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Minnisblað: Úttekt á innra eftirliti hjá Skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins. 

 

Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar hefur lokið fyrri hluta úttektar á innra eftirliti hjá Skíðasvæðum 
höfuðborgarsvæðisins skv. verksamningi sem tók gildi 18. mars 2009. Skoðunin fólst í mati á 
fyrirkomulagi eignavörslu, birgðahalds og öryggismála hjá fyrirtækinu og var upplýsinga m.a. aflað með 
vettvangsskoðun í Bláfjöllum og Skálafelli, spurningalistum og viðtölum við stjórnendur og 
lykilstarfsmenn. 

Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins (SHB) urðu til með tilkomu þjónustusamnings milli tólf sveitarfélaga 
á suðvesturhorni landsins árið 2003 um rekstur skíðasvæðanna í Bláfjöllum og Skálafelli. Þau 
sveitarfélög sem enn eru aðilar

1
 að þessu samstarfi eru: Reykjavík, sem er með 73,5% hlut, Kópavogur, 

Hafnarfjörður, Garðabær, Mosfellsbær, Seltjarnarnes og Álftanes sem skipta með sér 26,5% hlut m.v. 
fólksfjölda í sveitarfélögunum 1. desember ár hvert. SHB er ráðgefandi aðili eigenda og eru 
nefndarmenn fulltrúar þeirra sveitarfélaga sem aðild eiga að rekstrinum. Fulltrúar sveitarfélaganna í 
nefndinni eru tengiliðir hennar við sveitarfélögin og bera ábyrgð gagnvart sveitarstjórnum á að rekstrar- 
og starfsáætlanir standist.  

Viðamikil þekking hefur verið byggð upp meðal þeirra fastráðnu starfsmanna sem hafa lengstan 
starfsaldur hjá skíðasvæðunum, sem er afar mikilvægt og kemur sér vel við alla uppbyggingu 
svæðanna, mótun framtíðarsýnar og við hin fjölbreytilegu störf sem reksturinn útheimtir. 

 

Ábendingar: 

 Varsla: Huga þarf að bættri geymsluaðstöðu fyrir snjótroðara í Skálafelli. Varsla snjótroðara er 
öruggari ef þeir eru geymdir í húsi yfir sumartímann eða þegar engin starfsemi er á svæðinu. 
Nýta þarf betur það geymslupláss sem fyrir hendi er t.d. með því að farga eða selja ónothæfa 
snjósleða sem hafðir eru í geymslu

2
. 

 

 Skráning og gerð verklagsreglna: Í skýrslu Capacent vegna úttektar sem fór fram á árunum 
2003–2006 segir: „Búnar verði til verklagsreglur um meðferð og vörslu tækja og áhalda. Röng 
meðhöndlun kostar mikla fjármuni í viðhald og minni endingu þeirra“. Innleiðing öflugs innra 
eftirlits felst m.a. í því að setja fram skriflegar verklagsreglur og þá um leið skjalfesta vinnulag. 
Nokkur atriði þarf þó að yfirfara í tengslum við skráningu og utanumhald:  

 
o Setja þarf upp skrá yfir lausafjármuni, svo sem handverkfæri og áhöld, en einnig yfir 

annan búnað sem notaður er á svæðunum við stjórnun, framkvæmd og eftirlit. Góð 
varsla og skrá yfir lausafjármuni tryggir þeim lengri líftíma, er til hægðarauka fyrir 
starfsmenn og bætir almennt nýtingu fjármuna.  

o Yfirfara þarf reglulega allan búnað í lausafjárskrá til að fá fullvissu fyrir að viðkomandi 
tæki virki eins og þau eiga að gera þegar á þarf að halda. 

                                                 
1 Gildandi þjónustusamningur er frá 21. júlí 2008. 
2 Nú er búið að selja ónothæfa snjósleða. 



 

 

o Bæta þarf skráningu skíða- og brettabúnaðar til að fá betri yfirsýn yfir aldur hans. 
Viðhald verður þannig markvissara, sem eykur öryggi notenda. Þetta styrkir einnig 
vinnu við fjárhagsáætlanagerð skíðasvæðanna. 

 

 Undirbúningur fyrir veturinn: Farga ætti með tryggilegum hætti ónýtum búnaði. Förgun á að 
sjást í talningar- og birgðaskrám.  

 

 Þjófavarnir: Meta þarf hvort ástæða sé að setja upp þjófavarnarkerfi í Skálafelli m.t.t. 
aukningar innbrota á höfuðborgarsvæðinu. Í húfi eru verðmæt tæki og búnaður. 

 

 Starfslýsingar: Skjalfesta þarf og innleiða starfslýsingu fyrir sjúkragæslumann sem m.a. sinnir 
snjóflóðavörnum. Upplýsingar um varnir eiga að vera kunnar og aðgengilegar öllum 
starfsmönnum skíðasvæðanna. 

 

 Áhættumat: Til hagsbóta væri að uppfæra snjóflóðaáhættumat sem gert var fyrir nokkrum 
árum, í samstarfi við Veðurstofu Íslands, og vinna viðbragðsáætlun. Öryggisreglur sem í gildi 
eru ætti að útfæra enn frekar og samþætta umhverfismálum og umgengni við náttúruna. 
Bláfjallasvæðið er sérstakur friðlýstur fólkvangur sem setur af þeim ástæðum auknar kröfur á 
starfsemina.  

 

 Öryggismál: Nauðsynlegt er að marka stefnu í öryggismálum fyrir starfsmenn og gesti og gera 
áhættumat, sbr. reglugerð 920/2006. 

 
 

 
Virðingarfyllst, 
 
 
 
Hallur Símonarson, 
innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar 

 
 


