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1. Aðalsjóður 

Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs var neikvæð 
um 2.101 mkr en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að 

niðurstaðan yrði neikvæð um 3.159 mkr og var 
niðurstaðan því um 1.058 mkr betri en áætlað var 
sem einkum má rekja til hærra útsvars í staðgreiðslu 
en það var 953 mkr yfir áætlun. 

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri 
Aðalsjóðs á fyrstu sex mánuðum ársins 2016 í 
samanburði við fjárheimildir. Prósentuhlutföll lýsa 
fráviki raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í 
milljónum króna. 

Rekstrartekjur voru 49.757 mkr eða 1.000 mkr yfir 

áætlun.  

Skatttekjur voru 38.986 mkr eða 605 mkr yfir 

áætlun. Þar af voru nettó útsvarstekjur um 30.762 
mkr eða 612 mkr yfir áætlun eða um 2,0%. Hækkun 
útsvarstekna má aðallega rekja til þess að 
launahækkanir á fyrri hluta ársins voru meiri en gert 
var ráð fyrir í áætlun, m.a. vegna breytinga á 
kjarasamningi ASÍ við SA frá 21. janúar sl. Tekjur frá 
Jöfnunarsjóði voru 3.104 mkr eða 21 mkr yfir 
áætlun.

1
   

Þjónustutekjur og aðrar tekjur voru 7.667 mkr 

og voru 373 mkr yfir áætlun.  Mestu frávikin má finna 
hjá Íþrótta og tómstundasviði sem var 195 mkr yfir 

áætlun í tekjum og hjá Skóla- og frístundasviði sem var 163 mkr yfir áætlun í 
tekjum. Önnur frávik voru minni.  Nánari umfjöllun um frávik tekna er að 
finna í umfjöllun um hvert svið hér á eftir. 

Rekstrargjöld voru 54.262 mkr eða 187 mkr yfir fjárheimildum. 

Launakostnaður var 24.584 mkr eða 356 mkr yfir fjárheimildum eða 1,5%. 
Það má einkum rekja frávika í launakostnaði á Velferðarsviði 204 mkr yfir 
fjárheimildum og hjá Skóla- og frístundasvið var launakostnaðurinn 138 mkr 
yfir fjárheimildum. Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar nam 2.750 mkr og var 
250 mkr yfir fjárheimildum. Annar rekstrarkostnaður var 26.927 mkr eða 
419 mkr undir fjárheimildum2. Ósamþykktir og ógjaldfærðir reikningar hjá 
Aðalsjóði námu 147 mkr.   

Nettó fjármunatekjur voru 2.404 mkr eða 245 mkr yfir áætlun.  

Vaxtatekjur og verðbætur voru 146 mkr yfir áætlun, aðallega vegna hærri 
ávöxtunar af handbæru fé en áætlun gerði ráð fyrir. Auk þess sem arður af 
eignarhlutum var 131 mkr yfir áætlun.  

Heildareignir voru 77.640 mkr, þar af fastafjármunir 55.262 mkr og veltufjármunir 22.377 mkr.  Skuldir og 
skuldbindingar voru 46.433 mkr og eigið fé 31.207 mkr.   Eigið fé lækkar úr 33.307 mkr í ársbyrjun í 31.207 mkr í lok 

tímabils. Þessi hækkun skýrist af rekstrarniðurstöðu tímabilsins.  

Veltufé frá rekstri var neikvætt um 60 mkr. Handbært fé í lok tímabils nam 8.977 mkr.   

 

  

                                                                 
1 Sjá umfjöllun framar í kafla 4 um A-hluta.  
2 Sjá nánar umfjöllun á hverju sviði fyrir sig. 

Aðalsjóður (mkr) Raun 2016 Áætlun 2016 Frávik %

Tekjur 49.757 48.757 1.000 2,1%

Laun og launat.gj 24.584 24.228 356 1,5%

Hækkun lífeyrisk.b 2.750 2.500 250 10,0%

Annar rekstrark. 26.927 27.347 -419 -1,5%

Fjármagnsliðir 2.404 2.158 245 11,4%

Rekstrarniðurstaða -2.101 -3.159 1.058 -33,5%
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1.1 Íþrótta- og tómstundasvið  

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Íþrótta- og 
tómstundasviðs í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða 
áætlun) á fyrstu sex mánuðum ársins 2016. Prósentuhlutföll 
lýsa fráviki raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í 
milljónum króna. 

Rekstrarniðurstaða sviðsins var 3.535 mkr sem var 

145 mkr eða 3,9% undir fjárheimildum. 

Tekjur voru 997 mkr sem var 195 mkr eða 24,3% yfir 

áætlun. Tekjur af skíðasvæðunum voru 101,5 mkr hærri en 
áætlun gerði ráð fyrir.  Þá hækkun má einkum rekja til meiri 
aðsóknar og fleiri opnunardaga. Tekjur sundlauganna voru 
55,6 mkr yfir áætlun. Tekjur Hins Hússins voru 18,7 mkr yfir 
áætlun.  

Laun og launatengd gjöld voru um 1.023 mkr, sem var 

44 mkr eða 4,5% yfir fjárheimildum. Launakostnaður  
skíðasvæðanna var 46,4 mkr yfir fjárheimildum og 
launakostnaður í sundlaugunum var 16,8 mkr yfir 
fjárheimildum. Hitt Húsið er 9,5 mkr undir fjárheimildum. 
Launakostnaður hjá Fjölskyldu- og húsdýragarðinum var 15,6  
mkr undir fjárheimildum. 

Langtímaveikindi hjá ÍTR voru 6,79 mkr eða 41,5% yfir 
áætlun. Starfsmenn íþróttamannvirkja eru margir komnir vel 
á aldur. Á þessu ári eru 10 manns í langtímaveiknindum.  

Annar rekstrarkostnaður var um 3.509 mkr, sem 

reyndist 6 mkr eða 0,2% yfir fjárheimildum. Skýrist það helst 
af öðrum rekstrarkostnaði skíðasvæðanna sem var 49,5 mkr yfir fjárheimildum. Annar rekstrarkostnaður sundlauganna var 
15,5 mkr yfir fjárheimildum. Innri leiga var 9,9 mkr undir fjárheimildum vegna lægri verðbólgu.   

 

Húsaleigu- og æfingastyrkir: Rekstrarniðurstaða vegna húsaleigu- og æfingastyrkja var 1.230 mkr sem var 26,9 mkr eða 2,1% 
undir fjárheimildum sem skýrist af greiðsludreifing var ekki sú sama og áætlun gerði ráð fyrir. 

Sundlaugar: Rekstrarniðurstaða vegna sundlauga var um 597  mkr sem var 23,3 mkr eða 3,92 % undir fjárheimildum. Tekjur 
sundlauga voru 55,6 mkr hærri en áætlun gerði ráð fyrir eða 13,66%  yfir áætlun.  Skýrist það helst af meiri aðsókn. Annar 
rekstrarkostnaður var 15,5  mkr eða 2,58% yfir fjárheimildum. 

Frístundakort: Kostnaður vegna frístundakorta var 328 mkr sem var 32 mkr eða 9,9 % undir fjárheimildum sem helgast af því 
að meira er ráðstafað á haustönn en vorönn. 

Hitt húsið var 31,6 mkr undir fjárheimildum. Skýrist það af að tekjur voru 18,7 mkr yfir áætlun. Þá var launakostnaður 9,5 mkr 
undir fjárheimildum sem skýrist að mestu af undirmönnun í frístundastarfi fatlaðra. Annar rekstrarkostnaður var 3,4 mkr 

Málaflokkar ÍTR (mkr) Tekjur
Áætlun 

2016
Frávik

Laun og 

launatengd 

gjöld

Áætlun 

2016
Frávik

Annar 

kosntaður

Áætlun 

2016
Frávik

Rekstrar-

niðurstaða

Áætlun 

2016
Frávik %

Húsaleigu- og æfingastyrkir 16 19 -4 0 0 0 1.245 1.276 -31 1.230 1.257 -27 -2,1%

Sundlaugar 463 407 56 445 429 17 615 599 15 597 620 -23 -3,8%

Skíðasvæðin á höfuðborgarsvæðinu 352 251 102 151 105 46 141 92 50 -59 -54 -6 10,3%

Frístundakort 0 0 0 2 5 -3 326 356 -29 328 361 -33 -9,0%

Fjölskyldu- og húsdýragarður 80 79 1 111 127 -16 70 71 0 102 118 -16 -13,9%

Hitt húsið 36 18 19 151 160 -10 59 62 -3 173 205 -32 -15,4%

Hátíðahöldin 17. júní 6 0 6 0 0 0 14 9 6 9 9 0 0,2%

Ylströndin 7 4 3 14 13 1 23 21 2 29 30 0 -0,4%

Siglunes 2 2 0 9 9 0 5 5 0 12 12 0 1,8%

Gervigrasvellir 0 0 0 0 0 0 32 31 1 32 31 1 3,0%

Yfirstjórn ÍTR 0 0 0 62 56 5 14 17 -3 76 73 3 3,9%

Rekstur ÍTR (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 997 802 195 24,3%

Laun og launat. gj. 1.023 979 44 4,5%

Annar rekstark. 3.509 3.503 6 0,2%

Rekstrarniðurstaða 3.535 3.680 -145 -3,9%
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undir fjárheimildum sem að mestu má rekja til styrkja sem komu inn fyrri hluta árs en kostnaður vegna þeirra mun falla til á 
seinni hluta ársins.  

 

Yfirlit yfir helstu markmið sviðsins árið 2016 og sá árangur sem náðst hefur á árinu: 

 

 

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: 

• Rekstur sviðsins var í góðu jafnvægi á tímabilinu.  

Mælikvarðar 2016 Hvað hefur verið gert á árinu Markmið Rauntölur Árangur

Að skipta um gervigras og gúmmí á 

völlum hjá félögum.
Skipt hefur verið um gras á þremur völlum.   100%

Að lagfæra eog endurbæta 

Breiðholtslaug vegna opnunar 

líkamsræktarstöðvar í Breiðholti.

Framkvæmdir standa yfir, ráðgert að stöðin opni í 

september 2016.
75%

Að gera nýja samning við 

íþróttahreyfinguna til lengri tíma.
Vinna á lokastigi. 80%

Að gera jafnréttisúttekt hjá 

íþróttafélögum í samvinnu við félögin og 

mannréttindaskrifstofu.

Vinna á lokastigi. 80%

Að viðhalda góðum árangri, frá fyrri 

viðhorfskönnunum meðal starfsmanna.
Verkefnið er í gangi. 75%

Að vinna í samvinnu með ÍBR, greiningu á 

hagrænum áhrifum íþróttastarfs á 

borgarsamfélagið.

Vinna stendur yfir. 50%
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1.2 Menningar- og ferðamálasvið 
Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Menningar- og 
ferðamálasviðs á fyrstu sex mánuðum ársins 2016 í 
samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) 
tímabilsins. Prósentuhlutföll lýsa fráviki raunniðurstöðu m.v. 
áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna. 

Rekstrarniðurstaða sviðsins var 2.070 mkr sem var 

77 mkr eða 3,6% undir fjárheimildum tímabilsins.  

Tekjur fyrstu sex mánuði ársins voru um 200 mkr sem var 

20 mkr eða 11% yfir áætlun. Stærstu frávik voru á 
Borgarsögusafni  um 14 mkr eða 17% umfram áætlun sem 
skýrist að mestu vegna 7 mkr  hærri tekna af aðgangseyri auk 
þess að tekjur af styrkjum og öðrum sértekjum voru 7 mkr 
yfir áætlun. Listasafnið var yfir tekjuáætlun um 11 mkr eða 
27% og þar af voru 3,5 mkr vegna aðgangseyris og tæpar 8 
mkr vegna styrkja og annarra sértekna. Höfuðborgarstofa 
var 7 mkr undir áætlun sem var vegna lægri tekna af 
markaðsmálum en gert er ráð fyrir auknum tekjum seinna á 
árinu. Vetrarhátíð var undir í tekjum um tæpar 2 mkr vegna 
styrkja sem brugðust en á móti kom aukning í veltutengdri 
þóknun frá Upplýsingamiðstöð.  
Tekjur sviðsins í heild vegna aðgangseyris voru tæpum 11 
mkr yfir áætlun eða 15%. Öll söfnin sem innheimta 
aðgangseyri voru yfir markmiði tímabilsins og skýrist það af 
markaðssókn og auknum fjölda erlendra ferðamanna.  
 

Laun og launatengd gjöld voru 579 mkr sem var 10 mkr 

eða 1,6% undir fjárheimildum. Borgarsögusafn var um 5 mkr 
yfir fjárheimildum, þar af um 2,7 mkr vegna afturvirkra starfsmatsleiðréttinga en annar umframkostnaður fólst í 
orlofsuppgjöri og aukavöktum vegna aukins fjölda gesta. Kostnaðarauki og orlofsuppgjör á skrifstofu (undir liðnum annað í 
töflunni hér að neðan) var um 5,6 mkr yfir fjárheimildum en áætlað er að þau verði bætt að hluta með yfirfærslu 4,7 mkr 
afgangs frá árinu 2015. Borgarbókasafn var um 12,8 mkr undir fjárheimildum á launaliðnum og Höfuðborgarstofa var einnig 
um 9 mkr undir fjárheimildum. Hvort tveggja var vegna stöðugilda sem voru ósetin en gert er ráð fyrir að þau verði mönnuð 
að hluta til á seinni hluta ársins.  

Annar rekstrarkostnaður var 1.691 mkr og var 48 mkr eða 2,7% undir fjárheimildum ársins. Sundurliðað í töflunni hér að 

neðan eru framlög um 11 mkr undir fjárheimildum sem skýrast að mestu vegna stórra vístölubundinna samninga því vísitalan 
var lægri en forsendur gerðu ráð fyrir. Styrkir greiddust hraðar út en fjárheimildir gerðu ráð fyrir eða um 5 mkr. 
Borgarsögusafn var 11 mkr undir fjárheimildum og eru helstu skýringar þær að reikningur hefur ekki borist fyrir Viðeyjarferju 
um 5,5 mkr auk þess sem framkvæmdir vegna viðhalds og sýninga gengu hægar en ráðgert var. Höfuðborgarstofa var 15 mkr 
undir fjárheimildum og voru stærstu liðir vegna markaðsmála en gert er ráð fyrir að þau verði fyrirferðarmeiri á seinni hluta 
ársins. 

 

Málaflokkar MOF (mkr) Tekjur
Áætlun 

2016
Frávik

Laun og 

launatengd 

gjöld

Áætlun 

2016
Frávik

Annar 

kostnaður

Áætlun 

2016
Frávik

Rekstrar-

niðurstaða

Áætlun 

2016
Frávik %

Styrkir og samstarfsamningar 0 0 0 0 0 0 714 709 5 714 709 5 0,8%

Framlög 0 0 0 0 0 0 395 406 -11 395 406 -11 -2,7%

Borgarbókasafn 28 27 1 254 267 -13 189 188 2 415 428 -12 -2,9%

Listasafn Reykjavíkur 51 40 11 87 88 0 150 152 -2 187 200 -13 -6,3%

Borgarsögusafn 98 84 14 134 129 5 165 177 -11 201 222 -21 -9,3%

Höfuðborgarstofa 21 29 -7 41 50 -9 45 61 -15 65 82 -17 -21,0%

Yfirstjórn 0 0 0 45 45 0 7 7 0 51 52 -1 -1,0%

Bókmenntaborg UNESCO 2 0 1 8 9 0 6 11 -6 12 19 -8 -38,8%

Annað 0 1 0 10 2 8 19 28 -9 29 30 -1 -2,6%

Samtals 200 180 20 579 589 -10 1.691 1.739 -47 2.070 2.147 -77 -3,6%

Rekstur MOF (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 200 180 20 11,1%

Laun og launat. gj. 579 588 -10 -1,6%

Annar rekstark. 1.691 1.739 -48 -2,7%

Rekstrarniðurstaða 2.070 2.147 -77 -3,6%
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Yfirlit yfir helstu markmið sviðsins árið 2016 og sá árangur sem náðst á tímabilinu  

 

 

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: 

• Rekstur sviðsins var í góðu jafnvægi á tímabilinu.  

  

Mælikvarðar janúar - júní 2016 Hvað hefur verið gert á árinu Markmið Rauntölur Árangur

Fjöldi  barna  og ungl inga  í skipulögðum 

heimsóknum.

Framboð viðburða og menningarstarfsemi var kynnt 

fulltrúum grunn- og leikskóla og frístundamiðstöðva. 

Sameiginlegur verkefnisstjóri  barnamenningar hjá MOF og 

SFS miðlar upplýsingum um l ist- og menningaruppeldi  og 

vinnur einnig með viðburðastjórum sviðsins að undirbúningi 

og framkvæmd Barnamenningarhátíðar. Unnið er skv. áætlun 

stofnana sviðsins að sérstökum miðlunar- og 

fræðsluverkefnum sem höfða til  barna og ungmenna. 

Sérstakir rútustyrkir eru veittir ti l skóla vegna ferða á söfnin.   

25.150 24.412 97%

Aðsókn að s tofnunum sviðs ins  

Stöðugt er unnið að því að efla og samþætta kynningarstarf, 

með m.a. ti lboðum í tengslum við Menningarkort Reykjavíkur 

og Gestakort Reykjavíkur. Dagskrá og þjónustuframboð er 

aðlagað að þörfum gestanna sem er m.a. mæld með 

reglulegum gesta- og viðhorfskönnunum.

