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Greinargerð: Innkaupamál – innra eftirlit 

 

Á tímabilinu september til nóvember 2009 gerði Innri endurskoðun úttekt á innkaupum með 
það að markmiði að greina umhverfi og framkvæmd innkaupa og meta virkni innra eftirlits 
Innkaupaskrifstofu með innkaupum. Greindir voru áhættuþættir innkaupa, þ.e. hvað gæti gerst 
sem ógnað gæti árangursmarkmiðum innkaupa og hvernig, og í framhaldi af því voru 
umbótaverkefni skilgreind. Haldnir voru fimm fundir með hópi starfsmanna, þar sem mögulegir 
áhættuþættir voru ræddir og metnir. Einnig fór fram úrvinnsla milli funda. Starfsmenn 
Innkaupaskrifstofu eru að tileinka sér vinnulag áhættustjórnunar í störfum sínum í þeim 
tilgangi að nýta það við þróun á verklagi innan skrifstofunnar. Út úr vinnu við áhættumat voru 
skilgreind 22 umbótaverkefni og þegar er hafin vinna að nokkrum þeirra. Umfang 
umbótaverkefna er mismikið og sum þeirra kalla á samstarf við aðrar starfseiningar 
borgarinnar.  Úttektin var hluti af úttektaráætlun Innri endurskoðunar fyrir árið 2009. Verkið var 
unnið í góðri samvinnu við starfsfólk Innkaupaskrifstofu. 

Atriði til skoðunar voru: 

1. Innkaupaumhverfi og hlutverk Innkaupaskrifstofu (IKS); stefnumótun, þjónusta, eftirlit. 
2. Áhættumat á umhverfi og ferlum innkaupa — Skilgreining á áhættuþáttum sem geta 

haft áhrif á framkvæmd innkaupa og mögulegar aðgerðir til að draga úr áhættu, þ.e. 
umbótaverkefni sem stuðla að því að markmið um hagkvæm innkaup skv. reglum nái 
fram að ganga. 

3. Eftirlitshlutverk; hvernig staðið er að eftirliti með innkaupum sviða.  
4. Framkvæmd innkaupa — Framkvæmd skoðuð hjá sviðum m.a. með tveimur 

úrtakskönnunum þar sem kannað var samræmi innkaupa við innkaupareglur og ferla 
Innkaupaskrifstofu. 

 

Niðurstöður og ábendingar 

Útgjöld Reykjavíkurborgar vegna kaupa á vöru og þjónustu á ársgrunni eru ríflega sjö 
milljarðar, eða 23% af heildarútgjöldum Aðalsjóðs

1
 að frátöldum launakostnaði. Athygli vekur 

að jafnvel þó að rammasamningum og miðlægum samningum hafi farið fjölgandi undanfarin 
ár þá er velta þeirra ennþá fremur lágt hlutfall af heildarinnkaupum borgarinnar, eða í kringum 
14% miðað við árið 2008

2
. Miðað við niðurstöður úttektarinnar liggja hér enn tækifæri til að 

gera betur. 

                                           
1
 Tekið er mið af árinu 2008. 

2
 Þessi tala byggir á upplýsingum frá birgjum um veltu rammasamninga og nálgun á veltu miðlægra samninga sem 

fengin er með greiningu á upplýsingum í bókhaldi. 
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Innkaup Reykjavíkurborgar eru samþætt hinu lagalega, rekstrarlega og pólitíska umhverfi. 
Mikill vilji er til að gera vel, margt er í ágætum farvegi en jafnframt eru enn tækifæri til að gera 
betur. Stjórnendum er umhugað um að farið sé að reglum borgarinnar og að hlutirnir séu í 
sem bestu lagi. Fjárhagsáætlun borgarinnar er stöðugt notuð til þess að fylgja eftir 
ákvörðunum stjórnenda og borgaryfirvalda. Nokkuð virðist þó vanta upp á að innkaup fái 
sérstaka athygli stjórnenda fagsviðanna og festa mætti betur í sessi ýmislegt varðandi 
framkvæmd og virkt eftirlit.  

Undanfarin ár hefur í vaxandi mæli verið litið á innkaup og stjórnun þeirra sem einn af 
lykilþáttum í að ná góðum árangri í rekstri sveitarfélaga. Á síðastliðnum fjórum árum hefur 
skapast víðtæk fagleg þekking á innkaupamálum hjá Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. 
Nokkuð er þó í land með þróun vinnuaðferða og uppbyggingu sérþekkingar bæði hjá 
Innkaupaskrifstofu og hjá innkaupafólki sviðanna. Hjá Innkaupaskrifstofu starfa sjö starfsmenn 
í 6,5 stöðugildum sem sinna innkaupa- og útboðsmálum. Fjöldi innkaupafólks hjá sviðunum er 
hins vegar um 1.000 talsins. Ljóst er að erfitt er að sinna fræðsluþörfum alls þess fjölda 
innkaupafólks svo að vel sé.  

Skerpa þarf á innkaupastefnu Reykjavíkurborgar og hana þyrfti að að útfæra með 
aðgerðaáætlun sem felur í sér skýr mælanleg markmið um árangur sem stefnt er að í 
innkaupum. Þetta má m.a. ráða af áhættumati sem unnið var í tengslum við úttektina og 
umbótaverkefnum sem byggðu á því mati. Tilgangur útfærslu er að ná fram markmiðum 
stefnu. Vinna þarf að því með innkauparáði að marka skýra framtíðarsýn borgarinnar varðandi 
innkaup og þau markmið sem leggja ber áherslu á. Skýrt umboð frá innkauparáði, borgarráði 
og borgarstjóra er lykilatriði til þess að ná hámarksárangri.

