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Greinargerð — eftirfylgni með áhættumatsúttekt Fjármálaskrifstofu  

Innri endurskoðun hefur lokið eftirfylgni við úttekt R08110011 Fjármálaskrifstofa – áhættumat 
sbr. greinargerð til borgarráðs dags. 17. apríl 2009. Tilgangur eftirfylgniúttektar er að upplýsa 
borgarráð um stöðu umbótaverkefna sem skilgreind voru í fyrri úttekt. Fjármálaskrifstofa var 
beðin um að gera skriflega grein fyrir stöðu og vinnslu skilgreindra umbótaverkefna og Innri 
endurskoðun hefur síðan lagt mat á framgang þeirra. Við mat á umbótaverkefnum er vísað í áður 
skilgreind umbótaverkefni og eftir atvikum settar fram ábendingar er nýtast við frekari 
úrvinnslu áhættumats Fjármálaskrifstofu. 
 
Fjármálaskrifstofa hefur hafið innleiðingu aðferða áhættustjórnunar við úrlausn þeirra verkefna 
sem henni eru falin. Áhættumatið er greiningar- og vöktunartæki sem þarf að uppfæra með 
reglubundnum hætti og að mati Innri endurskoðunar hefur Fjármálaskrifstofa náð ágætum 
árangri við að stýra skilgreindum áhættuþáttum með því að innleiða viðeigandi eftirlitsaðgerðir. 
Áhættumatsskjalið er lifandi skjal þar sem endurmat á áhættu kemur fram og jafnframt greining 
á nýjum áhættum sem geta komið fram í tengslum við breytta starfshætti eða starfsumhverfi. Hjá 
Fjármálaskrifstofu hefur verið haldið utan um þá áhættuþætti sem skilgreindir voru í verkefninu 
og unnið að umbótaverkefnum sem ætlað er að takmarka áhættu.  
 
Mikilvægt er að Fjármálaskrifstofa haldi áfram innleiðingu áhættustjórnunar; að 
áhættumatsskjal fyrir skrifstofuna verði uppfært með reglubundnum hætti og þá um leið 
verði nýir áhættuþættir skilgreindir eftir því sem við á.  
 
Markvisst hefur verið unnið að framgangi umbótaverkefna innan Fjármálaskrifstofu. 
Niðurstaðan er að af þrjátíu umbótaverkefnum er þrettán lokið að fullu, fimm að hluta og tólf eru 
enn í vinnslu, sum þeirra eru viðvarandi verkefni. Framgangur nokkurra verkefna er háður 
aðkomu og ákvörðun ytri aðila sem getur hamlað því að verklok nái fram að ganga og t.a.m. ber 
borgarráð ábyrgð á stefnumarkandi verkefnum sem skapa þann ramma og viðmið sem þurfa að 
vera til staðar sem grundvöllur að frekari útfærslu verklags á ábyrgð Fjármálaskrifstofu. 
 
NIÐURSTÖÐUR 
 
Hér að neðan er umfjöllun Innri endurskoðunar um stöðu umbótaverkefna Fjármálaskrifstofu. 
Bent er sérstaklega á aðkomu borgarráðs/borgarstjórnar í tengslum við ábyrgð þess á 
stefnumörkun á sviði fjármála.  

 

Stefnumótun: 

Í greinargerð Innri endurskoðunar til borgarráðs dags. 17. apríl 2009 er fjallað um nauðsyn þess 
að borgarstjórn skilgreini heildarstefnu á sviði fjármálastjórnunar hjá Reykjavíkurborg. Í 



   

heildarstefnu fjármálastjórnunar felst umfjöllun um meginmarkmið og þá undirliggjandi 
hugmyndafræði eða sýn sem býr að baki hennar. Enn fremur er tilvísun í þann lagaramma sem 
framkvæmd stefnunnar þarf að byggja á. Einstakar fjármálareglur s.s. reglur um gerð 
fjárhagsáætlunar, reglur um áhættustýringu og innheimtureglur, ætti síðan að útfæra með 
hliðsjón af heildarstefnu til þess að tryggja sem bestan framgang hennar. 

