
 

  

 

Úttekt Innri endurskoðunar á verklegum framkvæmdum og innkaupamálum er 

tvíþætt.  Annars vegar eru skoðaðar tilteknar verkframkvæmdir á vegum 

Umhverfis- og skipulagssviðs (USK) og hins vegar innkaupamál almennt sem 

varða öll svið borgarinnar og ekki síst mannvirkjagerð á vegum USK. 

 

UMFANG OG AÐFERÐAFRÆÐI 

Fjórar verkframkvæmdir voru greindar með tilliti til raunkostnaðar í samanburði 

við kostnaðaráætlanir; viðbygging Sundhallar, Mathöll Hlemmi, hjólastígur á 

Grensásvegi og viðbygging við Vesturbæjarskóla. Heildarkostnaður vegna 

þessara fjögurra verkframkvæmda á uppfærðu verðlagi í september 2018 var 

3,4 milljarðar en uppfærðar kostnaðaráætlanir voru 3 milljarðar. Frávik er 404 

milljónir og reyndist frávik þriggja verkframkvæmda vera innan óvissuviðmiða en 

ein framkvæmdanna fór umfram óvissuviðmið.   

Á árinu 2015 kannaði Innri endurskoðun stöðu úrbóta í kjölfar úttektar á 

innkaupamálum sem lögð var fyrir borgarráð árið 2010. Í þessari úttekt var 

ákveðið að kanna aftur stöðu úrbóta við ábendingum varðandi innkaupamál. 

 

HELSTU NIÐURSTÖÐUR 

Ýmis sóknarfæri eru í sjónmáli við að lækka kostnað og draga úr fráviki en 

meginniðurstaða þessarar úttektar er að betur má standa að 

kostnaðaráætlunum mannvirkja. Helst má þar nefna undirbúning á 

hönnunarstigi mannvirkja. Í kostnaðaráætlunum, sem unnar eru af 

utanaðkomandi fagaðilum koma fram ítarlegar kröfulýsingar um magntölur, 

tegund efnis o.þ.h. sem er hluti af útboðslýsingu og verður síðar hluti samnings. 

Aukaverk á útboðsverk stafa að stærstum hluta af ófullnægjandi hönnun og svo 

virðist sem ekki sé nægur tími gefinn til undirbúnings framkvæmda og hönnun 

ekki nægilega vel rýnd. Vanáætlun kostnaðar getur leitt til þess að innkaupaferli 

er ekki viðhaft í samræmi við innkaupareglur, auk þess sem eftirlit með kostnaði 

verður ekki eins markvisst sem eykur sviksemisáhættu. 

Þjónusta sérfræðinga á vegum samgöngu- og byggingamála nemur háum 

fjárhæðum ár hvert. Rammasamningur um þessa þjónustu rann út árið 2014 en 

gera má ráð fyrir að hægt sé að auka hagkvæmni með fjölgun útboða eða 

gerð rammasamnings við þessa aðila. 

Bein kaup án undangengins innkaupaferlis nemur háum upphæðum ár hvert. 

Um beina samninga gilda ekki sömu hæfisreglur og skilyrt er í innkaupareglum og 

almennt eru bein kaup ógagnsærri en skilgreint innkaupaferli og ekki fer fram 

fjárhagsskoðun og staðfesting á tæknilegu hæfi. Ógagnsætt ferli við val og gerð 

beinna samninga getur skarast á við innkaupastefnu og innkaupareglur 

Reykjavíkurborgar. 

 

 

 

Markmið úttektar: 

 

Að greina gæði 

kostnaðaráætlana, virkni 

eftirlits og fylgni við 

innkaupareglur 

Reykjavíkurborgar. 
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Meginniðurstaða úttektar 

 er að betur má standa að 

kostnaðaráætlunum 

mannvirkja við undirbúning og 

hönnun. 

Almennt sýnist eftirlit reikninga af hálfu eftirlitsaðila á verkstað vel og faglega 

unnið en gæta þarf betra samræmis við bókun reikninga til að auðvelda virkt 

kostnaðareftirlit. Mat Innri endurskoðunar á stöðu eldri ábendinga um 

innkaup og eftirlit er að brugðist hafi verið við átta ábendingum en fjórar 

ábendingar eru ítrekaðar. Viðbrögð stjórnenda við ítrekuðum ábendingum 

eru við hæfi en ýmis tæknileg atriði vegna bókhaldskerfis standa í vegi fyrir 

að unnt sé að bregðast við ábendingum með fullnægjandi hætti. Beðið er 

fyrirhugaðrar uppfærslu bókhaldskerfis og endurgerð bókhaldslíkans. 

 

ÁBENDINGAR 
Í úttektinni eru settar fram sjö áhættumetnar ábendingar í tengslum við 

skoðun á verklegum framkvæmdum. Ein ábending er metin á rauðu 

áhættustigi, en hún varðar einmitt mikilvægi þess að bæta gæði 

kostnaðaráætlana fyrir alla verkþætti.  Rautt áhættumat byggir á mikilli 

orðsporsáhættu sem getur raungerst við mikla framúrkeyrslu vegna illa 

ígrundaðra kostnaðaráætlana. Auk þess er bent á að ófullkomin 

kostnaðaráætlun; 

 

 eykur hættu á fjárhagstjóni og eyðslu fjármuna án fjárheimilda. 

 gerir eftirlit reikninga ómarkvisst ef raunhæf viðmið skortir. 

 veldur því að hlítni við innkaupareglur og innkaupastefnu er 

ábótavant. 

 eykur sviksemisáhættu vegna ógagnsæis við val á birgjum utan 

innkaupaferlis. 

 

Þá voru settar fram fjórar ábendingar um innkaupamál, sem lúta m.a. að 

auknu umboðsvaldi innkaupadeildar um að taka ákvarðanir og gefa 

fyrirmæli varðandi innkaup. 

 

VIÐBRÖGÐ STJÓRNENDA 

Innri endurskoðun hefur farið yfir þær ábendingar sem gerðar eru í skýrslunni 

með stjórnendum og tengiliðum og hafa þeir sett fram sín viðbrögð við þeim. 

Það er mat Innri endurskoðunar að viðbrögðin séu við hæfi og myndi 

ágætan grunn að aðgerðaráætlun til þess að bæta úr þeim atriðum sem 

bent var á.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallur Símonarson 

innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Það er stefna Reykjavíkur- 

borgar að við innkaup sé beitt 

útboðum, að eins miklu leyti og 

unnt er og hagkvæmt þykir og 

að hlutur útboða í 

heildarinnkaupum Reykjavíkur- 

borgar aukist.“ 

 
Úr innkaupastefnu Reykjavíkurborgar      

7. grein 
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