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Reykjavíkurborg 

Innra eftirlit 
 

 

Innra eftirlit er hver sú aðgerð stjórnar, stjórnenda og starfsmanna, sem 

ætlað er að veita hæfilega vissu um að eftirfarandi markmið náist: 

 

 áreiðanleiki fjárhagslegra upplýsinga; 
 árangur og hagkvæmni starfseminnar; 
 starfsemi sé í samræmi við lög og reglur. 

 

Skilgreiningin vísar til þess að innra eftirlit er innbyggt í dagleg störf og er 

hluti af verkferlum, fremur en að vera sjálfstæð deild. Því verður að hafa í 

huga að það er ekki í meginatriðum bundið við handbækur og eyðublöð, en 

byggist að verulegu leyti á aðgerðum starfsmanna á öllum stigum 

skipulagsheildar og er eðlilegur hluti af daglegum störfum þeirra. 

 

Meginþættir innra eftirlits eru stjórnunareftirlit, eftirlitsaðgerðir, 

áhættumat, upplýsingakerfi (upplýsingar og samskipti) og eftirlitsumhverfi 

(samtímaeftirlit). 

 

Innra eftirliti er ætlað að tryggja að sett markmið náist, en það getur 

einungis veitt stjórnendum hæfilega vissu en ekki fullvissu. Þegar tekin er 

ákvörðun um umfang þess verður að taka mið af kostnaði og ávinningi.  

 

 

Sbr. skilgreiningu COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission): Internal Control — 

Integrated Framework, júlí 1994. 
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SAMANTEKT 

Í svari Innri endurskoðunar við fyrirspurn borgarráðs 4. júní 2009 um aðdraganda ákvörðunar 

eignastýringar Glitnis á fjárfestingum fyrir hönd Reykjavíkurborgar í víxilkröfu EFF var boðað að fara 

með fjárstýringu Reykjavíkurborgar í gegnum áhættumat. Innri endurskoðun fór markvisst yfir 

fyrirkomulag innra eftirlits með yfirferð á verklagsreglum, fundargerðum o.fl. í tengslum við 

fjárstýringu borgarinnar og birtast niðurstöður þeirrar könnunar í þessari skýrslu. Fjárstýringardeild 

hefur þegar hafist handa við úrlausn umbótaverkefna og athugasemda sem fram komu á vinnslutíma 

úttektarinnar. 

Fjárstýringardeild heldur utan um handbært fé A-hluta (aðalsjóður og eignasjóður) sem var 13,2 

milljarðar í árslok 2009. Í fjárhagsáætlun ársins 2010 er gert ráð fyrir að handbært fé verði um 12,6 

milljarðar króna í lok ársins. Fjárstýringardeild heldur utan um langtímalán A-hluta. Langtímaskuldir 

hafa aukist jafnt og þétt frá 2008 frá 8,2 m.kr. 2008 í 14 m.kr 2009 og áætlað að þær verði 19,4 

milljarðar1 í árslok 2010. Einnig hefur Fjárstýringardeild umsjón með fjárstýringu hjá Bílastæðasjóði, 

Skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins bs. og Austurhöfn TR. 

Á undanförnum árum hafa orðið breytingar á umfangi og viðfangsefnum fjárstýringar 

Reykjavíkurborgar. Fyrir hrun banka og fjármálastofnana var þriðja aðila falin stýring tæplega 

fjórðungs lausafjár en í dag sinnir borgin lausafjárstýringu með beinni hætti og ávaxtar allt lausafé í 

eigin nafni. Þá hafa þær breytingar orðið varðandi lánsfjármögnun að ákveðið var að leita eftir 

fjármagni með því að bjóða opna skuldabréfaflokka, sem opnar fyrir aukna virkni borgarinnar á 

skuldabréfamarkaði og eykur aðgengi að lánsfé. 

 

Stefnumótun 
Við rýningu núverandi reglna um fjárstýringu Reykjavíkurborgar þarf að greina betur á milli þess 

sem fellur undir stefnumótun annars vegar og útfærslu og framkvæmd fjárstýringar hins vegar.     Í 

tengslum við stefnumótunarvinnu þarf að skilgreina meginmarkmið og væntingar um árangur 

gagnvart hverju viðfangsefni fjárstýringar fyrir sig. Fylgni er á milli mögulegrar ávöxtunar og þeirrar 

áhættu sem tekin er. Ákvarðanir um langtíma- og skammtímaávöxtun byggja á mati á þeirri áhættu 

sem borgarsjóður er tilbúinn að taka. Því þarf að skilgreina áhættusækni eða -fælni sem fjárstýring 

borgarinnar ætti að miðast við hverju sinni.  

 

Nýir þættir í starfsemi fjárstýringar ættu að endurspeglast í stefnu og uppfærðum reglum. Í þessu 

samhengi er bent á að samningur um þátttöku Reykjavíkurborgar að viðskiptavakt Kauphallar 

Íslands sem samþykktur var í borgarráði 2. júlí 2009, fól í sér áherslubreytingar um virkari þátttöku 

Reykjavíkurborgar á verðbréfamarkaði.  

Setja þarf fram væntingar um árangur og yfirfara núverandi mælikvarða með það fyrir augum að 

byggja undir reglubundið eftirlit og mat á árangri sem m.a. felur í sér samanburð áætlana við 

raunniðurstöðu og samanburð við skilgreint viðmiðunarávöxtunarsafn.  