Á Fjármálaskrifstofu hefur verið unnið að endurskoðun á reglum um fjárstýringu og 
innheimtureglum og borgarráð hefur falið áhættustýringarhópi að vinna tillögur að 
áhættustefnu. Þá hefur borgarráð nýlega samþykkt reglur um gerð fjárhagsáætlunar sem eiga 
uppruna sinn í eldri reglum og eru stefnumarkandi í eðli sínu. Fjármálastefna Reykjavíkurborgar 
er til í drögum hjá Fjármálaskrifstofu.  

 Ábending: Borgarráð/borgarstjórn móti heildarstefnu um fjármálastjórnun hjá 
Reykjavíkurborg sem tekur heildstætt á fjármálastjórn borgarinnar. Fjármálastefna verði 
leiðandi fyrir einstakar fjármálareglur s.s. reglur um gerð fjárhagsáætlunar og reglur um 
áhættustýringu. 

 

Stjórnendaupplýsingar:  

Skýrslugerð til borgarráðs/borgarstjórnar hefur verið samræmd með mánaðarlegum og 
ársfjórðungslegum uppgjörsskýrslum ásamt ársskýrslu með heildaryfirliti. Rekstraruppgjör eru 
lögð fyrir borgarráð mánaðarlega og gerð grein fyrir frávikum og áhættum sem kunna að vera til 
staðar. Framsetning hefur verið endurbætt og stöðluð. Gott aðgengi er að upplýsingum í Vef-
Agresso fyrir stjórnendur borgarinnar, þar eru skýrslur sem gefa yfirlit yfir fjárhagsstöðu 
borgarinnar og viðkomandi starfseininga. Í byrjun febrúar var verkefni sett af stað með 
fulltrúum fagsviða í þeim tilgangi að skilgreina þarfir og framsetningu fjármálalegra upplýsinga.  

 Ábending: Fjármálaskrifstofa haldi áfram þróun á gerð stjórnendaupplýsinga og greini 
sérstaklega þarfir kjörinna fulltrúa í þessum efnum. Áhersla verði lögð á að draga tímanlega 
fram með aðgengilegum hætti þau lykilatriði sem skipta máli við að ná góðri yfirsýn yfir 
stöðu borgarinnar og nýtast sem grundvöllur við ákvarðanatöku. 

 

Forsendur fjárhagsáætlana:  

Stöðugt er unnið að því að bæta forsendur fjárhagsáætlana hjá borgarsjóði og fyrirtækjum hans í 
samræmi við skilgreind umbótaverkefni þar að lútandi. Unnið hefur verið að því að greina áhrif 
efnahagsástands. Þróuð hafa verið líkön til þess að meta áhrif mismunandi breyta á rekstur og 
efnahag borgarinnar og áhættu því samfara. Sérstök áhersla hefur verið lögð á að greina 
skatttekjur og stóra útgjaldaliði sem eru viðkvæmir fyrir breytingum í ytra umhverfi s.s. 
fjárhagsaðstoð og húsaleigubætur. Fyrir liggur lýsing á aðferðafræði við sviðsmyndagreiningar 
og langtímaáætlanagerð, sem hefur verið lögð fyrir borgarráð. Í nýsamþykktum reglum um gerð 
fjárhagsáætlunar hefur verið dregið úr aðkomu skrifstofu borgarhagfræðings gagnvart gerð og 
vinnslu forsendna fyrir fjárhagsáætlun miðað við skilgreinda ábyrgð samkvæmt samþykktu 
skipuriti. 

 

Fjárstýring 

Greiðsluáætlanir hafa verið þróaðar og markvisst er unnið að því að ná fram meiri nákvæmni. 
Haldið er vel utan um að viðunandi lausafé sé til staðar.  



   

 Ábending: Fjármálaskrifstofa þarf að halda áfram stöðugri vöktun lausafjárstöðu í ljósi 
óvissu sem enn ríkir í efnahagsumhverfinu og mögulegra áhrifa ábyrgðar borgarsjóðs á 
skuldum B-hluta fyrirtækja. 

 

Uppgjörsmál:  

Allmörg umbótaverkefni snéru að því að auka áreiðanleika uppgjöra. Unnið skyldi m.a. að 
samræmdri skýrslugerð, lykiltalnagreiningu, endurbótum á verklagi við milliviðskipti, 
afstemmingar og innkaupakort, auk þess sem skoðað yrði að taka í notkun sérstakt 
uppgjörskerfi.  

Uppgjörsskýrslur hafa verið þróaðar og aðgengi að þeim bætt. Rekstraruppgjör eru lögð fyrir 
borgarráð mánaðarlega og framsetning þeirra stöðluð og endurbætt.  

