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Efni: Endurskoðunarbréf 2010/001 
 
Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar hefur lokið skoðun á innra eftirliti hjá Bílastæðasjóði 
samkvæmt verksamningi Innri endurskoðunar og Bílastæðasjóðs. Stuðst var við alþjóðleg viðurkennd 
viðmið COSO-nefndarinnar um innra eftirlit. Upplýsinga var m.a. aflað með spurningalista og viðtölum 
við stjórnendur og lykilstarfsmenn ásamt öflun annarra gagna hjá fyrirtækinu. 
 
Bílastæðasjóður Reykjavíkur var stofnaður árið 1988 og tók hann við hlutverkum bílastæðasjóðs og 
stöðumælasjóðs Reykjavíkurborgar. Bílastæðasjóður annast rekstur gjaldskyldra bílastæða, hefur 
almennt eftirlit með bifreiðastæðum í borginni, sér um álagningu og innheimtu stöðvunarbrotagjalda 
auk þess sem honum hefur verið falið að byggja og reka bílastæðahús til almenningsnota. Hjá 
Bílastæðasjóði starfa 28 manns. 
 

Helstu niðurstöður: 

Stjórnskipuleg staða Bílastæðasjóðs hefur tekið breytingum á undanförnum árum. Frá stofnun 
sjóðsins hefur yfirumsjón hans verið færð á milli ólíkra staða innan borgarkerfisins og er hann nú 
staðsettur á Umhverfis- og samgöngusviði. Bílastæðasjóður tilheyrir b-hluta fjárhagsáætlunar, sem 
felst í fjárhagslegu sjálfstæði hans frá Aðalsjóði. Í framkvæmd virðist Bílastæðasjóður í sumum 
tilvikum vera meðhöndlaður sem B-hluta félag og öðrum tilvikum sem starfsemi í A-hluta. Í viðtölum 
og greiningu á starfsemi sjóðsins kom fram að ekki virðist samræmi á milli þess í hvaða tilvikum vert 
er að meðhöndla sjóðinn sem B-hluta starfsemi og hvenær sem starfseiningu innan A-hluta. 

Bent er á óljósa stjórnskipulega stöðu Bílastæðasjóðs með tilliti til framsals valds og ábyrgðar 
borgarráðs til fagráðs, sviðstjóra og framkvæmdastjóra sjóðsins. Mikilvægt er að staða 
Bílastæðasjóðs sé skýr og vel afmörkuð gagnvart stjórnendum og starfsmönnum sjóðsins en einnig 
þarf að vera sameiginlegur skilningur á stöðu sjóðsins innan borgarkerfisins. Skilgreina þarf betur 
vald og hlutverk fagráðsins gagnvart sjóðnum, stöðu lykilstjórnenda sviðsins gagnvart sjóðnum og 
umboð og stöðu framkvæmdastjóra. Í þessu samhengi þarf að uppfæra samþykktir sjóðsins og 
fagráðs. 

Ekki er einsýnt með hvaða hætti og hvaða aðferðafræðilegu nálgun skuli beitt við að styrkja 
stjórnsýslulega stöðu sjóðsins. Almennt gildir um B-hlutafélög að þau eru sjálfstætt starfandi með 
stjórn en á hinn bóginn er Bílastæðasjóður staðsettur innan A-hluta starfsemi borgarinnar. Innan 
núverandi laga virðist Reykjavíkurborg hafa nokkuð svigrúm til ólíkra útfærslna á fyrirkomulagi og 
stjórnsýslulegri stöðu sjóðsins, og því reynir á pólitíska stefnumörkun þegar styrkja á stjórnsýslulega 
stöðu.  

 Koma þarf til pólitísk stefnumótun og/eða eigendastefnu um sjóðinn og marka skýra stefnu 
um stjórnsýslulega stöðu.  

