tryggja samráð aðildarsveitarfélaga og ábyrgð á 
utanumhaldi og framkvæmd starfseminnar þarf að vera einföld og skýr.    

o Skilgreina forsendur rekstrar, gera þarf kröfu um rekstrarlíkan sem skilar 
rekstrarniðurstöðu í jafnvægi.   

o Skilgreina þarf þjónustustig SHB og með hvaða hætti þjónustunni verði sinnt. 
 

Stillt er upp tveimur valkostum til frekari skoðunar varðandi fyrirkomulag verkefnisins, þó svo 

að skoða mætti fleiri valkosti:  

 

A. Samrekstrarverkefni — líkt og er nú til staðar.  

Ef haldið er áfram með núverandi fyrirkomulag þarf að skerpa á og skilgreina betur hlutverk og 

umboð nefndar/stjórnar. Ákvarða þarf með hvaða hætti eigendahlutverkinu er sinnt og stilla 

upp viðskiptasambandi við Reykjavíkurborg, sem hýsingaraðila þessarar útvistuðu 

stoðþjónustuverkefna, mannauðs-, bókhalds- og fjármálastjórnunar.  

 

B. Setja á stofn félag — félagsform valið er hentar samrekstrarverkefni sveitarfélaganna.  

Ef eigendur vilja hafa starfandi sérstaka stjórn, með stöðu og hlutverk eins og hvert annað 

sjálfstætt félag er mikilvægt að umgjörðin sé með þeim hætti að hún gefi þann ramma sem til 

þarf við að formgera hlutverk og ábyrgð stjórnar sem og samskipti við eigendur. Með því að velja 

félagsform sf./hf. (ohf.) bs. er byggt á lagaramma þess félagsforms sem valið er. Um leið tekur 

lagaramminn m.a. á hlutverki og ábyrgð stjórnar og samskiptum við eigendur ásamt hlutverki 

framkvæmdastjóra. 

 

Endurskoðun þjónustusamnings kallar á pólitíska stefnumörkun eigenda gagnvart starfsemi 

Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins.  
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1 INNGANGUR  
 

Í framhaldi af beiðni stjórnar/nefndar Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, hér eftir einnig nefnd 

SHB, frá hausti 2011 framkvæmdi Innri endurskoðun stjórnsýslu- og rekstrarúttekt á 

Skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins.  

 

Afmörkun verkefnisins fólst í því að greina helstu áhættuþætti sem gæti verið fyrir hendi í 

rekstri og stjórnarháttum  Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. 

 

Helstu atriði til skoðunar voru: 

 Greining á stöðu og rekstri skíðasvæðanna 

 Að fara yfir og meta stjórnskipulega stöðu Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins þar sem 

fjallað er m.a. um ábyrgð og hlutverk stjórnar/nefndar. 

Við gerð úttektarinnar var rætt við framkvæmdastjóra og formann stjórnar Skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins en einnig við framkvæmdastjóra og fjármálastjóra Íþrótta- og 

tómstundasviðs (ÍTR) og framkvæmdastjóra Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 

(SSH). 
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2 SKÍÐASVÆÐI HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Starfsemi Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins byggir á þjónustusamningi sem tók gildi 1. janúar 

2008 en var undirritaður 21. júlí 2008. Gildistími samningsins eru fimm ár og skulu aðilar 

samnings ákveða sameiginlega fyrir 1. maí 2012 hvort stefna skuli að gerð nýs 

þjónustusamnings en núgildandi samningur rennur út í árslok 2012. 1 Eftirfarandi sveitarfélög 

eru aðilar að núgildandi þjónustusamningi: Álftanes, Garðabær, Hafnarfjörður, Kópavogur, 

Mosfellsbær, Reykjavík og Seltjarnarnesbær. Þjónustusamningurinn tók við af samningi frá 2003 

sem var fyrsti þjónustusamningurinn um rekstur skíðasvæðanna. 

Þjónustusamningur veitir umgjörð um helstu verkefni og starfsemi Skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins. Í samningnum kemur fram að SHB er ráðgefandi aðili eigenda og eru 

nefndarmenn, skipaðir einum fulltrúa frá hverju aðildarfélagi, tengiliðir við sveitarfélögin og 

bera ábyrgð gagnvart sveitarstjórnum á að rekstrar- og starfsáætlanir standist. Kjörtímabil 

stjórnarinnar/nefndarinnar er það sama og sveitarstjórna.  

Stjórn/nefnd SHB2 ræður framkvæmdastjóra skíðasvæðanna. Samkvæmt þjónustusamningnum 

verða starfsmenn Skíðasvæðanna jafnframt starfsmenn borgarinnar og næsti yfirmaður 

framkvæmdastjóra SHB er framkvæmdastjóri ÍTR. Framkvæmdastjóri SHB fer með stjórn á 

daglegum rekstri félagsins og skal sitja fundi stjórnar/nefndar SHB með málfrelsi og tillögurétt. 

Jafnframt skal framkvæmdastjóri ÍTR hafa eftirlit með rekstri SHB og sitja fundi 

stjórnarinnar/nefndarinnar. Í þjónustusamningi kemur enn fremur fram að fara skuli eftir þeim 

reglum sem gilda um útboð og verklegar framkvæmdir á vegum Reykjavíkurborgar.  

Ákveðin árleg fjárveiting kemur frá aðildarsveitarfélögunum, sem skipt er með tvenns konar 

hætti; annars vegar til reksturs skíðasvæðanna og hins vegar til nýframkvæmda, viðhalds og 

tækjakaupa.  

2.1 Verkefni Skíðasvæðanna  
Í núgildandi þjónustusamningi er lögð megináhersla á að Skíðasvæðin veiti fjölskyldum í 

sveitarfélögunum fjölbreytta aðstöðu og skapi tækifæri til að njóta útiveru og skemmtunar í 

öruggu umhverfi sem og að efla uppeldis- og kynningarstarf sem tengist útivist og umgengni við 

náttúruna. 

Skíðasvæðin reka skíðalyftur, skála, veitingasölu og tæki í Bláfjöllum og Skálafelli. Í Bláfjöllum 

eru 15 lyftur, þar af eru þrjár stólalyftur og í Skálafelli eru fjórar lyftur, þar af er ein stólalyfta. 

Heildarflutningsgeta lyftanna í Bláfjöllum er um 13.600 manns á klukkustund og þar af geta 

stólalyfturnar flutt um það bil 4.430 manns á klukkustund. 

Ekki er til skipurit fyrir SHB en í þessari úttekt var farið yfir helstu verkefni Skíðasvæðanna og 

dregin upp mynd í samstarfi við framkvæmdastjóra SHB er endurspeglar starfaskiptingu og þau 

                                                           
1 Á stjórnarfundi SHB í mars 2011 óskar stjórn eftir að hraðað verði vinnu við endurskoðun samstarfssamnings milli sveitarfélaga 
þar sem kveðið er á um framlög til reksturs. Á síðasta stjórnarfundi ársins 2011 kemur einnig fram að stjórn ætlar strax eftir 
áramótin að fara að huga að nýjum þjónustusamningi. 
2 Hugtökin „nefnd“ og „stjórn“ eru notuð í víxl í þjónustusamningi og eru því bæði sett fram hér, sjá umfjöllun síðar í skýrslunni. 
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verksvið er starfsmenn þurfa að sinna. Vakin er athygli á því að myndin endurspeglar 

starfsemina á háannatíma en starfsemin er með þeim hætti að stærstan tíma ársins eru færri 

verkefni sem þarf að sinna. Starfaskiptingu má sjá á mynd 1. 

 

Mynd 1. Starfafyrirkomulag Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 

Fjöldi starfsmanna er breytilegur eftir árstímum og opnunartímum. Þá er breytilegt hve margar 

lyftur eru opnar á hverjum tíma og einnig hve lengi er opið frameftir og ræður þar veður og 

skíðafæri mestu um. Fimm fastráðnir starfsmenn eru í fullu starfi allt árið. Sex starfsmenn til 

viðbótar eru ráðnir 1. desember ár hvert og eru þeir í vinnu til vors. Um áramót bætast 14 

manns við í vinnu til 30. apríl. Tímabilið 1. janúar til 30. apríl eru því 25 manns í vinnu hjá SHB. 

Auk þessa eru ráðnir verktakar til hreinsunar og moksturs á vegi og bílastæðum. Til viðbótar eru 

lausráðnir starfsmenn í tímavinnu, aðallega skólafólk til þess að mæta fullri mannaflsþörf þegar 

allar lyftur eru keyrðar og þörfin er mest. Þetta geta verið allt að tuttugu manns og því eru um 45 

manns í vinnu þegar mest er,  þ.e.  þegar allar lyftur eru opnar og mikillar aðsóknar er vænst.  

 

Helstu verkefni felast hjá eftirfarandi störfum: 

Framkvæmdastjóri Skíðasvæðanna fer með stjórn á öllum daglegum rekstri Skíðasvæðanna og 

situr stjórnarfundi með málfrelsi og tillögurétt. Hann hefur svigrúm til ákvarðana innan 

rekstrarramma SHB. Undir hann heyra beint rekstrarstjórar Skálafells, Bláfjalla og starfsmenn 

troðara, veitingasala, sala og uppgjör auk sjúkragæslumanns. 

7 sveitarfélög SHB Framkvæmdastjóri 

Rekstrarstjóri 
Bláfjalla 

Svæðisstjóri 
Kóngsgils 

Svæðisstjóri 
Suðursvæðis 

Svæðisstjóri 
Eldborgar 

Umsjónarmaður 
véla 

Sala og uppgjör 

Rekstrarstjóri 
troðarar 

Veitingasala 

Sjúkragæsla 

Umsjónarmaður 
skíðaleigu 

Rekstrarstjóri 
Skálafells 

Troðsla 

Veitingasala 

Miðasala 

Sjúkragæsla 

Svæðisstjóri 

Framkvæmda-

stjóri ÍTR 
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Rekstrarstjóri ber samkvæmt starfslýsingu ábyrgð á undirbúningi, rekstri og viðhaldi lyftna. 