731.900 738.787 101%

Kostnaður við rekstur s tofnana sviðs ins  pr. gest 

Kostnaður per gest hefur farið lækkandi. Kynningarstarf er í 

stöðugri  þróun og  miðar m.a að því að fjölga fullborgandi 

gestum. 

1.272 1.175 92%

Sértekjur s tofnana sviðs ins  sem hlutfa l l  a f ramma  

Stjórnendur eru hvattir til  að sækja um styrki  og samstarfsfé 

í sjóði og að afla samstarfsfjár m.a. frá atvinnulífinu. Einnig 

hefur kynningarstarf í tengslum við ferðaþjónustuna verið 

eflt sem og samstarf við önnur sveitarfélög. Áhersla er á að 

efla safnbúðir og þróa eigin safntengdar vörur sem höfða 

jafnt ti l ferðamanna og almennra gesta.

19% 23% 119%
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1.3 Skóla- og frístundasvið 
Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Skóla- og 
frístundasviðs á fyrstu sex mánuðum ársins 2016 í 
samanburði við endurskoðaða áætlun tímabilsins. 
Prósentuhlutföll lýsa fráviki raunniðurstöðu m.v. áætlun. 
Allar fjárhæðir eru í milljónum króna. 

Rekstrarniðurstaða sviðsins var 20.984 mkr sem var 

89 mkr yfir fjárheimildum ársins eða 0,4%. 

Tekjur voru 2.130 mkr sem var um 163 mkr yfir áætlun eða 

8,2%. Þar af voru tekjur grunnskólahluta 158 mkr yfir áætlun 
eða 20,6%. Hjá leikskólahluta voru tekjur um 17 mkr yfir 
áætlun eða 2,1%. Tekjur frístundahluta voru 7 mkr undir 
áætlun eða 2,1%. Tekjur listaskóla og námsflokka voru um 7 
mkr undir áætlun eða 20,7% og tekjur yfirstjórnar/miðlægra 
liða var 1 mkr yfir áætlun. 

Laun og launatengd gjöld voru 14.219 mkr sem var um 

138 mkr yfir fjárheimildum eða 1,0%. Þar af voru laun 
grunnskólahluta um 104 mkr yfir fjárheimildum eða 1,4%. Hjá 
leikskólahluta var launakostnaður 60 mkr yfir fjárheimildum 
eða 1,3%. Launakostnaður frístundahluta var 93 mkr undir 

fjárheimildum eða 6,7%. Launakostnaður yfirstjórnar/ 
miðlægra liða var um 7 mkr yfir fjárheimildum eða 2,1%. 
Launakostnaður listaskóla og námsflokka var 2 mkr yfir 
fjárheimildum eða 1,8%. 

Annar rekstrarkostnaður var 8.894 mkr sem var 114 

mkr yfir fjárheimildum eða 1,3%. Þar af var annar kostnaður 
grunnskólahluta 230 mkr yfir fjárheimildum eða 4,7%. Hjá leikskólahluta var annar kostnaður 79 mkr yfir fjárheimildum eða 
3,2%. Annar kostnaður frístundahluta var um 14 mkr undir fjárheimildum eða 3,8%. Annar kostnaður hjá 
yfirstjórn/miðlægum liðum var um 28 mkr undir fjárheimildum eða 18,1%. Annar kostnaður listaskóla og námsflokka var 92 
mkr undir fjárheimildum eða 10,8%.  

 

Grunnskólahluti 

Grunnskólahluti SFS var 1,5% yfir fjárheimildum 
tímabilsins eða 176 mkr. 

Tekjur grunnskólahluta voru 925 mkr sem var um 158 mkr 
eða 20,6% yfir áætlun. Helstu frávik voru að tekjur vegna sölu 
á máltíðum í grunnskólum voru 55,8 mkr lægri en áætlað var 
og tekjur vegna uppgjörs sveitarfélaga vegna skólakostnaðar 

nemenda sem sækja skóla utan síns lögheimilissveitarfélags voru 103,6 mkr yfir áætlun.  Aðrar sértekjur voru 10,2 mkr yfir 
áætlun og fengnir styrkir og önnur framlög 58,8 mkr umfram áætlun,  kostnaður á móti styrkjum bókast ýmist á laun eða 
annan rekstrarkostnað. 

Launakostnaður grunnskólahluta var 7.750 mkr sem var um 104 mkr eða 1,4% yfir áætlun. Í launakostnaði var áætlað fyrir 
kostnaðarliðum sem skólastjórnendur hafa val um að ýmist ráða starfsfólk í eða kaupa frá þriðja aðila, til dæmis ræstingar og 
geta því verið tilfærslur á milli liða. 

Annar rekstrarkostnaður var 5.103 mkr sem var um 229 mkr eða 4,7% yfir áætlun.   

Borgarreknir grunnskólar og tengdir liðir 

Kostnaður vegna reksturs borgarrekinna grunnskóla og tengdra liða, að meðtöldum sér- og sameinuðum skólum, var 11.496 

mkr.  Fjárheimildir námu 11.354 mkr fyrir grunnskóla og tengda liði og var kostnaður því 142 mkr yfir fjárheimildum eða 1,3%. 

Rekstur SFS (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 2.130 1.967 163 8,3%

Laun og launat. gj. 14.219 14.081 138 1,0%

Annar rekstark. 8.895 8.781 114 1,3%

Rekstrarniðurstaða 20.984 20.894 89 0,4%

Grunnsk.hluti (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 925 767 158 20,6%

Laun og launat. gj. 7.750 7.646 104 1,4%

Annar rekstark. 5.103 4.873 229 4,7%

Rekstrarniðurstaða 11.928 11.752 176 1,5%
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Úthlutunarpottar grunnskóla og aðrir sameiginilegir liðir voru samanlagt með afgang á fjárheimildum á tímabilinu 31 mkr sem 

var hluti af rekstrarniðurstöðu  grunnskólanna.  

Borgarreknir grunnskólar:  Á árinu voru 25 grunnskólar af 36 (með sér- og sameinuðum skólum) með hallarekstur en 11 með 
afgang. Samanlagður halli grunnskólanna 25 var 252 mkr. Átta grunnskólar voru 4% eða meira yfir áætlun, halli þeirra var 
138,7 mkr. Samanlagður afgangur grunnskólanna 11 var 79,4 mkr.

3
 

 

 
 

Sameiginlegir liðir tengdir grunnskólum 

Langtímaveikindapottur var 106,8 mkr til grunnskóla, en var lækkaður vegna hagræðingingarkröfu um 14,2 mkr. Skráður 
kostnaður hjá skólum vegna langtímaveikinda var 154,3 mkr og bera skólar því halla af langtímaveikindum að fjárhæð 61,6 
mkr.  

Sérkennslupottur vegna sértækrar sérkennslu var með 461,4 mkr til ráðstöfunnar á tímbilinu.  Hallinn í lok tímabils var 63,7 
mkr meðal annars vegna úthlutanna til sjálfstætt starfandi grunnskóla. Heildarútgjöld vegna sérkennslu borgarrekinna 
grunnskóla námu 889,3 mkr sem var 50,9 mkr yfir fjárheimildum en heildarútgjöld grunnskólahluta að meðtölum 
einkareknum grunnskólum námu 929 mkr sem var 90,6 mkr yfir fjárheimildum. 

Endurúthlutunarpottur úthlutaði 16,2 mkr en óráðstafað var 46,6 mkr vegna verkefna sem ekki hafa farið af stað á árinu. 

Skólaakstur, sundakstur og akstur með fatlaða nemendur. Heildarkostnaður við akstur skiptist þannig að akstur vegna 
fatlaðra var 125,5 mkr og annar skóla- og sundakstur var 66,2 mkr, samtals var kostnaður við akstur 191,7 mkr. sem var um 
79 mkr umfram fjárheimildir. Til samanburðar má geta þess að akstur á sama tímabil á árinu 2015 skiptist þannig að akstur 
vegna fatlaðra var 44,2 mkr og annar skóla- og sundakstur var 61,5 mkr.  Hækkun á akstri fatlaðra hækkar á milli ára um 81,3 
mkr.  Hækkun kemur til vegna breytinga á fyrirkomulagi á akstursþjónustu fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu. 

Sjálfstætt starfandi grunnskólar útgjöld voru 432 mkr sem var 8,5% yfir fjárheimildum eða 34 mkr sem skýrist af því að 
nemendur voru fleiri en gert var ráð fyrir. 

                                                                 
3 Nánari sundurliðun á rekstrarniðurstöðu grunnskóla er að finna í viðauka 4. 

Stofnun Rekstrarniðurstaða Halli í %  Frávik 

 Frávik í 

tekjum 

 Frávik í 

launakostnaði 

 Frávik í öðrum 

rekstrarkostnaði 

Háteigsskóli Halli 4% og yfir 7,6% 20.971 1.198 3.709 16.063

Norðlingaskóli Halli 4% og yfir 7,2% 32.452 -935 28.324 5.062

Ölduselsskóli Halli 4% og yfir 4,7% 16.750 -3.481 14.487 5.744

Seljaskóli Halli 4% og yfir 4,3% 15.761 -1.049 13.830 2.980

Hólabrekkuskóli Halli 4% og yfir 4,2% 13.951 2.010 14.670 -2.729

Háaleitisskóli Halli 4% og yfir 4,2% 17.381 1.464 9.285 6.632

Breiðholtsskóli Halli 4% og yfir 4,1% 13.425 -3.943 13.279 4.089

Ártúnsskóli Halli 4% og yfir 4,1% 8.051 77 3.111 4.863

Samtals          138.741 -4.659                100.696                            42.705 
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Leikskólahluti 

Leikskólahluti SFS var 1,9% yfir fjárheimildum 
tímabilsins eða 121 mkr. 

Tekjur leikskólahluta voru um 17 mkr yfir áætlun eða 2,1% 
sem skýrist að stærstum hluta vegna þessa að raunfjöldi 
barna var meiri en áætlaður. 

Launakostnaður leikskólahluta var 4.689 mkr sem var 60 mkr yfir fjárheimildum eða 1,3%.  

Annar rekstrarkostnaður leikskólahluta var 80 mkr yfir fjárheimildum eða 3,2%. Dagforeldrar voru hins vegar 62 mkr undir 
fjárheimildum.  

Borgarreknir leikskólar og tengdir liðir:  

Kostnaður vegna borgarrekinna leikskóla og tengdra liða var 5.164 mkr sem var 147 mkr yfir fjárheimildum eða 3%. 

Launakostnaður borgarrekinna leikskóla og tengdra liða var 4.689 mkr sem var 60 mkr yfir fjárheimildum eða 1,3%. 

Annar rekstrarkostnaður borgarrekinna leikskóla var 105 mkr yfir fjárheimildum. 

Leikskólar með 4% eða meiri halla voru 26, halli þeirra var 173 mkr. Af 62 leikskólum voru 47 með hallarekstur, samtals  að 
fjárhæð  216 mkr. Leikskólar með rekstrarafgang voru 15 að fjárhæð 25,4 mkr.

4
   

 

 
 
 
Sérkennslupottur vegna sértækrar sérkennslu hvar með 391,1 mkr til ráðstöfunnar á tímabilinu þegar tekið hefur verið tillit 
til hagræðingartillögu sviðins að fjárhæð 26,7 mkr. Heildarútgjöld borgarrekinna leikskóla námu 483,7 mkr og útgjöld vegna 
einkarekinna leikskóla námu 38,5 mkr.  Í heildina var hallinn á sérkennslu í leikskólahluta 131,1 mkr, þar af bera leikskólar 
borgarinnar um 93 mkr.  Ljóst er að þörfin er talsvert meiri en áætlað var.  

                                                                 
4 Nánari sundurliðun á rekstrarniðurstöðu leikskóla er að finna í viðauka 4. 

Stofnun Rekstrarniðurstaða Halli í %  Frávik 

 Frávik í 

tekjum 

 Frávik í 

launakostnaði 

 Frávik í öðrum 

rekstrarkostnaði 

Nóaborg Halli 4% og yfir 17,4% 9.725 -276 8.415 1.586

Bakkaberg Halli 4% og yfir 17,0% 15.773 -50 11.668 4.155

Miðborg Halli 4% og yfir 13,1% 14.336 -96 13.436 996

Hagaborg Halli 4% og yfir 11,6% 9.425 -122 8.059 1.489

Sjónarhóll Halli 4% og yfir 11,6% 305 0 -185 490

Sunnuás Halli 4% og yfir 11,4% 14.605 -845 6.867 8.583

Sólborg Halli 4% og yfir 11,1% 11.057 -210 11.399 -132

Jörfi Halli 4% og yfir 10,5% 6.575 -43 6.349 269

Geislabaugur Halli 4% og yfir 10,0% 9.843 -9 6.609 3.243

Hólaborg Halli 4% og yfir 8,6% 4.659 5 3.123 1.531

Hlíð Halli 4% og yfir 8,4% 8.802 27 7.212 1.563

Múlaborg Halli 4% og yfir 8,3% 7.741 30 8.271 -560

Brákaborg Halli 4% og yfir 7,7% 3.270 -450 3.374 345

Vesturborg Halli 4% og yfir 7,3% 4.384 -237 3.367 1.254

Borg Halli 4% og yfir 6,7% 6.911 -1 1.685 5.227

Grandaborg Halli 4% og yfir 6,6% 5.202 -89 4.330 961

Langholt Halli 4% og yfir 6,3% 9.418 -477 9.832 63

Ösp Halli 4% og yfir 5,7% 2.855 -888 2.498 1.245

Suðurborg Halli 4% og yfir 5,4% 5.822 -1.637 3.850 3.610

Klambrar Halli 4% og yfir 5,2% 3.438 -73 3.112 400

Álftaborg Halli 4% og yfir 5,2% 4.003 0 -1.308 5.311

Reynisholt Halli 4% og yfir 4,9% 3.556 -475 3.195 836

Grænaborg Halli 4% og yfir 4,9% 3.110 -92 1.660 1.542

Maríuborg Halli 4% og yfir 4,7% 3.612 6 3.065 540

Mýri Halli 4% og yfir 4,4% 1.698 10 1.653 34

Seljakot Halli 4% og yfir 4,3% 2.378 -33 1.763 648

Samtals 172.504 -6.025 133.298 45.231

Leikskólahluti (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 833 815 17 2,1%

Laun og launat. gj. 4.689 4.629 60 1,3%

Annar rekstark. 2.544 2.465 79 3,2%

Rekstrarniðurstaða 6.401 6.280 121 1,9%
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Langtímaveikindi útgjöld leikskóla námu um 143 mkr, til ráðstöfunar í potti voru upphaflega 79 mkr en hagræðingarkrafa 
nam 10 mkr og til úthlutunar úr potti til leikskóla voru því um 69 mkr. Leikskólar borgarinnar bera halla af því sem eftir 
stendur eða 74 mkr.  

Endurúthlutun var rúmlega 50,7 mkr undir fjárheimildum. Endurúthlutunarpotturinn er ætlaður til að tryggja leikskólum 
fjármagn í samræmi við fjölda og aldur barna á hverjum tíma.  

Sjálfstætt starfandi leikskólar útgjöld voru 980 mkr sem var um 36 mkr yfir fjárheimildum og stafar af því að greitt var með 
fleiri börnum en áætlað var.  

Dagforeldrar útgjöld voru 257 mkr sem var um 62 mkr undir fjárheimildum og stafar af því að færri börn voru í vistun en 
áætlað var. 

 

Frístundahluti 

Frístundahluti SFS var 7,1% undir fjárheimildum 
tímabilsins, eða 100 mkr. 

Tekjur voru 346 mkr sem var um 7 mkr eða 2% undir áætlun. 
Tekjur vegna vistunargjalda voru lægri en gert var ráð fyrir, 
sem kemur til vegna uppgjörs sem eftir er að ganga frá við 
önnur sveitarfélög, en á móti komu tekjur vegna 

aðgangseyris, styrkja og annarra sértekna sem voru hærri en áætlun gerði ráð fyrir.  

Laun og launatengd gjöld voru 1.296 mkr sem var 93 mkr eða 6,7% undir fjárheimildum. 

Annar rekstrarkostnaður var 357 mkr sem var um 14 mkr eða 3,8% undir fjárheimildum. 

Miðlægir liðir útgjöld voru 19 mkr eða 42 mkr undir áætlun eða 69%. 

Langtímaveikindi í frístund voru 9,5 mkr og hafa frístundamiðstöðvar fengið úthlutun úr langtímaveikindapotti frístundar sem 
því nemur, í lok tímabils var afgangur sem nemur 4,7 mkr.  

Frístundamiðstöðvar að meðtöldum frístundaheimilum og frístundaklúbbar voru rekin með afgangi ef frá er talin frístund 
Klettaskóla var rekin með halla að fjárhæð 22,2 mkr eða 14,2%, sem kemur til af uppgjöri gagnvart öðrum sveitarfélögum 
sem á eftir að ganga frá og greiðir niður halla.

5
 

 

Yfirstjórn og miðlægir liðir 

Yfirstjórn SFS og miðlægir liðir útgjöld voru 483 mkr sem var 22 mkr undir  fjárheimildum eða 4,4%.   

Ráð og yfirstjórn útgjöld voru 424 mkr sem var um 6,5 mkr undir fjárheimildum eða 1,5% undir fjárheimildum.. 

