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1.1 Þarfagreining og húsrýmisþörf  
Hér að neðan eru tilteknar helstu þarfir í starfsemi Innri endurskoðunar sem húsnæði þarf að uppfylla til 

að það hæfi starfseminni. Þegar tillaga að húsnæði liggur fyrir mun leigutaki meta tillögu leigusala og 

tilgreina nákvæmari kröfur um stærðir og fjölda rýma auk þess aðbúnaðar sem þarf að vera í hverju rými. 

Taka skal fram að til greina kemur að samnýta rými ef aðstæður og notagildi þeirra bjóða upp á það. 

 

Tryggja skal að neðangreind atriði séu uppfyllt í leiguhúsnæði.  

1.1.1 Öryggi starfsmanna  
Taka þarf á móti viðskiptavinum í hæfilega afmarkaðri afgreiðslu (móttöku) sem tryggir öryggi þess sem 

henni sinnir. Viðskiptavinir mega ekki komast inn í rými starfsmanna og þurfa að geta gengið beint inn í 

viðtalsherbergi.  

1.1.2 Almenningssamgöngur og staðsetning húsnæðis 
Almenningssamgöngur að starfseminni þurfa að vera greiðar og tryggðar. Þannig er ekki æskilegt að 

starfsemi Innri endurskoðunar sé í útjaðri borgarinnar, hvort sem er til austurs eða vesturs. Hentugast er 

að hún sé miðsvæðis, frá Snorrabraut í vestri að Mjódd/Ártúnsbrekku í austri og sem næst sem flestum 

fjölförnum strætóleiðum. Fyrir þá þjónustuþega sem mæta á skrifstofur Innri endurskoðunar í eigin bíl þarf 

að vera tryggður aðgangur að bílastæðum tiltölulega nálægt.  

1.1.3 Fundarsalur 
Það skal vera a.m.k. eitt stórt fundarherbergi/salur fyrir fundi endurskoðunarnefndar og starfsmannafundi. 

Aðra hverja viku heldur endurskoðunarnefnd fundi í húsnæði Innri endurskoðunar. Á þessum formlegu 

fundum þarf að tryggja að gestir hafi tækifæri til að setjast niður þar sem til þess getur komið að þeir þurfi 

að bíða fyrirtöku erindis sem þá varðar. Nefnin er skipuð fjórum fulltrúum sem sitja reglulega fundi ásamt 

ritara nefndarinnar. Á mörgum fundum nefndarinnar eru gestir en gera þarf ráð fyrir því að þeir geti sótt 

fundi nefndarinnar með fjarfundabúnaði. Fundarsalur skal vera nógu stór til að geta hýst starfsmannafundi 

Innri endurskoðunar með um 13-18 starfsmenn.  

1.1.4 Viðtalsherbergi / fundarherbergi  
Viðskiptavinir sem mæta á fundi Innri endurskoðunar geta verið í viðkvæmri stöðu og biðaðstaða í nýju 

húsnæði þarf að mæta þessum þörfum.  

Sjá nánar undir Fundarsalur í húsrýmisáætlun hér aftar. 

Það skulu vera a.m.k. 2 hlýleg fundarherbergi í húsnæðinu sem nýta má fyrir viðtöl við þjónustuþega og 

fundi starfsmanna. Fundarherbergi skulu vera í eftirfarandi stærðarflokkum: 

- 1 stk. lítið herbergi:      3-5 manna 

- 1 stk. herbergi miðstærð:  6-8 manna 

Stærra herbergið (6-8 manna) skal hafa öryggisbúnað og tvöfalt aðgangi (inn í starfsmannarými og inn í 

afgreiðslu/móttöku).  

Sjá nánar undir Viðtalsherbergi/fundarherbergi í húsrýmisáætlun hér að aftan. 

