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Starfsemi Innri endurskoðunar grundvallast á starfsreglum sem samþykktar voru af borgarráði 6. september 2007 og 

uppfærðar 6. desember 2012. Í starfsreglum er m.a. kveðið á um eftirfarandi: Í störfum sínum skal Innri endurskoðun 

eiga aðgang að gögnum fyrirtækja/stofnana borgarinnar og þeirri aðstöðu sem þörf krefur. 

Skrifstofan vinnur á grundvelli staðla alþjóðasamtaka um innri endurskoðun1; Standards for the Professional Practice 

of Internal Auditing. Einnig er unnið samkvæmt siðareglum samtakanna, Code of Ethics.  

                                                             
1 The Institute of Internal Auditors. 
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SAMANTEKT  

Markmið úttektar var að skoða fyrirkomulag eignaskráningar hjá Reykjavíkurborg, skráningu 

eigna í bókhaldi og skráningu lausafjármuna. Skoðunin á eignaskráningu er tvíþætt, annars vegar 

skoðun á varanlegum rekstrarfjármunum sem ber að skrá í fjárhagbókhaldi, svo sem fasteignir, lóðir 

og lönd, vélar, innréttingar og búnaður, verkfæri og áhöld. Hins vegar er skoðun á þeim 

rekstrarfjármunum sem ekki eru eignfærð í bókhald sveitarfélagsins og á að vera haldið utan um í 

sérstakri eignaskrá. Ákveðið var að gera úttekt á skráningu og vörslu eigna hjá Framkvæmda- og 

eignasviði og Umhverfis- og samgöngusviði (nú Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar og Umhverfis- og 

skipulagssvið). 

Til að gott eftirlit með eignum sé fyrir hendi þarf skráning eigna að vera rétt og nægilega ítarleg. 

Skráning eigna er eftirlitsaðgerð sem á að stuðla að betri varðveislu eigna. Sé eignaskráning ekki 

fullnægjandi eru meiri líkur á óeðlilegri rýrnun eigna; þeim sé stolið, þær misnotaðar, gleymast eða 

nýtast illa. Takmarkað gagn er af eignaskrá sem ekki er vel við haldið og er ekki aðgengileg. 

Eignaskráning er annars vegar sú skráning í bókhaldi á eignum í efnahagsreikning sem myndar 

bókfærða eign í ársreikningi fyrirtækis eða stofnunar. Hins vegar er eignaskráning færslur 

lausafjármuna í sérstaka eignaskrá. Þessar eignir geta skarast og ástæða getur verið til þess að skrá í 

sérstaka eignaskrá óháð bókhaldi að minnsta kosti hluta af þeim eignum sem eignfærðar eru í 

bókhaldi.  

Í úttektinni er farið yfir skráningu lausafjármuna, hvað felst í slíkri skráningu, tilgangi hennar, skoðað 

fyrirkomulag eignaskráningar hjá ríkinu og hjá öðru sveitarfélagi, farið í vettvangsferðir á valdar 

starfsstöðvar hjá Reykjavíkurborg og gerðar tillögur um úrbætur í skráningu lausafjármuna. Einnig 

er gerð úttekt á fyrirkomulagi eignfærslna á varanlegum rekstrarfjármunum í bókhaldi 

Reykjavíkurborgar. 

Skráning lausafjármuna 

Eignaskráning er formleg skráning eigna. Eignaskráning felst m.a. í því að halda skrá yfir eignir, 

skilgreina ábyrgðaraðila fyrir eignir og að skráð sé hvar eignin er varðveitt og ástand hennar. 

Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á tilvist, skráningu, notkun og verndun eignar. Eignaskráning og viðhald 

hennar nýtist m.a. til að vakta rýrnun, þ.e. hvernig ástand eigna breytist og hvort þær tapist eða 

eyðileggist.  

Í 8. gr. reglugerðar nr. 944/2000 kemur fram að halda þarf skrá yfir rekstrarfjármuni sem ekki eru 

færðir meðal eigna í bókhaldi: Sveitarfélög skulu halda sérstaka skrá um þá rekstrarfjármuni sína, sem 

ekki eru færðir meðal eigna í bókhaldi. Eignaskráin skoðast sem hluti af bókhaldsgögnum 

sveitarfélagsins. Reykjavíkurborg heldur ekki slíka miðlæga skrá og uppfyllir þar með ekki ákvæði 

reglugerðarinnar. Aðeins er um að ræða stakar eignaskrár hjá nokkrum starfsstöðum borgarinnar og 

haldið utan um þær á ólíkan hátt hjá sviðum borgarinnar. 

Borgin hefur nokkrum sinnum farið af stað með eignaskráningu rekstrarfjármuna en verkefnin 

virðast hafa lognast út af og ekki er virk eignaskráning í dag.  

Mikil verðmæti felast í varanlegum rekstrarfjármunum Reykjavíkurborgar og því mikilvægt að til 

staðar sé yfirsýn yfir eignir borgarinnar, gott utanumhald, skráning og eftirlit með þessum eignum. 

Eignaskráning rekstrarfjármuna er stýritæki sem ekki aðeins gefur yfirsýn yfir verðmæti heldur 
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nýtist við áætlanagerð í innkaupum, greiningu á rýrnun og nýtist sem grunnur að samanburði milli 

eininga þess efnis og er því í raun eftirlitstæki með umsýslu rekstrarfjármuna. 

 Koma þarf á samræmdri eignaskráningu lausafjármuna hjá Reykjavíkurborg. Skýrt þarf að vera 

hvaða eignir eigi að skrá, hvaða upplýsingar eigi að skrá fyrir hverja eign og hver ber ábyrgð á 

skráningu og viðhaldi skráa.  

 Mælt er með að settar séu verklagsreglur um eignaskráningu og eignavörslu sem gilda að 

lágmarki um alla rekstrarfjármuni Reykjavíkurborgar.  