 

 

                                                           
1 Unnið upp úr fjárhagsáætlun 2010. 
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Fjárstýringarreglur 
Við framsetningu á stefnu og uppfærslu á reglum um fjárstýringu þarf að taka skýrari afstöðu til þess 

hvernig framsali valds og ábyrgðar skuli háttað við framkvæmd fjárstýringar. Yfirfara þarf stöðu og 

hlutverk fjárstýringarhóps og skerpa á umboði hans, t.d. varðandi hvaða mál eða ákvarðanir eiga að 

fara fyrir hópinn. Æskilegt er að formfesta enn frekar fyrirkomulag fjárstýringarfunda og skerpa 

skilin á milli deildarfunda fjárstýringardeildar sem taka á daglegri vöktun, og funda fjárstýringarhóps 

sem hefur yfirsýn og eftirlit með framkvæmd fjárstýringar. 

 

Fjárstýring ætti að byggja annars vegar á stefnu og markmiðum með framkvæmd hennar og hins 

vegar á viðeigandi verklagi, sem leiðbeinir á hvern hátt stefna og markmið skuli ná fram að ganga. 

Borgarráð leggur fram stefnu (stefnumótunarskjal) og felur í framhaldi Fjármálaskrifstofu að setja 

reglur (endurskoðun núgildandi fjárstýringarreglna) um hvernig verði staðið að framkvæmd hennar. 

Í þessu sambandi er mikilvægt að vel sé greint á milli þeirra sem bera ábyrgð á að setja 

fjárstýringarstefnu og þeirra sem eiga að sjá um framkvæmdina. Um leið þarf að yfirfara aðkomu og 

verkaskiptingu milli Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar og B-hluta fyrirtækja varðandi lántökur 

og lánastýringu vegna lána sem A-hluti Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á. 

 

Innra eftirlit 
Fylgja þarf eftir innleiðingu um áhættustjórnun. Gerð áhættumats er hluti af viðvarandi vöktun 

starfsmanna og fjárstýringardeildar gagnvart verkefnum sínum. Lykiláhættuþættir í áhættumatsskrá 

ættu m.a. að styðja við gerð árangursmælikvarða.  

Framsetning fjárstýringarskýrslu miðar að vöktunarhlutverki fjárstýringarhóps en útbúa ætti vel 

útfærðar stjórnendaupplýsingar fyrir borgarstjóra og borgarráð. Því þarf að yfirfara núverandi 

fjárstýringarskýrslu annars vegar til að styrkja hana sem vöktunartæki fjárstýringar og hins vegar 

verði gerðar sérstakar vel framsettar fjárstýringarskýrslur með stjórnendaupplýsingum. 

 

Innan fjárstýringardeildar þarf að yfirfara uppbyggingu innra eftirlits og innleiða enn frekar aðferðir 

áhættustýringar í tengslum við vöktun, greiningu og alla umsýslu fjárstýringar. Halda þarf áfram 

vinnu við uppbyggingu gæðahandbókar. Breytt vinnulag og áherslur í starfseminni kalla á að nýjar 

verklagsreglur séu settar fram jafnóðum.  

 

Áhættustýringarhópur 
Fjármálastjóri Reykjavíkurborgar hefur við yfirlestur skýrslu Innri endurskoðunar bent á tilurð 

áhættustýringarhóps með eftirfarandi hætti:  

Borgarráð ákvað á fundi sínum 8. júlí sl að skipa áhættustýringarhóp, en ekki er fjallað um hann í 

skýrslu innri endurskoðunar. Hlutverk hópsins er að fylgjast með og miðla til borgarstjóra og 

borgarráðs upplýsingum og tillögum á grundvelli áhættugreininga. Hlutverk hópsins er að veita aukna 

innsýn í helstu áhættuþætti rekstrar og fjármögnunar til skemmri og lengri tíma, m.t.t. gengisáhættu, 

fjármögnunaráhættu, lausafjáráhættu, vaxtaáhættu, mótaðilaáhættu o.fl. Hópnum er m.a. falið að 

undirbúa tillögu að áhættustefnu A-hluta borgarsjóðs, að undirbúa tillögur að viðbragðsáætlunum fyrir 

A-hluta borgarsjóðs á grundvelli fyrirliggjandi áhættugreininga, þ.m.t. áhættu vegna stöðu B-hluta 

fyrirtækja, að gera tillögur að endurskoðun áhættustýringar við fjárstýringu A-hluta borgarsjóðs og að 

rýna hvers kyns gögn sem geta snert mat á áhættum í rekstrar og efnahagsumhverfi A-hluta 
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borgarsjóðs og miðla eftir efnum og ástæðum til borgarstjóra og borgarráðs. Það er mat fjármálastjóra 

að stofnun áhættustýringarhóps sé góð viðbót við eftirlitskerfi með fjármálastjórn borgarinnar og 

hópurinn taki á verkefnum áhættustýringar sem ekki hafa verið á verksviði fjárstýringarhóps eða 

fjárstýringardeildar.  

Áhættustýringarhópi var falið að taka ákveðin verkefni tengdum B-hluta í forgang en meðal næstu 

verkefna er einmitt að móta áhættustefnu og að gera tillögur að endurskoðun áhættustýringar við 

fjárstýringu A-hluta. 