Starfinu fylgir verkstýring starfsmanna á útisvæði, ábyrgð á öryggismálum og viðhaldi tækja auk 

mannauðstjórnunar. Hann sér um innkaup í tengslum við sitt starfssvið ásamt öðru sem við á, 

sinnir daglegu upplýsingaflæði til skíðadeilda og sinnir öllum nauðsynjum til undirbúnings 

skíðamóta. Rekstrarstjóri Bláfjalla er staðgengill framkvæmdastjóra.  

Umsjónarmaður uppgjörs og sölu heldur utan um allt uppgjör og afstemmingar fyrir 

Skíðasvæðin. Eftirlit er haft með starfsmönnum á sölukössum með það að markmiði að unnið sé 

samkvæmt reglum. Þjálfun starfsmanna er hluti af þessu skipulagi. 

Umsjónarmaður skíðaleigu heldur utan um og leigir út búnað til viðskiptavina; skíði, 

snjóbretti, skó og annan viðeigandi búnað. Leitast er við að hafa allan búnað í lagi og hafa það að 

markmiði að afgreiðsla sé bæði hröð og góð. 

Lyftustjóra ber að sinna lyftuvörslu samkvæmt öryggisstöðlum Skíðasvæðanna. Í starfinu felst 

að starfsmenn við lyftur kunni og vinni eftir sömu öryggisstöðlum. Starfinu fylgir ábyrgð á 

eftirliti með aðgangskortum viðskiptavina og að viðskiptavinir fái nauðsynlega aðstoð í 

viðkomandi lyftu. 

Lyftuverðir eiga samkvæmt starfslýsingu að sinna lyftuvörslu samkvæmt öryggisstöðlum 

Skíðasvæðanna, fylgjast með miðanotkun viðskiptavinarins og aðstoða byrjendur í lyftur. 

Starfslýsingar eru til fyrir sum störfin en ekki öll. Starfslýsing er ekki til staðar fyrir starf 

framkvæmdastjóra né sjúkragæslumann, en hins vegar eru fyrir hendi starfslýsingar fyrir 

rekstrarstjóra Bláfjalla, umsjónarmann fyrir sölu og uppgjör, umsjónarmann skíðaleigu, 

umsjónarmann skíðalyftu og fyrir lyftugæslu. Í viðtölum kom fram að unnið er að því að ljúka 

þessu verkefni. 

Ábending: Ljúka þarf gerð starfslýsinga þannig að starfslýsingar séu til fyrir öll störf SHB. Einnig 
þurfa starfsmenn að fá í sínar hendur starfslýsingu fyrir starf sitt.  

Skipulag starfsmannamála þarf að uppfylla skilgreinda þjónustuþörf, með hagkvæmni að 
leiðarljósi. 

 

Þjónustustig — þjónustumælingar 

Opnunardagar í Bláfjöllum síðastliðinn áratug hafa verið mismargir frá ári til árs, minnst fimm 

dagar einn veturinn, 2010 og upp í rúmlega 70 daga á vetri. Að jafnaði eru þetta 43 dagar á ári.  

Samkvæmt framkvæmdastjóra SHB eru teljarar við flestar lyftur og mannfjöldi er áætlaður í 

aðrar lyftur. Hliðin sem telja gesti eru ekki við allar lyftur og óvissu gætir því í talningu. Þess 

vegna var ákveðið að bæta ofan á talningar 30% notkun til þess að fá betri nálgun á 

heildarumferð gesta. Gert er ráð fyrir að veturinn 2008‒2009 hafi um 85.000 manns komið í 

Bláfjöll á 56 opnunardögum, eða um 1.500 manns að meðaltali á dag hvern opnunardag. 

Síðastliðinn áratug hafa að meðaltali komið um 950 manns í Bláfjöll hvern opnunardag, en mjög 

mikill munur getur verið á fjölda gesta á svæðinu á milli daga. Góðviðrisdagur um helgi þar sem 

samfella hefur náðst í opnun í einhvern tíma skilar mjög mörgum gestum, jafnvel 5.000 manns á 
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góðum degi, á meðan tilfallandi opnunardagar í miðri viku í misjöfnu veðri skapa ekki mikla 

umferð.  

Á skíðasvæðunum eru margar og mismunandi lyftur og þær gefa valkosti um misbrattar og 

mislangar brekkur. Hluti af verkefnum starfsmanna hefur falist í landmótun í skíðabrekkum, 

snjósöfnun og snjóflutningum. Viðhalda þarf mannvirkjum og búnaði, bæði lyftum, 

snjótroðurum og öðrum tækjum. Öll tæki þurfa að vera í lagi og gæta þarf þess að farið sé eftir 

öryggisreglum. Þegar opið er þarf að troða brautir og eins eru troðnar skíðagönguleiðir. Rekin er 

skíðaleiga og veitingaþjónusta.  

Ábending: Aðferðin við talningu gesta er ekki áreiðanleg. Yfirfara þarf mælingar á umferð gesta. 
Mæling umferð gesta þarf að vera studd áreiðanlegum gögnum. 

Setja þarf markmið um þjónustustig og meta þjónustuþörf.  
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3 REKSTRARGREINING 

3.1 Framlag eigenda 
Í núgildandi þjónustusamningi fyrir SHB eru ákvæði um fjárfestingarframlög og rekstrarframlög 

fyrir árin 2008‒2012. Jafnframt er kveðið á um hvernig skiptingu skuli háttað milli 

sveitarfélaganna sjö sem að rekstrinum standa. 

3.1.1 Rekstrarframlag  

Umfjöllun um rekstrarframlög koma fram í fimmta lið samningsins, Fjármál og rekstur. Þar er 

kveðið á um að árleg fjárveiting til reksturs SHB skuli nema kr. 129.500.000 og taka mið af 

verðlagsbreytingum. Vísitala samningsins er miðuð við neysluverðsvísitölu, þar sem grunntölur 

miðast við janúarvísitölu 2008 sem var 282,3 stig. 

 

Tafla 1. Rekstrarframlag til SHB 2008‒2012 skv. samningi og raunframlag 

Ár 2008 2009 2010 2011 2012* Alls 

Rekstrarframlag skv. samningi 129.500 129.500 129.500 129.500 129.500 647.500 

Framreiknað skv. samn. 129.500 153.583 163.676 166.703 177.575 791.037 

Raun rekstrarframlag 142.207 129.500 122.261 102.2613 102.261 598.490 
* 2012-tölur miðast við fjárhagsáætlun (þkr.).  

Samkvæmt samningnum greiðir Reykjavíkurborg 73,5% framlagsins til rekstursins en hin 

sveitarfélögin skipta með sér 26,5% sem miðað er við fólksfjölda í sveitarfélögunum þann 1. 

desember ár hvert. Á fyrsta ári samningsins er rekstrarframlagið nokkru hærra en kveðið er á 

um í samningnum, eða 142,2 mkr. í stað 129,5 mkr. Framlagið árið 2008 var hærra vegna 

verðlagsþróunar innan ársins. Árið eftir er rekstrarframlagið nákvæmlega eins og kveðið er á 

um, án verðbóta, en er síðan lægra.  

Haustið 2008 samþykktu eigendur Skíðasvæðanna að lækka framlögin til SHB, þar sem öll 

sveitarfélögin hafa þurft að bregðast við breyttum fjárhagsaðstæðum eftir bankahrunið. 

Vísitölubinding samningsins var þá afnumin. Í kjölfarið var ákveðið fyrir árin 2011 og 2012 að 

loka Skálafelli4 í sparnaðarskyni og þá lækkaði hlutdeild Reykjavíkurborgar í rekstrarframlagi 

niður í 70% úr 73,5%. Ástæðan þess að Reykjavíkurborg hafði verið með hærra rekstrarframlag 

en því sem nam hlutfalli af íbúafjölda, er að önnur sveitarfélög en Reykjavík höfðu ekki komið að 

rekstri í Skálafelli fyrir tíð fyrsta þjónustusamningsins. 

Framlögin á gildistímanum eru sett fram í töflu 2. 

 

 

 

 

                                                           
3 Auk þess greiddi Reykjavíkurborg 6.155 þkr. í rekstrarframlag vegna hjólagarðs í Skálafelli. 
4 Þó var opnað í Skálafelli nokkrar helgar vorið 2012 í samstarfi við skíðadeild KR. 



   
 
 
 

13 
 

Tafla 2. Rekstrarframlög aðildarsveitarfélaga 2008‒2012 

Sveitarfélag 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012* % 

Reykjavík 104.455 73,5 95.142 73,5 89.731 73,4 71.5835 70,0 71.583 70,0 

Kópavogur 13.779 9,7 12.623 9,7 11.992 9,8 11.336 11,1 11.336 11,1 

Hafnarfjörður 11.984 8,4 10.887 8,4 10.235 8,4 9.618 9,4 9.618 9,4 

Garðabær 4.783 3,4 4.364 3,4 4.188 3,4 4.023 3,9 4.023 3,9 

Mosfellsbær 3.931 2,8 3.569 2,8 3.373 2,8 3.187 3,1 3.187 3,1 

Seltjarnarnes 2.136 1,5 1.858 1,4 1.743 1,4 1.598 1,6 1.598 1,6 

Álftanes 1.139 0,8 1.058 0,8 998 0,8 915 0,9 915 0,9 

Samtals 142.207 100,0 129.500 100,0 122.261 100,0 102.261 100,0 102.261 100,0 
* 2012-tölur miðast við fjárhagsáætlun (þkr.). 

Eins og fram kemur í töflu 1 hafa framlög ekki verið í samræmi við upphaflegar áætlanir og 

markmið sem sett voru fram í þjónustusamningi. Í 7. grein samningsins er 

endurskoðunarákvæði sem segir að heimilt sé að endurskoða samninginn ef ófyrirséðar 

aðstæður valda því eða að ákvæði samningsins séu talin óraunhæf að mati samningsaðila svo 

sem vegna breytinga á rekstrarumhverfi Skíðasvæðanna. Þetta ákvæði hefur ekki verið virkjað 

og samningur ekki uppfærður í samræmi við ákvarðanir eigenda um framlög til SHB.   