Hafa má til hliðsjónar þrjár nálganir við endurskoðun stjórnsýslulegrar stöðu Bílastæðasjóðs: 



 
 Viðhalda núverandi stjórnsýslulegri stöðu. Skilgreina þyrfti betur aðkomu, ábyrgð og 

skyldur umhverfis- og samgönguráðs gagnvart sjóðnum, m.a. með því að uppfæra samþykkt 
ráðsins. Skilgreina þarf ábyrgð og umboð framkvæmdastjóra og uppfæra samþykkt sjóðsins. 
Einnig þarf að formfesta og skilgreina ábyrgð og skyldur sviðstjóra Umhverfis- og 
samgöngusviðs gagnvart sjóðnum. 

 Breyting á félagsformi. Félagsform sjóðsins er skilgreint sem K2-stofnun sveitarfélags. Ekki 
virðast gerðar neinar formkröfur til stofnana sveitarfélaga og því er Reykjavíkurborg í 
sjálfsvald sett hvert félagsform sjóðsins er. Ein leið er að stofna til sérstaks félags, sameignar- 
eða hlutafélags, sem hefur lagalegar stoðir stjórnskipulags, t.d. stjórn, umboð 
framkvæmdastjóra o.fl. Við það yrði sjóðurinn í samskonar stöðu og Félagsbústaðir hf. eða 
Malbikunarstöðin Höfði hf. Skoða mætti félagsform sem hentar eðli starfseminnar best. 
Félagsform styður við stjórnskipulega stöðu viðkomandi starfsemi. Uppgjör sjóðsins miðast 
við B-hluta starfsemi og starfa flestar starfseiningar, sem falla undir B-hlutaskilgreiningu, á 
grundvelli laga um félagsform hluta- eða sameignarfélags. Slíkt kallar þá á breytt 
stjórnskipulag hjá sjóðnum, þ.e. að skipuð verði sérstök stjórn og stjórnun starfseminnar 
verði gerð sjálfstæð frá A-hluta starfsemi borgarinnar.  

 Kanna möguleika á að færa eignir Bílastæðasjóðs til eignasjóðs. Reglugerðarumhverfi 
hefur breyst frá stofnun sjóðsins árið 1988. Með samþykkt reglugerðar nr. 944/2000 um 
bókhald og reikningsskil sveitarfélaga var samræming aukin í gerð ársreikninga og 
fjárhagsáætlana og raunkostnaður einstakra rekstrareininga gerður sýnilegri. Frá 1. janúar 
2002 hafa verið starfræktir eignasjóðir hjá Reykjavíkurborg, annars vegar með umsjón 
fasteigna og hins vegar gatna en þeir heyrðu áður undir Umhverfis- og tæknisvið. Með 
stjórnkerfisbreytingu hjá Reykjavíkurborg árið 2005 var Umhverfis- og tæknisvið lagt niður 
og á grundvelli þess tvö svið stofnuð; Framkvæmdasvið og Umhverfissvið. Með 
stjórnkerfisbreytingunni var Framkvæmdasviði falin ábyrgð á rekstri eignasjóðs og tengdum 
verkefnum. Eignaumsýsla er því aðgreind frá fagsviðum.  

Almennt á fagleg stefnumótun sér stað hjá fagsviðum t.d. uppbygging skólahúsnæðis, 
leikskóla o.frv. en framkvæmd á byggingu húsnæðisins sé á höndum Framkvæmda- og 
eignasviðs. Með hliðsjón af því mætti kanna þann möguleika að hafa sambærilegt 
fyrirkomulag að stefnumörkun um bílastæðamál hjá Reykjavíkurborg geti legið hjá 
Umhverfis- og samgöngusviði en eignarhald og umsjón með viðhaldi og byggingu húsnæðis 
og stæða hjá Framkvæmda- og eignasviði (eignasjóði). 
 