Innri endurskoðun tekur undir með fjármálastjóra varðandi að um góða viðbót við eftirlitskerfi 

borgarinnar sé að ræða en leggur jafnframt áherslu á að gildandi reglur og stefna séu yfirfarin með 

tilliti til breytinga sem gerðar eru til að eyða mögulegri óvissu t.d. um störf fjárstýringarhóps. 
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ÁHÆTTUMAT FJÁRSTÝRINGAR 
Innri endurskoðun fór með fjárstýringu Reykjavíkurborgar í gegnum áhættumat. Niðurstöður 

áhættumats liggja nú fyrir auk umbótaverkefna sem voru skilgreind jöfnum höndum í úttektarferlinu. 

Áhættumatið hjálpar til við forgangsröðun verkefna innan deildarinnar og fjárstýringardeild hefur 

þegar hafist handa við úrlausn umbótaverkefna og athugasemda sem fram komu á vinnslutíma 

úttektarinnar. Samhliða vinnu við áhættumat fór Innri endurskoðun markvisst yfir fyrirkomulag 

innra eftirlits með yfirferð á verklagsreglum, fundargerðum o.fl. í tengslum við fjárstýringu 

borgarinnar og birtast niðurstöður þeirrar könnunar í þessari skýrslu. 

Fjárstýring er nauðsynlegur og eðlilegur hluti af rekstri hvers sveitarfélags. Fjárstýring hefur verið 
skilgreind sem: „Lausafjárstýring stofnunarinnar, bankaumsýsla, peningamarkaðs- og 
fjármagnstilfærslur á markaði, virkt eftirlit með þeirri áhættu sem tengist þessum athöfnum og viðleitni 
til að ná sem bestum árangri í samræmi við áhættuna2.“ 

Fjárstýringardeild heldur utan um handbært fé A-hluta sem var 13,2 milljarðar í árslok 2009 

samkvæmt ársreikningi 2009. Í fjárhagsáætlun ársins 2010 er gert ráð fyrir að handbært fé verði um 

12,6 milljarðar króna í lok ársins. Fjárstýringardeild heldur utan um langtímalán A-hluta. 

Langtímaskuldir hafa aukist jafnt og þétt frá 2008 frá 8,2 m.kr. 2008 í 14 m.kr 20093 og áætlað að 

þær verði 19,4 milljarðar4 í árslok 2010. Einnig hefur Fjárstýringardeild umsjón með fjárstýringu hjá 

Bílastæðasjóði, Skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins bs. og Austurhöfn TR. 

Aðstæður í efnahagslífinu undanfarin misseri og óvissa um framtíðarhorfur gera enn meiri kröfur til 

traustrar fjárstýringar. Áherslur og viðfangsefni í fjárstýringu þurfa því að taka mið af þessu breytta 

umhverfi. Öflug áhættustýring fjárstýringar er því mikilvæg til að halda utan um og stýra mögulegum 

áhrifum óvissunnar á rekstur sveitarfélagsins. 

Þróun hjá Reykjavíkurborg 

Fyrirkomulag ávöxtunar lausafjár hefur breyst frá því sem áður var; að fela þriðja aðila eignastýringu. 

Slíkt fyrirkomulag náði til tæplega fjórðungs lausafjár fyrir hrun banka og fjármálastofnana. Í dag 

annast Reykjavíkurborg umsýslu lausafjárstýringar með beinni hætti og allt lausafé er ávaxtað í nafni 

borgarinnar. Í grófum dráttum má segja að umsýsla lausafjárstýringar sé með tvennum hætti; annars 

vegar í umsjón Íslenskra verðbréfa hf.5 og hins vegar fjárstýringardeildar. Þá hafa þær breytingar 

orðið varðandi lánsfjármögnun Reykjavíkurborgar að ákveðið var að leita eftir fjármagni með því að 

bjóða opna skuldabréfaflokka, sem opnar fyrir aukna virkni borgarinnar á skuldabréfamarkaði6. Áður 

var Reykjavíkurborg með skráða á markaði tvo langtíma skuldabréfaflokka sem eru í eigu 

lífeyrissjóða. Þetta nýja fyrirkomulag kallar á aðlögun og breytingu á vinnulagi, gerð nýrra verkferla 

innan fjárstýringardeildar er varðar vöktun og eftirfylgni með viðskiptum á markaði. 

Viðbótarskyldur eru lagðar á herðar þeim starfsmönnum sem sjá um vöktun viðskiptavaktar. T.d. 

                                                           
2  The treasury Management in the Public Services: Code of Practice and Cross-Sectoral Guidance Notes, CIPFA, 2001. Samtök 

endurskoðenda fyrir opinbera starfsemi (the Institute of Public Finance and Accountancey (CIPFA) hafa gefið út leiðbeiningar 
um fjárstýringar hjá hinu opinbera. Sveitarfélög þar í landi hafa verið að innleiða þessi viðmið. The management of the 
organization´s cash flows, its banking, money market and capital market transactions; the effective control of the risks associated 
with those activities; and the pursuit of optimum performance consistent with those risks. 

3  Ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2009.  
4  Unnið upp úr fjárhagsáætlun 2010. 
5 

 Annast Íslensk verðbréf fjárvörslu og stýringu skv. þröngum samningi. Samningur við Íslensk verðbréf hf. er dagsettur 
01.10.2008. 