3.1.2 Nýframkvæmdir og viðhald 

Í sjötta lið þjónustusamningsins eru talin upp árleg framlög til nýframkvæmda og hver þau skulu 

vera á verðlagi ársins 2008 og skulu framlögin vera verðbætt. Eftirfarandi tölur eru gefnar upp í 

samningnum: 

Tafla 3. Framkvæmdafé Skíðasvæðanna 2008‒2012 

Ár 2008 2009 2010 2011 2012* Alls 

Nýframkvæmdir skv. samningi 60.000 110.000 130.000 100.000 80.000 480.000 

Framreiknað skv. samningi 60.000 130.457 164.307 128.728 109.699 593.192 

Raun framkvæmdafé 65.887 70.000 61.600 25.800 50.000 273.287 
* 2012-tölur miðast við fjárhagsáætlun (þkr.). 

Framlögin eru til nýframkvæmda, viðhalds og tækjakaupa og skulu á samningstímanum koma til 

viðbótar rekstrarframlaginu. Sveitarfélögin skipta með sér framlaginu og miðað skal við 

fólksfjölda í sveitarfélögunum þann 1. desember ár hvert. Umtalsverð lægri upphæð var 

samþykkt af eigendum til nýframkvæmda en samningurinn sagði til um vegna breytts 

efnahagsástands frá árinu 2008. Verðbættur átti fjárfestinga- og viðhaldshluti samningsins að 

skila 593 mkr. en í raun var veitt til nýframkvæmda 273 mkr. sem er 320 mkr. lægri upphæð en 

áætlað hafði verið. Án verðbóta hefði upphæðin átt að vera 480 mkr., en rauntalan varð 207 mkr. 

lægri. Nýframkvæmdir eru að fullu fjármagnaðar af eigendum. 

Innborguð framlög til fjárfestinga frá ársbyrjun 2008 til ársloka 2011 eru 223 mkr. Á sama tíma 

er uppsafnaður rekstrarhalli 199 mkr. og eftir standa 24 mkr., sem er sú upphæð sem eigið fé 

hefur aukist um á þessum tíma. Þær fjárhæðir sem lagðar hafa verið í Skíðasvæðin nægja til þess 

                                                           
5 Auk þess greiddi Reykjavíkurborg 6.155 þkr. í rekstrarframlag vegna hjólagarðs í Skálafelli. 
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að halda eigin fé í horfinu á þessu tímabili en að raungildi er um verðmætarýrnun að ræða. Ef 

reksturinn eftir afskriftir stæði undir sér, færu fjárfestingarframlögin beint til aukningar eigna. 

Framlögin á gildistímanum voru eins og meðfylgjandi tafla sýnir: 

Tafla 4. Framlög til fjárfestinga og viðhalds 2008‒2012 

Sveitarfélag 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012* % 

Reykjavík 39.579 60,1 41.657 59,5 36.356 59,0 15.210 59,0 29.233 58,5 

Kópavogur 9.603 14,6 10.413 14,9 9.306 15,1 3.902 15,1 7.663 15,3 

Hafnarfjörður 8.351 12,7 8.980 12,8 7.943 12,9 3.331 12,9 6.506 13,0 

Garðabær 3.333 5,1 3.601 5,1 3.250 5,3 1.368 5,3 2.774 5,5 

Mosfellsbær 2.739 4,2 2.943 4,2 2.618 4,3 1.099 4,3 2.171 4,3 

Seltjarnarnes 1.489 2,3 1.533 2,2 1.353 2,2 565 2,2 1.059 2,1 
Sveitarfélagið 
Álftanes 794 1,2 873 1,2 774 1,3 325 1,3 594 1,2 

Samtals 65.887 100,0 70.000 100,0 61.600 100,0 25.800 100,0 50.000 100,0 
* 2012 tölur miðast við fjárhagsáætlun (þkr.). 

Skipting framlaga milli sveitarfélaga eru samkvæmt mannfjölda í hverju sveitarfélagi, eins og 

samningurinn segir til um. Framlög til framkvæmda á samningstímanum urðu hins vegar 

verulega lægri en til stóð vegna efnahagsástands og erfiðrar fjárhagsstöðu sveitarfélaga.  

Ábendingar: Endurskoðunarákvæði þjónustusamnings hefur ekki verið nýtt. Nauðsynlegt er að 
taka upp þjónustusamning á grundvelli endurskoðunarákvæðis og uppfæra í samræmi við vilja og 
markmið eigenda.  

 Erfitt getur verið að skipuleggja nýframkvæmdir og viðhald ef ekki liggur fyrir með meira en árs 
fyrirvara, hve miklu framkvæmdafé hægt sé að ráðstafa. 

3.2 Rekstrarafkoma  
Núgildandi þjónustusamningur Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins er frá 2008 og skoðuð voru 

ársuppgjör á gildistíma samningsins. Á samningstímanum er veltan frá 180 mkr. upp í 257 mkr. 

Rekstrargjöld án afskrifta eru frá 190 mkr. upp í 262 mkr. þar sem sveiflur milli ára í 

rekstrargjöldum haldast nokkuð í hendur við sveiflur í rekstrartekjum. Fjármagnsgjöld eru hærri 

en fjármagnstekjur. Þetta er þó óverulegur liður.  
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Tafla 5. Rekstrarafkoma (þkr.) 

Ár 2008 2009 2010 2011 

Rekstrartekjur 235.914 256.544 179.401 199.087 

Rekstrargjöld án afskrifta -221.596 -262.441 -189.637 -197.497 

Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði 14.318 -5.897 -10.236 1.589 

Afskriftir -41.739 -45.008 -52.538 -56.333 

Rekstrarniðurstaða (tap) fyrir fjármagnsliði -27.421 -50.905 -62.774 -54.744 

Fjármagnsliðir -2.286 -533 -94 -43 

Rekstrarniðurstaða -29.707 -51.438 -62.868 -54.787 

 

Rekstrarniðurstaða í heild hefur verið neikvæð öll uppgjörsár tímabilsins og uppsafnað eru þetta 

199 mkr. sem er um það bil sama upphæð og uppsafnaðar afskriftir, fjármunatekjur og 

fjármagnsgjöld. Áætlunargerð miðast við að tekjur skuli standa undir rekstrarkostnaði fyrir 

afskriftir og fjármagnsliði og kemur þetta fram í greinargerðum með fjárhagsáætlunum. 

Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði er nálægt jafnvægi á tímabilinu 2008–2011.  Í 

umsögnum með ársreikningi Reykjavíkurborgar er fjallað um heildarafkomu sem er neikvæð á 

tímabilinu um nánast það sem nemur afskriftunum. Ekki er nægilega skýrt hvert markmið 

rekstrarins er. Svo virðist sem ekki gæti samræmis í umsögnum við fjárhagsáætlunargerð 

annars vegar og hins vegar í umsögnum með ársreikningi hjá Reykjavíkurborg. 

Samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdastjóra SHB og fjármálastjóra ÍTR má gera ráð fyrir að 

halli verði nokkur á rekstrinum í ár, þar sem stórir kostnaðarliðir eins og launakostnaður og 

eldsneytiskostnaður hafa hækkað mikið. Ekki er að sjá að dregið hafi verið úr þjónustustigi til 

þess að mæta þessum aukna kostnaði.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 2 hér að framan má glögglega sjá að rekstrargjöldin fyrir afskriftir eru álíka há og 

tekjurnar.  

Mynd 2. Yfirlit yfir þróun rekstrar 2008‒2011, samspil tekna og gjalda 
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Við yfirferð á framlögum kemur fram að þau eru tvískipt, annars vegar til rekstrar og hins vegar 

til nýframkvæmda og viðhalds. Eins og fram hefur komið er ekki sameiginlegur skilningur á 

markmiðum þessarar tvískiptingar. Í dag virðast fjárhagsáætlanir gera ráð fyrir að starfsemin 

standi undir útlögðum rekstrarkostnaði, án afskrifta. Þó að fjárfestingar séu fjármagnaðar af 

eigendum og afskriftir hafi ekki áhrif á fjárstreymi er eðlilegt að umfang framboðs þjónustu, 

viðhald og uppbygging búnaðar og mannvirkja taki mið af samanlögðum tekjum, annars vegar 

framlögum sem eigendur leggja til starfseminnar og hins vegar þeirra sértekna sem vænta má 

frá rekstri.  

Ábending: Ekki er nægilega skýrt hvert markmið rekstrarins er. Svo virðist sem ekki gæti 
samræmis í umsögnum við fjárhagsáætlunargerð annars vegar og hins vegar í umsögnum með 
ársreikningi hjá Reykjavíkurborg. Skilgreina þarf hvað felst í þessari tvískiptingu, framlög til 
rekstrar og fjárfestinga. Gera þarf kröfu til þess að í fjárhagsáætlun sé rekstrarniðurstaða í 
jafnvægi eftir afskriftir og fjármagnsliði.  

Gera þarf kröfu til þess að rekstrarlíkan skili rekstrarniðurstöðu í jafnvægi. 

Verði framlög ekki hækkuð frá því sem verið hefur þarf að skera þjónustuna enn frekar niður. 

3.3 Efnahagur  
Eiginfjárhlutfall Skíðasvæðanna er mjög sterkt, en í árslok 2011 var það um 90% og hefur verið 

allan gildistíma núverandi þjónustusamnings. Helstu stærðir á efnahagsreikningi má sjá á töflu 

6. 