Innra eftirlit 

Framkvæmdastjóri er yfirmaður Bílastæðasjóðs og ber með því ábyrgð á innra eftirliti sjóðsins. Að 
hans sögn byggist innra eftirlit sjóðsins meira á hefðum en skrifuðum reglum og hefur það því að 
miklu leyti mótast af skipuriti sjóðsins þar sem hver yfirmaður heldur uppi virku eftirliti gagnvart 
undirmönnum sínum. Hugtakið „innra eftirlit“ birtist í skilningi starfsmanna í því að auka skilvirkni 
m.a. með lagfæringu á verkferlum, að bæta árangur og að gera sífellt betur og hafa jafnræði í heiðri 
gagnvart viðskiptavinum sjóðsins.  

Hér að neðan eru atriði sem betur mega fara og tækifæri eru til úrbóta: 

 Móta þarf formfastan feril fyrir miðlun upplýsinga til sviðstjóra og fagráðs Umhverfis- og 
samgöngusviðs um veigamikil atriði er varða innra eftirlit. Skilgreina þarf hvað, hvenær, af 
hverjum og hvernig miðla skuli upplýsingum til þeirra. Mikilvægt er að eftirlit stjórnenda 
grundvallist við að fara yfir árangur með tilliti til fylgni við markaða stefnu fyrirtækisins og 
skilgreinda árangursmælikvarða.  

 Mikilvægt er að starfsviðtal/frammistöðumat fari fram einu sinni á ári og æskilegt að það sé 
framkvæmt af næsta yfirmanni1. Nauðsynlegt er að starfsviðtalið sé skjalfest. Gera þarf 
áhættumat starfa fyrir starfsmenn; sérstaklega er það brýnt fyrir starfsmenn er starfa í 
útideild sjóðsins.  

                                                 
1 Við vinnslu skýrslunnar kom fram að í ár hafa allir starfsmenn sjóðsins farið í starfsmannaviðtöl. 



 
 Nauðsynlegt er að stjórnendur haldi áfram með þá vinnu sem hafin var árið 2005 við að nýta 

aðferðir áhættustjórnunar og gerð áhættuskrár fyrir sjóðinn. Huga þarf að formlegri 
áhættugreiningu og eftirliti í tengslum við nýtt tekju- og málaskráningarkerfi, enda vegur 
umfang þess þungt hjá sjóðnum. 

 Mikilvægt er að stjórnendur og starfsmenn vinni áfram við að skrá niður og skjalfesta þá 
þekkingu, ferla og verklagsreglur sem eru til staðar hjá Bílastæðasjóði. Nauðsynlegt er að 
formfesta innra eftirlit með því að setja fram skriflegt verklag, t.d. með öllum tekjuskilum, 
innheimtum og andmælarétti viðskiptavina.  

 Lagt er til að unnið verði að gerð gæðahandbókar sem nái yfir alla verkferla fyrirtækisins; t.d. 
verklagsreglur og leiðbeiningar sem snúa að ábyrgðarsviði og starfi sjóðsins.  

 Umbætur hafa átt sér stað í tekju- og málaskráningu. Frá og með áramótum 2009–10 hefur 
nýtt málaskráningarkerfi, IDEGA Software, leyst eldra kerfið Erindreka af hólmi2. Nýtt kerfi 
virðist henta rekstri sjóðsins vel, þó að enn sé verið að aðlaga það. Mikilvægt er að halda 
áfram að vinna að skráningu ferla í tengslum við endurskoðun innheimtumála. 

 Sjóðurinn þarf að skilgreina og yfirfara upplýsingatæknimál sín. Fullvissa þarf að vera til 
staðar um að afritunartaka sé framkvæmd á öllum kerfum sjóðsins, ef til þess kæmi að grípa 
þyrfti til hennar. Einnig þarf viðbúnaðaráætlun að vera til fyrir öll upplýsingakerfi sjóðsins. 
Nauðsynlegt er að allar verklagsreglur, ferlar og lýsingar séu vel skilgreindar og skjalfestar.  

 

 

Virðingarfyllst, 

 

 
Hallur Símonarson, 

innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar 

 

                                                 
2 Með tilkomu IDEGA Software flyst fjármálahluti kerfisins í Agresso en nýja kerfið heldur utan um andmæli og íbúakort. 


