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Minnisblað: Greining á ábyrgð og verkaskiptingu vegna veðsettra 

samningagreiðslna  

Tilefni þess að farið var yfir ábyrgð og verkaskiptingu í meðferð veðsettra fjárkrafna má rekja til 

þess að Reykjavíkurborg barst krafa dags. 15. ágúst sl. frá MP banka hf. vegna greiðslna sem 

Reykjavíkurborg hafði greitt Adakris UAB í júní sl. Í bréfinu krafðist MP banki hf. endurgreiðslu 

tæpra 30 m.kr. á þeim grunni að umrædd greiðsla hefði verið veðsett bankanum með samningi 

milli bankans og Adakris UAB. Borgarlögmaður hefur upplýst að afstaða Reykjavíkurborgar sé sú 

að undirritun starfsmanns undir tilkynningu dags. 12. apríl 2011 um veð í almennum fjárkröfum, 

hafi ekki falið í sér skuldbindingu um að greiða framsetta kröfu MP banka hf. á hendur 

Reykjavíkurborg. Sviðsstjóri Framkvæmda- og eignasviðs óskaði eftir aðkomu Innri 

endurskoðunar að þessu máli. Í framhaldi af því var sérstaklega farið yfir ábyrgð og 

verkaskiptingu starfsmanna borgarinnar í samningagerð lokauppgjörs við verktakann Adakris 

UAB og í greiðsluferli reikninga vegna lokauppgjörsins. 

Skoðun Innri endurskoðunar fól í sér að yfirfara atburðarás frá móttöku tilkynningar veðsettra 

fjárkrafna, samningagerð um lokauppgjör við verktakann, bókun reikninga, samþykktarferli 

reikninga og til greiðslu þeirra. Tekin voru viðtöl við þá starfsmenn Reykjavíkurborgar sem 

komu að ofangreindu. Viðmælendur voru starfsmenn Framkvæmda- og eignasviðs (nú 

Umhverfis- og skipulagssviðs), Fjármálaskrifstofu og borgarlögmanns.  

Helstu niðurstöður  

Skoðun leiddi í ljós að töluverðir veikleikar eru í innra eftirliti í móttöku veðsetningu fjárkrafna, 

samningagerð lokauppgjörs, meðferð og samþykkt viðkomandi reikninga, bæði er snýr að 

fyrirbyggjandi eftirliti, vöktun og uppgötvandi eftirliti. Engin viðvörunarljós kviknuðu hjá 

starfsmönnum Reykjavíkurborgar í samningagerð um lokauppgjör og greiðsluferli reikninga um 

hvort þyrfti að skoða stöðu veðsetningar Adakris UAB gagnvart MP banka hf. í tengslum við 

stöðu nýja samningsins. Meginástæða þess var skortur á skriflegum verklagsreglum og óskýrt 

hlutverk starfsmanna.  

Yfirfara þarf og skilgreina ábyrgð og verkaskiptingu í meðferð veðsettra fjárkrafna til að draga úr 

líkum á að upp komi álitamál um greiðslu reikninga og á mögulegu fjárhagslegu tjóni. Bent er á 

að til staðar þurfi að vera skriflegar og vel skilgreindar verklagsreglur um feril veðsettra 

fjárkrafna, allt frá móttöku til greiðslu.  

Eins og fram hefur komið er álit borgarlögmanns að: Reykjavíkurborg hafnar því að undirritun 

starfsmanns Reykjavíkurborgar undir tilkynningu dags. 12. apríl [2011], um veð í almennum 

fjárkröfum hafi falið í sér skuldbindingu um að greiða framsetta kröfu umbjóðanda [MP banka] á 
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hendur Reykjavíkurborg.1 Stefna MP banka á hendur Reykjavíkurborg vegna greiðslunnar til 

Adakris UAB var þingfest 30. október sl.  

Niðurstaða þessarar vinnu hefur verið kynnt Umhverfis- og skipulagssviði, Fjármálaskrifstofu og 

borgarlögmanni. Samkvæmt upplýsingum frá ofangreindum aðilum hefur nú þegar verið hafist 

handa við að yfirfara verklag til þess að koma á fyrirbyggjandi innra eftirliti í tengslum við feril 

um veðsetningu fjárkrafna.  

Eftirfylgni 

Innri endurskoðun mun fylgja eftir framgangi ofangreindra ábendinga með formlegum hætti, 

sbr. staðal PA 2500. 

 

Virðingarfyllst, 

 

 

Anna Margrét Jóhannesdóttir, 

starfandi innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar 

 

                                                           
1 Bréf dagsett 6. september 2012. 