 

Tafla 6. Efnahagur Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 

Ár 2008 2009 2010 2011 

Fastafjármunir 495.706 520.086 524.984 492.447 

Veltufjármunir 15.784 16.237 5.325 14.393 

Eignir samtals 511.490 536.323 530.309 506.840 

Eigið fé 466.241 484.804 483.536 454.549 

Langtímaskuldir 10.837 7.767 3.979 0 

Skammtímaskuldir 34.411 43.752 42.794 52.292 

Skuldir samtals 45.248 51.519 46.773 52.292 

Skuldir og eigið fé samtals 511.489 536.323 530.309 506.840 

Eiginfjárhlutfall 91,2% 90,4% 91,2% 89,7% 

 

Eignir samanstanda að mestu leyti af fastafjármunum, en veltufjármunir eru óverulegir. Á 

skuldahlið efnahagsreiknings greiðast langtímaskuldir upp og stór hluti skammtímaskulda er við 

eigendur. Skuldsetning er lítil, sbr. hátt eiginfjárhlutfall. Meirihluti skammtímaskulda er við 

Reykjavíkurborg og þær hafa ekki verið vaxtareiknaðar gagnvart Reykjavíkurborg sem 

lánveitanda. Vakin er athygli á þessu og nauðsyn þess að yfirfara fyrirkomulag lánveitinga til 

SHB. 
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Þess má geta að innborguð fjárfestingarframlög árin 2008‒2012 verða 273 mkr. Eigið fé hefur 

ekki vaxið á tímabili núgildandi þjónustusamnings. Þar sem reksturinn stendur ekki undir 

gjaldfærslu eigna, þ.e. afskrifta, hefur innborgað fjárfestingarframlag nægt til þess að halda í 

horfinu með eignastöðuna en sé eigið fé fært upp til verðlags í árslok 2011 hefur það í raun 

rýrnað á tímabilinu.  

Tafla 7. Eigið fé á verðlagi hvers árs og á verðlagi í árslok 2011 

Ár 2007 2008 2009 2010 2011 

Eigið fé skv. ársreikningum 430.061 466.241 484.804 483.536 454.549 

Eigið fé skv. verðlagi 31.12.2011 498.659 540.610 522.868 508.985 454.549 

Hér má sjá að á verðlagi síðustu áramóta hefur raungildi eiginfjár rýrnað á síðustu fjórum árum 

um 44 mkr. 

 

Ábending: Yfirfara þarf með hvaða hætti aðildarsveitarfélag, Reykjavíkurborg í þessu tilfelli, lánar 
til verkefna á borð við SHB og hvaða reglur ættu að gilda varðandi fyrirkomulag og möguleg 
vaxtakjör. 

3.4 Sundurliðun tekna  
Tekjur Skíðasvæðanna samanstanda af sértekjum og rekstrarframlagi eigenda. Sértekjurnar sem 

eru aðallega vegna aðgangssölu í skíðalyftur, veitingasölu og leigu skíðabúnaðar standa undir 

32%‒50% af heildarveltu. Hlutfallið ræðst að mestu af fjölda opnunardaga, en bæði eru seld 

dagskort og vetrarkort. 

Stærsti sértekjuliðurinn er sala á aðgangseyri, sem eru vetrarkort og skammtímakort, svo sem 

tveggja og þriggja daga kort, dagskort og alveg niður í klukkustundarkort. Aðrar sértekjur eru 

vegna veitingasölu, húsaleigutekjur, mótastyrkir, skíðaleiga og aðrar tilfallandi tekjur. Skiptingu 

tekna má sjá í töflu 8. 

Tafla 8. Sundurliðun tekna Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 

Tekjuliðir 2008 2009 2010 2011 

Rekstrarframlag eigenda 142.207 129.500 122.261 108.416 

Aðgangseyrir 65.579 86.143 35.125 44.940 

Aðrar sértekjur 28.128 40.901 22.014 45.730 

Sundurliðun sértekna:     

     Veitingasala 3.693 12.519 9.573 13.881 

     Mótahald í Bláfjöllum 10.000 8.358 5.000 14.600 

     Aðrar tekjur 14.435 20.024 7.441 17.249 

Tekjur samtals 235.914 256.544 179.401 199.087 

Sjá má talsverðar sveiflur í tekjum milli ára. Rekstrarframlagið hefur farið lækkandi með hverju 

ári á tímabilinu, en sértekjur sveiflast til og ráðast af aðsókn og fjölda opnunardaga.  
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Tekjur af aðgangseyri hafa dregist saman og séu árin 2009 og 2011 borin saman munar þar 

rúmlega 40 mkr. Aðrar sértekjur skiptast í veitingasölu, húsaleigutekjur og aðrar tekjur. Sjá má í 

töflu 8 að veitingasala var með besta móti á síðasta ári. Þá hafa styrkir vegna æfinga og móta 

verið mismunandi eftir árferði og æfingafjölda. Aðrar tekjur eru að langstærstum hluta af 

skíðaleigu og þar hefur einnig orðið tekjuaukning. Í mynd 3 hér fyrir neðan sjást þessi hlutföll 

glögglega. 

Þegar tekjurnar voru mestar á 

umræddu tímabili náðu 

sértekjur að standa undir nærri 

50% af heildarveltu og 

rekstrarframlagið því rétt 

rúmur helmingur tekna. Árið 

eftir voru opnunardagar mjög 

fáir og sértekjur fóru úr 127 

mkr. í 57 mkr. Þrátt fyrir að 

rekstrarframlagið lækkaði 2010 

um 7 mkr. þá jókst hlutdeild 

rekstrarframlags úr 50% í 68% 

af heildarveltu. Eins og fram 

kemur á myndinni þá dróst 

heildarveltan allverulega saman 

2010.  

Í áætlunargerð fyrir Skíðasvæðin er gert ráð fyrir að opnunardagar séu 60 á vetri en það hefur í 

reynd verið nokkuð sveiflukennt. Árið 2010 var reyndar alveg sérstakt ár, en þá var aðeins opið í 

fimm daga fyrir almenning í Bláfjöllum, en 67 daga árið 2008, 56 daga árið 2009 og 63 daga árið 

2011. Eins og gefur að skilja voru sértekjur verulega lægri árið 2010 en hin árin á tímabilinu. 

Talsverð sala var samt á árskortum og þeim sem áttu slík kort, sem nýttust nánast ekkert, var 

boðinn 50% afsláttur af árskortum árið eftir6, sem hafði áhrif á tekjur næsta tímabils. Miklar 

sveiflur eru í sértekjum og viðbúið að svo verði meðan opnunardagar eru tiltölulega fáir á ári og 

óvissu gætir um fjölda opnunardaga, þar sem opnun á skíðasvæðunum er háð veðri og 

snjóalögum.  

3.5 Sundurliðun gjalda  
Í rekstrarreikningi er gjöldum skipt í þrjá liði; laun og launatengd gjöld, annan rekstrarkostnað 

og afskriftir. Í töflu 9 má sjá hvernig útgjöld rekstrar skiptust á árunum 2008‒2011. 

  

                                                           
6 Samþykkt á fundi stjórnar 9. apríl 2010. 

Mynd 3. Sundurliðun tekna 2008‒2011 
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Tafla 9. Rekstrargjöld Skíðasvæðanna 2008‒2011 

 
2008 2009 2010 2011 

Laun og launatengd gjöld 100.860 113.592 82.587 86.458 

Annar rekstrarkostnaður 120.736 148.849 107.051 111.039 

Gjöld fyrir afskriftir 221.596 262.441 189.638 197.498 

Afskriftir 41.739 45.008 52.538 56.333 

Samtals 263.335 307.449 242.175 253.830 

 

Á þessu tímabili er hlutfall launa í rekstrarútgjöldum á milli 34%‒38% séu afskriftir teknar með 

en án þeirra eru laun um það bil 44% rekstrarkostnaðar og sveiflast ekki mikið hlutfallslega. 

Hins vegar fer það nokkuð eftir fjölda opnunardaga á tímabilinu hve há útgjöldin eru. Önnur 

útgjöld vaxa með svipuðum hætti og launakostnaðurinn.  

Á árinu 2011 voru afskriftir um 22% af heildarrekstrarkostnaði. Þetta er nokkuð hátt hlutfall og 

sýnir að verðmæti fyrnanlegra eigna er hátt miðað við rekstrarumfang. Tæki, búnaður og 

fasteignir sem nauðsynleg eru þessum rekstri eru fjárfrek og sértekjur koma takmarkað á móti 

þessu.  

Frekari sundurliðun rekstrargjalda má sjá í töflu 10. Þar er sundurliðað niður á mismunandi 

verkefni árið 2011, annars vegar með tilliti til launa og hins vegar út frá öðrum rekstrarkostnaði. 

 

Tafla 10. Sundurliðanir 2011 (þkr.) 

Rekstrarkostnaður 2011 Laun Annað Samtals 

Fasteignir — rekstur og viðhald 0 11.789 11.789 

Lyftur — rekstur og viðhald 47.975 20.413 68.388 

Tæki — rekstur og viðhald 0 27.895 27.895 

Snjóframleiðsla 0 43 43 

Brekkur og svæði 13.985 12.238 26.222 

Bílastæði 0 4.016 4.016 

Veitingasala  5.463 5.130 10.593 

Miðasala 3.293 2.126 5.419 

Skíðaleiga 3.561 2.263 5.825 

Skíðakennsla  0 495 495 

Markaðskostnaður 0 1.969 1.969 

Almennur rekstrarkostnaður 10.590 17.029 27.620 

Hjólagarður 1.590 5.633 7.223 

 
86.458 111.039 197.498 

 

Með því að taka Samtals-dálkinn úr töflu 10 og setja í kökurit má sjá að rekstrarkostnaðurinn 

skiptist að mestu leyti á fjögur lykilverkefni.; lyftur — rekstur og viðhald, tæki — rekstur og 

viðhald, brekkur og svæði og loks almennur rekstrarkostnaður. 
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Mynd 4. Dregin saman sundurliðuð rekstrargjöld (laun og annað) árið 2011 

Samanlagt eru þessir fjórir flokkar um 76% af rekstrarkostnaðinum. Mikilvægt tæki 

rekstrarstjórnunar er að geta flokkað reksturinn í afkomueiningar og bera þar saman tekjur og 

gjöld. Má þar nefna einingar eins og rekstur veitingasölu og skíðaleigu.   