Vettvangsferðir – umsýsla lausafjármuna 

Innri endurskoðun fór í vettvangsferðir á tólf útstöðvar Umhverfis- og samgöngusviðs og 

Framkvæmda- og eignasviðs, ræddi við umsjónarmenn og skoðaði eignaskráningu og eignavörslu. 

Eignaskrá var til staðar í 8 af 12 starfstöðvum, skrárnar voru í Excel-skjölum og voru ekki tæmandi. 

Ein ástæða þess að eignaskrárnar voru ekki tæmandi var að þær voru ekki uppfærðar. 

Í vettvangsskoðun kom m.a. í ljós að: 

 Lausafjármunir Reykjavíkurborgar eru ekki skráðir nema að mjög litlu leyti.  

 Tryggja þarf að eignir Reykjavíkurborgar séu merktar tryggilega. Ákvarða þarf hvernig merkingu 

sé háttað, hver beri ábyrgð á að eignir séu merktar og hafi eftirlit með merkingu. 

 Skilgreina þarf reglur um hvort Reykjavík megi lána eignir og tæki borgarinnar til þriðja aðila.  

 Ábendingar eru gerðar við varðveislu eigna annarra en Reykjavíkurborgar og óviðeigandi 

myndefni. 

 Starfsmenn höfðu engin fyrirmæli um að halda eignaskrá og engar reglur eru til um hvað skuli 

skrá í slíka skrá. Ekki voru fyrirmæli um að skila af sér eignalistum. 

 Lítil og takmörkuð tenging er á milli eignaskráningar lausafjármuna og eignaskrá í 

fjárhagsbókhaldi. Virði eigna er ekki metið.  

 Þó að skoðun í vettvangsferðum hafi eingöngu náð til Umhverfis- og skipulagssviðs eiga flestar 

ábendingar um lausafjármunaskráningu við allar starfseiningar Reykjavíkurborgar.  

Auk þeirrar skyldu sem fyrrnefnd reglugerð leggur á borgina að halda eignaskrá hefur eignaskráning 

einnig mikið virði fyrir Reykjavíkurborg. Mikilvægi lausafjármunaskráningar felst meðal annars í því 

að starfsmenn/forstöðumenn geri sér grein fyrir umfangi verðmæta sem þeir bera ábyrgð á og nýti 

einnig lausafjármunaskráningu sem stýritæki við mat á rýrnun, endurnýjun og umsýslu 

lausafjármuna.  

Eignfærsla varanlegra fastafjármuna 

Í lögum um ársreikninga kemur fram að Eign skal færð á efnahagsreikning þegar líklegt er að félagið 

hafi af henni fjárhagslegan ávinning í framtíðinni og virði hennar má meta með áreiðanlegum hætti. Til 

skoðunar eru þeir fastafjármunir sem teljast til varanlegra rekstrarfjármuna. Varanlegir 

rekstrarfjármunir eru m.a. fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi, vélar og framleiðslutæki, innréttingar 

og búnaður, verkfæri og áhöld.  

Eignir Reykjavíkurborgar sem teljast til varanlegra rekstrarfjármuna og eru færðar í fjárhagsbókhald 

tilheyra Eignasjóði Reykjavíkurborgar. Í efnahagsreikningi eignasjóðs eru eignir borgarinnar færðar í 

fjóra flokka, Fasteignir og lóðir, Götur, Áhöld og tæki og Leigueignir.  
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 Skoðun Innri endurskoðunar leiddi engin frávik í ljós á skráningu og flokkun eigna í eignaskrá 

fjárhagsbókhalds og í ársreikning 31.12.2011. Heildarstöðum bar saman en í ljós kom að stöður 

milli einstakra liða þörfnuðust leiðréttingar. Ábendingu þess efnis var komið á framfæri við 

viðeigandi aðila og brugðist hefur verið við þeim ábendingum. 

Farið var í sérstaka greiningu á liðnum Áhöld og tæki, en færa má rök fyrir því að stór hluti eigna þar 

eigi einnig heima í sérstakri eignaskrá lausafjármuna.  

 Í ársreikningi Reykjavíkurborgar 2011 kemur fram í skýringu: Hjá A-hluta eru kaup á áhöldum og 

tækjum undir 2,5 millj. kr. gjaldfærð. Frávik eru frá þessu og er nokkuð um að verðminni eignir 

séu færðar til eignar og má þar nefna ökutæki. 

Vakin er athygli á eignfærslum í flokknum, Áhöld og tæki, í tengslum við stofnkostnað nýrra fasteigna. 

Stofnbúnaður er sá búnaður sem keyptur er inn í nýbyggingar og nýjar deildir t.d. í skólum og 

leikskólum. Sams konar áhöld og tæki sem ekki teljast vera stofnbúnaður eru flest gjaldfærð.  

 Munur er á því hvort sams konar hlutir (t.d. ruslafötur, leikföng, ritföng, leirtau) séu eignfærðir 

eða gjaldfærðir eftir því hvort um stofnbúnað sé að ræða eða ekki. 

 Bókfært virði nýbygginga samanstendur af virði byggingarinnar og stofnbúnaðar. Leiga 

byggingar er hlutfall af bókfærðu virði og því er hún háð eignfærslu stofnbúnaðar . 

 Skýrar reglur þurfa að vera til um eignfærslu eigna í fjárhagsbókhaldi, hvaða rekstrarfjármuni 

beri að eignfæra og hvað gjaldfæra í fjárhagsbókhaldi. 

o Ganga þarf út frá því að ekki sé eignfært fyrir háar upphæðir eitt árið og sams konar 

hlutir svo færðir til gjalda næsta ár. Mikilvægt er að reikningsskil séu samanburðarhæf á 

milli ára og til staðar séu reglur þar að lútandi. 

o Frávik frá fjárhæðarmörkum þarf að vera skýr í reglum; í hvaða tilvikum má eignfæra 

lægri upphæðir en fjárhæðarmark segir til um og hvenær dýrari hlutir eru gjaldfærðir. 