Miðlægir liðir/styrkir SFS útgjöld voru 58,4 mkr eða um 15,5 
mkr undir fjárheimildum eða 21%. Skýringin liggur í 
námsstyrkjum og styrkjum sem eftir er að greiða út. 

 

Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar 

Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar Útgjöld voru samtals 865 mkr eða um 83 mkr undir fjárheimildum eða 8,8% 
á tímabilinu sem skiptist þannig : 
 
Listaskólar og skólahljómsveitir útgjöld voru 793,6 mkr sem var 89,9  mkr eða 10,2% undir fjárheimildum sem skýrist af því 
að uppgjörum tónlistarskólana vegna eldri skulda við SFS, en uppgjöri lýkur á árinu. Framlög til tónlistarskóla vegna 

grunnnáms og miðnáms í hljóðfæraleik sem Reykjavíkurborg 
ber kostnaðinn af nam 447,8 mkr og framlög til tónlistarskóla 
frá Jöfnunarsjóði námu 220,5 mkr.  
 
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar útgjöld voru 71,1 mkr, 
sem var 6,8 mkr yfir heimildum eða 10,5%.  Námsflokkar 
Reykjavíkur voru 7,1 mkr yfir fjárheimildum en framlög til 

framhaldsskóla voru 0,3 mkr undir fjárheimildum. 

                                                                 
5 Nánari sundurliðun á rekstrarniðurstöðu frístundamiðstöðva er að finna í viðauka 4. 

Frístundahluti (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 346 353 -7 -2,0%

Laun og launat. gj. 1.296 1.389 -93 -6,7%

Annar rekstark. 357 372 -14 -3,8%

Rekstrarniðurstaða 1.307 1.407 -100 -7,1%

SFS Yfirstjórn (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 1 0 1

Laun og launat. gj. 356 349 7 2,1%

Annar rekstark. 128 156 -28 -18,1%

Rekstrarniðurstaða 483 505 -22 -4,4%

SFS Listaskólar (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 25 32 -7 -20,7%

Laun og launat. gj. 127 125 2 1,8%

Annar rekstark. 762 854 -92 -10,8%

Rekstrarniðurstaða 865 948 -83 -8,8%
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Yfirlit yfir helstu markmið sviðsins árið 2016 og sá árangur sem náðst hefur á tímabilinu. 

 

 

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:  
• Rekstrarniðurstaða sviðsins var 89 mkr eða 0,4% yfir fjárheimildum en þá eftir að taka tillit til ósamþykktra reikninga 

tímabilsins að fjárfhæð 78,3 mkr.  

• Grunnskólahlutinn var 176 mkr yfir fjárheimildum sem er meiri halli en allt síðasta ár.  Sérkennsla var 90,6 mkr og 
langtímaveikindi voru 61,6 mkr yfir fjárheimildum en potturinn var lækkaður um 14,2 mkr í hagræðingartillögum sviðins. 
Skólaakstur var 79 mkr yfir fjárheimildum einkum vegna nýs samnings um akstur fatlaðra barna. Aksturinn hækkaði um 
81,3 mkr samanborið við sama tímabil 2015. Alls voru 25 af 36 grunnskólum í halla á tímabilinu og samanlagður halli nam 
252 mkr. Mikilvægt er að finna á síðari hluta ársins 2016 leiðir til þess að koma rekstri grunnskóla í jafnvægi.   

• Leikskólahluti sviðsins var 121 mkr yfir fjárheimildum. Sérkennslan var 131 mkr og langtímaveikindi voru 74 mkr og 
sjálfstætt starfandi leikskólar 36 mkr yfir fjárheimildum en á móti kom m.a. að dagforeldrar voru 62 mkr undir 
fjárheimildum. Alls voru 47 leikskólar af 62 í halla, samtals að fjárhæð 216 mkr.  Mikilvægt er að finna á síðari hluta ársins 
2016 leiðir til þess að koma rekstri leikskóla í jafnvægi.   

  

Mælikvarðar 2016 Markmið Rauntölur Árangur

Hlutfall starfsstaða sem heldur sin innan 

fjárhagsramma
75% 31%

Hlutfall starfsstaða sem skila 

frávikagreiningu
85% 90%
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1.4 Umhverfis- og skipulagssvið 
Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og 
skipulagssviðs á fyrstu sex mánuðum ársins 2016 í 
samanburði við fjárheimildir tímabilsins. Prósentuhlutföll í 
töflu lýsa fráviki frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða 
áætlun (hér eftir nefnd áætlun).  Allar tölur eru í milljónum 
króna. 

Rekstrarniðurstaða sviðsins var 3.212 mkr eða 42 

mkr yfir fjárheimildum sem var einkum vegna vetrarþjónustu 
en á móti voru ýmsir aðrir þættir lægri en áætlun gerði ráð 
fyrir, svo sem leiga gatna. 

Tekjur voru 1.031 mkr sem var 31 mkr yfir áætlun eða um 

3,1%. Tekjur byggingarfulltrúa voru 20 mkr yfir áætlun á 

tímabilinu. 

Laun og launatengd gjöld námu 893 mkr sem var 17 mkr 

undir fjárheimildum tímabilsins eða um 1,8%.  

Launakostnaður sorphirðunnar var 16 mkr yfir 

fjárheimildum en á móti voru aðrir starfstaðir undir 
fjárheimildum á tímabilinu.  

Annar rekstrarkostnaður nam 3.350 mkr sem var 89 

mkr yfir fjárheimildum eða um 2,7%. Helstu frávikin voru 

vegna  reksturs gatna og opinna svæða sem var 297 mkr 

yfir fjárheimildum, sem skýrist einkum af vetrarþjónustu sem 

var 295 mkr yfir áætlun tímabilsins. Viðhald gatna var 36 

mkr undir fjárheimildum tímabilsins og leiga gatna var 117 

mkr undir fjárheimildum, einkum vegna verðbótaþáttar 

leigunnar.  Skipulagsfulltrúi var 12 mkr undir fjárheimildum á tímabilinu. 

 

Rekstur og umhirða borgarlandsins er samtals 188 mkr umfram fjárheimildir á tímabilinu og er það vegna vetrarþjónustu sem 
er alls 295 mkr yfir fjárheimildum. Ekki er fyrirséð að hægt verði að hagræða á móti umframkostnaði við vetrarþjónustu nema 
að litlum hluta og því er gert ráð fyrir að rekstur sviðsins fari fram úr áætlun sem því nemur. 

Fyrir liggur uppgjör á rekstri endurvinnslustöðva SORPU vegna ársins 2015 og nam hallinn um 60 mkr, þar af nam hlutur 
Reykjavíkurborgar 36 mkr sem ekki hefur enn verið gjaldfærður. Óskað hefur verið eftir frekari skýringu á uppgjöri og reikna 
má með að kostnaður endurvinnslustöðva verði umfram fjárheimildir sem þessu nemur.  

 

  

Málaflokkar USK (mkr) Tekjur
Áætlun 

2016
Frávik

Laun og 

launatengd 

gjöld

Áætlun 

2016
Frávik

Annar 

kosntaður

Áætlun 

2016
Frávik

Rekstrar-

niðurstaða

Áætlun 

2016
Frávik %

Skrifstofa sviðstj. og miðlæg þjónusta 152 147 5 184 197 -13 238 257 -20 270 308 -38 -12,2%

Skipulag byggingar og borgarhönnun 119 91 28 228 217 11 76 105 -30 185 232 -47 -20,3%

Umhverfisgæði 752 745 7 447 459 -12 528 536 -8 223 249 -26 -10,4%

Framkvæmdir og viðhald mannvirkja 0 0 0 0 0 0 371 407 -36 371 407 -36 -8,8%

Rekstur og umhirða borgarlands 9 18 -9 34 36 -2 2.137 1.956 182 2.163 1.974 188 9,5%

Rekstur USK (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 1.031 1.001 31 3,1%

Laun og launat. gj. 893 910 -17 -1,8%

Annar rekstark. 3.350 3.261 89 2,7%

Rekstrarniðurstaða 3.212 3.170 42 1,3%
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Yfirlit yfir helstu markmið sviðsins árið 2016 og sá árangur sem náðst hefur á tímabilinu. 

 

 

 

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:  
• Rekstrarniðurstaða sviðsins var 42 mkr eða 1,3% yfir fjárheimildum. Helsta ástæða hallareksturs var vetrarþjónusta sem 

var 295 mkr yfir fjárheimildum. Mikilvægt er að endurskoða áætlun vegna vetrarþjónustu í ljósi reynslu síðustu missera. 

  

Mælikvarðar 2016 Hvað hefur verið gert á árinu Markmið Rauntölur Árangur

Innleiðing aðalskipulags

Unnið við uppfærslu innleiðingaráætlunar aðalskipulags 

ásamt endurskoðun mælikvarða í umhverfis- og 

auðlindastefnu.

81-100%

Hverfaskipulag ( 4 borgarhlutarhlutar sem eru  

BH7  Árbær,  BH6 Breiðholt,  BH5 Háaleit- Bústaðir 

og BH3 Hlíðar)

Verkefnið fylgir verkáætlun og er stefnt að því að leggja 

fram tillögu að hverfiskipulagi í umræddum fjórum 

borgarhlutum í byrjun árs 2017.

81-100%

Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum
Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum var samþykkt í 

borgarráði 30. júní.
81-100%

Aðgerðaráætlun í úrgangsstjórnun
Boðið hefur verið upp á flokkun á plasti við heimili og 

flokkun glers á 12 af 57 grenndarstöðvum.
81-100%

Nýr þjónustustaðall
Nýr þjónustustaðall hefur verið kynntur öllum 

starfsmönnum sviðsins
81-100%

Hjólreiðaáætlun 
Verkefni samkvæmt endurskoðaðri hjólreiðaráætlun á 

áætlun.
81-100%

Innleiðing verkefnastofu og breytts verklags 

verkefnisstjórnunar

Lokið er við  að setja verkefnastofu á laggirnar innan 

sviðsins, sem og þjálfa um 70 starfsmenn  í notkun 

aðferðafræðinnar og hugbúnaðar.  Framundan er að 

styðja starfseiningar og starfsmenni sviðsins í að koma 

verklaginu í vinnslu og þróa það áfram. 

81-100%
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1.5 Velferðarsvið 
Myndin hér til hliðar og taflan fyrir neðan sýnir niðurstöðu í 
rekstri Velferðarsviðs á fyrstu sex mánuðum ársins 2016 án 
bundinna liða þ.e. fjárhagsaðstoðar og húsaleigubóta í 
samanburði við fjárheimildir tímabilsins. Prósentuhlutföll í 
töflu lýsa fráviki frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða 
áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum 
króna. 

Rekstrarniðurstaða sviðsins í heild var 10.559 mkr 
sem var 81,9 mkr eða 1% innan fjárheimilda.  

Reglubundinn rekstur sviðsins án bundinna liða 
var 8.533 mkr sem var 300 mkr eða 3,6% umfram 

fjárheimildir. Stærstu frávikin liggja annars vegar í 
launakostnaði sem var 205 mkr umfram fjárheimildir og 
vistunarþjónustu vegna barna með þroska- og geðraskanir 
sem var 100 mkr umfram fjárheimildir.     

Tekjur voru 1.875 mkr sem var 87,7 mkr hærri en áætlun 

gerði ráð fyrir eða 4,9%.  Mestu munar um tekjur vegna 

þróunarverkefna sem voru 48,7 mkr hærri en áætlun, en 
styrkir vegna hælisleitenda og flóttamannaverkefnis frá fyrra 
ári voru millifærðir á móti kostnaði.  Tekjur vegna 
dagþjónustu voru 13,7 mkr hærri en áætlun, m.a. vegna 
hærri daggjalda og uppgjörs frá fyrra ári. 

Laun og launatengd gjöld voru 6.516 mkr sem var 205 

mkr eða 3,3% umfram fjárheimildir.  Búsetuúrræði voru 101,7 mkr umfram fjárheimildir, þ.a. voru 4 sambýli alls 155,3 mkr 
umfram fjárheimildir, sem skýrist af því að þjónustuþyngd var meiri en áætlun gerði ráð fyrir. Dagþjónusta var 14,5 mkr eða 
8% umfram fjárheimildir.  Heimahjúkrun var 57,5 mkr umfram fjárheimildir eða 11%, sem skýrist af 
kjarasamningshækkunum, en sótt verður um bætingu til Sjúkratrygginga Íslands.  Hjúkrunarheimili voru 40 mkr umfram 
fjárheimildir eða 9% en ófærð er viðbótarfjárveiting vegna Seljahlíðar að fjárhæð 5,7 mkr.   Þjónustuíbúðir voru 15,5 mkr eða 
8% umfram fjárheimildir og Stuðningsþjónusta var 17 mkr eða 3% umfram fjárheimildir.  Félagsmiðstöðvar voru 27 mkr eða 
14% innan fjárheimilda vegna hagræðingaraðgerða. Af 15 félagsmiðstöðvum voru einungis 3 með umfram launafrávik.  Nýtt 
launakerfi SAP var tekið í notkun á tímabilinu, ekki liggja fyrir listar til greiningar á frávikum.    Veikindastundir á tímabilinu hjá 
Velferðarsviði voru alls 114,5 þúsund og fækkaði um 3 þúsund stundir samanborið við sama tímabil 2015.  

Annar rekstrarkostnaður var 3.892 mkr sem var 182 mkr umfram fjárheimildir eða 5%.  Frávikið má aðallega rekja til  

vistunarþjónustu við börn með þroska- og geðraskanir sem var 100 mkr umfram fjárheimildir, kostnað vegna samnings við ÁS 
styrktarfélags sem var 72 mkr umfram fjárheimildir, einkum vegna kjarasamningsbundinna launahækkana og loks 
ferðaþjónustu fatlaðs fólks sem var 48 mkr umfram fjárheimildir  

Málefni fatlaðs fólks  

Rekstrarniðurstaða Velferðarsviðs í málefnum fatlaðs fólks 
var 3.629 mkr sem var 194 mkr umfram fjárheimildir eða 
5,7%. Tekjur voru 12 mkr yfir áætlun eða 12,3%.   
Launakostnaður var 2.457 mkr sem var 97 mkr umfram 
fjárheimildir eða 4,1%   Helstu frávik má rekja til fjögurra 
sambýla en launafrávik þeirra nam samtals 155,3 mkr sem 
skýrist af því að þjónustuþyngd þeirra var meiri en áætlað 

var.  Á móti kom að launakostnaður annarra sambýla var innan fjárheimildar, sem lækkar launafrávikið í heild.   Annar 
rekstrarkostnaður var 1.278 mkr sem var 109 mkr eða 9,3% umfram fjárheimildir.  Undir málefni fatlaðs fólks var færður 
kostnaður vegna vistþjónustu barna með þroska- og geðraskanir. Frávik vegna þeirrar þjónustu námu 100 mkr umfram 
fjárheimildir og kostnað vegna samings við ÁS styrktarfélag sem var 72 mkr umfram fjárheimildir.    

 

 

 

Rekstur VEL (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 1.875 1.788 88 4,9%

Laun og launat. gj. 6.516 6.311 205 3,3%

Annar rekstrark. 3.892 3.710 182 4,9%

Rekstrarniðurstaða 8.533 8.233 300 3,6%

Málefni fatlaðs fólks (mkr) Raun 2016          
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 106 94 12 12,3%

Laun og launat. gj. 2.457 2.360 97 4,1%

Annar rekstrark. 1.278 1.169 109 9,3%

Rekstrarniðurstaða 3.629 3.435 194 5,7%
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Þjónustuþættir: 

 

Helstu frávik 

Skrifstofur nefndir og ráð voru 19 mkr umfram fjárheimildir eða 1%.  Umfram frávik í launakostnaði jafnast út á móti auknum 
tekjum.  Umframfrávik í öðrum rekstrarkostnaði má að mestu leyti rekja til reksturs þjónustumiðstöðva eða 19 mkr umfram 
fjárheimildir.   

Samningar, framlög og styrkir voru 175 mkr umfram fjárheimildir eða 14%.  Frávikið má aðallega rekja til vistunarþjónustu 
vegna barna með þroska- og geðraskanir sem var 100 mkr umfram fjárheimildir, kostnaðar vegna samnings við ÁS 
styrktarfélag sem var 72 mkr umfram fjárheimildir og vegna ferðaþjónustu fatlaðs fólks sem var 48 mkr umfram fjárheimildir.  
Á móti var kostnaður vegna atvinnu með stuðningi í samvinnu við Vinnumálastofun (AMS) og Reykjadals alls 47 mkr undir 
fjárheimildum þar sem kostnaðardreifing var önnur en áætlun gerði ráð fyrir.  

Búsetuúrræði voru 79 mkr umfram fjárheimildir eða 3,4%.  Frávikið má aðallega rekja til fjögurra sambýla en launafrávik 
þeirra nam samtals 155,3 mkr.  Á móti kom að launakostnaður annarra sambýla var innan fjárheimildar og annar 
rekstrarkostnaður búsetuúrræða var almennt innan fjárheimilda.  

Heimahjúkrun var 33 mkr umfram fjárheimildir en samkvæmt samningi við ríkið er gert ráð fyrir að heimahjúkrun sé að fullu 
fjármögnuð af ríkinu. Sótt verður um bætingu vegna kjarasamningshækkana til Sjúkratryggingar Íslands.  