 



1.1.5 Skrifstofurými starfsfólks  
Vinnurými/skrifstofur starfsfólks skal almennt hafa í opnum vinnurýmum og hólfa niður með skilrúmum 

eða álíka aðferðum eftir teymum, að jafnaði 1-5 saman, eftir óskum og í fullu samráði við leigutaka. Til 

greina kemur að hafa vinnurými/skrifstofur starfsfólks í fleiri aflokuðum skrifstofurýmum að því gefnu að 

teymin komist fyrir samkvæmt þörfum leigutaka. Sem hluti af vinnurými starfsfólks skulu vera nokkur 

aflokuð herbergi, smærri fundarherbergi eða “sellur“ til sameiginlegra afnota starfsmanna, t.d. fyrir símtöl 

og vinnu með viðkvæmar persónupplýsingar. Rými skulu hönnuð og skipulögð til að skapa hlýlega og 

afslappaða aðstöðu fyrir starfsfólk. 

Tryggja þarf að kröfur um vernd persónuupplýsinga séu uppfylltar við skipulagningu vinnurýma og hólfa.  

Sjá nánar undir Skrifstofurými starfsfólks í húsrýmisáætlun hér að aftan. 

1.1.6 „Spott“ aðstaða  
Með spott aðstöðu er átt við vinnu/fundarherbergi sem bara eru aðgengileg fyrir starfsfólk og eru ætluð 

fyrir minni starfsmannafundi, teymisfundi og „spott“ fundi starfsmanna og yfirmanna.  

Sjá nánar undir „spott“ aðstaða í húsrýmisáætlun hér að aftan. 

1.1.7 Kaffihús / eldhús 
Starfsfólk skal hafa aðgang að kaffihúsi. Þar skal vera aðstaða til að hita upp mat og til að taka á móti 

aðsendum mat. Til greina kemur að nýta sameiginlegt mötuneyti með öðrum leigutökum í húsnæðinu sé 

það í boði, en það gæti haft áhrif á stærð kaffihúss. Huga þarf að góðri aðstöðu fyrir starfsfólk til að setjast 

niður og matast, einkum ef ekkert mötuneyti er í húsnæði. Kaffihús skal skapa hlýlega og notalega 

stemningu meðal starfsfólks og má gjarnan vera að sett upp með básum og/eða bekkjum í stað 

hefðbundinna borða og stóla líkt og tíðkast í mötuneytum. 

Sjá nánar undir Kaffihús í húsrýmisáætlun hér að aftan. 

1.1.8 Snyrting og snyrting fyrir hreyfihamlaða  
Hanna skal og reikna fjölda snyrtinga samkvæmt reglugerðum m.t.t. fjölda starfsmanna og þjónustuþega. 

Aðgengi að snyrtingum (gangi) skal vera frá bæði starfsmannarými og móttöku/þjónusturými.  

Það skal vera a.m.k. ein snyrting fyrir hreyfihamlaða.  

Sjá nánar undir Snyrting og Snyrting fyrir hreyfihamlaða í húsrýmisáætlun hér að aftan. 

1.1.9 Skjalageymsla  
Það skal vera skjalageymsla með skjalaskápum sem uppfylla þurfa alla gæðastaðla vegna 

öryggissjónarmiða, vera læstir og brunavarðir. Bjóðendum er bent á að mögulega gæti þurft að skoða 

burðarþol húsnæðis m.t.t. staðsetningu skjalaskápa, en þeir eru mjög þungir.  

Sjá nánar undir Skjalageymsla í húsrýmisáætlun hér að aftan. 

  



1.2 Húsrýmisáætlun 
Í eftirfarandi húsrýmisáætlun eru talin upp þau rými sem skulu vera í leiguhúsnæði fyrir starfsemi Innri 

endurskoðunar. Upplýsingar um stærðir og fjölda rýma eru aðeins til viðmiðunar og geta breyst eftir gerð 

og stærð þess húsnæðis sem býðst til leigu og eftir yfirferð hönnuða m.t.t. krafa laga og reglugerða. Taka 

skal fram að til greina kemur að samnýta rými ef aðstæður og notagildi bjóða upp á það.  

Húsrýmisáætlun - Innri endurskoðun 

    

Skrifstofu- og starfsmannarými (aðeins aðgengilegt fyrir starfsfólk)  
 

Rými Nánari lýsing Stærð til viðmiðunar  

Skrifstofurými starfsfólks 
Eitt eða fleiri opin vinnurými/skrifstofur hólfuð niður 
eftir teymum (1-4 starfsfólk í teymi) ásamt nokkrum 
aflokuðum rýmum/sellum.  

150-200 m2 

„Spott“ aðstaða 
Básar eða herbergi fyrir minni fundi starfsmanna. 
A.m.k. 2 rými, ca. 10 fermetra hvert. 