Öll frávik frá meginreglu ættu að koma fram í reglum.  

o Tryggja þarf fylgni við þær reglur um eignfærslu sem eru í gildi á hverjum tíma.  

 Yfirfara þarf og endurskoða verklag um innkaup og eignfærslu rekstrarfjármuna. Árlega koma 

tillögur frá fjármálastjórum einstakra sviða sem heyra undir aðalsjóð um beiðni um eignfærslur 

áhalda og tækja. 

Eignaskráning  

Með því að skrá allar eignir í eitt kerfi, alla varanlega rekstrarfjármuni, bæði lausafjármuni og 

fasteignir og eins önnur verðmæti eins og listaverk, tæki, húsbúnaður o.fl. fæst betri yfirsýn um eignir 

borgarinnar. Hægt er að skoða hver fjöldi eigna er semer á skrá, hvar hlutir eru staðsettir og hvert 

ástand þeirra er.  

 Eignaskrá er nauðsynlegt tæki til þess að hafa heildaryfirsýn yfir eignir, bæði eignfærðar og 

gjaldfærðar, til varðveislu og til viðhalds eigna. Hún nýtist við að byggja upp og festa í sessi eftirlit 

með eignum borgarinnar hvort sem um er að ræða eignfærða eða gjaldfærða rekstrarfjármuni. 

Eignaskrá lausafjármuna reynist vel í áætlanagerð, við mat á hvort til séu þær eignir sem þörf er 

á til að leysa fyrirliggjandi verkefni. Hún nýtist til að meta þörf á endurnýjun eigna, sem leiðir til 

áreiðanlegra mats á þörfum á nýjum eignum í fjárhagsáætlun.  

Innleiðing eignaskrár er viðamikið verkefni sem þarf að skipuleggja áður en skráningin hefst. Í 

innleiðingu þarf að huga að því að borgin er stór og umfangsmikil. Í upphafi þarf að ákvarða umfang 

og skilgreina áður hvernig eignaskráningu er háttað svo að skráningin verði markviss og árangursrík. 
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Næstu skref 

Lagt er til að stofnaður verði vinnuhópur sem skipuleggi og útfæri hvernig staðið verði að 

samræmdri skráningu lausafjármuna/rekstrarfjármuna. Gagnlegt væri fyrir borgina að í kjölfarið 

verði sett af stað sérstakt afmarkað verkefni í því skyni að innleiða eignaskráningu, þ.e. að skrá eignir 

borgarinnar og vista upplýsingar  miðlægt. 

1. Setja saman hóp skipaðan fulltrúum Skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar, Fjármálskrifstofu 

ásamt , fulltrúa sviða t.d. Umhverfis- og skipulagssviðs. 

2. Ákveða hvernig eignaskráningu skuli vera háttað hjá Reykjavíkurborg.  

a. Skilgreina miðlægt hlutverk; umsjón eignaskráningar, gerð verklagsreglna og eftirlit. 

Skilgreina hvaða upplýsingar eigi að skrá í eignakerfið. 

b. Skilgreining hlutverka starfseininga (sviða stofnana); ábyrgð á eignaskráningunni 

sjálfri, viðhald á eignaskráningu og skýrslugjöf til yfirstjórnar og miðlægs 

ábyrgðaraðila. 

c. Í kjölfar samþykktar og útgáfu verklagsreglna um eignaskráningu þarf að kynna þær 

starfsmönnum sem ber að vinna eftir þeim og gera þær aðgengilegar.  

3. Ákveða þarf aðferðafræði við mat á því sem á að eignfæra og gjaldfæra. Einnig þarf að yfirfara 

viðmiðunarmörk upphæða við eignfærslu og gjaldfærslu sem og möguleg frávik. Minnt er á 

að við gerð eignaskrár þarf að huga að kostnaði gagnvart ávinningi. 

4. Yfirfara sérstaklega og greina flokkun stofnbúnaðar með tilliti til eignfærsla eða gjaldfærslna. 

5. Ákvarðanataka um kaup eigna. Móta þarf jafnframt stefnu um þær eignir sem eignasjóður 

kaupir  og heimildir einstakra sviða og deilda til kaupa á eignum. Í þessu samhengi þarf að 

endurskoða verklag um innkaup og eignfærslu rekstrarfjármuna. 
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1 INNGANGUR 

Markmið úttektar var að skoða fyrirkomulag eignaskráningar hjá Reykjavíkurborg, skráningu 

eigna í bókhaldi og skráningu lausafjármuna.  

Skoðað var hvernig Reykjavíkurborg stendur að skráningu lausafjármuna, með gagnaöflun, 

viðtölum og vettvangsheimsóknum á valdar starfsstöðvar. Í úttektarblaði kemur fram að: Meðal 

annars verður leitast við að yfirfara og sannreyna verklagsreglur um eignaskráningu, 

eignavörslu og eignaskrár. Kannað verður hvernig staðið er að afstemmingu milli 

eignaskráningarkerfa og fjárhagsbókhalds.2 Til skoðunar var m.a. fylgni við lög og reglugerð sem 

varða eignfærslu eigna og skráningu þeirra. Í reglugerð nr. 944/2000 kemur fram: Sveitarfélög 

skulu halda sérstaka skrá um þá rekstrarfjármuni sína, sem ekki eru færðir meðal eigna í bókhaldi. 

Eignaskráin skoðast sem hluti af bókhaldsgögnum sveitarfélagsins. 3  Til samanburðar við 

Reykjavíkurborg var skoðað hvernig staðið er að eignaskráningu hjá ríkinu og öðrum 

sveitarfélögum. Kannað var hvaða kröfur eru gerðar til sveitarfélaga til eignaskráningar.  

Uppbygging skýrslunnar er þannig að fyrst er skilgreint hvað felist í eignaskráningarhugtakinu. 