Samsetning launa starfsmanna var skoðuð og þar var tekið fyrir tímabilið mars 2012, sem er á 

háannatíma í rekstri skíðasvæðanna. Í mars 2012 voru 70 starfsmenn á launaskrá, þar af 19 á 

mánaðarlaunum og 51 á tímakaupi. Tímakaupsstarfsmennirnir unnu mismikið, allt frá fimm 

tímum upp í 200 klst. hjá einum starfsmanni. Tímafjöldi yfirvinnu er mjög mikill. Þá þarf á 

álagstímum að huga að lögbundnum hvíldartíma starfsmanna samkvæmt kjarasamningum. Ef 

um ræðir 200 klst. yfirvinna í viðbót við fulla dagvinnu, þá er það alls ekki í samræmi við 

starfsmannastefnu Reykjavíkurborgar.7 Samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdastjóra SHB er 

aðilar meðvitaðir um þessa mikla vinnu hjá einstökum starfsmönnum og til er samkomulag milli 

starfsmannafélags borgarinnar og SHB þar sem reynt er að taka á ofangreindu. Minnt er á 

nauðsyn þess að starfsmenn fá lögbundinn hvíldartíma. Það er mikilvægt, bæði vegna 

vinnuverndar- og öryggissjónarmiða.  

Að meðaltali unnu lausráðnir starfsmenn á tímakaupi 32,7 klst. í marsmánuði. Starfsmenn á 

mánaðarkaupi eru 19, þar af 5 sem eru fastráðnir og í vinnu allt árið. Heilsársstarfsmennirnir 

eru á föstum launum en hinir 14 sem eru á mánaðarlaunum fengu að auki greidda yfirvinnu sem 

að meðaltali voru 105 klst. í marsmánuði 2012.  

Eins og fram hefur komi hefur tímabil 2008–2012, hafa breytt efnahagsumhverfi og veðurfar 

haft áhrif á rekstur SHB. Tekjur hafa lækkað og nauðsynlegt hefur reynst að hagræða til þess að 

mæta tekjutapi og lækka rekstrarútgjöld. Sem fyrr segir var eitt úrræðanna sem gripið var til að 

loka tímabundið skíðasvæðinu í Skálafelli. Lokun Skálafells hefur skilað sparnaði í rekstri og í 

samanburði milli áranna 2009 til 2011 var rekstrarniðurstaða Skálafells 43,6 mkr. árið 2009, 

36,3 mkr. 2010 en var 2,3 mkr. 2011. Heildarrekstrarútgjöld 2011 voru 53,6 mkr. lægri en árið 

2009, en á móti kemur að tekjufallið var 57,5 mkr., þar af 36,4 mkr. í sértekjum. 

                                                           
7 Minnt er á að starfsmenn SHB eru starfsmenn Reykjavíkurborgar. 
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Ábendingar: Sveigjanleiki vinnuafls er afar mikilvægur við aðstæður eins og eiga við um 
Skíðasvæðin þar sem helsta rekstraráhættan liggur í veðurfari. Á opnunardögum er mikið álag á 
mannskap. Tímafjöldi yfirvinnu er mjög mikill. Þá þarf á álagstímum að huga að lögbundnum 
hvíldartíma starfsmanna samkvæmt kjarasamningum. 

Skoða mætti með hvaða hætti er hægt að bæta svigrúm við mannaráðningar í tengslum 
mannauðsstýringu.  

Lyftugæslur eru mannaflsfrekar. Skoða þarf hvort reka eigi fáar afkastamiklar lyftur, frekar en 
þann fjölda sem er til staðar í dag. 

Miðað við núverandi aðstæður, þar sem gera hefur mátt ráð fyrir 40–70 opnunardögum á hverjum 
vetri, er eðlilegt að gera kröfu um frekari hagræðingu í rekstri. Þar er hugsanlegt að þétta 
þjónustusvæðið, þ.e.a.s. hugleiddir eru valkostir varðandi stærð þjónustusvæðis, dreifingu þess og 
hve víðtæka þjónustu eigi að veita.  

Mikilvægt tæki rekstrarstjórnunar er að geta flokkað reksturinn í afkomueiningar og bera þar 
saman tekjur og gjöld. Má þar nefna einingar eins og rekstur veitingasölu , skíðaleigu etc.   

 

  



   
 
 
 

22 
 

4 STJÓRNSKIPULEG STAÐA 
 

4.1 Samstarf eigenda  
Eins og fram hefur komið eru Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins samstarfsverkefni sjö 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Samstarfið byggir sem fyrr segir á þjónustusamningi 

„þjónustusamningur milli sveitarfélaga með aðild að Skíðasvæðum höfuðborgarinnar“ er tók gildi 

1. janúar 2008 en var undirritaður 21. júlí 2008 og gildir til 31. desember 2012.  

Við yfirferð á þjónustusamningnum má sjá að samningurinn tekur á ýmsum samskiptum og 

skyldum aðildarsveitarfélaganna sbr. 1. gr. en þar segir að samningurinn sé umgjörð um 

samskipti þessara aðila. Í 2. gr. segir að fulltrúar sveitarfélaganna í nefndinni séu tengiliðir 

nefndarinnar við sveitarfélögin og beri ábyrgð gagnvart sveitarstjórnum á að rekstrar- og 

starfsáætlanir standist. Í 5. og 6. grein samningsins er umfjöllun um fjárhagslegar forsendur 

rekstrarins. Þá er í 2. og 5. gr. m.a. tilgreint um fjárhags- og rekstrarupplýsingar, þar sem fram 

kemur að rekstur og framgangur verkefna skuli vera á ábyrgð ÍTR og sendar skýrslur á þriggja 

mánaða fresti til sveitarfélaganna. Í 3. greininni er lagður grundvöllur að framtíðarstefnumótun 

og viðfangsefnum Skíðasvæðanna. Síðasta grein samningsins tiltekur loks heimild til að 

endurskoða samninginn ef ófyrirséðar aðstæður valda því eða að ákvæði samningsins séu talin 

óraunhæf að mati samningsaðila svo sem vegna breytinga á rekstrarumhverfi Skíðasvæðanna.  

Vakin er athygli á því að þjónustusamningurinn er undirritaður af framkvæmdastjóra og 

formanni Skíðasvæðanna og borgarstjóra og bæjarstjórum aðildarsveitarfélaganna. Þar sem hér 

er um að ræða samstarfsverkefni sveitarfélaga, er ekki eðlilegt að framkvæmdastjóri skrifi undir 

þjónustusamninginn, sá sem er í raun starfsmaður verkefnisins, þ.e. Skíðasvæðanna. Í 

þjónustusamningum kemur fram umboð fulltrúa eigenda til að ráða framkvæmdastjóra. 

Framkvæmdastjóri SSH vakti athygli á þessu verklagi í minnisblaði til stjórnar SSH8 í október 

2010.   

Ábending: Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins er samvinnurekstrarverkefni rekið á grundvelli 
þjónustusamnings er gildir til loka þessa árs, 2012. Mikilvægt er að yfirfara núverandi 
þjónustusamning og nýta tækifærið og marka stefnu þessa verkefnis til næstu fimm ára. Samhliða 
þessari vinnu þarf að yfirfara fyrirkomulag um utanumhald reksturs Skíðasvæðanna. 

Bláfjallafólkvangur 

Í viðtölum við vinnu úttektarinnar komu upp spurningar um hlutverk Skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins varðandi verkefni Bláfjallafólkvangs, þ.e. hvort og þá með hvaða hætti 

SHB kemur að þessu verkefni. Ekki virtist vera sami skilningur hjá öllum viðmælendum um þetta 

verkefni. Í fyrri þjónustusamningi frá 2003 og samþykkt stjórnar/nefndar frá 2003 er fjallað um 

Bláfjallanefnd og fólkvanginn. Þá var heiti þjónustusamnings frá 2003 „Þjónustusamningur milli 

sveitarfélaga með aðild að Bláfjallanefnd og Bláfjallanefndar“ en til er samkomulag 9 

sveitarfélaganna um rekstur skíðasvæðanna og Bláfjallafólkvangs sbr. 55. gr. náttúruverndarlaga 

                                                           
8 Páll Guðjónsson. Minnisblað til stjórnar SSH, dagsett 29. október 2010. 
9 Upprunalegt samkomulag finnst ekki. Stuðst er við önnur gögn varðandi umfjöllun um þetta samkomulag og auglýsingu ráðuneytis. 
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nr. 44/1999 og auglýsingu þess efnis.10 Engin umfjöllun er um Bláfjallanefnd né hlutverk SHB 

sem stjórn Bláfjallafólkvangs í gildandi þjónustusamningi frá 2008 og því staða þessa verkefnis 

óljós.   

Bláfjallafólkvangur11 var stofnaður árið 1973 með friðlýsingu svæðisins, sem er alls um 84 km2. 

Hlutverk Bláfjallafólkvangs er að standa að rekstri fólkvangs sem starfar í samráði við 

Náttúruvernd ríkisins og eftir lögum um náttúruvernd.12 

Umsýsla þessa fólkvangs er ekki skýr. Eins og fram hefur komið er ekki sérstaklega talað um 

fólkvanginn í núgildandi þjónustusamningi frá 2008. Eldri þjónustusamningur og samþykktir 

stjórnar/nefndar frá 2003 bera þess merki að Bláfjallafólkvangur falli undir verksvið 

stjórnar/nefndar SHB og að framkvæmdastjóri SHB sé einnig framkvæmdastjóri 

Bláfjallafólkvangs. Til er sérstakt samkomulag þess efnis á milli 12 sveitarfélaga en í þessari 

úttekt reyndist gagnaöflun erfið og aðeins fannst umfjöllun þess efnis þegar önnur sveitarfélög 

hafa verið að ganga í samstarfið um Bláfjallafólkvang. Því virðist sem misræmi gæti á milli þeirra 

sem stóðu upprunalega að fólkvanginum og þeirra sem standa að núverandi þjónustusamningi. 

Ábending: Skýra þarf stöðu verkefna Bláfjallafólkvangs gagnvart SHB. Taka þarf afstöðu til þess 
með hvaða hætti sinna eigi fólkvanginum, hvort hann eigi að heyra undir og/eða vera hluti af SHB 
eða í sérstakri samvinnunefnd. Mikilvægt er að fara yfir upprunalega stofnun Bláfjallafólkvangs, 
finna samkomulagið og yfirfara.  

4.2 Stjórn/nefnd 
Í 2. grein þjónustusamnings er, eins og áður hefur komið fram, fjallað um hlutverk og skipulag 

stjórnar/nefndar Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Þar kemur fram að SHB er ráðgefandi aðili 

eigenda og eru nefndarmenn fulltrúar þeirra sveitarfélaga sem aðild eiga að rekstrinum. Fulltrúar 

sveitarfélaganna í nefndinni eru tengiliðir nefndarinnar við sveitarfélögin og bera ábyrgð gagnvart 

sveitarstjórnum á að rekstrar- og starfsáætlanir standist. 