Reikningar vegna milliviðskipta eru komnir í rafrænt ferli þó svo að verklagsreglur eru enn í 
drögum. Ársfjórðungslegum afstemmingum hefur verið komið á, innan A-hluta (milli aðalsjóðs 
og eignasjóðs) og á milli A- og B-hluta. 

Verklagi varðandi afstemmingar birgja/lánardrottna svo og afstemmingu innkaupakorta og 
viðskiptareikninga í bönkum hefur verið breytt og það styrkt.  

Innra eftirlit hefur verið styrkt á ýmsan hátt en þó er nauðsynlegt að skerpa frekar á 
verkaskiptingu Fjármálaskrifstofu og fagsviða hvað varðar ákveðna þætti þess s.s. 
úrtakskannanir í bókhaldi og eftirlit með uppgjörum sjóðvéla. Mikilvægt er að fyrirkomulag á 
uppbyggingu innra eftirlits sé skýrt og ábyrgðarskipting á milli aðila vel skilgreind. 

Í undirbúningi eru kaup á uppgjörskerfi fyrir samstæðuuppgjör í þeim tilgangi að auka 
rekjanleika og áreiðanleika gagna.  

 Ábending: Flestum þessara umbótaverkefna hjá Fjármálaskrifstofu eins og þau voru 
skilgreind er lokið eða um það bil að ljúka. Eins og fram hefur komið liggur hins vegar í eðli 
áhættumats að endurmeta stöðuna hverju sinni og skilgreina ný verkefni þar sem þess 
gerist þörf. Þörf er á því að skerpa á ábyrgðarskiptingu fagsviða og Fjármálaskrifstofu enn 
frekar t.d. varðandi eftirlit með sjóðvélum, m.a. til að tryggja að hugbúnaður uppfylli 
ákveðnar kröfur. Einnig þarf að yfirfara mismunandi hlutverk og ábyrgðarsvið 
Fjármálaskrifstofu og Innkaupaskrifstofu og samræma eftirlit þessara aðila. 

 

Samstæðuuppgjör: 

Fjármálaskrifstofa safnar upplýsingum um skuldir og greiðsluskuldbindingar B-hluta og kynnir 
yfirstjórn borgarinnar. Enn fremur metur Fjármálaskrifstofa markaðsáhættu sem A-hluta stafar 
af skuldum B-hluta. Kostnaður getur mögulega lent á A-hluta vegna skuldsetningar B-hluta. Ný 
skýrsla Fjármálaskrifstofu um fjárhagsstöðu byggðasamlaga gefur gott yfirlit yfir fjárhagsstöðu 
byggðasamlaga. Fjárhagsstaða Orkuveitu Reykjavíkur er vöktuð sérstaklega.  

Unnið hefur verið markvisst að því að samræma forsendur og framsetningu á áætlunum og 
uppgjörum hjá A-hluta og B-hluta. B-hluta fyrirtækjum eru send líkön þar sem forsendur eru 
innifaldar og því fylgt eftir að þau skili upplýsingum á því formi.  

Eigendastefna Reykjavíkurborgar gagnvart B-hluta félögum liggur ekki fyrir. Mismunandi 
skilningur er í hugum forsvarsmanna fyrirtækja borgarinnar um aðkomu og umboð Reykjavíkur 
gagnvart fyrirtækjunum.  

 Ábending: Borgarráð þarf að fara yfir og taka afstöðu til samskipta eigenda 
(Reykjavíkurborgar) við B-hluta fyrirtæki þar sem m.a. þarf að skýra stöðu og umboð 
Reykjavíkurborgar gagnvart B-hluta fyrirtækjum. Eigendastefna þarf að liggja fyrir sem 
tekur m.a. á samskiptum eigenda og stjórnar fyrirtækja og umboði stjórnar gagnvart 



   

eigendum. Í framhaldi af ofangreindu þarf að skilgreina fyrirkomulag samstarfs á milli A-
hluta og fyrirtækja í B-hluta sem taki m.a. til hlutverks Fjármálaskrifstofu. Til viðbótar er 
bent á að auka þarf samræmi í skilum B-hluta fyrirtækja við ársreikningagerð og bæta þarf 
afstemmingar bókhalds sem snúa að innbyrðis viðskiptum innan samstæðu, milli A- og B-
hluta, sbr. fyrri ábendingar innri endurskoðanda og ábendingar ytri endurskoðenda vegna 
ársreiknings 2009 og 2010.   