6  Í útboðsskilmálum var gefið fyrirheit um viðskiptavakt á skuldabréfaflokkinn til að auka seljanleika skuldabréfanna á 
eftirmarkaði. Gerður hefur verið samningur við þá þrjá viðskiptabanka sem vildu taka að sér verkefnið. Með þessu skapast 
markaðsvirði fyrir skuldabréf útgefin af hálfu Reykjavíkurborgar og aðgengi fyrir mögulegt viðbótarlánsfé.  
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þarf starfsmaður að vera til staðar á þeim tíma sem Kauphöllin er opin, einnig þarf að uppfylla 

tilkynningaskyldu og upplýsingagjöf til Kauphallarinnar og Fjármálaeftirlitsins. Viðskipti með 

skuldabréf í Kauphöll setja Reykjavíkurborg kvaðir varðandi upplýsingagjöf vegna hugsanlegra 

innherjaviðskipta. 

Eins og fram hefur komið hafa átt sér stað breytingar í áherslum og umsýslu fjárstýringar hjá 

Reykjavíkurborg. Á undanförnum árum hefur fræðileg umræða aukist þar sem borin eru kennsl á 

mikilvægi fjárstýringar innan fyrirtækja og stofnana. Dregið er fram mikilvægi þess að marka 

sérstaka fjárstýringarstefnu með formlegu skjali þar sem fram koma markmið og hvernig eigi að fara 

með málefni fjárstýringar frá degi til dags. Samtök breskra endurskoðenda fyrir opinbera starfsemi 

(the Chartered Institute of Public Finance and Accountancey (CIPFA)) hafa gefið út leiðbeiningar um 

hvernig standa skuli að fjárstýringu hjá hinu opinbera, sem sveitarfélög þar í landi hafa innleitt. Í 

leiðbeiningum CIPFA segir að skýr stefnumótun í fjárstýringu sé mikilvæg og að nauðsynlegt sé að 

greina á milli þeirra sem bera ábyrgð á að setja fjárstýringarstefnu og þeirra sem sjá um framkvæmd 

stefnunnar.  

Grundvöllur skilvirkrar fjárstýringar byggir í grófum dráttum á tveimur eftirfarandi flokkum7: 

- Stefnuyfirlýsingu varðandi fjárstýringu, þar sem tilgreind eru stefnumál og markmið með 
framkvæmd hennar8.  

- Viðeigandi verklagi fjárstýringar, framsettu þannig að skilgreint sé á hvern hátt stofnunin ætli sér 
að ná þeirri stefnu og markmiðum ásamt leiðbeiningum um stjórnun og framkvæmd aðgerða9. 

 

Stefnumótun og endurskoðun á reglum um fjárstýringu 

Við rýningu núverandi reglna núverandi reglna um fjárstýringu Reykjavíkurborgar10 þarf að greina 

betur á milli þess sem fellur undir stefnumótun annars vegar og útfærslu og framkvæmd 

fjárstýringar hins vegar.  

Fjárstýring ætti að byggja annars vegar á stefnu og markmiðum með framkvæmd hennar og hins 
vegar á viðeigandi verklagi, sem leiðbeinir á hvern hátt stefna og markmið skuli ná fram að 
ganga. Borgarráð leggur fram stefnu (stefnumótunarskjal) og felur í framhaldi Fjármálaskrifstofu 
að setja reglur (endurskoðun núgildandi fjárstýringarreglna) um hvernig verði staðið að 
framkvæmd hennar.  

Í tengslum við stefnumótunarvinnu þarf að skilgreina betur stefnu, meginmarkmið og væntingar um 

árangur gagnvart hverju viðfangsefni fjárstýringar fyrir sig. Í stefnu um fjárstýringu þarf umfjöllun 

um áhættustýringu að fá meira vægi sem og hvaða áhættunálgun skuli viðhöfð. Ástæðan er sú að 

meginverkefni fjárstýringar snýr að áhættustjórnun hvort sem um ræðir gengisáhættu, 

fjármögnunaráhættu, lausafjáráhættu, vaxtaáhættu, mótaðilaáhættu o.s.frv. Gera þarf kröfur um 

                                                           
7  The treasury Management in the Public Services: Code of Practice and Cross-Sectoral Guidance Notes, CIPFA, 2001. Samtök 

endurskoðenda fyrir opinbera starfsemi (the Chardered Institute of Public Finance and Accountancey (CIPFA) hafa gefið út 
leiðbeiningar um fjárstýringar hjá hinu opinbera. Sveitarfélög þar í landi hafa verið að innleiða þessi viðmið. Dæmi tekið frá 
Suffolk Coastal District Council, Treasury Management Policy Statement 2008/09, bls. 2. 

8  “A treasury management policy statement, stating the policies and objectives of its treasury management activities”. 
9  “Suitable treasury management practices, setting out the manner in which the organization will seek to achieve those policies 

and objectives, and prescribing how it will manage and control those activities”. 
10

  Reglur um fjárstýringu, 27. maí 2008 
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innleiðingu áhættustjórnunar og reglubundna gerð áhættumats gagnvart lykilviðfangsefnum í 

fjárstýringu borgarinnar.  