Einnig kemur fram í sömu grein að sérstakar samþykktir gilda fyrir stjórn/nefnd SHB. 

Samþykktum er ætlað að skýra hlutverk stjórnar/nefndar. Samþykktirnar eru frá 30. september 

2003, „Samþykktir fyrir stjórn Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins og Bláfjallafólkvangs (áður 

Bláfjallanefnd)“ Samþykktirnar hafa ekki verið uppfærðar í tengslum við tilkomu nýs 

þjónustusamnings frá 2008. Við yfirferð samþykktanna kemur fram að misræmi er í efnistökum 

samþykkta og þjónustusamnings, t.d. hefur þeim sveitarfélögum sem eiga aðild að SHB13 farið 

fækkandi og þá er rekstrarstjórn ekki lengur starfandi.14   

Við yfirferð á þjónustusamningi og samþykktum er áberandi hve notkun orðanna „stjórn“ og 

„nefnd“ er misjöfn og orðin notuð á víxl. Skilningur á merkingu þessara orða er nefnilega ekki 

alltaf sá sami. Samkvæmt Fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra er rekstrarform Skíðasvæðanna K2-

                                                           
10 Auglýsing um fólkvang í Bláfjöllum, Stj.tíð. B. nr. 173/1985.  
11 Lög um náttúruvernd nr. 44/1999. 
12 Ákvæði friðlýsingarinnar voru endurskoðuð árið 1985 og samþykkt af menntamálaráðuneytinu með birtingu auglýsingar í 

Stjórnartíðindum B. nr. 173/1985 þess efnis. 
13 Þegar fyrsti þjónustusamningurinn var samþykktur árið 2003 voru 12 sveitarfélög sem komu að honum en við endurnýjun 

samningsins árið 2008 hafði þeim fækkað niður í sjö. 
14 Á fundi stjórnar SHB 7. febrúar 2008 er samþykkt að leggja rekstrarstjórn niður. 
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stofnun sveitarfélags15, og falla þau undir þá skilgreiningu að vera eins og hver önnur stofnun 

innan sveitarfélags. Þegar fjallað er um stjórn er í mörgum tilvikum verið að vísa til stjórnar sem 

starfar samkvæmt félagsformi með sérstökum lögum eins og á við um sameignarfélög eða 

hlutafélög. Þessi félagsform byggja á lögum sem skilgreinir skyldur og hlutverk stjórnar. Algengt 

er að nefndir séu skipaðar á vegum sveitarfélaga, sem hafa mismunandi stjórnsýslulega stöðu 

með tilliti til þeirra verkefna og umboða sem nefndum hefur verið falið hverju sinni.  

Í viðtölum og í greiningu á stöðu stjórnar/nefndar SHB kemur fram að hlutverk 

stjórnarinnar/nefndarinnar er ekki nógu skýrt og þörf á að skýra betur umboð og ábyrgð 

stjórnar/nefndar. Jafnframt þarf að liggja fyrir hvaða ákvarðanir falla undir annars vegar 

Skíðasvæðin og hins vegar aðra aðila, s.s. byggðaráða og Samtök sveitarfélaga 

höfuðborgarsvæðisins (SSH). 

Fram kom að sveitafélögin hafi ekki haft samráð um skipun í stjórnina/nefndina og því bent á að 

fylgja mætti betur  ákvæðum jafnréttislaga um kynjahlutföll. 

Ábending: Stjórnsýsluleg staða stjórnar/nefndar Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins er óskýr. 
Skýra þarf umboð og hlutverk stjórnar/nefndar SHB. Staða stjórnar/nefndar SHB þarf að vera vel 
afmörkuð, umboð skilgreint og sameiginlegur skilningur á stöðu stjórnar/nefndar og annarra 
aðila, s.s. byggðaráða og Samtaka sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins. Taka þarf afstöðu til 
notkunar hugtakanna „nefnd“ eða „stjórn“.  

Einnig þarf að huga að leikreglum fyrir stjórn/nefnd, samþykktir og starfsreglum, sem ætlað er að 
ramma inn hlutverk og verklag stjórnar/nefndar. T.d. hafa samþykktirnar frá 30. september 2003, 
ekki verið uppfærðar í tengslum við tilkomu nýs þjónustusamnings frá 2008 og leiðrétta þarf 
misræmi í áherslum þeirra og þjónustusamnings.  

Í þjónustusamningnum koma einnig fram helstu áherslur sem sveitarfélögin setja starfsemi 

Skíðasvæðanna og þann árangur stefnt er að  ná. Þar kemur einnig fram að stefnt skuli að því að 

„nefndin hittist einu sinni í mánuði frá september til maí ár hvert.“    

Skoðaðar voru fundargerðir stjórnar/nefndar SHB frá janúar 2008 til og með mars 2012.16 Við 

yfirferð á fundargerðunum má sjá að í tengslum við umfjöllun um stefnumótun Skíðasvæðanna 

á árunum 2010 og 2011 vegur þyngst umræða um snjóframleiðslu17 (heildarstefnumótun 

rædd18). Lagður er grundvöllur að framtíðarstefnumótun í starfsemi Skíðasvæðanna í 3. gr. 

þjónustusamningsins, þar sem megináhersla er lögð á að hafin verði snjóframleiðsla og ef af 

verði skuli koma til viðaukasamningur þegar endanleg kostnaðaráætlun vegna framleiðslunnar 

liggur fyrir. 

 

 

                                                           
15 Þetta er í raun vísun í flokkunarkerfi ríkisskattstjóra um tegund starfsemi, en K2 merkir stofnun sveitarfélags. Sveitarfélagið sækir 

um kennitölu og skilgreinir sem starfsemi á sínum vegum. Skilgreiningu á stofnunum sveitarfélaga má finna í auglýsingu um 
reikningsskil sveitarfélaga nr. 790/2001: Rekstrareiningar sem að öllu jöfnu falla undir a-lið 13. gr. reglugerðar um bókhald og 
ársreikninga sveitarfélaga nr. 944/2000. 

16 11 stjórnarfundir eru haldnir árið 2008, 10 stjórnarfundir eru haldnir 2009, alls 9 stjórnarfundir eru haldnir 2010, árið 2011 eru 
einnig haldnir níu stjórnarfundir og frá janúar - mars 2012 hafa verið haldnir fjórir stjórnarfundir. 

17 Snjóframleiðsla er til umræðu á öllum árunum sem fundargerðirnar voru skoðaðar. 
18 Fundargerð stjórnar dagsett 1. september 2011. 
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Á árunum 2008, 2009 og 2010 fer fram umræða í stjórn/nefnd um skipulag/deiluskipulag á 

Bláfjallasvæðinu er varðar nýtingu svæðisins. Samhliða þessari umfjöllun fer fram mikil umræða 

um úttekt á vatnsverndarmálum á Bláfjallasvæðinu og farið er yfir niðurstöðu skýrslu Mannvits 

ehf. um álags- og áhættumat á Bláfjallasvæðinu.19 Einnig er rætt um önnur stefnumótandi 

verkefni; t.d. ímyndarvinnu fyrir svæðin sem og um vetraríþróttir fatlaðra og hjólreiðagarð/-

vang í Skálafelli sem leiddi til þess að um sumarið 2011 sáu Skíðasvæðin um að reka 

hjólreiðagarð í Skálafelli. 

Varðandi eftirlit með starfseminni á því tímabili sem skoðað er, fer fram umræða á 

stjórnarfundum um fjármál og rekstur, fjárhags- og rekstraráætlanir og framkvæmdaáætlanir. 

Yfir veturinn eru lögð fram á stjórnarfundum fjárhagsupplýsingar og rekstraryfirlit frá ÍTR. 

Þessar upplýsingar koma ekki fram í öllum fundargerðum. Á flestum fundum stjórnar leggur 

framkvæmdastjóri fram minnisblað er gefur í stuttu máli yfirlit um ýmis málefni sem tengjast 

daglegum rekstri og framkvæmdum svæðanna. Nú í vetur hefur verið leitast við að skoða enn 

frekar leiðir til hagræðingar ásamt því að umræða hefur farið fram um stjórnsýslulega stöðu 

stjórnar/nefndar og óskað var eftir úttekt þess efnis. 

Ábending: Bæta þarf frágang fundargerða, sérstaklega er varðar skráningu, skjölun og vistun 
fylgigagna til þess að umfjöllun og afgreiðsla mála verði skýrari varðandi rekjanleika ákvarðana 
stjórnar/nefndar. 

4.3 Íþrótta- og tómstundasvið 
Í þjónustusamningnum fær ÍTR skilgreint hlutverk. Í fyrstu grein samningsins segir að ÍTR muni 

hafa eftirlit með starfseminni. Jafnframt skal framkvæmdastjóri ÍTR hafa eftirlit með rekstri 

Skíðasvæðanna og sitja fundi stjórnarinnar/nefndarinnar. Samkvæmt 2. grein samningsins skulu 

fjárhagsupplýsingar sendar á þriggja mánaða fresti til sveitarfélaga og sé það á ábyrgð ÍTR að 

annast það. Í sömu grein kemur fram að stjórn/nefnd SHB ráði framkvæmdastjóra 

Skíðasvæðanna og að næsti yfirmaður framkvæmdastjóra sé framkvæmdastjóri ÍTR. Þetta 

ákvæði samningsins veldur því að staða framkvæmdastjóra er ekki nógu skýr, þar sem hann 

heyrir undir tvo aðila, þ.e. hann starfar fyrir stjórn/nefnd en heyrir einnig undir 

framkvæmdastjóra ÍTR. Greina þarf t.d. boðvald hvors aðila um sig gagnvart framkvæmdastjóra 

SHB. 