3
 Í útfærslu innkaupastefnu þarf að 

taka afstöðu til margra þátta. Á grundvelli niðurstaðna áhættumatsins ættu áhersluatriði við 
mótun aðgerðaráætlunar að vera; 

 Stefnumiðuð innkaup4 — umboð til athafna 
 Bætt skipulag innkaupa  
 Aukin nýting á upplýsingatækni 
 Aukin sérhæfing í innkaupum 

Skilgreina þarf árangursmarkmið fyrir borgina í heild og fylgja þeim eftir með skilgreindum 
mælikvörðum. Þróa þarf hentuga mælikvarða, en erfitt hefur reynst að finna heppilega 
mælikvarða til að mæla fjárhagslegan ávinning af innkaupamarkmiðum. Einn mælikvarði á 
árangur gæti t.d. verið innkaup samkvæmt rammasamningum sem hlutfall af 
heildarinnkaupum. Markmið og mælikvarðar þurfa að vera mjög sýnileg og þau þarf að kynna 
fyrir öllum starfsmönnum sem að innkaupum koma.  

Mikilvæg forsenda þess að unnt sé að mæla árangur markmiða á skilvirkan hátt er að 
skráning í fjárhagsbókhaldskerfi taki mið af þörfum Innkaupaskrifstofu um ákveðna flokkun 
innkaupa til þess að unnt sé að fá út áreiðanlegar upplýsingar án mikillar fyrirhafnar. Leita þarf 
leiða í samvinnu við Fjármálaskrifstofu til að mæta þessum þörfum og auka gæði þeirra 
upplýsinga sem fást úr bókhaldinu.  

Bæta þarf stjórnendaupplýsingar varðandi innkaup. Samræma og staðla þarf skýrslugerð og 
þróa samræmda mælikvarða þannig að sambærilegar upplýsingar fáist um stofnanir 
borgarinnar. 

Til að auðvelda greiningu og ákvarðanatöku varðandi innkaup er auk þess mikilvægt að fylgja 
betur eftir því verklagi sem gert er ráð fyrir við vinnslu fjárhagsáætlunar að gera 
innkaupaáætlun út frá fyrir fram skilgreindum innkaupaflokkum. Um leið þarf að styrkja 
faglega vinnu við innkaupagreiningar og festa í sessi. 

Innkaupaskrifstofa gegnir mikilvægu eftirlitshlutverki gagnvart innkaupastarfsemi fagsviða eins 
og aðrar miðlægar skrifstofur gagnvart sínum ferlum. Unnið hefur verið að þróun á eftirliti með 

                                           
3 

Við vinnslu úttektar var stuðst við efni frá sveitarfélögum í Danmörku og Bretlandi sem hafa undanfarin ár unnið að 
endurbótum á aðferðum við stjórnun innkaupa með sérstakri áherslu á stefnumótun. 
4
 Í þessu hugtaki felst að fyrirtæki eða sveitarfélög setji sér langtímamarkmið varðandi innkaup og tilgreini hvaða leiðir 

eigi að fara til þess að ná þeim. Innleiðing stefnumiðaðra innkaupa gerir kröfu um að stjórnendur mismunandi 
starfseininga innan borgarinnar vinni saman að því að beina innkaupum í þann farveg sem telst hagstæðastur fyrir 
borgina í heild. Skv. upplýsingum frá Innkaupaskrifstofu hefur hún frá upphafi starfsemi sinnar unnið að því að koma 
á stefnumiðuðum innkaupum. 
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rammasamningum og einnig verðlagseftirliti gagnvart birgjum. Mikilvægt er að þróa slíkt eftirlit 
áfram þannig að það nái til sem flestra samninga. Hlutverk skrifstofunnar í innleiðingu innra 
eftirlits gagnvart sviðum hefur þó ekki verið nægilega skýrt mótað. Enn fremur er ábyrgð ekki 
alltaf skýr á innkaupum og heimildum til að skuldbinda borgina gagnvart seljendum vöru og 
þjónustu. Auka þarf áherslu á samræmd innkaup. 

Viðhorf stjórnenda og starfsmanna Reykjavíkurborgar gagnvart aðhaldi og eftirliti virðist 
almennt jákvætt. Almennt eru innkaup ekki samræmd innan sviða heldur kaupir hver 
innkaupaaðili inn eftir þörfum sinnar starfseiningar. Starfsmenn virðast meðvitaðir um 
mikilvægi þess að kaupa skv. miðlægum/rammasamningum. Úrtak var tekið úr afmörkuðum 
hluta innkaupa (áhöld og rekstrarvörum og hreinlætis og ræstingarvörum). Niðurstöður 
úrtakskönnunar sýndu lítil frávik frá samningum í þessum tilteknu innkaupaflokkum á 
tímabilinu janúar til júní 2009. 

Til að tryggja samfellu í innra eftirliti þarf að auka samvinnu á milli miðlægra skrifstofa þar sem 
verkefni þeirra skarast varðandi innkaupamál. Einnig þarf að efla samvinnu við fagsvið í 
tengslum við umbótaverkefni. 

 

Virðingarfyllst 

 

 

Hallur Símonarson, 

Innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar 