Í þessu samhengi þarf fjárfestingarstefna borgarinnar að liggja fyrir sem og skilgreining á 
áhættusækni eða -fælni sem fjármálaumsýsla borgarsjóðs skal miðast við. Krafa um mögulega 
ávöxtun tekur ætíð mið af þeirri áhættu sem viðkomandi er tilbúinn að taka og allar ákvarðanir 
um langtíma- og skammtímaávöxtun byggja á henni.  

Stefnan verður síðan leiðbeinandi við þarfagreiningu á vægi vöktunarhlutverks borgarinnar í 
ávöxtun lausafjármagns og hvernig staðið skuli að fjármögnun. 

Nýir þættir í starfsemi fjárstýringar þurfa að endurspeglast í stefnu borgarinnar og uppfærðum 
reglum. Samningur um þátttöku Reykjavíkurborgar að viðskiptavakt Kauphallar Íslands sem 
samþykktur var í borgarráði 2. júlí 2009, fól í sér áherslubreytingar um virkari þátttöku 
Reykjavíkurborgar á verðbréfamarkaði.  

Í framhaldi af slíkum áherslubreytingum þurfa reglur og verklagsreglur að liggja fyrir sem taka á 
þeim skuldbindingum og ábyrgð er fylgja þessari stefnu.  

Huga þarf að framsetningu lykilmælikvarða í tengslum við væntingar um árangur. Í reglum um 

fjárstýringu mátti aðeins finna einn lykilmælikvarða um ávöxtun lausafjár, þar sem viðmið eru tengd 

við stýrivexti, að ná fram ávöxtun 50 punkta umfram stýrivexti. Mælikvarða gagnvart erlendum 

lánum má finna í skýrslu Aska Capital, sem hafa verið fengnir til að halda utan um þróun erlendra 

lána. Þessir mælikvarðar hafa ekki komið fram í markmiðum eða stefnu í tengslum við reglur um 

fjárstýringu. Í þeirri skýrslu er þróun á erlendum lánum borin saman við þrengri gengisvog 

Seðlabankans.  

Skoða þarf leiðir til að mæla árangur í lausafjárstýringu og lánastýringu. Setja þarf fram 
væntingar um árangur og yfirfara núverandi mælikvarða með það fyrir augum að byggja undir 
reglubundið eftirlit og mat á árangri sem m.a. felur í sér samanburð áætlana við raunniðurstöðu 
og samanburð við skilgreint viðmiðunarávöxtunarsafn.  

Borgarráð þarf að yfirfara stefnu og markmið a.m.k. einu sinni á ári með tilliti til efnahagsumhverfis, 

tækifæra og aðstæðna. Í þessari vinnu þarf að bera saman væntingar um árangur fjárstýringar við 

raunniðurstöðu. Í tengslum við þetta er bent á fyrri ábendingar Innri endurskoðunar um þörf á 

skilgreindum væntingum borgarráðs um árangur fjármálastjórnunar hjá borginni sem settar voru 

fram í skýrslu um framkvæmd áhættumats hjá Fjármálaskrifstofu vorið 2009. Þar var m.a. fjallað um 

nauðsyn þess að skerpa á stefnu og væntingum um árangur: Til þess að Fjármálaskrifstofa 

Reykjavíkurborgar geti útfært eftirlitshlutverk sitt enn betur þurfa væntingar um árangur að vera 

skýrar svo og umboð skrifstofunnar. Einnig þarf að liggja fyrir stefna í mikilvægum verkefnum, t.d. 

meginreglum um fjármálastjórnun sem skrifstofan byggir vinnu sína á11. 

 Við framsetningu á stefnu og uppfærslu á nýjum reglum um fjárstýringu þarf að taka afstöðu 
til þess hvernig framsali valds og ábyrgðar verður háttað við framkvæmd fjárstýringar.  

 Mikilvægt er að horfa til aðgreiningar starfa þeirra sem hafa eftirlitshlutverk og þeirra sem 
bera ábyrgð á framkvæmd. 

                                                           
11  Fjármálaskrifstofa, áhættumatsgreinargerð. 17. apríl 2009, bls. 2. 
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 Yfirfara þarf og formfesta verkaskiptingu milli Fjármálaskrifstofu og Eignasjóðs, sérstaklega 
er varðar endurskoðun á greiðsluáætlunum og lánaumsýslu.  

 Einnig þarf að fara yfir verkaskiptingu milli Fjármálaskrifstofu og B-hluta, sérstaklega 
varðandi hlutverk, stöðu og aðkomu borgarinnar að lántökum B-hluta. Stilla þarf upp 
verklagi í tengslum við eigendaábyrgð Reykjavíkurborgar gagnvart skuldbindingum B-hluta 
fyrirtækja og jafnframt skilgreina eftirlitshlutverk Reykjavíkurborgar í þessu sambandi. 

Framkvæmd fjárstýringar 

Í fjárstýringarreglum er skilgreindur áðurnefndur fjárstýringarhópur sem starfar í umboði 

borgarstjóra. Hann hefur umfangsmiklu hlutverki að gegna með yfirsýn yfir innstreymi og útstreymi 

fjármagns um leið og reynt er að ná fram hámarksnýtingu fjárstreymisins. 