Hjúkrunarheimili voru 41 mkr eða 35% umfram fjárheimildir, þar af var frávik af rekstri Droplaugastaða 8 mkr umfram 
fjárheimildir en rekstur Seljahlíðar var 33 mkr eða 101% umfram fjárheimildir.  Þar sem rekstrareiningin er smá, með aðeins 
20 rými, er hún afar óhagkvæm í rekstri og útilokað er að reka eininguna á daggjöldum, og viðbættu smæðarálagi .  Ófærð er 
viðbótarfjárveiting vegna smæðarálags Seljahlíðar að fjárhæð 5,7 mkr og tekjufærsla vegna breytinga á greiðslufyrirkomulagi 
frá áramótum að fjárhæð 20 mkr.  

Skammtímavistun, stuðningsfjölskyldur, stuðningsþjónusta og frekari liðveisla voru 31 mkr eða 4% innan fjárheimilda.  Gert 
er ráð fyrir að fjárheimild verði fullnýtt á árinu þegar ráðið hefur verið í viðbótarstöðugildi.  

Barnavernd – úrræði voru 34 mkr eða 20% umfram fjárheimildir.  Frávik skýrist af auknum vistgjöldum í kjölfar fækkunnar á 
úrræðum Barnaverndarstofu á s.l. árum, sem stóðu Barnavernd til boða.  Auk þess eru börn sem fara í vistun með fjölþættari 
vanda en áður.  

 
 
   

Þjónustuþættir VEL (mkr) Tekjur
Áætlun 

2016
Frávik

Laun og 

launatengd 

gjöld

Áætlun 

2016
Frávik

Annar 

kosntaður

Áætlun 

2016
Frávik

Rekstrar-

niðurstaða

Áætlun 

2016
Frávik %

Skrifstofur, nefndir og ráð 18 0 17 1.317 1.308 9 383 356 27 1.682 1.663 19 1,1%

Samningar, framlög og styrkir  63 56 6 11 12 0 1.483 1.302 181 1.432 1.257 175 13,9%

Búsetuúrræði 39 35 4 2.178 2.076 102 231 251 -19 2.370 2.292 79 3,4%

Félagsmiðstöðvar 68 74 -6 173 200 -27 241 230 11 346 356 -10 -2,8%

Dagþjónusta 76 62 14 186 171 15 67 68 -1 177 177 -1 -0,4%

Heimaþjónusta 67 67 0 726 730 -4 185 180 5 844 843 1 0,1%

Heimahjúkrun 661 660 1 571 513 58 120 144 -24 30 -3 33 -1076,2%

Hjúkrunarheimili 506 516 -10 463 423 40 201 210 -9 159 118 41 34,6%

Þjónustuíbúðir 75 74 2 208 192 15 120 141 -21 252 259 -7 -2,8%

Stuðningsfjölskyldur, stuðnings-

þjónusta og frekari liðveisla 
0 0 0 514 497 17 223 271 -48 737 768 -31 -4,0%

Framleiðslueldhús 129 120 9 47 58 -11 123 109 14 41 47 -6 -13,2%

Unglingasmiðja og stuðningsheimili 1 1 0 31 31 0 1 5 -4 31 35 -4 -11,4%

Barnavernd 0 0 0 8 7 0 195 161 34 202 168 34 20,2%

Virkniverkefni 0 0 0 49 57 -8 15 10 5 63 67 -4 -5,6%

Borgarverðir 0 0 0 14 13 1 2 6 -3 16 19 -3 -13,6%

NPA 0 0 0 0 0 0 134 131 3 134 131 3 2,4%

Hælisleitendur 142 100 42 19 16 2 111 85 26 -12 1 -13 -1485,9%

Flóttamannaverkefni 7 0 7 1 0 1 6 0 6 0 0 0
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Yfirlit yfir helstu markmið sviðsins árið 2016 og sá árangur sem náðst hefur á tímabilinu.  

 

 

 

Ábendingar Fjármálaskrifstofu: 
• Rekstrarniðurstaða Velferðarsviðs án bundinna liða var 300 mkr yfir fjárheimildum eða 1,4%.  Frávik í rekstri 

Velferðarsviðs voru einkum vegna launakostnaðar 205 mkr yfir fjárheimildum sem einkum má rekja til 4 sambýla þar sem 
þjónustuþyngd er veruleg og vegna vistunarþjónustu barna með alvarlegar þroska- og geðraskanir 100 mkr yfir 
fjárheimildum. 

• Mikilvægt er að klára samninga við ríkið um þau atriði sem tengdust málefnum fatlaðs fólks en voru skilin eftir við 
endurskoðun á fjármögnun málaflokksins á síðasta ári, það er NPA, lengd viðvera og þjónusta við börn með alvarlegar 
þroska og geðraskanir.  

• Heildstæða greiningu á tekjum og útgjöldum Reykjavíkurborgar vegna málefna fatlaðs fólks er að finna undir kafla 5 en 
þar kemur fram að halli borgarsjóðs skv. bráðabirgðauppgjöri var 973 mkr.   

• Hallarekstur hjúkrunarheimila nam 159 mkr á fyrrihluta ársins 2016.  Mikilvægt er að tryggja fulla fjármögnun á 
rekstrinum eða að skila honum ella.  Ríkisstjórnin samþykkti þann 18. mars 2016 að fela ráðherrum heilbrigðis- og 
fjármála að ræða við rekstraraðila hjúkrunarheimila um mögulega styrkingu á rekstrargrunni heimilanna.  

  

Mælikvarðar 2016 Hvað hefur verið gert á árinu Markmið Rauntölur Árangur

Stuðningsþjónusta, rekstur innan fjárheimilda

Aukin fjárheimild veitt á árinu 2016, í því skyni að 

fækka biðlistum og mæta brýnni þörf.  

Skammtímavistun færð undir stuðningsþjónustu.  

Stofnaður miðlægur pottur vegna stórra 

beingreiðslusamninga til að stuðla að samkvæmni í 

þjónustu í öllum hverfum borgarinnar.

768 737

Hlutfall notenda sem fær fjárhagsaðstoð til framfærslu í 12 

mánuði eða lengur

Áframhaldandi átaksverkefni og stuðningur til virkni, 

atvinnutengd úrræði og vinnumiðlun, 

samstarfsverkefni við Vinnumálastofnun.  Sérstök 

áhersla á  ungt fólk (18-24 ára) og þá sem hafa fengið 

fjárhagsaðstoð til langs tíma  með virkniúrræðum og 

markmiðasetningu með félagsráðgjafa.

15% 17,2%

Meðalfjöldi mánaða með framfærslustyrk á sl. 12 mánuðum

Áhersla á þétt samstarf við Vinnumálastofnun og 

verklag sem tryggir að einstaklingar nýti  sér viðeigandi 

úrræði sem allra, allra fyrst.

4,6 5,7

Hlutfall barnafólks sem fær framfærslustyrk og aðstoð skv. 

gr. 16. a 

Áhersla á upplýsingar til barnafólks um rétt til 

aðstoðar og hvatning til að nýta sér aðstoðina
80% 51%
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1.5.1 Velferðarsvið – bundnir liðir 
Taflan hér til hliðar sýnir niðurstöðu á bundnum liðum 
Velferðarsviðs, þ.e. fjárhagsaðstoð og húsaleigubótum, fyrir 
fyrstu sex mánuði ársins 2016 í samanburði við áætlun 
tímabilsins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa fráviki frá raun 
niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd 
áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna. 

Rekstrarniðurstaða bundinna liða var 2.026 mkr sem var 382 mkr eða 16 % innan áætlunar. 

Fjárhagsaðstoð: Kostnaður vegna fjárhags-

aðstoðar var 1.249 mkr sem var 307 mkr eða 
20% innan áætlunar. Fjárhagsaðstoð pr. 
notanda á mánuði var 142.084 kr og hafði 
hækkað um 3% milli ára. Notendur 
fjárhagsaðstoðar alls voru 2.453  sem var 
fækkun um 614 eða 20% frá fyrra ári.  

Framfærslustyrkur nam 949 mkr sem var 237 mkr eða 20% 

innan áætlunar þar sem notendum fækkaði mikið á milli ára.  
Notendur framfærslustyrks voru alls 1.840 sem var fækkun 
um 564 eða 23,5% miðað við síðasta ár. 

Heimildagreiðslur voru alls 300 mkr sem var 70 mkr innan 

áætlunar. Notendur heimildagreiðslna voru 1.188 sem var 
fækkun um 226 eða 16% á milli ára.  

Húsaleigubætur: Kostnaður vegna húsaleigubóta var 

1.416 mkr sem var 160  mkr eða 10% lægri en áætlun gerði 
ráð fyrir. Tekjur frá Jöfnunarsjóði voru 639 mkr og voru 85 
mkr undir áætlun eða 11,6%. Nettó frávik frá áætlun nam 75 
mkr eða 8,8% innan fjárheimilda.   

 

Almennar húsaleigubætur voru 939 mkr og 112 mkr eða 11% lægri 

en áætlun. Notendur almennra húsaleigubóta voru 6.934 sem var 

fækkun um 365 eða 5% á milli ára. Sérstakar húsaleigubætur voru 

160 mkr eða 25 mkr lægri en áætlun. Notendur sérstakra 
húsaleigubóta voru 1.048 sem var fækkun um 89 eða 7,8% á milli ára. 

Sérstakar húsaleigubætur í félagslegu húsnæði voru 318 mkr 

eða 22 mkr lægri en áætlun. Notendur sérstakra húsaleigubóta í 
félagslegu húsnæði voru 2.143 sem var fækkun um 2 eða 0,1% á milli 
ára.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Húsaleigubætur janúar - júní 2016 (mkr)
Tekjur 

Raun

Tekjur 

Áætlun

Húsal.b. 

Raun

Húsal.b. 

Áætlun

Nettó 

Raun

Nettó 

Áætlun

Alm. húsaleigub. 498 574 939 1.051 440 477

Sérst. húsaleigub. 47 53 160 185 113 132

Sérst. húsaleigub. v/fél. íbúða 93 96 318 340 225 244

Rekstrarniðurstaða 639 723 1.416 1.576 778 852

Bundnir liðir VEL (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 639 723 -85 -11,7%

Laun og launat. gj. 11 12 -1 -10,1%

Annar rekstrark. 2.654 3.119 -465 -14,9%

Rekstrarniðurstaða 2.026 2.408 -382 -15,9%

Fjárhagsaðstoð VEL (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Framfærslustyrkur 949 1.186 -237 -19,9%

Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoð 235 294 -59 -20,1%

Heimildargreiðslur - Átaksverkefni 44 53 -9 -17,6%

Heimildargreiðslur 16.gr. a v/barna 21 23 -2 -8,6%

Rekstrarniðurstaða 1.249 1.556 -307 -19,7%
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Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: 

• Kostnaður við fjárhagsaðstoð var 307 mkr undir áætlun og notendum þjónustunnar fækkar áfram samanborið við sama 
tímabil á síðasta ári. Heildarkostnaður við fjárhagsaðstoð var 1.249 mkr tímabilið janúar-júní 2016 en var 1.579 mkr á 
sama tíma árið 2015.  Kostnaðurinn var því 330 mkr lægri í ár.  Notendum fækkaði um 614 milli ára. 
 

• Húsaleigubætur (brúttó) voru 160 mkr lægri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir, einkum almennar húsleigubætur sem voru 
112 mkr undir áætlun (brúttó). Framlag Jöfnunarsjóðs vegna húsaleigubóta var jafnframt undir fjárhagsáætlun sem þýðir 
að nettó frávik var 75 mkr.   
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1.6 Miðlæg stjórnsýsla 
Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri hjá skrifstofum 
Ráðhúss á fyrstu sex mánuðum ársins 2016 í samanburði við 
fjárheimildir tímabilsins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa fráviki 
frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér 
eftir nefnd áætlun).  Allar tölur eru í milljónum króna. 

Rekstrarniðurstaða var 1.334 mkr eða 133 mkr innan 

fjárheimilda. 

Tekjur voru 794 mkr eða 27 mkr yfir áætlun. Tekjur voru 9 

mkr hærri hjá Borgarlögmanni m.a. vegna tildæmds 
málskostnaðar. Tekjur voru 8 mkr lægri hjá innri 
endurskoðun vegna þess að gert var ráð fyrir því að innri 
endurskoðun Reykjavíkurborgar sinnti innri endurskoðun 
fyrir öll B-hluta fyrirtæki innan samstæðu borgarinnar. 
Tekjur voru 4 mkr hærri vegna tollkrítar. Tekjur 
upplýsingatæknideildar voru 14 mkr hærri en áætlað var 
vegna aukinnar þjónustu við fagsvið. Aðrar tekjur voru 8 mkr 
yfir áætlun.  

Laun og launatengd gjöld voru 1.251 mkr eða 44 mkr 

undir fjárheimildum.  

Annar rekstrarkostnaður var 877 mkr, sem var 62 mkr 

undir fjárheimildum, sem skýrist m.a. af því 
kostnaðardreifing var önnur en áætlun gerði ráð fyrir.  

 

 

 

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: 

• Rekstur miðlægrar stjórnsýslu var 133 mkr eða 9,1% undir fjárheimildum en þá á eftir að taka tillit til ósamþykktra 
reikninga að fjárhæð 31,4 mkr.  Helstu frávik var að finna hjá upplýsingatæknideild, þar sem annar rekstrarkostnaður var 
49 mkr undir fjárheimildum og skýrist af því að kostnaðardreifing var ekki sú sama og áætlun gerði ráð fyrir.   

 

  

Málaflokkar RHS (mkr) Tekjur
Áætlun 

2016
Frávik

Laun og 

launatengd 

gjöld

Áætlun 

2016
Frávik

Annar 

kosntaður

Áætlun 

2016
Frávik

Rekstrar-

niðurstaða

Áætlun 

2016
Frávik %

Borgarlögmaður 11 1 9 53 54 -1 10 6 3 52 59 -7 -11,9%

Innri endurskoðun 4 12 -8 45 52 -7 4 7 -2 45 47 -1 -3,1%

Fjármálaskrifstofa 20 15 5 376 380 -4 96 106 -10 451 471 -19 -4,1%

Mannréttindaskrifstofa 2 1 1 47 63 -16 16 16 0 61 78 -17 -22,0%

Skrifst.borgarstjóra og borgarritara 25 21 4 232 246 -14 114 122 -9 321 347 -27 -7,7%

Skrifstofa borgarstjórnar 0 0 0 119 125 -5 47 50 -3 167 175 -8 -4,6%

Skrifstofa þjónustu og rekstarar 732 717 15 379 377 2 591 632 -41 238 292 -54 -18,5%

Rekstur RHS (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 794 767 27 3,6%

Laun og launat. gj. 1.251 1.295 -44 -3,4%

Annar rekstark. 877 939 -62 -6,6%

Rekstrarniðurstaða 1.334 1.468 -133 -9,1%
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1.7 Sameiginlegur kostnaður  

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu á öðrum útgjöldum á 
fyrstu sex mánuðum ársins 2016 í samanburði við 
fjárheimildir tímabilsins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa fráviki frá 
raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir 
nefnd áætlun).  Allar tölur eru í milljónum króna. 

Rekstrarniðurstaða var 3.552 mkr en áætlun gerði ráð 

fyrir 3.394 mkr sem var 157 mkr eða 4,6% yfir fjárheimildum 
tímabilsins. 

Tekjur voru 65 mkr undir áætlun þar sem reikningur vegna 

kosninga var gerður í júlí. 

Laun voru 40 mkr yfir fjárheimildum vegna atvinnumála og 

atvinnuátaksverkefna vegna starfólks með fötlun, en ekki var 
áætlað fyrir skuldbindingum á árinu 2016 sem stofnað var til 
2015.  

Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar nam 2.750 mkr og 

var 250 mkr yfir fjárheimildum. Við ákvörðun gjaldfærslu er 
tekið mið af væntinum um að lífeyrisskuldbinding hækki alls 
um 5,5 makr á árinu 2016 í stað áætlaðra 5,0 makr. Er þarf 
horft til tveggja meginþátta: Annars vegar er útlit fyrir að 
launahækkanir reynist meiri en gert var ráð fyrir í áætlun, 
sem eykur skuldbindingu borgarsjóðs, og hins vegar að 
ávöxtun eigna verði lakari vegna lágrar verðbólgu og 
gengislækkana á hlutabréfamarkaði. Á móti hefur krafa 
HFF34-flokksins á markaði verið hærri á árinu en gert var ráð 
fyrir í áætlun og dregur sú þróun úr framangreindum áhrifum. 
Verði þróun helstu áhrifaþátta enn óhagstæðari en hér er 

gert ráð fyrir getur hækkun lífeyrisskuldbindingar á árinu orðið í kringum 6-7 makr eða um 1-2 makr yfir upphaflegri áætlun. 

Annar kostnaður hjá sameiginlegum kostnaði var 198 mkr undir fjárheimildum. 

Rekstur miðlægra tölvukerfa var 11 mkr yfir áætlun vegna reksturs miðlægs launakerfis. 

Starfsmannakostnaður var 32 mkr yfir fjárheimildum. Þar af voru slysabætur 32 mkr yfir fjárheimildum þar sem kröfur vegna 
slysabóta hafa aukist og bætur hafa hækkað. 

Kosningar voru 7 mkr yfir fjárheimildum en uppgjör frá ríkinu  fer fram í júlí.  