Þá er kynning á því hvernig málum er háttað hjá ríkisstofnunum, en Fjársýsla ríkisins hefur 

umsjón með eignaskráningu hjá ríkinu. Einnig var kannað hvernig Akureyrarbær stendur að 

málum en þar er til staðar virk eignarskráning lausafjármuna í sértöku eignakerfi. Því næst er 

rakið hvernig málum er háttað hjá Reykjavikurborg, farið yfir innra eftirlit eignarskráningar og 

fjallað um umfang og virði lausafjármuna.  

Þá tekur við kafli um vettvangsheimsóknir. Heimsóttar voru tólf útstöðvar, þar á meðal bæði 

verkbækistöðvar og hverfastöðvar. Þar er tekin fyrir lausafjármunaskráning, merking eigna, 

varsla þeirra og utanumhald, auk þess sem tekin er fyrir umhverfi stöðvanna og aðbúnaður. 

Í lokinn er kafli um fastafjármuni sem fjallar um skráningu eigna í bókhaldi. Borinn er saman 

ársreikningur við bókhald og gert grein fyrir um hvaða eignir um er að ræða. Farið var yfir 

fyrirkomulag eignfærslna í bókhaldi. Staða eignaflokksins Áhöld og tæki fær meiri umfjöllun en 

aðrir eignaflokkar og er fjallað sérstaklega um skráningu eigna í þann flokk. 

Vakin er athygli á því að ákveðin skörun getur átt sér stað milli þeirra eigna sem skrá ætti í 

eignaskráningakerfi lausafjármuna annars vegar og hins vegar þeirra eigna sem mynda 

bókfærða eign á efnahagsreikningi. Í skýrslunni er þetta tekið fyrir. 

  

                                                             
2 Úttektarblað. Úttekt á eignaskráningu hjá Framkvæmda- og eignasviði og Umhverfis- og skipulagssviði 13.8.2012. 
3 8. gr. reglugerðar 944/2000 með breytingum.  
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2 EIGNASKRÁNING 

Eignaskráning er formleg skráning eigna. Eignaskráning felst m.a. í því að halda skrá yfir eignir, 

skilgreina ábyrgðaraðila fyrir eignir og að skráð sé hvar eignin er varðveitt. Ábyrgðaraðili ber 

ábyrgð á tilvist, skráningu, notkun og verndun eignar. Eignaskráning og viðhald hennar nýtist 

m.a. til að vakta rýrnun, þ.e. hvernig ástand eigna breytist og hvort þær tapist eða eyðileggist.  

Eignaskráning nær annars vegar yfir skráningu í bókhaldi á eignum í efnahagsreikning sem 

myndar bókfærða eign í ársreikningi fyrirtækis eða stofnunar. Hins vegar nær hún yfir 

skráningu rekstrarfjármuna sem ekki eru færðir meðal eigna í fjárhagsbókhaldi í sérstaka 

eignaskrá. Þessar eignir geta skarast og ástæða getur verið til þess að skrá í umrædda eignaskrá 

að minnsta kosti hluta af þeim eignum sem eignfærðar eru í bókhaldi.  

Í reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga4 kemur fram að eignir eru flokkaðar í 

fastafjármuni og veltufjármuni. Ef eignir eru ætlaðar til varanlegrar eignar eða notkunar, 

flokkast þær sem fastafjármunir en annars sem veltufjármunir. Til veltufjármuna teljast birgðir, 

skammtímakröfur og handbært fé. Fastafjármunir skiptast í óefnislegar eignir, varanlega 

rekstrarfjármuni, áhættufjármuni og langtímakröfur. Hér eru til skoðunar þeir fastafjármunir 

sem teljast til varanlegra rekstrarfjármuna. Varanlegir rekstrarfjármunir eru m.a. fasteignir, 

lóðir og fasteignaréttindi, vélar og framleiðslutæki, innréttingar og búnaður, verkfæri og áhöld 

og einnig fyrirframgreiðslur fyrir rekstrarfjármuni og rekstrarfjármuni í smíðum.5  

Í reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga nr. 944/2000 kemur fram að sveitarfélög 

skulu flokka og greina tekjur og gjöld, eignir og skuldir í bókhaldi sínu þannig að upplýsingar úr 

því séu í samræmi við reglugerðina. Enn fremur kemur fram að Sveitarfélög skulu halda sérstaka 

skrá um þá rekstrarfjármuni sína, sem ekki eru færðir meðal eigna í bókhaldi. Eignaskráin skoðast 

sem hluti af bókhaldsgögnum sveitarfélagsins. 6  Það er krafa að færa í bókhald og 

efnahagsreikning eignir sem félagið er líklegt að bera fjárhagslegan ávinning af.7 Fyrir aðrar 

eignir (rekstrarfjármuni) sveitarfélaga sem ekki eru eignfærðar í fjárhagsbókhald skal halda 

eignaskrá.  

2.1 Eignaskráning hjá ríki og sveitarfélögum  
Fyrirkomulag eignaskráningar var skoðað sérstaklega hjá ríki og sveitarfélögum.  

2.1.1 Eignaskráning hjá ríki 

Fjársýsla ríkisins hefur yfirumsjón með rekstri eignaskráningar hjá ríkinu, en hún hefur komið á 

miðlægri eignaskráningu í samvinnu við ríkisstofnanir.8 Skráningu gagna í kerfið er ekki lokið, 

en yfir 70% stofnana eru að nýta kerfið til skráningar eigna. Til þessa hefur allur kostnaður hjá 

ríkissjóði verið gjaldfærður og á það við um allar eignir, jafnt stórar sem smáar.  