Farið var yfir fundargerðir fjárstýringarhópsins frá 1. júní til 9. október 2009. Á því tímabili sem var 

til skoðunar fundaði fjárstýringarhópur að jafnaði einu sinni í viku; á föstudögum. Fundargerðir 

hópsins eru geymdar í skjalavistunarkerfinu GoPro. Bæta þarf framsetningu fundargerða og yfirfara 

viðfangsefni þar sem í sumum tilfellum eru viðfangsefni til umfjöllunar sem falla ekki undir reglur 

eða verksvið fjárstýringarhóps heldur snúa að öðrum daglegum störfum fjárstýringardeildar.  

Æskilegt er að formfesta enn frekar fyrirkomulag fjárstýringarfunda og skerpa skilin á milli 
deildarfunda fjárstýringardeildar sem taka á daglegri vöktun, og funda fjárstýringarhóps sem 
hefur yfirsýn og eftirlit með framkvæmd fjárstýringar. Formfesta þarf dagskrá fundarins og að 
fundargerðir endurspegli betur allar ákvarðanatökur fundarins. Samhliða þessu þarf að skerpa á 
framsetningu á forsendum ákvarðana, t.d. skýrslugjöf og áhættumat. 

Reykjavíkurborg hefur gert samning við Aska Capital12 sem felur í sér ráðgefandi hlutverk af hálfu 

fyrirtækisins gagnvart utanumhaldi um erlend lán borgarsjóðs. Ársfjórðungslega kemur út skýrsla 

með greiningu á þróun erlendra lána og áhrifum gengis- og vaxtabreytinga á lánasafnið og þær nýttar 

þar sem við á í skýrslu fjárstýringarhóps13.  

Umfjöllun og ákvarðanir varðandi utanumhald á erlendum lánum ættu að tengjast með formlegri 
hætti við fjárstýringarhópinn, þ.e. formbinda þessa skýrslugjöf Aska Capital við störf 
fjárstýringarhóps14. 

Yfirfara þarf og formfesta skýrslugjöf og framsetningu stjórnendaupplýsinga fyrir yfirstjórn. Nánar 

verður fjallað um það síðar í þessari greinargerð.  

Á vinnslutíma úttektarinnar hætti Askar Capital starfsemi og samkvæmt upplýsingum 
fjármálastjóra Reykjavíkurborgar er enginn samningur í gildi um þessi verkefni. Fjármálastjóri 
hefur jafnframt upplýst að Fjármálaskrifstofa er að meta hvernig best verður að halda utan um 
lánamálin í framtíðinni og stefnt sé að því að hafa gagnagrunn um öll lán hjá fjárstýringardeild í 
stað eldra fyrirkomulags. 

                                                           
12  Samningur við Askar Capital, dagsettur 27. janúar 2007. 
13  Árshlutaskýrslur Askar Capital eru hluti af skýrslugjöf Fjármálaskrifstofu í tengslum við framlagningu árshlutauppgjöra 

Reykjavíkurborgar. 
14  Í dag eru niðurstöður þessara funda Fjármálaskrifstofu við Askar Capital kynntar inn á fundi fjárstýringarhóps.  
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Innra eftirlit og verklag um fjárstýringu  

Innra eftirlit er ferli sem þarf að vera vel innbyggt í dagleg störf fjárstýringardeildar. Innra eftirlit 

birtist m.a. í verklagsreglum, handbókum og aðgerðum starfsmanna sem eðlilegur hluti af daglegum 

störfum þeirra. Innra eftirlit er skilgreint sem aðgerð stjórnar, stjórnenda og starfsmanna, sem ætlað 

er að veita hæfilega vissu um að markmið starfseiningarinnar nái fram að ganga15. 

Farið var yfir verklag og verklagsreglur innan fjárstýringardeildar sem snúa að fjárstýringu. Í 
nokkrum tilfellum þarf að uppfæra og laga eldri reglur að nýju umhverfi og koma á nýjum 
verklagsreglum gagnvart nýrri viðfangsefnum deildarinnar. Útfæra þarf fjárstýringarreglur þannig að 
skriflegir ferlar séu í gæðahandbókarhluta fjárstýringardeildar, sem stuðlar að réttri framkvæmd 
aðgerða deildarinnar og festir gott innra eftirlit í sessi. Samhliða er mikilvægt að vinna að gerð 
flæðirits þar sem skilgreindur er ákvarðana- og ábyrgðarferill.  

Fjármálaskrifstofa vinnur nú að gerð gæðahandbókar þar sem hver deild innan skrifstofunnar ber 

ábyrgð á þróun síns hluta, þ. á m. fjárstýringardeild.  

Töluverð hefð er innan fjárstýringardeildar fyrir ýmsu verklagi sem ekki er skjalfest. Í þessari úttekt 
kom fram að nú þegar er vinna í gangi við að skjalfesta verklag sem ekki hefur verið skjalfest. Við 
skjalfestingu innra eftirlits er gott að hafa til viðbótar við verklagsreglur flæðirit, þ.e. að flæði færslna 
í fjárstýringu verði skráðar og þ.m.t. hvernig þær eru upprunnar, heimilaðar, unnar og koma fram í 
skýrslugjöf.  

Skilgreining umbótaverkefna í tengslum við áhættumatið tekur á helstu áhættuþáttum deildarinnar. 