Í 1. greininni segir að bókhald eigi að færa í fjárhags- og áætlunarkerfi Reykjavíkurborgar og í 4. 

greininni að launaútreikningar og launagreiðslur verði á vegum ÍTR og starfsmenn 

Skíðasvæðanna verði starfsmenn Reykjavíkurborgar. Skíðasvæðin eiga samkvæmt sömu grein 

að starfa í samræmi við starfsmannastefnu Reykjavíkurborgar. Í 5. greininni er síðan hnykkt á 

því að á þriggja mánaða fresti skuli ÍTR skila rekstraryfirlitum til sveitarfélaganna, þar sem gerð 

verði grein fyrir rekstri og framgangi verkefna.  

Misjafnt er hvernig þessu viðskiptasambandi við Reykjavíkurborg er sinnt; tekin eru gjöld eða 

þóknun fyrir bókhaldsþjónustu Reykjavíkurborgar en ekki fyrir þjónustu ÍTR. ÍTR gegnir 

                                                           
19 Á fundi stjórnar SSH 1. nóvember 2010 var samþykkt að fela framkvæmdastjóra að hefja undirbúning að gerð áhættumats fyrir 

skíðasvæðið í Bláfjöllum um ásættanlegt álag og þolmörk svæðisins m.t.t. tengsla þess við vatnsöflunar- og vatnsverndarsvæði 
höfuðborgarsvæðisins. 
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mikilvægu hlutverki er snýr að rýningu og greiningu bókhaldsupplýsinga ásamt áætlanagerð og 

hefur umsjón með gerð fjárhagsupplýsinga um stöðu rekstursins, sem senda skal á þriggja 

mánaða fresti til aðildarsveitarfélaganna. Að sögn framkvæmdastjóra SHB hefur hann aðgengi að 

bókhaldskerfi Agresso en nýtir það eingöngu til þess að samþykkja reikninga og reiðir sig á 

fjármálastjóra ÍTR er varðar heildaryfirsýn yfir stöðu og fjármálastjórnun Skíðasvæðanna. Þeir 

hittast reglulega og fara yfir fjárhagsupplýsingar.  

Ábending: Skilgreina þarf stöðu framkvæmdastjóra SHB og boðvald aðila máls, stjórnar/nefndar 
annars vegar og hins vegar framkvæmdastjóra ÍTR.     

Skilgreina þarf viðskiptasamband við ÍTR og eðlilegt að greidd sé þóknun fyrir vinnu ÍTR til 
samræmis við bókhaldsþjónustu á vegum Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar.  

Formgera þarf upplýsingagjöf frá ÍTR til sveitarfélaga og yfirfara vistun gagna. 

4.4 Eigendavettvangur 
Eins og áður segir er hver nefndarmaður Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins fulltrúi síns 

sveitarfélags og ber ábyrgð á upplýsingagjöf til þess. 20  Ekki eru haldnir formlegir 

eigendavettvangsfundir en hver og einn fulltrúi sækir umboð sitt til síns byggðaráðs.  

Í viðtölum kom fram að svo virðist sem hluti ákvarðanatöku hafi flust frá stjórn/nefnd 

Skíðasvæðanna inn á borð stjórnar SSH. Við skoðun á fundargerðum SSH21 kom fram að á árinu 

2008 koma málefni tengt SHB sex sinnum inn á borð stjórnarinnar, þrisvar sinnum árið 2009, 

tvisvar sinnum árið 2010 og fimm sinnum er fjallað um málefni SHB á árinu 2011. Á árinu 2008 

er þjónustusamningurinn fjórum sinnum ræddur í stjórn SSH í tengslum við vinnu við 

endurnýjun þjónustusamnings. Í fundargerðum SSH má sjá að rætt er um hagræðingarkröfu til 

samstarfsverkefna í samræmi við hagræðingaraðgerðir sveitarfélaga. Af fundargerðum SSH í 

október og nóvember 2009 kemur fram að farið hefur verið að tillögum SSH við 

fjárhagsáætlunargerð SHB til að ná fram hagræðingu og lækkunum á framlögum 

sveitarfélaganna til samræmis við þau viðmið sem sveitarfélögin þurfa að vinna eftir í sinni 

fjárhagsáætlunargerð.  

Einnig hafa erindi borist á milli aðila (stjórnar SSH og SHB), sérstaklega er snýr að 

stefnumarkandi málefnum um mögulega snjóframleiðslu. Eins og áður hefur komið fram lét SSH 

framkvæma úttekt, álags- og áhættumat á Bláfjallasvæðinu, sem m.a. greindi möguleg áhrif 

snjóframleiðslu á umhverfið. Á fundi stjórnar SSH í nóvember 2011 kemur svo fram að stjórnin 

telji nauðsynlegt að fá rýningu á fyrirliggjandi gögnum um veðurfarslegar forsendur til 

snjóframleiðslu í Bláfjöllum og tryggari upplýsingar um líklega þróun veðurfars á næstu árum til 

að skapa fullnægjandi vissu um snjóframleiðsluna.  

Samvinna er á milli ÍTR og SSH varðandi upplýsingagjöf um stöðu Skíðasvæðanna. Sama 

minnisblað með sömu upplýsingum um fjárhagsáætlun Skíðasvæðanna 2011 er lagt, annars 

                                                           
20 Sbr. 2. gr. þjónustusamningsins, 2008.  
21 Á árinu 2008 koma málefni tengt SHB sex sinnum inn á borð stjórnarinnar, þrisvar sinnum árið 2009, tvisvar árið 2010 og fimm 
sinnum er fjallað um málefni SHB árinu 2011. 
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vegar fyrir stjórn SSH22 og undirritað af framkvæmdastjóra SSH og framkvæmdastjóra ÍTR. Hins 

vegar er minnisblaðið sent til borgarráðs23 og er þá aðeins undirritað af framkvæmdastjóra ÍTR. 

Í fundargerð SSH frá 7. nóvember 2011 kemur svo fram að stjórn SSH fallist á tillögur í umsögn24 

fjármálastjóra Reykjavíkurborgar vegna fjárhagsáætlunar Skíðasvæðanna fyrir 2012 en þar er 

m.a. gert ráð fyrir óbreyttum rekstrarframlögum og að fjárfestingarframlög hækki um 25 mkr. 

Hér er vakin athygli á því að umsögn fjármálastjóra Reykjavíkurborgar virðist ekki hafa verið 

unnin í samvinnu við framkvæmdastjóra SHB sem samkvæmt þjónustusamningi hefur skilgreint 

hlutverk um að vinna að gerð starfs- og fjárhagsáætlunar SHB.  

Einnig kom fram í viðtölum að mikilvægt er að tryggja gott upplýsingastreymi á milli SHB og SSH 

þar sem endanlegar ákvarðanir, að mati viðmælenda, liggja í mörgum tilvikum hjá SSH en ekki 

endilega hjá stjórn/nefnd SHB. Gagnlegt hefur verið að einn fulltrúi í stjórn SHB situr bæði í 

stjórn SSH og SHB og getur hann upplýst stjórn/nefnd SHB um umræðuna hjá SSH.  

Svo virðist sem SSH hafi sinnt hlutverki sem samráðsvettvangur eigenda. Í 2. gr. samþykkta SSH 

kemur fram að markmið samtakanna sé „að vera vettvangur samráðs og samstarf 

aðildarsveitarfélaganna, vinna að sameiginlegum hagsmunamálum þeirra og vera sameiginlegur 

málsvari þeirra.“ Þetta samráð hefur ekki verið formgert og vakin er athygli á því að ekki kemur 

fram í þjónustusamningi umfjöllun um hlutverk SSH. Því er staða SSH í raun ekki skilgreind 

frekar en sem fram kemur í samþykkt þeirra og umboð og hlutverk gagnvart SHB óskýrt. 

Ábending: Mikilvægt er að til staðar sé formlega skilgreindur eigendavettvangur þar sem 
grundvöllur starfseminnar er ræddur og mótuð svokölluð eigendastefna gagnvart 
samrekstrarverkefni SHB. Í samstarfi sveitarfélaga er eigendavettvangur þar sem grundvöllur 
samstarfsins sé ræddur. 

Stjórnsýsluleg staða SSH gagnvart SHB hefur ekki verið skilgreind. Á undanförnum árum virðist 
samráðsvettvangur SSH hafa verið nýttur að einhverju leyti sem eigendavettvangur, þar sem rætt 
hefur verið um stefnumarkandi málefni er snúa að starfsemi SHB og fjárframlögum eigenda til 
SHB. Fullmótaðar tillögur um framlög eigenda eru settar fram og sendar til samþykkis hjá 
byggðaráðum aðildarsveitarfélaga SHB. Hlutverk stjórnar/nefndar og framkvæmdastjóra SHB eru 
því ekki skýr og ekki gætir samræmis við það sem stendur í þjónustusamningi er varðar 
undirbúning gerð fjárhagsáætlana SHB.   

Miðað við núverandi starfsemi þarf að greina og taka ákvörðun um hlutverk og umboð SSH 
gagnvart SHB; skilgreina þarf m.a. hvort SHB þurfi fyrirmæli frá hverju aðildarsveitarfélagi fyrir 
sig eða hvort umboð aðildarsveitarfélaga um fyrirmæli eigenda liggi hjá SSH. 

 

4.5 Eigendastefna 
Við endurskoðun á þjónustusamningi um Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins, þ.e. 

samrekstrarverkefni sveitarfélaganna sjö, er mikilvægt að yfirfara núverandi fyrirkomulag 

samstarfsverkefnisins, móta stefnu um starfsemi og framtíðarsýn. Tryggja þarf að til staðar sé 

sameiginleg sýn eigenda um starfsemi SHB. Tilgangurinn með því að eigendur komi saman og 

                                                           
22 Minnisblað, Rekstur skíðasvæðanna – fjárhagsáætlun 2011, sent til stjórnar SSH dagsett 6. janúar 2011. 
23 Minnisblað, Til minnis vegna fjárhagsáætlunar skíðasvæðanna árið 2011, dagsett 31. janúar 2011. 
24 Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar (2011). Greinargerð með fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar árið 2012. 
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marki stefnu um samrekstur verkefnis eins og SHB, er að tryggja faglega og skilvirka stjórnun 

verkefnisins. Jafnframt þarf að skilgreina með hvaða hætti eigendur (sveitarfélögin) hyggjast 

sinna eigendahlutverki sínu.  