Stefnumörkun birtist m.a. í lögum frá 1997 en þar kemur fram að Árlega skal halda sérstaka 

eignaskrá um varanlega rekstrarfjármuni ríkisins. Hún skal sundurliðuð eftir eignaflokkum og 

                                                             
4 Reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga nr. 696/1996. 
5 Sbr. reglugerð nr. 696/1996, 3. gr. b. liður 
6 8. gr. reglugerðar nr. 944/2000 með breytingum.  
7 Lög um bókhald nr. 145/1994. 
8 Fundur með Fjársýslu ríkisins dags 18. september 2012.  
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skulu niðurstöður hennar birtar með ríkisreikningi.9 Í skýringum í frumvarpi laganna kemur fram 

að: Heilsteypt skrá um aðrar eignir ríkisins er ekki tiltæk, en æskilegt er að þær verði skráðar 

með markvissum hætti. Undirbúningur þessa verks er hafinn en talið er rétt að mótaðar séu 

skýrar reglur í löggjöf og reglugerðum hvernig þessu verki skuli hagað. Skránni er ætlað að ná 

yfir varanlega rekstrarfjármuni ráðuneyta og ríkisstofnana. Helstu eignaflokkarnir eru fasteignir, 

farartæki, vélar og vélasamstæður, húsgögn og húsbúnaður, tölvubúnaður og skrifstofuvélar, 

tæki og áhöld og aðrar eignir.10  

Markvisst er unnið að úrbótum á eignaskráning til þess að bregðast við athugasemdum 

Ríkisendurskoðunar við eignaskráningu hjá ríkinu undanfarin ár. Í síðustu skýrslu 

Ríkisendurskoðunar vegna endurskoðunar ríkisreiknings (2011) kemur fram að Eignaskrá hefur 

ekki verið uppfærð eða henni er áfátt að öðru leyti. Niðurstaða úr skýrslu Ríkisendurskoðunar er 

að: Efla þarf þekkingu starfsmanna á eignakerfi Orra. Uppfæra þarf eignaskrár stofnana þar sem 

það hefur ekki verið gert og sjá til þess að þeim sé viðhaldið. Enn fremur kemur fram um 

hugsanlegar afleiðingar þess að eignaskrá sé ekki uppfærð: Yfirlit um eignir sem birtast í 

ríkisreikningi er ekki rétt ef eignaskrár ríkisstofnana eru ekki réttar. Einnig kunna hnökrar á 

eignaskrá að vera vísbending um að eignaumsýsla sé ekki í lagi og getur slíkt leitt til taps fyrir 

ríkið.11 Ástæða þess að gögnum var áfátt er meðal annars vegna þess nokkrar stórar 

ríkisstofnanir höfðu ekki skilað gögnum til fjársýslunnar. 

Fjársýslan er með í notkun miðlægt eignaskráningarkerfi. Stór hluti ríkisstofnana hefur nýtt sér 

eignaskráningarkerfi í Oracle. Hins vegar hefur verið mikið um breytingar á stofnunum ríkisins 

og mikið um sameiningar sem hafa verið íþyngjandi við rekstur kerfisins. Þar eru t.d. skráðir 

bílar, tölvur, stólar o.s.frv. Til stendur að taka upp eignfærslur í ríkisbókhaldi en ekki er búið að 

semja eða leggja fram frumvarp um þetta. Beðið er eftir niðurstöðu stýrinefndar12 sem vinnur að 

endurnýjun laga um fjárreiður ríkisins og þess vænst að þar muni viðmið til eignaskráningar 

skýrast betur. Reiknað er með að ný lög verði innleidd á árunum 2014‒2016. 

Í tengslum við innleiðingu eignaskráningarkerfis þarf að huga að merkingu eigna og tengingu 

milli kerfis og eigna. Nokkrar leiðir eru til varðandi merkingu. Einhverjar stofnanir hafa farið þá 

leið að notast við strikamerkjaskráningu á eignum og hefur það gefist vel. Eignir eru merktar 

með strikamerkjakóða, skanni sem les strikamerki er notaður til talningar eigna og fer fram 

afstemming við eignaskrá í framhaldi af talningu. Það kemur í hlut ábyrgðarmanns 

stofnunarinnar að fylgjast með því yfir árið að allt sé rétt skráð inn í eignakerfið.  

2.1.2 Eignaskráning hjá Akureyrarbæ 

Nokkur sveitarfélög hafa tekið upp eignaskráningarkerfi, t.d. Hafnarfjörður og Akureyrarbær. 

Fyrirkomulagið hjá Akureyrarbæ var sérstaklega skoðað en þar er til staðar miðlægt 

eignaskráningarkerfi.13 Eignaskráning Akureyrarbæjar eru í tvennu lagi. Eignir sem hafa má 

fjárhagslegan ávinning af eru skráðar í fjárhagsbókhald og miðað er við eignir sem kosta eina 

m.kr. eða meira. Rekstrarfjármunir undir einni milljón eru skráðir í eignaskráningarkerfi fyrir 

lausafjármuni. Akureyrarbær notar eignaskráningarkerfi, sem er Access-gagnagrunnur, sem 

                                                             
9 15. gr. laga nr. 88/1997, um fjárreiður ríkisins. 
10  Þingskjal 103/1996 með frumvarpi að l lögum nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins. 
11 Endurskoðun ríkisreiknings 2011, dags. nóvember 2012. 
12 Fjármálaráðherra hefur skipað fulltrúa í stýrinefnd um endurskoðun fjárreiðulaga. 
13 http://www.akureyri.is/fasteignir/um-fasteignir/almennar-upplysingar. 
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utanaðkomandi ráðgjafarfyrirtæki aðlagaði að þörfum sveitarfélagsins. Kerfið var tekið í notkun 

árið 2000. 

Tilgangurinn með eignaskráningunni er að halda skrá um eignir bæjarins og hafa heildaryfirlit á 

einum stað yfir verðmæti allra lausafjármuna bæjarins. Eignaskráin er meðal annars notuð til að 

meta hversu hátt tryggingaverðmæti lausafjár bæjarins þarf að vera og er mikilvægt gagn ef tjón 

verður. Talið er óvíst að tjón fáist bætt að fullu ef eignaskráningin er ekki í lagi.  