Ýmis kostnaður var 138 mkr undir áætlun þar á meðal var innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja 6 mkr undir áætlun, ófyrirséð 
var 101 mkr undir áætlun og annað í ýmsum kostnaði var 31 mkr undir áætlun. 

 

 

  

 

  

Málaflokkar ÖNN (mkr) Tekjur
Áætlun 

2016
Frávik

Laun og 

launatengd 

gjöld

Áætlun 

2016
Frávik

Annar 

kosntaður

Áætlun 

2016
Frávik

Rekstrar-

niðurstaða

Áætlun 

2016
Frávik %

Styrkir og ýmis framlög 0 0 171 206 -35 171 206 -35 -17,0%

Atvinnumál -1 0 -1 79 7 73 2 24 -23 82 31 51 162,9%

Rekstur miðlægra tölvukerfa 0 0 70 59 11 70 59 11 19,1%

Innheimtukostnaður skattekna 0 0 168 188 -20 168 188 -20 -10,7%

Starfsmannakostnaður 0 5 5 0 52 21 32 57 25 32 126,6%

Kosningar 0 65 -65 0 33 -33 6 32 -26 7 0 7

Ýmis kostnaður 1 0 1 8 7 0 241 378 -137 248 385 -138 -35,7%

Rekstur ÖNN (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 0 65 -65 -100,1%

Laun og launat. gj. 92 52 40 78,3%

Breyting lífeyriskb. 2.750 2.500 250 10,0%

Annar rekstark. 710 908 -198 -21,8%

Rekstrarniðurstaða 3.552 3.394 157 4,6%



20 

1.8 Framlög til B-hluta fyrirtækja 
Myndin hér til hliðar sýnir framlög til B-hluta fyrirtækja á 
fyrstu sex mánuðum ársins 2016 í samanburði við 
fjárheimildir tímabilsins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa fráviki 
frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér 
eftir nefnd áætlun).   Allar tölur eru í milljónum króna. 

Framlög til B-hluta fyrirtækja námu 1.349 mkr og voru 38 mkr 
undir fjárheimildum.  

Strætó: Framlag til Strætó var 948 mkr eða 38 mkr undir 

fjárheimildum. Þar af var framlag til nemaverkefnis 73,7 mkr 
eða 8,8 mkr yfir fjárheimildum.  

Reglubundið framlag var 46,4 mkr undir fjárheimildum. 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins: Framlag til 

Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins var 401 mkr eða á pari við 
fjárheimildir tímabilsins. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Framlög (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Strætó 948 986 -38 -3,8%

Slökkvilið hbsv. 401 401 0 0,0%

Rekstrarniðurstaða 1.349 1.387 -38 -2,7%
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2. Eignasjóður 

Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs var jákvæð 
um 1.622 mkr en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að 

niðurstaðan yrði jákvæð um 2.023 mkr og niðurstaðan 
því 401 mkr lakari en áætlað var.  

Myndin hér til hliðar lýsir niðurstöðu í rekstri 
Eignasjóðs á  fyrstu sex mánuðum ársins 2016 í 
samanburði við fjárheimildir. Prósentuhlutföll lýsa 
fráviki raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í 
milljónum króna. 

Rekstrartekjur voru 11.500 mkr eða 203 mkr yfir 

áætlun sem jafngildir 1.79% fráviki.  

Leigutekjur voru 8.686 mkr eða 212 mkr undir áætlun, 
þar af voru leigutekjur af gatnakerfi 119 mkr undir 
áætlun og önnur innri leiga 83 mkr undir áætlun. 

 Aðrar tekjur voru 2.814 mkr og eru 415 mkr yfir 
áætlun sem skýrist helst af því að tekjur vegna reksturs 
gatna voru 300 mkr yfir áætlun einkum vegna 
vetrarþjónustu en tekjur af sölu fasteigna og 
byggingarréttar voru 92 mkr yfir áætlun. 

Rekstrargjöld voru 7.120 mkr eða 585 mkr yfir  

fjárheimildum.  

Annar rekstrarkostnaður var 4.113 mkr sem var 490 
mkr yfir fjárheimildum. Þar af var skrifstofa eigna og 
atvinnuþróunar 99 mkr yfir fjárheimildum og 
Umhverfis- og skipulagssvið tæplega 391 mkr yfir 

fjárheimildum. Ósamþykktir reikningar hjá Eignasjóði námu 159 mkr, þar af voru reikningar vegna fjárfestinga um 150 mkr.   

Nettó fjármagnsgjöld voru 2.758 mkr eða 19 mkr undir fjárheimildum og skýrist það nánast alfarið af lægri verðbólgu en 

gert var ráð fyrir í áætlun.  

Fjárfestingar í janúar - júní  námu voru um 3.577 mkr eða um 1.060 mkr yfir áætlun tímabilsins.  Tekjur vegna gatnagerðar-

gjalda námu 1.782 mkr en áætlað var að tekjur vegna þeirra yrðu 762 mkr á tímabilinu og voru því 1.020 mkr yfir áætlun. 
Nettó fjárfesting tímabilsins nam 1.794 mkr og reyndist 40 mkr hærri en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir. 

 

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: 

• Athygli er vakin á verðbólga hafði töluverð áhrif á Eignasjóð, en leigutekjur vegna innri leigu voru 202 mkr lægri en áætlað 
var. 

• Áhætta vegna lána Eignasjóðs tengist fyrst og fremst innlendu verðlagi.  

• Tekjur af sölu fasteigna og byggingaréttar var 92 mkr yfir áætlun. 

• Vetrarþjónusta sem 295 mkr yfir áætlun, bæði tekju- og gjaldamegin. 

• Viðhald fasteigna var 63 mkr yfir fjárheimildum. 

 

  

Eignasjóður (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 11.500 11.297 203 1,8%

Laun og launat.gj 783 784 -1 -0,1%

Annar rekstrark. 4.113 3.623 490 13,5%

Afskriftir 2.224 2.128 96 4,5%

Fjármagnsliðir -2.758 -2.739 -19 0,7%

Rekstrarniðurstaða 1.622 2.023 -401 -19,8%
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2.2 Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar (SEA) 
Myndin hér til hliðar lýsir niðurstöðu hjá SEA fyrstu sex 
mánuði ársins 2016 í samanburði við fjárheimildir 
(endurskoðaða áætlun) tímabilsins. Allar tölur eru í milljónum 
króna. 

Rekstrarniðurstaða SEA var jákvæð um 2.076 mkr en áætlun 
gerði ráð fyrir jákvæðri afkomu upp á 2.408 mkr og var 
niðurstaðan því 332 mkr lakari en áætlað var.  

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var jákvæð um 4.834 
mkr eða 313 mkr verri en áætlun gerði ráð fyrir. Helstu frávik 
voru þau að annar rekstrarkostnaður var 99 mkr yfir áætlun 
og afskriftir voru 96 mkr umfram áætlun á móti kemur að 
fjármagnsliðir voru 19 mkr undir áætlun. 

Tekjur voru 9.654 mkr eða 120 mkr undir áætlun sem 

jafngildir  -1,2% fráviki.   

Leigutekjur voru 8.686 mkr sem eru 212 mkr lægri en áætlun 
gerði ráð fyrir sem helgast að mestu leiti af því að verðbólga 
var lægri en gert var ráð fyrir í áætlun.  Leigutekjur af 
gatnakerfi voru 119 mkr undir áætlun og önnur innri leiga 83 
mkr undir áætlun, þar af var innri leiga fasteigna 79 mkr undir 
áætlun.   

Aðrar tekjur voru 92 mkr umfram áætlun sem skýrist að 
mestu á því að tekjur af sölu byggingarréttar voru liðlega 144 
mkr umfram áætlun en tekjur af sölu fastafjármuna voru 57 
mkr undir áætlun. 

Laun og launatengd gjöld námu 72 mkr sem var tæplega 

3 mkr undir fjárheimildum eða  -3,4%. 

Annar rekstrarkostnaður var 2.524 mkr eða 99 mkr hærri en  áætlun og jafngildir það 4,1% fráviki, þar af voru 60 mkr 

tilkomnar vegna fasteignagjalda sem ekki hafði verið áætlað fyrir. 

Afskriftir voru 2.224 mkr eða 96 mkr umfram það sem áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir. 

Fjármagnsliðir Fjármagnsgjöld að frádregnum fjármunatekjum námu 2.758 mkr og voru 19 mkr lægri en áætlun gerði ráð 

fyrir sem helgast nánast alfarið af lægri verðbólgu en gert var ráð fyrir við gerð áætlunar. 

 

 

  

SEA (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 9.654 9.774 -120 -1,2%

Laun og launat.gj 72 75 -3 -3,4%

Annar rekstrark. 2.524 2.424 99 4,1%

Afskriftir 2.224 2.128 96 4,5%

Fjármagnsliðir -2.758 -2.739 -19 0,7%

Rekstrarniðurstaða 2.076 2.408 -332 -13,8%
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2.3 Umhverfis- og skipulagssvið (ES) 
Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og 
skipulagssviðs í Eignasjóði á fyrstu 6 mánuðum ársins 2016 í 
samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) 
tímabilsins. Prósentuhlutföll lýsa fráviki raunniðurstöðu m.v. 
áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna. 

Rekstrarniðurstaða Umhverfis- og skipulagssviðs í Eignasjóði 
var neikvæð um 454 mkr en áætlun gerði ráð fyrir neikvæðri 
afkomu upp á 385 mkr. Rekstrarniðurstaðan var því 69 mkr 
lakari en áætlun gerði ráð fyrir eða um 18,0%. 

Tekjur voru 1.846 mkr eða 323 mkr yfir áætlun sem jafngildir 

21,2%. Tekjur vegna reksturs gatna og opinna svæða (sem 

færast sem útgjöld hjá Aðalsjóði) voru um 300 mkr yfir 
áætlun, einkum vegna vetrarþjónustu, þá voru tekjur vegna 

viðhalds gatna og opinna svæða (sem færast jafnframt 

sem útgjöld hjá Aðalsjóði) 36 mkr undir áætlun.  Tekjur af 

útseldri þjónustu voru 19 mkr lægri en áætlað var og tekjur 

vegna verkefna sem unnin voru fyrir Vegagerðina,  einkum 

vegna vetrarþjónustu og reksturs umferðarljósa, námu 18 mkr 
en ekki var gert ráð fyrir þessum tekjum í áætlun.   

Laun og launatengd gjöld voru 711 mkr sem var 2 mkr 

yfir fjárheimildum eða um 0,2%.  

Annar rekstrarkostnaður var 1.590 mkr og reyndist 391 

mkr yfir fjárheimildum eða um 32,6%. Rekstur gatna og 
opinna svæða var um 324 mkr yfir fjárheimildum 

tímabilsins, sem einkum má rekja til vetrarþjónustu eða 295 

mkr. Þá var viðhald gatna og opinna svæða 36 mkr undir fjárheimildum og kostnaður við verkefni unnin fyrir 

Vegagerðina, einkum vegna vetrarþjónustu og umferðarljósa 19 mkr sem ekki var gert ráð fyrir í áætlun. Þá var viðhald 
fasteigna um 63 mkr yfir fjárheimildum en á móti var kostnaður vegna ferlimála fatlaðra 20 mkr undir fjárheimildum 

tímabilsins.  

Viðhald fasteigna Viðhaldskostnaður fasteigna nam 409 mkr sem var 63 mkr yfir fjárheimildum, kostnaður var því um 18% 

umfram fjárheimildir. Viðhaldskostnaður húsnæðis vegna menningarmála nam 20 mkr og reynist 27% undir fjárheimildum, 
grunnskóla 173 mkr eða 36% yfir fjárheimildum, íþróttamála 59 mkr eða 8% yfir fjárheimildum, leikskóla 78 mkr eða 7% yfir 
fjárheimildum,  velferðarmála 36 mkr eða 196% yfir fjárheimildum og aðrar fasteignir 36 mkr sem reyndist 16% undir 
fjárheimildum.  

Ferlimál fatlaðra Kostnaður við ferlimál fatlaðra í húsnæði á vegum borgarinnar nam 9 mkr sem var 20 mkr undir 

fjárheimildum eða um 68%. Kostnaður við ferlimál í grunnskólum 4 mkr, í íþróttamannvirkjum 4 mkr og öðrum eignum 1 mkr.  

Útseld þjónusta Tekjur af útseldri þjónustu námu 42 mkr sem var 19 mkr undir áætlun eða um 31%. Kostnaður við útselda 

þjónustu var 61 mkr eða á pari við áætlun. Reikningar sem nema mismun á gjöldum og tekjum voru sendir út eftir að 
uppgjörstímabilinu lauk. 

 

 

  

USK (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 1.846 1.523 323 21,2%

Laun og launat. gj. 711 709 2 0,2%

Annar rekstark. 1.590 1.199 391 32,6%

Rekstrarniðurstaða -454 -385 -69 18,0%
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3. Bílastæðasjóður 

Rekstrarniðurstaða Bílastæðasjóðs var 
jákvæð um 169 mkr en fjárhagsáætlun gerði ráð 

fyrir að niðurstaðan yrði jákvæð um 67 mkr og var 
niðurstaðan því 102 mkr betri en áætlað var.  Frávikið 
má skýra með því að tekjur voru yfir áætlun og 
launakostnaður undir áætlun. 

Myndin hér til hliðar lýsir niðurstöðu í rekstri 
Bílastæðasjóðs á fyrstu 6 mánuðum ársins 2016 í 
samanburði við fjárheimildir. Prósentuhlutföll lýsa 
fráviki raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í 
milljónum króna. 

Rekstrartekjur voru 562 mkr eða 103 mkr yfir 

áætlun eða 22,4%. Rekstrartekjur jukust um 13,3% frá 
sama tímabili í fyrra. Tekjur vegna aukastöðugjalda 
voru 12,8% undir áætlun og tekjur vegna 
stöðubrotsgjalda voru 77,3% eða 38 mkr yfir áætlun. 
Þann 1. ágúst 2015 tók í gildi 100% hækkun 
stöðubrotsgjalda, í fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir að 
fyrir að tekjur vegna stöðubrotsgjalda myndu lækka í 
framhaldi af hækkuninni. Tekjur vegna stöðu- og 
miðamæla jukust um  17,9 mkr milli ára fyrstu sex 
mánuði ársins og voru 4,5% yfir áætlun. Tekjur í 
bílastæðahúsum jukust um 16,5 mkr milli ára og voru 
13,5% yfir áætlun,  sem má skýra með aukinni notkun 
skammtímagesta. 

Rekstrargjöld voru 393 mkr og voru á pari við 

áætlun. 

Launakostnaður var 23 mkr undir fjárheimildum eða 18,9%. Launakostnaður hefur undanfarin ár verið talsvert undir 
fjárheimildum, það má skýra með viðvarandi starfsmannaveltu sem hefur leitt til þess að ekki hefur tekist að fjölga 
starfsmönnum jafnhliða útvíkkun starfssvæða sjóðsins.  Ástæða starfsmannaveltu má m.a. skýra með erfiðu starfsumhverfi 
og lágum launum. 

Annar rekstrarkostnaður var 27 mkr yfir fjárheimildum eða 12,4% .  

Fjármagnsliðir voru jákvæðir um 46 þúsund kr. 

Heildareignir námu 2.577 mkr, og hækkuðu um 9% frá áramótum. Fastafjármunir námu 1.449 mkr og veltufjármunir námu 

1.128 mkr. 

Heildarskuldir námu 362 mkr og skiptast skuldirnar í lífeyrisskuldbindingar að fjárhæð 251 mkr og skammtímaskuldir að 

fjárhæð 110 mkr, engar langtímaskuldir voru til staðar á árinu. Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahags námu 875 

mkr vegna byggingar bílakjallara í Hörpu. 

Eigið fé hækkaði úr 2.046 mkr í ársbyrjun í 2.215 mkr í lok tímabils, þessi hækkun skýrist af rekstrarniðurstöðu tímabilsins. 

Veltufé frá rekstri var jákvætt um 214 mkr.  Handbært fé í árslok nam 1,6 mkr.   

 

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: 

• Rekstrarniðurstaða tímabilsins var 154% hærri en áætlun gerði ráð fyrir og 59% hærri en árið 2015. Tekjurnar hækkuðu 
um 13% milli ára en rekstrargjöldin hækkuðu um 1% milli ára. 

• Vakin er athygli á skuldbindingum Bílastæðasjóðs utan efnahags vegna bílakjallara Hörpunnar um 875 mkr. 

 

  

Bílastæðasjóður (mkr) Raun 2016
Áætlun 

2016
Frávik %

Tekjur 562 459 103 22,4%

Laun og launat.gj 101 124 -23 -18,9%

Hækkun lífeyrisk.b 6 6 -1 -7,9%

Annar rekstrark. 247 219 27 12,4%

Afskriftir 39 42 -3 -7,1%

Fjármagnsliðir 0 0 0 0,0%

Rekstrarniðurstaða 169 67 102 153,5%



25 

4. Greining vöru- og þjónustuinnkaupa A-hluta 

Innkaupagreining Innkaup á vörum og þjónustu A-hluta 

samanstendur af Aðalsjóði, Eignasjóði og Bílastæðasjóði.  

