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Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar gaf út niðurstöður úttektar á stjórnun 

upplýsingatæknimála innan A hluta Reykjavíkurborgar í maí 2017. 

Markmið úttektarinnar 2017 var að framkvæma heildarmat á stjórnun og 

fyrirkomulagi upplýsingatæknimála hjá A hluta Reykjavíkurborgar. Við 

matið var stuðst við leiðbeiningar og matslíkan frá alþjóðasamtökum innri 

endurskoðenda (IIA), GTAG 17 Auditing IT Governance, sem inniheldur 

viðmið um hvernig meta megi stjórnun upplýsingatæknimála. Innri 

endurskoðun staðfærði viðmiðin miðað við aðstæður hjá Reykjavíkurborg.  

Í niðurstöðum úttektarinnar 2017 voru settar fram 27 ábendingar um atriði 

sem betur máttu fara. Ein ábending var metin á grænu áhættustigi, ellefu 

á gulu, fjórtán á appelsínugulu og ein á rauðu. 

 

 

Stefnumótun og áætlanagerð 

(Strategic & Operational Planning) 

 
Skjalfest stefna yfirstjórnar (strategic 

plan) í UT-málum er mikilvæg. 

Yfirmaður upplýsingatæknideildar 

ætti að útfæra markmið og áætlun 

um störf deildarinnar og skýra með 

hvaða hætti hún mæli árangur af 

starfi sínu. Skortur á skilgreindum 

markmiðum upplýsingatækni-

deildar innan heildarstefnu eða 

áætlunar stofnunar getur verið til 

vitnis um skort á viðeigandi samfellu 

í markmiðum upplýsingatækni og 

heildarinnar og verið áhættuþáttur 

í starfsemi stofnunar. 

 
GTAG 17 Auditing IT Governance 
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VIÐBRÖGÐ STJÓRNENDA 
 

Niðurstöður úttektar voru sendar ábyrgðaraðilum hjá Reykjavíkurborg til 

yfirlestrar. Innri endurskoðun hefur fengið viðbrögð þeirra við þeim 

ábendingum sem koma fram í lokaskýrslunni.  

SAMANTEKT NIÐURSTAÐNA 
 

Niðurstaða eftirfylgniúttektarinnar er sú að stjórnendur hafa brugðist með 

fullnægjandi hætti við þrettán ábendingum en Innri endurskoðun ítrekar 

fjórtán ábendingar. 

Meðal ítrekaða ábendinga eru: 

 Þjónusta og mælingar á henni – lykilmælikvarðar – Skilgreina þarf 

hvaða upplýsingar geta komið stjórn og stjórnendum best að gagni 

við að fylgjast með árangri af starfsemi UTD. 

 Stefnumótun um útvistun upplýsingatækniverkefna – Lagt er til að 

Reykjavíkurborg setji sér stefnu um útvistun 

upplýsingatækniverkefna. 

 

Hallur Símonarson 

innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar 

 

 

Markmið með úttektinni var 

að kanna hvernig brugðist 

hefði verið við ábendingum 

Innri endurskoðunar sem settar 

voru fram í skýrslunni: Stjórnun 

upplýsingatæknimála frá því í 

maí 2017. 

UMFANG OG AÐFERÐAFRÆÐI 

Í eftirfylgniúttektinni var skoðað hvort og hvernig brugðist hefði verið við 

ábendingum þeim sem fram komu í úttekt IE 2017 á stjórnun 

upplýsingatæknimála hjá Reykjavíkurborg, en þar var lagt heildarmat á 

stjórnun og fyrirkomulag upplýsingatæknimála hjá A hluta Reykjavíkur-

borgar. 

Eftirfylgniúttektin var framkvæmd á fjórða ársfjórðungi 2018 og fyrsta 

ársfjórðungi 2019. Mat Innri endurskoðunar varðandi stöðu ábendinga 

byggir á upplýsingum og gögnum frá Upplýsingatækniþjónustu 

Reykjavíkurborgar  (áður Upplýsingatæknideild), skrifstofu borgarstjóra og 

borgarritara og Þjónustu- og nýsköpunarsviði (áður skrifstofa þjónustu og 

reksturs). 
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