Bókhaldsdeildin heldur miðlægt utan um eignaskrána og sér um rekstur eignakerfisins. Þegar ný 

eign er keypt eða endurnýjuð þarf að skrá hana í eignakerfið. Gefnar hafa verið út reglur um 

hvernig staðið skuli að skráningu í eignakerfi Akureyrarbæjar. Allur búnaður sem kostar yfir 

10.000 krónum er skráður í kerfið. Nauðsynlegt er að afskrá eignir sem eru ónýtar eða hafa verið 

seldar. Stundum berst deildum eða stofnunum búnaður að gjöf, t.d. sjúkrarúm eða 

kennslubúnaður. Þessar eignir þarf einnig að skrá í eignakerfið. 

Þegar eignirnar hafa verið skráðar eru þær merktar. Yfirmenn starfseininga bera ábyrgð á að 

eignirnar séu merktar. Eignir eru skráðar á sérstakt eyðublað og eru forstöðumenn ábyrgir fyrir 

skráningu eigna í sínum deildum. Gert er ráð fyrir að nýjar eignir séu skráðar jafnóðum en 

eyðublaðið er sent til bókhaldsdeildar tvisvar til þrisvar á ári sem sér um allar skráningar í 

kerfið. Bókhaldið fylgir því eftir að skráningar í kerfið séu réttar. 

Allar eignir eru merktar með númerum. Hægt er að taka út lista fyrir eignir í einstökum 

málaflokkum, deildum eða t.d. í tilteknu húsnæði. Einnig er hægt að flokka eignir þvert á deildir 

t.d. tölvur eða borð o.s.frv. 

Ályktun: Kröfur hafa komið fram hjá ríkinu um að taka upp eignaskráningu hjá ríkisstofnunum. 

Hafin er umfangsmikil lausafjármunaskráning og er innleiðing hennar vel á veg komin hjá 

nokkrum ríkisstofnunum. Einstök sveitarfélög eru með eða hafa verið að innleiða 

eignaskráningu lausafjármuna.  

2.2 Eignaskráning Reykjavíkurborgar 
Farið var yfir fyrirkomulag eignaskráningar hjá Reykjavíkurborg og skráningu, vörslu og eftirlit 

eigna á starfstöðvum Umhverfis- og skipulagssviðs, áður Framkvæmda- og eignasviðs og 

Umhverfis- og samgöngusviðs. Í ljós kom að borgin heldur skrá yfir hluta af rekstrarfjármunum 

sínum með eignfærslu þeirra í bókhaldi. Þar eru færðar til eigna stærri eignir, s.s. fasteignir og 

lóðir, sem betur er gert grein fyrir síðar í þessari skýrslu.14 

Ekki eru til samræmdar skriflegar reglur, hvorki um eignfærslur í fjárhagsbókhaldi né um 

eignaskráningu lausafjármuna, hjá Reykjavíkurborg. Viðmið borgarinnar um eignaskráningu eru 

að finna í ársreikningi borgarinnar15 og í skjali um eignakerfið.16 Í ársreikningi borgarinnar 

kemur fram: Varanlegir rekstrarfjármunir, aðrir en lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur 

leigutekjur af, eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum sem miðaðar eru 

við áætlaðan nýtingartíma þeirra. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af 

                                                             
14 Kafli 4.1 Varanlegir rekstrarfjármunir bls. 14. 
15 Ársreikningur Reykjavíkurborgar 2011. 
16 Eignakerfið Agresso, ódags. skjal. 
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kaupverði þeirra og þeim kostnaði sem hlýst af öflun þeirra og endurbótum. Hjá A hluta eru kaup á 

áhöldum og tækjum undir 2,5 millj. kr. gjaldfærð.15  

Hér á árum áður var haldið út eignaskrá hjá Reykjavíkurborg. Til eru gögn þess efnis þar sem 

leitast var við að halda utan um skráningu áhalda og tækja sem ekki voru eignfærð í bókhaldi. Sú 

skráning lognaðist út af og lausafjármunir hafa ekki verið skráðir í sérstakri eignaskrá frá því um 

aldamót.  

Innan stjórnkerfisins á sér stað eignaskráning innan einstakra starfseininga. Mismunandi er að 

því staðið, t.d. var eignaskráning skoðuð hjá Framkvæmda- og eignasviði 2009 og í þeirri skoðun 

var bent á að bæta þyrfi utanumhald lausafjármunaskráningar17.  

Í skýrslum ytri endurskoðenda um endurskoðun ársreiknings Reykjavíkurborgar undanfarinna 

ára18 er lögð áhersla á endurskoðun varanlegra rekstrarfjármuna. Ekki var að sjá beina 

athugasemd um 8. gr. reglugerðar nr. 944/2000 eins og kemur fram í kaflanum að hér að ofan, 

en í skýrslum endurskoðenda með ársreikningum fyrir árin 2006 og 2007 var að finna 

athugasemdir um að Reykjavíkurborg þurfi að setja sér skýrari reglur um eignaskráningu.19,20 Í 

ársbyrjun 2008 vann Fjármálaskrifstofa að drögum að reglum um eignaskráningu 

lausafjármuna.21 Þær virðast vera ósamþykktar og óútgefnar. 

Ekki er haldin ein miðlæg22 skrá utan um rekstrarfjármuni sem ekki eru færðir meðal eigna í 

bókhaldi, og því uppfyllir Reykjavíkurborg ekki 8. gr. reglugerðar nr. 944/2000: Sveitarfélög 

skulu halda sérstaka skrá um þá rekstrarfjármuni sína, sem ekki eru færðir meðal eigna í bókhaldi. 

Eignaskráin skoðast sem hluti af bókhaldsgögnum sveitarfélagsins.23 

Ábending: Halda þarf eignaskrá yfir rekstrarfjármuni sem ekki eru færðir meðal eigna í 

bókhaldi, sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 944/2000.  

2.2.1 Eignaskráning — innra eftirlit hjá Reykjavíkurborg 

Til þess að gott eftirlit með eignum sé til staðar þarf skráning eigna að vera rétt og nægilega 

ítarleg. Skráning eigna er eftirlitsaðgerð sem á að stuðla að betri varðveislu eigna. Sé 

eignaskráning ekki fullnægjandi eru meiri líkur á óeðlilegri rýrnun eigna; þeim sé stolið, 

misnotaðar, gleymast eða nýtast illa. Takmarkað gagn er af eignaskrá sem ekki er vel við haldið 

og er ekki aðgengileg. 