20 m2 

Kaffihús / eldhús 
Kaffihús / eldhús skal vera aðgengileg fyrir starfsfólk. 
Ef mötuneyti er í húsi getur það haft áhrif á stærð og 
gerð kaffihúss.  

20-40 m2 

Búningsaðstaða/sturta 
Aflokuð aðstaða til fataskipta með munaskápum og 
sturtu. Eitt eða fleiri rými. 

10-20 m2 

Skjalageymsla 

Skjalaskápar skulu uppfylla alla gæðastaðla v. öryggis-
sjónarmið, vera læstir og brunavarðir. Mögulega þarf 
að athuga burðarþol húsnæðis m.t.t. staðsetningu 
skjalaskápa. Áætlað er um 15 fermetra rými. 

15 m2 

Ljósritunar- og prentherbergi  
Hannað og útfært samanber reglugerðir, m.a. 
loftræsing. Eitt eða fleiri rými.  

10 m2 

Geymsla Aflokað geymslurými  6-10 m2 

Ræsting 
Aflokað rými fyrir ræstingu. Hannað og útfært 
samanber reglugerðir. Eitt eða fleiri rými. Til 
viðmiðunar ca. 5 fermetrar. 

5 m2 

Tæknirými 
Það skulu vera aflokuð tæknirými fyrir tölvur, síma, 
loftræstingu, fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu, rafmagn, 
vatnsúðarakerfi, brunavarnarkerfi og annan búnað. 

Ótilgreint m2 

Hjóla- og vagnageymsla 

Hjólastæði skulu vera í húsnæðinu eða á lóð. Ef 

utandyra skal hluti þeirra skal vera yfirbyggður. Huga 

þarf að aðgangsstýringu á geymslu. 

Ótilgreint m2 

Sorpgeymsla 
Það skal vera sorpgeymsla með aðstöðu til 
flokkunnar. Tryggja þarf gott aðgengi fyrir starfsmenn 
sorplosunarfyrirtækja. 

Ótilgreint m2 

 
  

  
 

 
 
 
 

 

 



Rými fyrir bæði starfsmenn og þjónustuþega  

   

Rými Nánari lýsing Stærð til viðmiðunar  

Fundarsalur 
Fundarsalur fyrir m.a. starfsmannafundi og fundi 
Innri endurskoðunar með þjónustuþegum. 
Innangengt úr móttöku. 

35-45 m2 

Viðtalsherbergi/ 
fundarherbergi 

Til viðmiðunar skal gera ráð fyrir 2 
fundarherbergjum, fyrir viðtöl og fundi starfsmanna 
annað 3-5 manna og hitt 6-8 manna. Innangengt þarf 
að vera úr móttöku/þjónusturými.  

25 m2 

Snyrting 
Hanna skal og reikna fjölda snyrtinga samkvæmt 
reglugerðum. Til viðmiðunar: 2 salerni ca. 3 
fermetrar hvert. 

6 m2 

Snyrting fyrir hreyfihamlaða 

Hanna og reikna fjölda samkvæmt reglugerðum 
(hindrunarlaust snúningssvæði, 1,80 m að þvermáli). 
Til viðmiðunar: a.m.k. 1 salerni, lágmark 5 fermetra 
rými. Aðgengi að snyrtingu (frá gangi) skal vera frá 
bæði starfsmannarými og móttöku/þjónusturými.  

5 m2 

   
 

Móttaka og þjónusturými fyrir þjónustuþega  
 

Rými Nánari lýsing Stærð til viðmiðunar 

Móttaka  
Móttaka og biðaðstaða fyrir þjónustuþega Innri 
endurskoðunar með sér inngangi.  

25-35 m2 



 
 

Fylgiskjal 2 – Staðsetning húsnæðis 
 

Leiguhúsnæðið þarf að vera miðsvæðis í borginni og er æskilegt að staðsetning þess sé innan rauðmerkta 

svæðis á kortinu hér að neðan eða innan borgarhluta 3, 4, 5, 6 (norður), 7 (vestur) og 8 (suðvestur). 

Húsnæðið þarf einnig að vera nálægt flestum fjölförnum strætóleiðum. 

 

 