Innkaupagreiningu er ætlað að veita yfirsýn á einfaldan hátt 
hvernig innkaupum borgarinnar á vörum og þjónustu er 
háttað og sjá þróun innkaupa í þessum flokkum hjá borginni 
á milli ára.  Innkaupagreining varpar ljósi á þau tækifæri sem 
liggja í miðlægum innkaupum, auk þess að meta áhrif af 
miðlægum innkaupasamningum.  Þá er hægt að sjá hversu 

mikið af rekstrarfé borgarinnar fer í aðföng og þjónustu. 

Allar tölur í innkaupagreiningunni eru settar fram á verðlagi 
hvors árs í mkr.  

Myndin sýnir heildarveltu sjóðanna sem standa fyrir A-hluta 
og þá flokka sem vega mest í heildarinnkaupum A-hluta 
Kostnaður við innkaup á matvælum hækkaði um tæp 6%, 
innkaup á sérfræðiþjónustu óx um rúm 10% og rekstur 
húsnæðis hefur hækkað um rúm  15%. 

Vísitala neysluverðs á tímabilinu hækkaði úr 430,8 stigum í 
436,3 stig eða um 1,3% á tímabilinu desember 2015 til júní  

2016. 

Innkaupadeild hefur gert rammasamninga um alla 

helstu vöruflokka sem tengjast almennum innkaupum 
á vörum og þjónustu þvert á svið. Vöruverð í 
rammasamningum á að gefa heildinni kost á góðum 
kjörum hvort sem eining er lítil eða stór. Að ákveðnum 
forsendum uppfylltum er heimilt að beita svokölluðum 

örútboðum innan rammasamninga og hefur þeirri 

aðferð verið beitt við innkaup á matvælum og vörum 
tengdum upplýsingatækni. Öll örútboðin hafa skilað 
umtalsvert betri kjörum heldur en lægstbjóðandi bauð 
í sjálfu rammasamningsútboðinu.  Helstu ástæður þess 
er skipulagning innkaupa, stærðarhagkvæmni og 
lækkun viðskiptakostnaðar. 

Á töflunum hér til hliðar má sjá heildarumfang 

innkaupanna brotið niður á hvern sjóð fyrir sig. 

Heildarhækkun innkaupakostnaðar í Aðalsjóði nam 

um 2% milli tímabila. Í Aðalsjóði hefur  
húsnæðiskostnaður hækkað mest eða um 12% á milli 
tímabila. 

Innkaupakostnaður Eignasjóðs hækkaði um 16% milli 

tímabila.  

Kostnaður Bílastæðasjóðs hækkaði um 12% á milli 

tímabila.  

 

 

 

 

 

  

A-hluti  2016 2015 Breyting

Þjónustukostnaður 1.943 1.874 4%

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 3.150 2.986 5%

Húsnæðiskostnaður 1.627 1.498 9%

A-hluti samtals 6.720 6.358 6%

Aðalsjóður 2016 2015 Breyting

Þjónustukostnaður 1.769 1.685 5%

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 2.044 2.129 -4%

Húsnæðiskostnaður 1.085 968 12%

Aðalsjóður samtals 4.898 4.782 2%

Eignasjóður 2016 2015 Breyting

Þjónustukostnaður 167 180 -8%

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 1.055 813 30%

Húsnæðiskostnaður 516 507 2%

Eignasjóður samtals 1.738 1.500 16%

Bílastæðasjóður 2016 2015 Breyting

Þjónustukostnaður 8 9 -12%

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 51 44 15%

Húsnæðiskostnaður 26 23 14%

Bílastæðasjóður samtals 84 75 12%
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Á meðfylgjandi töflu má sjá þjónustukostnað (kjarnastarfsemi) A-

hluta brotinn niður svo hægt sé að gera sér grein fyrir breytingum á 
milli tímabila. Undir flokknum þjónustukostnaður falla þættir sem 
búið er að flokka sem beinan kostnað við veitingu þjónustu 
borgarinnar. Samanlögð heildarhækkun á flokknum 
þjónustukostnaður var tæp 4%. 

 

 

 

Í töflu skrifstofu- og stjórnunarkostnaðar er A-hlutinn 

brotinn niður til að hægt sé að gera sér grein fyrir 
breytingum á milli tímabila. Flokkurinn dregur saman þá 
þætti sem tengjast upplýsingatækni, stoðþjónustu, kynningu 
og rekstri. Heildarhækkun nam rúmum 5%. 

 

Taflan hér til hliðar sýnir kostnað A-hluta sem fellur til vegna 

reksturs húsnæðis en þar nam heildarhækkun tæpum 9%. 

 

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: 
• Innkaup eru á ábyrgð hvers sviðs fyrir sig og ákvörðunarvald um samræmingu innkaupa er hjá sviðsstjórum. Hlutverk 

innkaupadeildar er að finna tækifærin og kynna möguleikana.  

• Innkaup hafa veruleg áhrif á skilvirkni í rekstri og fjárhagslega afkomu og samræmd innkaup geta aukið skilvirkni í 
innkaupum. 

• Skilgreining innkaupa strax í upphafi þarfagreiningar hefur mikil áhrif á kostnað en skipulagðir innkaupaferlar skila besta 
mögulega verði hverju sinni.  

 

Undirflokkur 2016 2015

Bækur, kennsluefni og leikföng 109 103

Matvæli 1.071 1.014

Vörukaup 94 98

Önnur innkaup 37 35

Akstur og vélaleiga 532 513

Ferðir og viðburðir 37 53

Tryggingar og bætur 64 57

Samtals 1.943 1.874

Þjónustukostnaður (kjarnastarfsemi)

Undirflokkur 2016 2015

Rekstur skrifstofu 389 426

Banka og fjármálaþjónusta 204 155

Auglýsingar og kynningar 92 103

Prentun 42 56

Sérfræðiþjónusta 1.098 1.225

Tölvur og fjárskipti 764 667

Ferðakostnaður 47 65

Starfsmannakostnaður 191 211

Risna, gjafir, verðlaun ofl. 15 16

Annar kostnaður 308 63

Samtals 3.150 2.986

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Undirflokkur 2016 2015

Leiga 25 23

Viðhald og framkvæmdir 246 284

Rekstur húsnæðis 787 684

Ræsting og sorp 569 507

Samtals 1.627 1.498

Húsnæðiskostnaður
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Framgangur aðgerðaáætlunar innkaupadeildar: 

 

 

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:  
• Innkaupaáætlun sem Reykjavíkurborg stefnir að því að birta í upphafi hvers árs mun hvetja til samkeppni, nýsköpunar og 

leiða til hagkvæmari innkaupa.    

Aðgerð 1. Bætt skipulag - samræmd innkaup – mæling á árangri – sérhæfing Markmið Staða

Stofnaður samráðshópur með fulltrúum fagsviða, skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og 

skrifstofu þjónustu og reksturs í þeim tilgangi að skapa sameiginlegan vettvang sem 

hefur það verkefni bæta skipulag innkaupa, greina möguleika á samræmingu innkaupa 

hjá Reykjavíkurborg, setja fram sameiginlega aðgerðaáætlun með 

árangursmælikvörðum varðandi innkaup og leggja fyrir innkauparáð. 

Markmiðið er að bæta skipulag innkaupa, 

greina möguleika á samræmingu 

innkaupa hjá Reykjavíkurborg, setja fram 

sameiginlega aðgerðaáætlun með 

árangursmælikvörðum varðandi innkaup 

og leggja hana fyrir innkauparáð.

Aðgerðir í yfirstandandi hagræðingarvinnu 

sem settar hafa verið í gang af borgarráði 

skarast við þessa aðgerð og verður beðið með 

að stofna samráðshóp þar til niðurstöður 

hagræðingarvinnu liggja fyrir. 

Aðgerð 2.  Bætt upplýsingagjöf – stjórnendaupplýsingar – eftirlit - innkaupagreiningar

Innkaupadeild samræmi framsetningu á efni sem innkauparáð fær til eftirlits með það 

að leiðarljósi að afurðir eftirlits nýtist betur öðrum sviðum/skrifstofum. 

Markmiðið er að skilgreina og samræma 

upplýsingagjöf vegna innkaupa til 

stjórnenda og vegna eftirlits með 

innkaupum.

Staðlaðar greiningar á rekstrarkostnaði ásamt 

innkaupakostnaði eru tilbúnar til notkunar í 

Agresso. Skýrslur sem hægt er að styðjast við 

til eftirfylgni með fjárhagsáætlun eru einnig 

til staðar.

Innkaupadeild áformar ennfremur í samstarfi við bókhaldsdeild fjármálaskrifstofu að 

skilgreina leiðir til að UNSPSC flokkun nýtist bæði til að greina innkaup og eins til að 

auka sjálfvirkni í bókun rafrænna reikninga, vinnan gagnast einnig eftirliti með 

innkaupum. 

Vinna ekki hafin

Aðgerð 3 : Aukin nýting upplýsingartækni

Aukin nýting upplýsingatækni er innkaupadeild mikið kappsmál og ráðist hefur verið í 

þau verkefni sem innkaupadeildin gat unnið sjálf.  Önnur verkefni krefjast aðkomu 

annarra sviða/skrifstofa sem og fjármögnun verkefnanna.

Markmiðið að auka upplýsingagjöf, 

fagmennsku, sérhæfingu og einsleitni í 

vinnubrögðum, enda mikilvægt að 

innkaupaaðilar Reykjavíkurborgar hafi 

góðan skilning og þekkingu á 

innkaupaumhverfinu.

Vinna við innri vef hefur tafist en öðrum 

skilgreindum verkefnum er lokið

Aðgerð 4:  Rafrænt útboðskerfi 

Markmiðið að taka í notkun rafrænt 

útboðskerfi í samræmi við skyldur 

opinberra aðila. 

Útboðskerfið er í notkun hjá innkaupadeild 

Aðgerð 5:  Auka þekkingu innkaupafólks

Innkaupadeild mun kanna vilja útboðs- og innkaupaaðila hjá Reykjavíkurborg, öðrum 

sveitarfélögum sem og ríkisstofnunum til að hittast reglubundið og skipast á reynslu og 

þekkingu á málefnum sem varða innkaup og innkaupaaðferðir.  

Afar mikilvægt er fyrir þá aðila sem sinna 

opinberum innkaupum á Íslandi að vera í 

góðum tengslum við aðrar þjóðir í Evrópu 

til að viðhalda þekkingu og miðla áfram 

hér innan lands. Innkaupa opinberra 

snerta fyrst undirbúning innkaupanna 

síðan ferlið sjálft og að lokum hvernig 

samningum er stjórnað á samningstíma.

Ekki hafið
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5. Fjármögnun verkefna sem unnin eru fyrir ríkið 

Málefni fatlaðs fólks Heildarkostnaður vegna málefna fatlaðs fólks að meðtalinni lengdri viðveru fatlaðra barna nam 

3.915 mkr og tekjur sem komu á móti voru 2.942 mkr rekstrarniðurstaða var neikvæð um 973 mkr eða 125 mkr yfir 
fjárheimildum.   

 
 

Hjúkrunarheimili Hallarekstur hjúkrunarheimila hefur verið mikill síðustu ár.  Þegar Reykjavíkurborg tók að sér að annast 

rekstur hjúkrunarheimila fyrir hönd ríkissjóðs var gert ráð fyrir að rekstur hjúkrunarheimilanna yrði að fullu fjármagnaður 
með framlögum úr ríkissjóði.  Á fyrstu sex mánuðum ársins 2016 voru hjúkrunarheimilin rekin með 159 mkr halla.  
Meðfylgjandi mynd sýnir uppsafnaðan halla hjúkrunarheimilanna á árunum 2008-2016.  

 
 

Tónlistarskólar Útgjöld vegna einkarekinna tónlistarskóla í Reykjavík námu 668,4 mkr janúar til júní 2016. Af því voru 

greiðslur Jöfnunarsjóðs til tónlistarskólanna sem Reykjavíkurborg hefur milligöngu um 220,5 mkr. 

  

Tekjur: í mkr Rauntölur Áætlun

  Framlag frá Jöfnunarsjóði 2.260 2.200

  Framlag frá Jöfnunarsjóði v. NPA þjónustu 0 0

  Framlag frá Jöfnunarsjóði v. lengdrar viðveru 0 20

  Útsvarstekjur 0,25% RVK 576 560

  Þjónustutekjur 35 28

  Útsvarstekjur 0,25% Seltjarnarnes 25 23

  Dagþjónusta við önnur sveitarfélög 46 43

Tekjur alls 2.942 2.874

Gjöld:

  Laun og launatengd gjöld 2.457 2.360

  Húsaleiga 161 142

  Annar rekstrarkostnaður 207 238

  Þjónustugjöld ( samningar) 875 756

  Þjónustugjöld (Seltjarnarnes) 11 9

  Stjórnunarkostnaður 25 25

  Lengd viðvera ÍTR 56 61

  Lengd viðvera SFS 124 132

Gjöld alls 3.915 3.722

Niðurstaða -973 -848

Málefni fatlaðs fólks janúar - júní 2016

Ár Droplaugarstaðir Seljahlíð Samtals

2008 157 57 214

2009 200 74 274

2010 166 68 234

2011 84 70 154

2012 135 80 215

2013 137 103 240

2014 156 113 270

2015 138 131 269

2016 93 65 159

Samtals 1.266 762 2.028

  Hallarekstur 01.01.2008-30.06.2016 (í mkr á verðlagi hvers árs)

Hjúkrunarheimili Reykjavíkurborgar
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6. Kynjuð fjárhags- og starfsáætlun 
Í reglum um gerð fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar er kveðið á um að fjárhagsáætlunargerð skuli byggjast á aðferðafræði 

kynjaðrar fjárhagsáætlunargerðar. Markmiðið er að samþætta fjármála- og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. 

Stefnt er að réttlátri dreifingu gæða og fjármuna með tilliti til stöðu borgarbúa í anda mannréttindastefnunnar. Til þess að ná 
þeim markmiðum er unnið að innleiðingu kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar (KFS) og er búið að skipta innleiðingarferlinu í 

fjóra áfanga sem ná yfir tímabilið 2011-2018. Miðað við þá skiptingu er borgin komin í lokaáfanga innleiðingarinnar sem 

snýr að áframhaldandi greiningu á þjónustuþáttum borgarinnar, jafnréttismati á liðum fjárhagsáætlunar, söfnun og 

birtingu tölfræðigagna og enn frekara samstarfi við innlenda og erlenda aðila. Það mun að vonum leiða til bættra verkferla 

og réttlátari ráðstöfunar fjármuna.  

Markmið  
Í samræmi við samþykktir borgarráðs um kynjaða fjárhagsáætlunargerð skal miða við: 

• Að við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 verði hægt að taka ákvarðanir um leiðréttingar á ráðstöfunum fjármuna 
borgarinnar út frá greiningum á öllum megin þjónustuþáttum borgarinnar með það að markmiði að mæta þörfum 
fólks í ólíkri stöðu og jafna hana eins og frekast er unnt. 

• Að á árinu 2015 og næstu árum fram til ársins 2018 verði unnið kerfisbundið að því að afla nægjanlegra kyngreindra 
gagna auk gagna um jaðarsetta hópa sem sækja þjónustu borgarinnar, skrá þau og greina þannig að þau verði tiltæk 
vegna fjárhagsáætlunargerðar fyrir árið 2019. Lögð er sérstök áhersla á opinbera birtingu gagna. 

• Í samræmi við reglur um gerð fjárhagsáætlunar ber að gera jafnréttismat á breytingartillögum á samþykktri áætlun 
og vegna nýrra verkefna á áætlun komandi árs. Jafnréttismat felur í sér að áhrif tillagna á kynin og á þá hópa sem 
mannréttindastefnan tekur til eru metin. Árið 2018 er ráðgert að jafnréttismat verði gert á öllum tillögum sem hafa 
áhrif á fólk en gera skal grein fyrir þeim tillögum sem undirganga ekki slíkt mat.  

Til þess að ná ofangreindum markmiðum er unnið að eftirfarandi: 

• Unnið er að því að greina þjónustu borgarinnar út frá aðferðafræði kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar. Stórir 
þjónustuþættir hafa verið greindir árlega og lagðar hafa verið til úrbætur þar sem þeirra er þörf.  

• Unnið hefur verið að áætlun á öllum fagsviðum borgarinnar þar sem greint er frá því með hvaða hætti og í hvaða röð 
þjónustuþættir hvers sviðs verða greindir til ársins 2018.  

• Á öllum sviðum er unnið að því að bæta gagnagrunn og verklag varðandi innköllun kyngreindra tölfræðigagna og 
aðgengi að gögnum. Sömuleiðis er lögð áhersla á að bæta skráningu um stöðu jaðarsettra hópa. Slík gagnasöfnun er 
forsenda þess að kynjuð fjárhagsáætlun nái fram að ganga. 

• Í samræmi við samþykktir borgarráðs ber að gera jafnréttismat á breytingartillögum vegna fjárhagsáætlunar. Gera 
þarf jafnréttismat á öllum breytingartillögum við samþykkta fjárhagsáætlun sem fela í sér ný verkefni eða breytt 
verklag og vegna nýrra verkefna á áætlun komandi árs. Breytingartillögum og jafnréttismati á að skila til 
fjármálaskrifstofu sem yfirfer gögnin og gerir umsögn sem fylgir tillögunni til borgarráðs. 

Verkefni ársins 2016  

Til þess að ná markmiðum um að ljúka greiningum á þjónustuþáttum borgarinnar árið 2018 hafa fagsvið borgarinnar unnið að 
áætlun þar sem greint er frá því hvernig og með hvaða hætti þjónustuþættir verði greindir næstu árin. Unnið verður eftir 
áætlunum til ársins 2018.   