 

Eftirlit og þekkingaruppbygging: 

Fyrirkomulag innra eftirlits hefur verið yfirfarið hjá Fjármálaskrifstofu: áfangaskýrsla starfshóps 
um innra eftirlit liggur fyrir í drögum. Hér er um að ræða gott framtak og yfirgripsmikið, þar sem 
stillt er upp aðferðafræði og hugmyndum að nálgun um uppbyggingu innra eftirlits innan 
borgarinnar. 

 Ábending: Fjármálaskrifstofa þarf að huga að því hvernig unnið verði áfram með 
áfangaskýrsluna um innra eftirlit og hvernig staðið verði að innleiðingu tillagna hennar. Innri 
endurskoðun gegnir ráðgefandi hlutverki gagnvart uppbyggingu á fyrirkomulagi innra 
eftirlits og því eðlilegt að hún gefi umsögn um skýrsluna m.a. í þeim tilgangi að tryggja 
samræmi í notkun hugtaka. 

Endurmenntun starfsmanna og móttaka nýliða er mikilvægur þáttur sem er stöðugt í 
endurskoðun. Mikilvægt er að halda áfram þekkingaruppbyggingu á sviði áhættustjórnunar og 
innra eftirlits innan Fjármálaskrifstofunnar. Verið er að uppfæra starfslýsingar innan 
Fjármálaskrifstofu, sumar liggja nú þegar fyrir og aðrar eru í vinnslu.  

 Ábending: Mikilvægt er að Fjármálaskrifstofa haldi áfram þessari vinnu sem snýr m.a. að 
gerð árangursmælinga og endurmenntunaráætlana, ásamt því að uppfærar starfslýsingar. 

 

Borgarráð skipaði á fundi sínum 22. júlí 2010 styrkjahóp, sem hafði það hlutverk að endurskoða 
framkvæmd styrkveitinga og samstarfssamninga hjá Reykjavíkurborg (skipaður kjörnum 
fulltrúum). Hópurinn skilaði formlega af sér til borgarráðs á fundi ráðsins 8. mars sl. m.a. með 
kynningu á handbók um afgreiðslu og eftirfylgni styrkja, þjónustu- og samstarfssamninga og 
meðferð samninga og styrkja í bókhaldskerfi Agresso sem unnin var með aðkomu starfsfólks 
Fjármálaskrifstofu. Fjármálaskrifstofa hefur nýlega hafið innleiðingu á verklagi skv. handbókinni 
með fagsviðum. Unnið hefur verið að innleiðingu sérstaks kerfis í Agresso sem heldur 
sérstaklega utan um samninga og styrki. Um er að ræða miðlægt kerfi sem auðveldar aðgengi og 
utanumhald allra samninga við þriðja aðila. 

 

Gæðastarf: 
Fjármálaskrifstofa hefur sett fram rafræna rekstrarhandbók, sem skiptist í sex meginkafla: 1) 
Stjórnun og skipulag, 2) Áætlun og greining, 3) Bókhald, 4) Fjárstýring, 5) Innheimta og 6) 
Uppgjör. Rekstrarhandbókin er komin í kynningu og hafa fjölmörg mikilvæg gæðaskjöl verið 
vistuð í henni. Um er að ræða afar brýnt og mikilvægt verkefni þar sem handbókin á að halda 
utan um allt verklag sem fellur undir verkefni og ábyrgðarsvið Fjármálaskrifstofu. Eins og aðrar 
miðlægar skrifstofur, ber Fjármálaskrifstofa ábyrgð á fjölmörgum verkefnum sem liggja þvert á 
borgarkerfið. Í því ljósi er sérstaklega mikilvægt að upplýsingar um reglur og verklag sem varða 
fjármál borgarinnar og stjórnun þeirra (m.a. árangursmælikvarðar) séu aðgengilegar á einum 
stað fyrir notendur þjónustu skrifstofunnar.  

 Ábending: Rekstrarhandbók er gott verkefni sem þarf að fá forgang hjá 
Fjármálaskrifstofu til þess að gildandi reglur og verklagsreglur og aðrar leiðbeiningar á 
hverjum tíma verði aðgengilegar á einum stað. 