Umbótaverkefni16 voru skilgreind strax í úttektarferlinu og starfsmenn eru meðvitaðir um það sem 

betur má fara. Í vinnu við gerð áhættumats fá áhættuþættir vægi og er gefið áhættustig og þá um leið 

liggur forgangsröðun verkefna fyrir. Á Fjármálaskrifstofu er þegar hafin vinna við úrlausn 

umbótaverkefna og athugasemdir sem fram hafa komið í tengslum við vinnu Innri endurskoðunar.  

Fjármálastjóri hefur vakið athygli á því að samhliða lokavinnslu Innri endurskoðunar hófst vinna við 

úrlausn umbótaverkefna og athugasemda sem fram koma í neðangreindum umbótaverkefnum. 

Sérstaklega hafi verið unnið að því að formfesta fundi fjárstýringarhópsins, skerpa á dagskrá, gera 

skýrari kröfur um framlagningu gagna fyrir fundi og jafnframt unnið að bættri skýrslugjöf. Þá hafi 

fjárstýringardeild unnið að því að bæta undirbúning fyrir fundi fjárstýringarhóps. 

Eftirfylgni  

Eins og fram hefur komið var samhliða vinnu við greiningu á innra eftirliti fjárstýringar unnið 

áhættumat um fyrirkomulag fjárstýringar Reykjavíkurborgar. Vinnu við áhættumat lýkur við gerð 

umbótaverkefna sem felast í því að skilgreind eru nauðsynleg viðbrögð við lykiláhættuþáttum er 

snúa að fyrirkomulagi fjárstýringar. Með umbótaverkefnunum er tekið á ofangreindum niðurstöðum. 

Ábyrgðarmenn fyrir hverju umbótaverkefni eru skilgreindir og hlutverk þeirra er að halda utan um 

verkefnið og vera drifkraftur í framgangi vinnu við það. Innri endurskoðun mun fylgja eftir framgangi 

ofangreindra umbótaverkefna vorið 2012. Vakin er athygli á því að frá því að þessari skoðun lauk 

hefur töluverð vinna átt sér stað innan Fjármálaskrifstofu í tengslum við umbótaverkefnin t.d. er snýr 

að því að formfesta fjárstýringarfundi o.fl. 

                                                           
15  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (1992). Internal Control: An Integrated 

Framework. USA. Hér er um að ræða markmið með uppbyggingu innra eftirlits. 
16  Með skilgreiningu umbótaverkefna eru eftirlitsaðgerðir útfærðar, þ.e. verkferlar endurskoðaðir, gerðir skriflegir og aðgengilegri. 
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Viðauki – Eftirlit og skýrslugjöf 

Stjórnendur bera hver um sig ábyrgð á innra eftirliti innan sinna starfseininga en 
borgarstjórn/borgarráð bera endanlega ábyrgð á innra eftirliti fyrir starfsemi borgarinnar í heild. 
Mikilvægt er að allir starfsmenn séu meðvitaðir um hlutverk sitt og hvernig virkt innra eftirlit stuðlar 
að því að borgin nái markmiðum sínum. Innra eftirliti er ætlað að tryggja að sett markmið náist, en 
það getur einungis veitt stjórnendum hæfilega vissu (reasonable assurance) en ekki fullvissu vegna 
þess að ýmislegt getur takmarkað gæði innra eftirlits, svo sem mannleg mistök eða möguleikar 
stjórnenda á að víkja frá reglum.  

Skýrslugjöf fjárstýringar ætti að tengjast mánaðarlegum uppgjörum sem Fjármálaskrifstofa vinnur. 

Jafnframt þarf að vera eðlilegt samspil og samnýting í framsetningu stjórnendaupplýsinga þannig að 

þær gefi yfirstjórn, borgarstjóra og borgarráði heildstæða mynd af stöðu borgarinnar á hverjum tíma.  

Píramídinn hér að neðan greinir fyrirkomulag eftirlits og upplýsingagjafar og lýsir aðgreiningu starfa 
í tengslum við mörkun stefnu og ábyrgð eftirlits á framkvæmd fjárstýringar. Á hverju stigi 
stjórnskipunar fyrir sig þarf að vera skilgreint innbyggt innra eftirlit.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Borgarráð 

Borgarráð17 í umboði borgarstjórnar setur stefnu um helstu áherslur í fjárstýringu 
Reykjavíkurborgar. Eðlilegt er að ársskýrsla18 fjárstýringar sé lögð fram í tengslum við árlega yfirferð 
á stefnu og meginmarkmiðum Reykjavíkurborgar um fjárstýringar. Þar skal m.a. koma fram mat á 
árangri við fjárstýringu og framgangi fylgni við núverandi stefnu borgarráðs. Hér er um að ræða vel 
framsettar lykilstjórnendaupplýsingar. Í þessari yfirferð er metið hvernig til hefur tekist, hvaða 
markmið hafa náð fram að ganga og frávik skýrð. Í tengslum við þessa umræðu og horfur í 
efnahagsmálum ættu áherslur næsta árs að koma fram19. Ársfjórðungslega skulu liggja fyrir 

                                                           
17  Í þessari umfjöllun er vísað til borgarráðs sem starfar í umboði borgarstjórnar. Mál fara fyrir borgarstjórn eftir því sem við á. 
18  Ekki er tekin afstaða til forms á framsetningu ársskýrslu.  
19  Almennt er talið æskilegt að vera með langtímaáætlun til þriggja ára en þó þarf að yfirfara núverandi stefnu á ársgrundvelli, með 

tilliti til árangurs og áhrifa umhverfis. 