Lögð verður sérstök áhersla á að fylgja eftir þeim greiningum á þjónustuþáttum sem gerðar hafa verið á síðustu árum. Í því 
skyni verður kallað eftir, þegar við á, hvort þær tillögur sem settar voru fram í kjölfar greiningar hafi skilað árangri. 

Stýrihópurinn gegnir mikilvægu hlutverki í hagræðingaraðgerðum næstu fimm ára en í leikreglum þeirrar vinnu segir að rýna 
beri áhrif aðgerða á jaðarsetta hópa með aðferðafræði KFS og jafnréttismati. 

Innleiðingarferli Reykjavíkurborgar hefur sem fyrr vakið athygli hérlendis sem og erlendis og hafa fulltrúar haldið erindi víða, 

svarað fyrirspurnum og fengið gesti heim.  

Samstarf er hafið við Háskóla Íslands. Fulltrúar stýrihóps KFS hafa unnið að kynningum innan Háskólans og lagt til verkefni 

sem nemendur geta unnið að. Nú þegar hafa nokkrir nemendur valið sér verkefni sem tengjast kynjaðri fjárhagsáætlun hjá 
Reykjavíkurborg og skiluðu skýrslum í lok apríl 2016. Skýrslur þessar hafa verið kynntar stýrihópi og munu niðurstöður þeirra 
koma að miklu gagni í innleiðingarferlinu.  

Gefin verða út fréttabréf í samstarfi við verkefnisstjórn kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar hjá ríkinu og einn 

sameiginlegur fræðslufundur verður haldinn á árinu. 

Upplýsingasíða KFS á vefnum verður efld og ensk síða útbúin. Unnið verður að þýðingum á hluta þess efnis sem er til nú 

þegar. 
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Samstarf við erlenda aðila hefur skipt sköpum í innleiðingarferlinu. Stýrihópurinn vinnur nú að því að koma á formlegu og 

markvissu samstarfi við erlenda aðila. Markmið samstarfsins verður þekkingarsköpun og öflun gagna.  

Á árunum 2014-2015 hefur starfshópur fjármálaskrifstofu unnið að því að efla skráningu og innköllun kyngreindra gagna í 

samráði við stýrihóp KFS og fagsvið borgarinnar. Stefnt er að því að birta slík gögn undir Árbók Reykjavíkurborgar. Nú 

stendur til að setja saman miðlægan starfshóp sem tryggir söfnun gagna og birtingu þeirra sem mun leiða til þess að 

gagnagrunnurinn verði betri og aðgengilegri almenningi.  

Stýrihópurinn hóf vinnu við að þróa leið til þess að innleiða aðferðafræði KFS inn á stofnanir borgarinnar. Markmiðið er að 

gera KFS að sjálfbærum hluta innan þeirra. Verið er að stilla upp Fjólubláum jafnréttisskrefum í anda Grænna skrefa þar 

sem sjónarmiðum KFS er haldið á lofti.  

Stýrihópurinn mun sjá um að kynna KFS og verklag við jafnréttismat fyrir starfsfólki borgarinnar. Samhliða því er mikilvægt 

að stýrihópurinn tryggi áframhaldandi vinnu fagsviða til þess að markmiðum innleiðingarinnar verði náð árið 2018. 

Um önnur fyrirhuguð verkefni á árinu 2016 má lesa í starfsáætlun stýrihóps KFS 2016. 

Verkefni fagsviða 

Á öllum fagsviðum borgarinnar og miðlægum skrifstofum er nú unnið markvisst að innleiðingu á KFS. Öll svið hafa frá árinu 
2012 unnið að greiningu á þjónustuþáttum borgarinnar. Jafnréttismat hefur sömuleiðis spilað stórt hlutverk á árinu og mun 
gera áfram. Markvisst er unnið að því að bæta gagnagrunn og verklag varðandi innköllun kyngreindra tölfræðigagna og 
aðgengi að gögnum.  

 

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: 

• Jafnréttismat: Reykjavíkurborg stendur frammi fyrir því að þurfa að ganga í gegnum hagræðingu. Jafnréttismeta þarf 
tillögur sem hafa áhrif á stöðu fólks. Við mótun aðgerðaáætlunar er mikilvægt að halda til haga markmiðum og 
aðferðafræði kynjaðrar fjárhagsáætlunar og rýna áhrif aðgerða á jaðarsetta hópa.  

• Kyngreind gögn: Fyrir liggur erindisbréf um skipan starfshóps yfir tölfræðigögnum, bæði varðandi gagnasöfnun og 
birtingu gagna.  

• Fagsvið þurfa að ljúka áætlun um það hvernig ná eigi markmiðum um greiningu á þjónustuþáttum. 

• Þjónustuþættir: Tryggja þarf að vinna fagsviða og skrifstofa með aðferðafræði kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar sé 
að skila sér í bættum verkferlum og réttlátari ráðstöfunum fjármuna þegar við á.  
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7. Innheimtuárangur 
Fjárhæðir í þús.kr. 

Innheimta krafna í lög- og milliinnheimtu 

 

 

Innheimtuhlutföll 2012-2016 

Taflan hér að neðan sýnir hversu hátt hlutfall krafna innheimtist tímabilið janúar-júní á útgáfuári þeirra. 

 
*Lágt innheimtuhlutfall Velferðarsviðs árið 2014 skýrist af höfnun ríkisins á þátttöku í rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila að fjárhæð 240 mkr. 

 

Taflan hér að neðan sýnir hversu hátt hlutfall krafna hvers árs hefur innheimst þann 30.06.2016. 

 

 

 

  

Fjöldi Fjárhæð Fjöldi Fjárhæð

Mál í löginnheimtu 2.047 254.325 1.064 533.244

Kröfur í milliinnheimtu 16.638 551.670 15.048 480.645

Samtals 18.685 805.995 16.112 1.013.889

30.6.2015 30.6.2016

Útgefnar kröfur 2012-2016 innheimtar á útgáfuári 30.6.2012 30.6.2013 30.6.2014 30.6.2015 30.6.2016

Fasteignagjöld 94,23% 95,09% 97,84% 94,40% 95,10%

Íþrótta- og tómstundasvið 99,03% 98,69% 99,76% 96,54% 93,00%

Skóla- og frístundasvið 92,86% 94,60% 94,81% 94,09% 92,72%

Menningar- og ferðamálasvið 96,09% 90,31% 92,91% 96,15% 96,20%

Umhverfis- og skipulagssvið RK 92,66% 92,08% 93,91% 88,06% 84,90%

Velferðarsvið 87,98% 94,15% 60,49%* 90,46% 87,23%

Aðrar kröfur 97,46% 96,13% 97,08% 95,19% 99,70%

Útgefnar kröfur 2012-2016 innheimtar 2016 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016

Fasteignagjöld 99,99% 99,99% 99,98% 96,84% 95,10%

Íþrótta- og tómstundasvið 99,95% 99,92% 99,94% 99,94% 93,00%

Skóla- og frístundasvið 99,67% 99,31% 98,92% 98,72% 92,72%

Menningar- og ferðamálasvið 99,60% 99,28% 98,94% 97,05% 96,20%

Umhverfis- og skipulagssvið RK 98,84% 98,31% 97,98% 91,52% 84,90%

Velferðarsvið 97,16% 97,70% 98,35% 98,59% 87,23%

Aðrar kröfur 100,00% 99,43% 98,76% 97,61% 99,70%
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Viðauki 1: Árshlutauppgjör Aðalssjóðs 
 

 

Skýr
Árshlutareikningur 

jan. - júní 2016
Fjárhagsáætlun  
jan. - júní 2016

Árshlutareikningur 
jan. - júní 2015

REKSTRARTEKJUR 2,15

Skatttekjur ............................................................... 38.986.346  38.381.505  35.155.157  

Framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga ............. 3.103.505  3.082.173  2.717.266  

Aðrar tekjur ............................................................ 7.667.266  7.293.776  7.259.292  

Rekstrartekjur samtals 49.757.117  48.757.454  45.131.715  

REKSTRARGJÖLD 3

Laun og launatengd gjöld .................................... 16 24.584.310  24.228.133  22.847.264  

Hækkun lífeyrisskuldbindinga ............................. 16 2.750.000  2.500.000  1.150.004  

Annar rekstrarkostnaður ...................................... 17 26.927.417  27.346.652  26.720.772  

Rekstrargjöld samtals 54.261.727  54.074.785  50.718.040  

Rekstrarniðurstaða

( 4.504.611 ) ( 5.317.331 ) ( 5.586.326 )

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .................... 2,4,18 2.403.742  2.158.424  2.520.453  

22 ( 2.100.869 ) ( 3.158.908 ) ( 3.065.873 )

fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ...................

Rekstrarniðurstaða ..................................................

Rekstrarreikningur janúar - júní 2016
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Árshlutareikningur 

30.06.2016
Ársreikningur 

2015

EIGNIR

FASTAFJÁRMUNIR

Áhættufjármunir og langtímakröfur:
8.367.535  8.377.535  

11.935.797  12.825.889  
34.959.081  32.889.359  

Fastafjármunir  samtals 55.262.412  54.092.782  

VELTUFJÁRMUNIR

Skammtímakröfur:
7.827.996  7.390.557  
3.821.837  3.534.294  

59.077  85.077  
1.691.384  2.090.777  

8.976.801  5.283.209  

Veltufjármunir samtals 22.377.095  18.383.915  

77.639.507  72.476.696  EIGNIR SAMTALS .........................................................................

  Langtímakröfur, víkjandi skuldabréf .......................................

Efnahagsreikningur 30. júní 2016

  Eignarhlutir í félögum  ...............................................................

  Langtímakröfur ...........................................................................

  Óinnheimtar tekjur .....................................................................
  Næsta árs afborganir langtímakrafna ......................................
  Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki ..............................................
  Aðrar skammtímakröfur .............................................................

Handbært fé  .................................................................................
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Árshlutareikningur 

30.06.2016
Ársreikningur 

2015

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

EIGIÐ FÉ

31.206.542  33.307.410  

Eigið fé samtals 31.206.542  33.307.410  

SKULDBINDINGAR

27.485.856  25.600.200  

Skuldbindingar samtals 27.485.856  25.600.200  

SKAMMTÍMASKULDIR

1.000.094  1.840.605  
2.054.000  2.054.000  
8.334.182  2.657.217  
7.558.833  7.017.265  

Skammtímaskuldir samtals 18.947.109  13.569.086  

Skuldir og skuldbindingar samtals 46.432.965  39.169.286  

77.639.507  72.476.696  

Lífeyrisskuldbinding ...................................................................

Skuldir við eigin fyrirtæki ............................................................
Aðrar skammtímaskuldir .............................................................

Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindingar ...........................

Eiginfjárreikningur .......................................................................

Viðskiptaskuldir ...........................................................................

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS ............................................

Efnahagsreikningur 30. júní 2016
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Skýr
Árshlutareikningur 

jan. - júní 2016
Fjárhagsáætlun  
jan. - júní 2016

Árshlutareikningur 
janúar - júní 2015

REKSTRARHREYFINGAR

Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi ................... 22 ( 2.100.869 ) ( 3.158.908 ) ( 3.065.873 )

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
  Söluhagnaður eigna .................................................. ( 6.563 ) 0  0  
  Verðbætur og gengismunur langtímakrafna  ......... 4,6 ( 702.683 ) ( 744.655 ) ( 883.052 )
  Breyting lífeyrisskuldbindinga ................................ 23 2.750.000  2.500.000  1.150.004  

  Niðurfærsla langtímakrafna ...................................... 0  0  231.820  

Veltufé frá rekstri ( 60.114 ) ( 1.403.562 ) ( 2.567.100 )

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
  Óinnheimtar tekjur (hækkun), lækkun ..................... ( 437.439 ) 0  ( 265.006 )

  Aðrar skammtímakröfur, (hækkun), lækkun ........... 399.393  0  ( 107.294 )
  Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun ..................... ( 148.942 ) 0  929.469  
  Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindingar .................. 23 ( 864.344 ) ( 975.000 ) ( 813.149 )

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum ( 1.051.332 ) ( 975.000 ) ( 255.980 )

Handbært fé frá rekstri ( 1.111.446 ) ( 2.378.562 ) ( 2.823.080 )

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR 14
Eignarhlutar í félögum, breyting ................................ ( 133.438 ) ( 128.000 ) ( 50.000 )
Verðbréf, breyting ........................................................ ( 764.490 ) 2.352.015  ( 1.270.204 )

Fjárfestingarhreyfingar ( 897.927 ) 2.224.015  ( 1.320.204 )

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR
Eigin fyrirtæki, breyting .............................................. 5.702.965  ( 205.298 ) 4.681.563  

Fjármögnunarhreyfingar 5.702.965  ( 205.298 ) 4.681.563  

3.693.592  0  ( 359.846 ) 538.279  

5.283.209  0  2.550.058  7.993.077  

8.976.801  0  2.190.212  8.531.357  

HANDBÆRT FÉ Í ÁRSBYRJUN .................................

HANDBÆRT FÉ Í LOK TÍMABILS ............................

HÆKKUN (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ ...............

Yfirlit yfir sjóðstreymi janúar - júní 2016
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Viðauki 2: Árshlutauppgjör Eignasjóðs 
 

 

Árshlutareikningur Fjárhagsáætlun Árshlutareikningur
jan.-des. 2010 jan.- júní 2016 jan.- júní 2016 jan.-júní 2015

REKSTRARTEKJUR 2,27

#### 8.686.145  8.898.590  8.422.368  

#### 2.813.863  2.398.907  2.068.885  

Rekstrartekjur samtals #### 11.500.008  11.297.497  10.491.254  

REKSTRARGJÖLD 3

16,28 #### 782.900  783.922  724.861  
29 #### 4.113.315  3.623.336  3.941.268  

9-10,19#### 2.223.780  2.127.843  2.021.139  

Rekstrargjöld samtals #### 7.119.995  6.535.101  6.687.268  

Rekstrarniðurstaða 
#### 4.380.013  4.762.396  3.803.985  

4,24 # # # # ( 2.757.815 ) ( 2.738.950 ) ( 2.967.798 )

21 #### 1.622.198  2.023.447  836.187  

Rekstrarreikningur janúar til júní 2016

Afskriftir .......................................................

Laun og launatengd gjöld .........................
Annar rekstrarkostnaður ...........................

Leigutekjur ...................................................

Aðrar tekjur .................................................

 fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ......

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .........

Rekstrarniðurstaða ......................................
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Árshlutareikningur Ársreikningur 
30.6.2016 2015

EIGNIR

FASTAFJÁRMUNIR

Varanlegir rekstrarfjármunir: 8,9,10,18
90.203.472  89.389.737  
11.760.897  12.811.060  
3.978.052  3.957.122  
7.338.595  7.653.336  

113.281.015  113.811.255  

Áhættufjármunir og langtímakröfur: 7

1.200.329  1.483.261  

1.200.329  1.483.261  

Fastafjármunir samtals 114.481.344  115.294.516  

VELTUFJÁRMUNIR

Skammtímakröfur:

5 1.048.830  886.768  
17 729.470  593.715  

7.348.609  1.817.666  
769.695  238.839  

6 10.312  313.334  

Veltufjármunir samtals 9.906.917  3.850.321  

124.388.261  119.144.837  

Efnahagsreikningur 30. júní 2016

Inneign hjá Aðalsjóði ..................................................................

Langtímakröfur .............................................................................

EIGNIR SAMTALS ..........................................................................

Fasteignir og lóðir ........................................................................

Handbært fé ....................................................................................

Næsta árs afborganir langtímakrafna ........................................

Götur ..............................................................................................

Aðrar skammtímakröfur ...............................................................

Áhöld og tæki ...............................................................................

Viðskiptakröfur .............................................................................

Leigueignir ....................................................................................
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Árshlutareikningur Ársreikningur
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ 30.6.2016 2015

EIGIÐ FÉ

21 41.082.875  39.460.677  
41.082.875  39.460.677  

LANGTÍMASKULDIR 4

22 63.806.103  60.719.185  
12 12.009.858  12.119.302  

Langtímaskuldir samtals 75.815.960  72.838.487  

SKAMMTÍMASKULDIR

1.088.380  1.320.788  
22 4.269.098  4.100.937  
23 748.335  725.216  

1.383.612  698.732  

Skammtímaskuldir samtals 7.489.425  6.845.673  

Skuldir  samtals 83.305.386  79.684.160  

124.388.261  119.144.837  

Eiginfjárreikningar ..........................................................................

Efnahagsreikningur 30. júní 2016

Langtímaskuldir ..............................................................................

Viðskiptaskuldir ..............................................................................

Aðrar skammtímaskuldir ................................................................

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS .............................................

Næsta árs afborganir langtímaskulda ..........................................

Leiguskuldir ....................................................................................