Vel skilgreindar verklagsreglur um eignaskráningu eru nauðsynlegar við uppbyggingu innra 

eftirlits með eignum. Í slíkum reglum ætti að koma fram: 

 Skilgreining á þeim eignum sem eiga heima í eignaskrá.  

 Eignaskráin sé uppfærð reglulega.  

                                                             
17 Framkvæmda- og eignasvið, innra eftirlit 2009.  Innri endurskoðun.  
18 Skýrslur endurskoðenda með ársreikningum árin 2006‒2011. 
19 Í endurskoðunarskýrslu GT vegna ársreiknings Reykjavíkurborgar 2006, segir í helstu niðurstöðum að setja þurfi skýrari reglur 
um eignaskráningu búnaðar og tækja.  
20 Í endurskoðunarskýrslu PwC vegna ársreiknings Reykjavíkurborgar 2007, segir í samantekt og helstu niðurstöðum að setja þurfi 
skýrari reglur um skráningu óefnislegra eigna. 
21 Drög að viðmiðum/reglum um eignfærslu/gjaldfærslu lausafjár, dags. 16. janúar 2008. 
22 Til eru stakar afmarkaðar eignaskrár innan sviða borgargarinnar, t.d. skrá yfir listaverk. En í þessari úttekt var fyrst og fremst farið 
yfir stöðuna hjá tveimur sviðum, Framkvæmda- og eignasviði og Umhverfis- og samgöngusviði, sem nú falla undir Umhverfis- og 
skipulagssvið. 
23 8. gr. reglugerðar nr. 944/2000 með breytingum.  
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 Hvaða starfshlutverk hafi aðgang og heimildir til þess að hafa umsjón með eignum. 

 Hvaða starfshlutverk beri ábyrgð á skráningu og umsýslu eigna. 

 Með hvaða hætti eftirlit fari fram s.s. talning, ástandsskoðun og afstemmingar við 

fjárhagsbókhald og eignaskrá hvers árs.  

 Verkferlar sem unnið er eftir þegar eign er seld eða afskrifuð, s.s. hver hefur heimild til 

að samþykkja slíkt, hver skráir, hvernig er fært í bókhald og eignakerfi. 

 Hvernig virði eigna sé metið. 

 Hvernig staðið sé að nýskráningum og afskráningum eigna. 

Til viðbótar við verklagsreglur er nauðsynlegt að huga að ábyrgðarmönnun, þ.e. hver beri ábyrgð 

á eigninni, en kröfur um það eru m.a. gerðar við uppbyggingu gæðakerfis og í gæðastöðlum. Í 

upplýsingaöryggisstaðlinum ISO 27001 er t.d. gerð krafa um eignaskráningu búnaðar er fellur 

undir upplýsingatækni.24 Við setningu reglna um þær eignir sem eigi að skrá þarf að huga að 

virðisauka eignaskrárinnar. Einnig er mikilvægt að hafa í huga að ef kostnaður sem fylgir 

skráningu og aðgerðum til að tryggja réttmæti, er meiri en ávinningur er mögulega of mikið gert. 

Ábending: Eignaskrá er nauðsynlegt tæki til þess að hafa heildaryfirsýn yfir eignir, bæði 

eignfærðar og gjaldfærðar, til varðveislu og til viðhalds eigna. Hún nýtist við að byggja upp og 

festa í sessi eftirlit með eignum borgarinnar hvort sem um er að ræða eignfærða eða gjaldfærða 

rekstrarfjármuni. Eignaskrá lausafjármuna reynist vel í áætlanagerð, við mat á hvort til séu þær 

eignir sem þörf er á til að leysa fyrirliggjandi verkefni. Hún nýtist til að meta þörf á endurnýjun 

eigna, sem leiðir til áreiðanlegra mats á þörfum á nýjum eignum í fjárhagsáætlun.  

2.2.2 Umfang og virði lausafjármuna 

Með skráningu lausafjármuna fæst yfirsýn um magn, staðsetningu, ástand og virði eigna. 

Kostnaðarverð eigna er skráð í bókhald, en kaupverð er almennt einnig skráð í eignaskrá. Það 

hefur mikilvægt gildi að starfsmenn geri sér grein fyrir verðmæti þeirra hluta sem þeir bera 

ábyrgð á; þá er enn frekar ýtt undir ábyrgð á góðri vörslu og eftirliti með þeim eignum, sem falla 

undir ábyrgðarsvið viðkomandi stjórnanda.  

Í viðtölum kom fram25 að ekki hefur verið lagt heildarmat á verðmæti lausafjármuna. Eignir 

borgarinnar í lausafjármunum eru mun verðmætari en sem fram kemur í ársreikningi þar sem 

áhöld og tæki, sem ekki eru hluti af stofnbúnaði og kosta undir 2,5 m.kr. eru að jafnaði gjaldfærð. 

Það þýðir að varanlega rekstrarfjármuni eins og sláttuvélar, sorptunnur, gámar, tölvur, verkfæri 

og ýmiskonar búnað í eigu borgarinnar á ekki að eignfæra samkvæmt viðmiði um 2,5 m.kr. 

Innan borgarinnar eru margvíslegar eignir sem eru um leið umtalsverð verðmæti t.d. listaverk 

borgarinnar sem eru keypt og gjaldfærð árlega. Árlega er svo farið yfir stakar eignir borgarinnar, 

rekstrarfjármunir, sem eru eignfærð á grundvelli beiðni viðkomandi yfirstjórnenda. Á 

síðastliðnum þremur árum voru gjaldfærðir rekstrarfjármunir fyrir 365 m.kr. sem felast í 

ýmsum tölvubúnaði, hugbúnaði, húsgögnum og verkfærum, bæði handverkfærum sem og stærri 

tæki eins og sláttutraktorar. Ekki var farið í frekari greiningu á verðmæti lausafjármuna.  