Borgarráð

Borgarstjóri

Fjárstýringarhópur

/áhættustýringarnefndar

Fjármálaskrifstofa - Fjárstýringardeild

Dagleg vöktun starfsmanna

Borgarráð

Borgarstjóri

Fjárstýringarhópur

/áhættustýringarnefndar

Fjármálaskrifstofa - Fjárstýringardeild

Dagleg vöktun starfsmanna

Fyrirkomulag eftirlits  

og upplýsingagjafar 
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lykilstjórnendaupplýsingar, sem skipta máli fyrir borgarráðsfulltrúa og gefa glögga mynd af stöðu 
fjárstýringar. Samhliða mánaðarlegu uppgjöri Reykjavíkur er einnig æskilegt að fram komi nokkrar 
helstu lykiltölur fjárstýringar. Mikilvægt er að vanda vel gerð stjórnendaupplýsinga og að þær dragi 
fram það sem skiptir máli fyrir yfirsýn yfirstjórnar. 
 

Borgarstjóri 

Skýrslugjöf til borgarstjóra þarf að vera með vel skilgreindum lykilstjórnendaupplýsingum, sem 
mætti skipta í grófum dráttum í tvennt; 1) reglubundna upplýsingagjöf og 2) óvænt/stærri mál er 
kalla á tímanlega upplýsingagjöf og/eða sérstök viðbrögð. Borgarstjóri hefur eftirlit með framgangi 
meginmarkmiða og metur á hverjum tíma hvenær og í hvaða tilvikum upplýsingar þurfi að berast 
borgarráði fyrir utan hefðbundna upplýsingagjöf. Mikilvægt er að forsendur fyrir skilgreiningum á 
vali lykilstjórnendaupplýsinga fyrir borgarstjóra liggi fyrir20. Fjármálastjóri hefur verið í forsvari fyrir 
fjárstýringarhóp og hefur séð um upplýsinga- og skýrslugjöf til borgarstjóra21 fyrir hönd hópsins, 
enda er hlutverk hans að bera ábyrgð og hafa yfirsýn yfir fjármálastjórnun Reykjavíkurborgar. 
 

Fjárstýringarhópur 

Fjárstýringarhópur starfar í umboði borgarráðs/borgarstjóra og hefur það hlutverk að hafa eftirlit 
með framkvæmd fjárstýringar og fylgni við setta stefnu og meginmarkmið borgarráðs. 
Fjárstýringarhópurinn tekur ákvarðanir í tengslum við fjárstýringu í samræmi við umboð hópsins. 
Skipunarbréf þarf að vera skýrt er varðar m.a. hvaða mál þurfa að fá samþykki hópsins gagnvart 
frekari vinnslu. Fjárstýringarskýrsla skal unnin a.m.k. mánaðarlega þar sem fram koma helstu atriði 
er snúa að framgangi og árangri fjárstýringar ásamt umfjöllun um ytri áhrif. Hér þarf að nýta 
áhættumiðaða nálgun gagnvart flestum efnisatriðum fjárstýringar. Upp úr þessari skýrslu verða 
lykilstjórnendaupplýsingar kynntar fyrir borgarstjóra og lykiltölur settar fram í mánaðarlegum og 
ársfjórðungsuppgjörum þar sem við á. Einnig eru skýrslurnar grunnur að ársskýrslu um fjárstýringu. 
 

Fjármálaskrifstofa — fjárstýringardeild 

Formlegt fyrirkomulag sé til staðar, t.d. teymi innan Fjármálaskrifstofu þar sem reglubundin 
umfjöllun á sér stað er nái til vöktunar daglegrar framkvæmdar fjárstýringar. Teymið fari yfir 
áætlanir sem skipt væri niður á daga, vikur eða mánuði eftir því sem við á; hefur eftirlit með 
daglegum verkum starfsmanna sem og sjái um gerð reglubundins vöktunaryfirlits/skýrslugjafar með 
greiðsluáætlun vikunnar, gjaldeyriskaup, hreyfingar á viðskiptavakt o.fl. Mikilvægt er að góðar 
vöktunarskýrslur liggi fyrir því að mánaðarleg skýrslugjöf til fjárstýringarhóps byggir á henni. 
 

Starfsmenn fjárstýringardeildar  

Starfsmenn sjá um framkvæmd einstakra aðgerða á sviði fjárstýringar. Innbyggt innra eftirlit verði 
vel skilgreint með skriflegu verklagi tryggir betri daglega vöktun starfsmanna. Ábyrgð starfsmanna 
gagnvart lykilverkefnum og verkferlum þarf að endurspeglast í starfslýsingum.  
 

                                                           
20  Borgarstjóri hefur fjölþætta ábyrgð á starfsemi borgarinnar og því reynir á að embættismenn greini og vandi vel framsetningu 

lykilupplýsinga. Of mikið magn af slælega framsettum upplýsingum er áhættuþáttur fyrir yfirstjórn borgarinnar.  
21  Hingað til hefur fjármálastjóri verið forsvari fyrir fjárstýringarhópinn. Ekki er tekin hér afstaða til skipanar hópsins. 