Næsta árs afborganir leiguskulda ................................................
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Ársreikningur Árshlutareikningur Fjárhagsáætlun Árshlutareikningur
jan.-des. 2012jan.- júní 2016 jan.- júní 2016 jan.-júní 2015

REKSTRARHREYFINGAR

21 ## 1.622.198  2.023.447  836.187  

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir .................................................................................9-10,19## 2.223.780  2.127.843  2.021.139  
Sölutap (-hagnaður) eigna ................................................... ## ( 960.582 ) ( 872.960 ) ( 278.103 )
Verðbætur og gengismunur krafna/skulda ....................... 4 ## 1.193.932  1.200.425  1.378.072  

Veltufé frá rekstri ## 4.079.328  4.478.755  3.957.295  

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun ....................... ## ( 692.919 ) 0  ( 275.549 )
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) ................................. ## 452.472  0  950.469  

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum ## ( 240.447 ) 0  674.920  

Handbært fé frá rekstri ## 3.838.881  4.478.755  4.632.215  

FJÁRFESTINGAHREYFINGAR 15

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ..................... 18 ## ( 3.568.635 ) ( 2.516.404 ) ( 3.769.297 )
Innborguð gatnagerðargjöld ............................................... 18 ## 1.782.409  762.228  724.933  
Sala byggingaréttar .............................................................. 27 ## 574.268  430.000  278.280  
Söluverð fasteigna ................................................................ 18 ## 479.000  1.507.497  9.587  
Langtímakröfur, breyting ..................................................... ## 150.511  126.075  56.380  

Fjárfestingahreyfingar ## ( 582.447 ) 309.395  ( 2.700.116 )

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR

Tekin ný lán ........................................................................... ## 3.151.319  1.123.010  4.056.202  
Afborganir langtímalána ...................................................... ## ( 1.179.832 ) ( 991.208 ) ( 1.016.659 )
Krafa á Aðalsjóð, breyting .................................................. ## ( 5.530.943 ) ( 2.024.192 ) ( 4.583.563 )

Fjármögnunarhreyfingar ## ( 3.559.456 ) ( 1.892.390 ) ( 1.544.021 )

## ( 303.022 ) 2.895.760  388.078  

## 313.334  2.881.218  11.076  

## 10.312  5.776.978  399.154  

Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi ..............................

Yfirlit yfir sjóðstreymi janúar - júní 2016

HANDBÆRT FÉ Í LOK TÍMABILS ......................................

HANDBÆRT FÉ Í ÁRSBYRJUN ...........................................

HÆKKUN(LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ ...........................
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Viðauki 3: Árshlutauppgjör Bílastæðasjóðs 
 

 

Skýr
Árshlutareikningur

jan. - júní 2016
Fjárhagsáætlun 
jan. - júní 2016

Árshlutareikningur
jan. - júní 2015

REKTRARTEKJUR 2

23 496.014  450.750  441.928  
24 65.968  8.500  54.294  

Rekstrartekjur samtals 561.982  459.250  496.222  

REKSTRARGJÖLD 3

12 100.999  124.467  100.056  
8,18 5.985  6.500  6.179  

25,26,27 246.790  219.468  253.552  

6,14 39.115  42.100  30.645  

Rekstrargjöld samtals 392.889  392.536  390.432  

169.093  66.714  105.790  

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) ..................... 13 46  0  53  

169.139  66.714  105.843  

Rekstrarniðurstaða
fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ......................

Rekstrarniðurstaða .....................................................

Rekstrarreikningur janúar - júní 2016

Þjónustugjöld og álagningar .......................................
Aðrar tekjur ....................................................................

Laun og launatengd gjöld ...........................................
Hækkun lífeyrisskuldbindingar ...................................
Annar rekstrarkostnaður .............................................

Afskriftir .........................................................................
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Skýr
Ársreikningur 

30.06.2016
Ársreikningur  

2015

EIGNIR

FASTAFJÁRMUNIR

Varanlegir rekstrarfjármunir: 5,6,14
Fastafjármunir ......................................................... 1.448.048 1.469.639  

Áhættufjármunir og langtímakröfur:
Eignarhlutur í félögum ........................................... 15 919 919  

Fastafjármunir samtals 1.448.967 1.470.558  

VELTUFJÁRMUNIR

Skammtímakröfur:
Viðskiptakröfur ....................................................... 7,16 122.729 65.024  
Aðrar kröfur ............................................................. 1.117 1.219  
Aðalsjóður ............................................................... 1.002.380 830.528  

1.619 406  

Veltufjármunir samtals 1.127.845 897.176  

2.576.812 2.367.733  

Handbært fé ...................................................................

EIGNIR SAMTALS .......................................................

Efnahagsreikningur 30. júní 2016
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Skýr
Ársreikningur 

30.06.2016
Ársreikningur 

2015

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

EIGIÐ FÉ

17 2.214.761 2.045.621  

SKULDBINDINGAR

8,18 251.428 251.428  

SKAMMTÍMASKULDIR

34.736 26.712  
18 14.400 14.400  
19 61.487 29.573  

Skammtímaskuldir samtals 110.623 70.684  

Skuldir og skuldbindingar samtals 362.051 322.112  

2.576.812 2.367.733  

20 874.760 850.017  

Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar ......................
Ýmsar skammtímaskuldir ..............................................

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS .........................

Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahags ...........

Efnahagsreikningur 30. júní 2016

Eiginfjárreikningur ........................................................

Lífeyrisskuldbindingar .................................................

Viðskiptaskuldir ............................................................
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Skýr
Árshlutareikningur 

jan. - júní 2016
Fjárhagsáætlun 
jan. - júní 2016

Árshlutareikningur 
jan. - júní 2015

REKSTRARHREYFINGAR

17 169.139 66.714 105.843  

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir ................................................................... 6,14 39.115 42.100 30.645  
Breyting á  lífeyrisskuldbindingu ......................... 18 5.985 6.500 6.179  

Veltufé frá rekstri 214.240 115.314 142.666  

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Aðrar skammtímakröfur, lækkun  .......................... ( 57.603) 0  3.251  
Skammtímaskuldir, hækkun ................................... 39.939 0  14.193  
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindingar ............... 18 ( 5.985) 0  ( 6.179 )

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum ( 23.649) 0  11.265  

Handbært fé frá rekstri 190.591 115.314 153.932  

FJÁRFESTINGAHREYFINGAR

5,11,14
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ....... ( 17.525) ( 349.000 ) ( 21.588 )
Sala eigna ................................................................. 0 154.000  0  

Fjárfestingahreyfingar ( 17.525) ( 195.000 ) ( 21.736 )

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR 11

( 171.852) 205.266  ( 131.680 )

Fjármögnunarhreyfingar ( 171.852) 205.266  ( 131.680 )

1.214 115.325 516  
406 517 517  

1.619 115.842 1.033  

Yfirlit yfir sjóðstreymi janúar - júní 2016

HANDBÆRT FÉ Í LOK TÍMABILS ..........................

Breyting inneignar/skuldar við Aðalsjóð ..................

HÆKKUN Á HANDBÆRU FÉ ...................................
HANDBÆRT FÉ Í ÁRSBYRJUN ...............................

Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi ....................
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Viðauki 4: Rekstrarniðurstaða grunnskóla, leikskóla og frístundastofnana 
Fjárhæðir eru í þús.kr. 

Meðfylgjandi tafla sýnir rekstrarniðurstöðu borgarrekinna grunnskóla tímabilið janúar til júníloka 2016: 

 

Stofnun Rekstrarniðurstaða Halli í %  Frávik 

 Frávik í 

tekjum 

 Frávik í 

launakostnaði 

 Frávik í öðrum 

rekstrarkostnaði 

Háteigsskóli Halli 4% og yfir 7,6% 20.971 1.198 3.709 16.063

Norðlingaskóli Halli 4% og yfir 7,2% 32.452 -935 28.324 5.062

Ölduselsskóli Halli 4% og yfir 4,7% 16.750 -3.481 14.487 5.744

Seljaskóli Halli 4% og yfir 4,3% 15.761 -1.049 13.830 2.980

Hólabrekkuskóli Halli 4% og yfir 4,2% 13.951 2.010 14.670 -2.729

Háaleitisskóli Halli 4% og yfir 4,2% 17.381 1.464 9.285 6.632

Breiðholtsskóli Halli 4% og yfir 4,1% 13.425 -3.943 13.279 4.089

Ártúnsskóli Halli 4% og yfir 4,1% 8.051 77 3.111 4.863

Rimaskóli Halli 2-3,9% 3,8% 14.088 2.493 12.936 -1.340

Hagaskóli Halli 2-3,9% 3,7% 11.467 -4.013 6.869 8.612

Vesturbæjarskóli Halli 2-3,9% 3,6% 8.828 1.105 -4.476 12.199

Foldaskóli Halli 2-3,9% 3,5% 13.682 495 13.859 -673

Sæmundarskóli Halli 2-3,9% 3,1% 11.215 1.216 7.665 2.334

Ingunnarskóli Halli 2-3,9% 2,9% 8.795 -3.786 9.251 3.330

Hlíðaskóli Halli 2-3,9% 2,9% 11.326 533 6.613 4.179

Langholtsskóli Halli 2-3,9% 2,7% 12.189 -4.639 13.526 3.301

Dalskóli Halli 2-3,9% 2,5% 5.209 -2.141 2.075 5.276

Fossvogsskóli Halli 2-3,9% 2,1% 4.649 -365 -6.879 11.894

Selásskóli Halli 0-1,9% 1,2% 2.393 -715 87 3.022

Melaskóli Halli 0-1,9% 1,1% 4.081 -5.527 -2.888 12.496

Grandaskóli Halli 0-1,9% 0,8% 1.772 -2.089 -2.227 6.088

Fellaskóli Halli 0-1,9% 0,6% 2.006 -959 4.117 -1.153

Hamraskóli Halli 0-1,9% 0,5% 763 -3.725 398 4.090

Breiðagerðisskóli Halli 0-1,9% 0,2% 443 -533 -6.924 7.900

Vogaskóli Halli 0-1,9% 0,1% 369 -92 -7.461 7.922

Vættaskóli Afgangur -0,1% -552 -3.566 3.195 -181

Laugalækjarskóli Afgangur -0,2% -561 -7.842 4.780 2.501

Kelduskóli Afgangur -0,8% -2.839 -913 -8.017 6.090

Húsaskóli Afgangur -1,1% -2.019 -1.905 -1.451 1.337

Árbæjarskóli Afgangur -1,1% -4.741 -2.710 -1.052 -979

Klébergsskóli Afgangur -1,5% -2.675 36 -5.170 2.459

Austurbæjarskóli Afgangur -2,3% -7.637 688 -6.139 -2.185

Laugarnesskóli Afgangur -2,6% -8.705 -2.443 -9.378 3.116

Klettaskóli Afgangur -3,5% -15.601 -1.477 -27.523 13.399

Réttarholtsskóli Afgangur -6,8% -17.527 39 -18.346 780

Brúarskóli Afgangur -7,3% -16.569 852 -23.445 6.024
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Meðfylgjandi tafla sýnir rekstrarniðurstöðu borgarrekinna leikskóla tímabilið janúar til júníloka 2016: 

 

 

Stofnun Rekstrarniðurstaða Halli í %  Frávik 

 Frávik í 

tekjum 

 Frávik í 

launakostnaði 

 Frávik í öðrum 

rekstrarkostnaði 

Nóaborg Halli 4% og yfir 17,4% 9.725 -276 8.415 1.586

Bakkaberg Halli 4% og yfir 17,0% 15.773 -50 11.668 4.155

Miðborg Halli 4% og yfir 13,1% 14.336 -96 13.436 996

Hagaborg Halli 4% og yfir 11,6% 9.425 -122 8.059 1.489

Sjónarhóll Halli 4% og yfir 11,6% 305 0 -185 490

Sunnuás Halli 4% og yfir 11,4% 14.605 -845 6.867 8.583

Sólborg Halli 4% og yfir 11,1% 11.057 -210 11.399 -132

Jörfi Halli 4% og yfir 10,5% 6.575 -43 6.349 269

Geislabaugur Halli 4% og yfir 10,0% 9.843 -9 6.609 3.243

Hólaborg Halli 4% og yfir 8,6% 4.659 5 3.123 1.531

Hlíð Halli 4% og yfir 8,4% 8.802 27 7.212 1.563

Múlaborg Halli 4% og yfir 8,3% 7.741 30 8.271 -560

Brákaborg Halli 4% og yfir 7,7% 3.270 -450 3.374 345

Vesturborg Halli 4% og yfir 7,3% 4.384 -237 3.367 1.254

Borg Halli 4% og yfir 6,7% 6.911 -1 1.685 5.227

Grandaborg Halli 4% og yfir 6,6% 5.202 -89 4.330 961

Langholt Halli 4% og yfir 6,3% 9.418 -477 9.832 63

Ösp Halli 4% og yfir 5,7% 2.855 -888 2.498 1.245

Suðurborg Halli 4% og yfir 5,4% 5.822 -1.637 3.850 3.610

Klambrar Halli 4% og yfir 5,2% 3.438 -73 3.112 400

Álftaborg Halli 4% og yfir 5,2% 4.003 0 -1.308 5.311

Reynisholt Halli 4% og yfir 4,9% 3.556 -475 3.195 836

Grænaborg Halli 4% og yfir 4,9% 3.110 -92 1.660 1.542

Maríuborg Halli 4% og yfir 4,7% 3.612 6 3.065 540

Mýri Halli 4% og yfir 4,4% 1.698 10 1.653 34

Seljakot Halli 4% og yfir 4,3% 2.378 -33 1.763 648

Bjartahlíð Halli 2-3,9% 3,9% 4.752 -476 3.947 1.280

Lyngheimar Halli 2-3,9% 3,9% 2.554 23 1.842 688

Rofaborg Halli 2-3,9% 3,6% 3.552 -332 3.077 808

Hulduheimar Halli 2-3,9% 3,4% 2.255 -60 -2.785 5.101

Tjörn Halli 2-3,9% 3,4% 2.826 4 1.090 1.731

Bakkaborg Halli 2-3,9% 3,3% 3.058 0 2.714 344

Gullborg Halli 2-3,9% 3,2% 2.356 2 2.139 215

Steinahlíð Halli 2-3,9% 3,0% 1.576 12 420 1.145

Sæborg Halli 2-3,9% 3,0% 2.014 -73 1.503 584

Laugasól Halli 2-3,9% 2,8% 4.014 -138 3.654 498

Árborg Halli 2-3,9% 2,7% 1.419 15 974 430

Rauðhóll Halli 2-3,9% 2,5% 4.778 0 4.587 191

Sunnufold Halli 0-1,9% 1,9% 2.406 -125 -465 2.996

Fífuborg Halli 0-1,9% 1,9% 1.252 -100 1.126 226

Engjaborg Halli 0-1,9% 1,9% 1.212 0 -3.665 4.877

Rauðaborg Halli 0-1,9% 1,6% 720 3 161 556

Blásalir Halli 0-1,9% 1,5% 1.017 -130 88 1.059

Hraunborg Halli 0-1,9% 1,0% 533 -54 -1.197 1.784

Drafnarsteinn Halli 0-1,9% 0,9% 914 -2.184 2.821 276

Hálsaskógur Halli 0-1,9% 0,5% 532 -1.269 1.016 785

Heiðarborg Halli 0-1,9% 0,0% 21 -125 -1.160 1.306
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Meðfylgjandi tafla sýnir rekstrarniðurstöðu frístundamiðstöðva árið janúar-júní 2016:   

 

 

 

Stofnun Rekstrarniðurstaða Afgangur %  Frávik 

 Frávik í 

tekjum 

 Frávik í 

launakostnaði 

 Frávik í öðrum 

rekstrarkostnaði 

Stakkaborg Afgangur -0,4% -264 2 138 -403

Jöklaborg Afgangur -0,5% -411 -222 -831 642

Furuskógur Afgangur -0,7% -748 -29 -2.492 1.774

Seljaborg Afgangur -0,9% -425 -270 -1.456 1.301

Ægisborg Afgangur -1,2% -914 6 -1.315 395

Klettaborg Afgangur -1,5% -1.004 5 -4.910 3.901

Brekkuborg Afgangur -1,7% -1.089 3 -679 -413

Laufskálar Afgangur -1,8% -1.338 -881 -1.512 1.055

Hof Afgangur -2,0% -1.864 -537 -1.392 66

Kvistaborg Afgangur -2,4% -1.270 -373 -3.427 2.529

Austurborg Afgangur -3,1% -2.360 -30 -3.963 1.633

Garðaborg Afgangur -3,3% -1.501 -88 -1.572 160

Holt Afgangur -3,8% -3.479 0 -3.640 161

Vinagerði Afgangur -4,0% -2.451 -6 -6.422 3.976

Hamrar Afgangur -8,2% -6.349 -30 -5.609 -710

Stofnun Rekstrarniðurstaða Afgangur í %  Frávik 

 Frávik í 

tekjum 

 Frávik í 

launakostnaði 

 Frávik í öðrum 

rekstrarkostnaði 

Frístundamiðstöðin Ársel Afgangur -9,6% -15.064 327 -15.544 153

Frístundamiðstöðin Kringlumýri Afgangur -7,8% -21.292 3.278 -26.258 1.687

Frístundamiðstöðin Frostaskjól Afgangur -6,0% -10.552 -2.200 -8.594 242

Frístundamiðstöðin Gufunesbær Afgangur -5,4% -10.213 -6.186 -6.037 2.010

Frístundamiðstöðin Miðberg Afgangur -3,5% -6.889 -7.980 -259 1.350

Frístundamiðstöðin Kampur Afgangur -1,0% -1.279 -3.178 4.346 -2.447

Frístund Klettaskóla Afgangur 14,2% 22.198 -1.821 16.298 7.721

Frístundaklúbbar Afgangur -21,1% -15.156 346 -19.200 3.698