Eigendastefna þarf að geta tekið á a.m.k. eftirfarandi: 

1. Tilgangur og yfirmarkmið samrekstrarverkefnis sveitarfélaga. Skilgreina helstu markmið 

eignarhaldsins.  

2. Markmið og þjónustustig. Setja fram meginstefnu og eftirlitshlutverk. 

3. Skipulag eigendahlutverksins — hverskonar rekstrarform eigi að vera. Skilgreina ábyrgð og 

umboð hvers aðila og tengsl milli þeirra og/eða aðgreiningu starfa eða hlutverk hvers um 

sig, eigenda, stjórnar/nefndar og framkvæmdastjóra.  

4. Kröfur og viðmið í rekstri. Fjárhagsleg markmið og arðsemiskröfur. Kröfur um samsetningu 

sértekna á móti framlögum.  

5. Eigendafundir. Skilgreina í hvaða tilvikum kalla þurfi eftir aukafundi eigenda og umboði 

þeirra, þar sem m.a. er fjallað um hvenær skuli leita eftir umboði eigenda um mikilvægar 

fjárhagslegar ákvarðanir. 
 

Skíðasvæðin eru samrekstrarverkefni sveitarfélaga þar sem nefnd/stjórn hefur það hlutverk að 

fylgja eftir framgangi þjónustusamningsins. Samvinna sveitarfélaga er flókin og sveitarfélög 

byggja ákvarðanir á fjölskipuðu valdi, byggðaráði. Framsal þess til samstarfsverkefna þarf því að 

vera formgert. Nokkrar leiðir eru til staðar er varða samstarf sveitarfélaga. Eftirfarandi eru leiðir 

sem hægt er að skoða varðandi rekstrarfyrirkomulag Skíðasvæðanna: 

 

1. Samrekstrarverkefni — samstarfssamningur milli aðila um verkefnið.   

2. Setja á stofn félag — félagsform valið er hentar samrekstrarverkefninu.   

3. Sveitarfélög geta keypt þjónustu af einu sveitarfélagi.  

 

Þegar litið er til rekstrar Skíðasvæðanna er hægt að segja að um langtímaverkefni sé að ræða, 

sem er þó nokkuð að umfangi; 250 mkr. í rekstri og efnahagur um 500 mkr., með mannafla allt 

frá 5 til 45 starfsmanna. Einnig þarf að horfa til þess ef halda á áfram að vinna að stefnumörkun 

um snjóframleiðslu í Bláfjöllum, sem kallar á umtalsverða fjárfestingu og rekstur fyrir eigendur. 

Því er mikilvægt að meta og greina form og fyrirkomulag rekstrar sem hentar SHB. 

 

Núverandi fyrirkomulag veitir ekki þann ramma er tekur með afgerandi hætti á hlutverki, 

umboði og ábyrgð stjórnar/nefndar. Félagsform K2 flokkar SHB sem hverja aðra stofnun er 

fellur undir stjórnsýslulög. Rekstur Skíðasvæðanna er ekki lögbundinn, sveitarfélögum er í 

sjálfsvald sett með hvaða hætti þau sinna íþrótta- og tómstundarstarfi.25 Tilgangur með hinum 

ólíku félagsformum er að skapa regluverk er rammar inn hlutverk stjórnar/nefndar, 

framkvæmdastjórn og samskipti stjórnar/nefndar við eigendur.   

 

 

 

 

 

                                                           
25 Hér er ekki tekin afstaða til Bláfjallafólksvangs, en sveitarfélögum er sjálfsvald sett að sinna því samstarfi. Verkefni og málsmeðferð 

fólksvangs eru háð opinberu regluverki. 
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Endurskoðun þjónustusamnings: 

Síðustu tíu árin hafa verið í gildi tveir þjónustusamningar sem hvor um sig gilti til fimm ára. 

Fyrirliggjandi er að taka ákvörðun um framhald samstarfsins, með hvaða hætti það eigi að vera, 

bæði hvað varðar stjórnskipulag og umfang. Verði ákveðið að gera nýjan samning til fimm ára er 

mikilvægt að fyrir liggi áætlun um hvort frekar eigi að byggja upp starfsemina á skíðasvæðunum 

og hve mikið fjármagn eigendur eru tilbúnir að leggja í verkefnið. Taka þarf m.a. eftirfarandi 

atriði til umfjöllunar:  

Stjórnskipuleg staða/umgjörð: Við endurskoðun núverandi þjónustusamnings þarf að yfirfara 

fyrirkomulag verkstýringar á verkefninu. Formgera þarf samskipti á milli eigenda, tryggja samráð 

aðildarsveitarfélaga og ábyrgð á utanumhaldi og framkvæmd starfseminnar þarf að vera einföld 

og skýr.    

 

Forsendur rekstrar: Gera þarf kröfu um rekstrarlíkan sem skilar rekstrarniðurstöðu í jafnvægi. 

Umfang þjónustunnar, viðhald og uppbyggingu búnaðar og mannvirkja þarf að sníða að 

samanlögðum tekjum, annars vegar framlögum sem eigendur leggja til starfseminnar og hins 

vegar þeim sértekjum sem vænta má frá rekstri.   

Þjónustustig: Skilgreina þarf þjónustustig SHB og með hvaða hætti þjónustunni verði sinnt. 

 

Hér að neðan er stillt upp tveimur valkostum til frekari skoðunar í tengslum við endurskoðun 

þjónustusamnings og fyrirkomulag verkefnisins; þó svo að hægt sé að horfa til fleiri valkosta 

eins og fram hefur komið:  

   

A. Samrekstrarverkefni — líkt og er nú til staðar.  

Ef haldið er áfram með núverandi fyrirkomulag þarf að skerpa á og skilgreina betur hlutverk og 

umboð nefndar/stjórnar. Ákvarða þarf með hvaða hætti eigendahlutverkinu er sinnt og stilla 

upp viðskiptasambandi við Reykjavíkurborg, sem hýsingaraðila þessarar útvistuðu 

stoðþjónustuverkefna, mannauðs, bókhalds- og fjármálastjórnunar.  

Huga þarf að eftirfarandi:  

Eigendavettvangur. Nauðsynlegt er að a.m.k 3‒5 ára fjárhagsáætlun SHB liggi fyrir og 

meginlínur í stefnu og tilgangi samstarfsins. Einnig á eigendavettvangur að bera ábyrgð á og taka 

upp þjónustusamning og endurskoða ef breyting verður á forsendum samstarfsins. Umboð 

eigendavettvangs þarf að vera skýrt. 

Samráðsnefnd (verkefnisstjórn þjónustusamnings). Sæti eiga fulltrúar eigenda og hefur nefndin 

það hlutverk að fylgja eftir framgangi þjónustusamnings, tryggja upplýsingaflæði á milli 

sveitarfélaga og gæta samræmingu þeirra á milli í samræmi við væntingar 

eigenda/sveitarfélagsins.  

Vistun verkefnisins. Skýra þarf viðskiptasamband við Reykjavíkurborg er varðar umsýslu, 

mannauð, fjármálastjórnun og bókhald; og formgera fyrirkomulagið eins og það er í dag. 

Skilgreina þarf boðvald og samband á milli aðila máls. Umboðskeðjan þarf að vera skýr; 

framkvæmdastjóri SHB heyrir undir framkvæmdastjóra ÍTR og aðrir starfsmenn SHB heyra 

undir framkvæmdastjóra SHB.  
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Framkvæmdastjóri ÍTR ber þá í raun ábyrgð á umsýslu og framgangi þjónustusamnings, 

framkvæmdastjóri SHB ber ábyrgð á framkvæmd samningsins og er næsti yfirmaður 

starfsmanna verkefnisins.   

 

B. Setja á stofn félag — félagsform valið er hentar samrekstrarverkefni sveitarfélaganna.  

Ef eigendur vilja hafa starfandi sérstaka stjórn, með stöðu og hlutverk eins og hvert annað 

sjálfstætt félag er mikilvægt að umgjörðin sé með þeim hætti að hún gefi þann ramma sem til 

þarf við að formgera hlutverk og ábyrgð stjórnar sem og samskipti við eigendur. Með því að velja 

félagsform sf./hf. (ohf.) bs. er byggt á lagaramma þess félagsforms sem valið er. Um leið tekur 

lagaramminn á hlutverki og ábyrgð stjórnar og samskiptum við eigendur ásamt hlutverki 

framkvæmdastjóra. Ef ákveðið er að velja hf.(ohf.)-formið, opnast sá möguleiki að ná fram 

frekara svigrúmi í mannauðsmálum; starfsmenn þurfa ekki endilega að vera starfsmenn 

Reykjavíkurborgar. Eignarhald og skuldbindingar verður skýrt. Til að tryggja framboð 

þjónustustigs þarf þó að skilgreina sérstaklega framlög eða þátttöku eigenda í skuldbindingu til 

þjónustukaupa. 

Huga þarf að eftirfarandi: 

Eigendavettvangur. Skilgreindur að hluta til með félagsforminu, verkefni aðalfunda og boðun 

aukaaðalfunda eftir því sem við á. Þó er mikilvægt að skilgreina með hvaða hætti eigendur sinni 

eigendahlutverki og hafi samráð um framlög og eigendastefnu.  

Stjórn. Umboð og verkefni skilgreind samkvæmt lagaumgjörð þess félagsform sem valið er og að 

farið sé eftir viðmiðum um góða stjórnarhætti fyrirtækja.  

Vistun verkefnisins. Ýmsir möguleikar eru uppi varðandi vistun verkefnisins. Verkefnið getur 

verið vistað hjá einu sveitarfélagi eða hjá SSH. 

 

C. Aðrir valkostir  

Sveitarfélög geta t.d. keypt þjónustu af einu sveitarfélagi eða boðið starfsemina út. Þessir 

valkostir voru ekki skoðaðir sérstaklega í þessari úttekt en samt sem áður nauðsynlegt að vekja 

athygli á þeim.   

 

Umræða og ákvarðanir í tengslum við ofangreinda valkosti reyna á pólitíska stefnumörkun 

eigenda.  
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