Ábending: Ljóst er að uppsafnað virði gjaldfærðra lausafjármuna nemur umtalsverðum 

fjárhæðum. Eins og fram hefur komið er ekki til miðlæg skrá yfir lausafjármuni og liggur umfang 

                                                             
24 ÍST ISO /IEC 27001:2005 Upplýsingatækni – Öryggistækni – Stjórnkerfi ‒ kröfur. 
25 Skv. upplýsingum hjá  fjármálastjóra Framkvæmda- og eignasviðs og borgarbókara.  
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og verðmæti þeirra ekki fyrir. Í tengslum við uppbyggingu eignaskrár þarf að huga að greiningu 

eða að yfirsýn sé yfir virði og umfang eigna. Minnt er á að við gerð eignaskrár þarf alltaf að huga 

að kostnaði gagnvart ávinningi. 

3 EIGNASKRÁNING LAUSAFJÁRMUNA 

Umsýsla, skráning eigna og eignavarsla lausafjármuna voru skoðuð með vettvangsferðum á 

starfsstöðvar, sem falla undir Umhverfis- og skipulagssvið, (áður Umhverfis- og samgöngusvið 

og Framkvæmda- og eignasvið). Hugtakið lausafjármunir er í þessum undirkafla notað yfir eignir 

sem eru í varðveislu, notkun og umsjón á starfsstöðvum. Þetta eru eignir sem flokkaðar eru sem 

rekstrarfjármunir í bókhaldi og þá einna helst sem búnaður, verkfæri og áhöld.  

3.1 Vettvangsferðir 
Innri endurskoðun fór í vettvangsferðir á tólf útstöðvar haustið 2012. Skoðuð var aðstaða þar 

sem eignir eru varðveittar ásamt því að tekið var viðtal við umsjónarmenn um eignaskráningu 

og eignavörslu. Á flestum stöðvum var til eignaskrá, átta af tólf starfsstöðvum, en skrárnar voru 

ekki tæmandi. Á listana vantaði t.d. farsíma, vinnufatnað, skrifstofubúnað, eldhúsbúnað og 

leikvallatæki. Ein ástæðan fyrir að eignaskrárnar voru ekki tæmandi var að þær voru ekki 

uppfærðar. Á hverfisstöðvunum var skráningin uppfærð í kjölfar þess að Innri endurskoðun 

boðaði komu sína. Tafla 1 sýnir þær stöðvar sem heimsóttar voru. Helmingur starfsstöðva, eða 

sex af tólf, höfðu uppfærða eignaskrá yfir lausafjármuni, tvær stöðvar höfðu úreltar eignaskrár 

og fjórar höfðu ekki eignaskrá.  

Tafla 1. Eignaskráning og viðhald eignaskráa eftir útstöðvum Umhverfis- og skipulagssviðs. 

Stöð 
Eignaskrá 
til? 

Eignaskrá uppfærð 
á síðastliðnu ári? 

Verkbækistöð i Nei - 

Verkbækistöð ii Já Nei 

Verkbækistöð iii Já Já 

Meindýravarnir Nei - 

Grasagarðurinn í Laugardal Já Já 

Vinnuskóli Reykjavíkur Já Nei 

Útmörk Nei - 
Skrifstofa neyslu og 
úrgangs Nei - 

Hverfastöðin Njarðargötu Já Já 

Hverfastöðin Miklatúni Já Já 

Hverfastöðin Jafnaseli Já Já 

Hverfastöðin Stórhöfða Já Já 

Framkvæmd og innihald eignaskráningar lausafjármuna var mismunandi eftir starfsstöðvum. Á 

hverfisstöðvum voru vélar skráðar, tegund þeirra, ástand og fjöldi. Hjá Grasagarðinum voru 

skráðar stórar og litlar vélar, sex verkfæraflokkar og bensínbrúsar ásamt öryggisbúnaði. Fyrir 

stakar eignir var tilgreint ástand en fyrir hverja eign var tilgreint hvar hún var staðsett þegar 

talið var. Eignaskrá verkbækistöðvar iii flokkaði eignir í fimm rafmagnstækjaflokka; raf-

http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3546/5704_view-1169
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3546/5704_view-1168
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3546/5704_view-1167
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verkfæri, klippur-keðjusagir, ýmis tæki, sláttuvélar og skrifstofu- og matsalur. Fyrir eignirnar var 

almennt tilgreint heiti búnaðar, gerð, fjöldi eða einkennisnúmer, árgangur, framleiðslunúmer, 

ástand, staðsetningar og athugasemdir.  

Lítil og takmörkuð tenging er á milli eignaskráningar lausafjármuna og eignaskrár í 

fjárhagsbókhaldi. Virði eigna er ekki metið. Eignaskráning sem er haldið við hefur þann kost að 

eftirlit er með rýrnun á eignum, hvort sem það er vegna þess að eignir tapast, skemmast eða 

ónýtast vegna aldurs.  

Upphaflega var ætlunin að stemma af eignir skv. eignaskrá við eignir staðsettar á stöðvunum tólf 

sem voru til skoðunar. Fallið var frá því þar sem eignaskrár voru ýmist ekki til, ekki tæmandi 

og/eða ekki skýrt hvaða eignir eigi að skrá. Í samtölum við nokkra umsjónarmenn 

verkbækistöðva kom fram að þeir sáu sjálfir ávinning í því að skrá eignir og var það ekki gert 

vegna fyrirmæla frá yfirmönnum. Ekki voru til formlegar reglur fyrir verkbækistöðvar (féllu 

undir Umhverfis- og samgöngusvið, nú Umhverfis- og skipulagssvið) um eignaskráningu 

lausafjármuna. 

Hjá Framkvæmda- og eignasviði er til vinnulýsing sem ætlað var að tryggja samræmda skráningu 

á nýkaupum á verkfærum, áhöldum og tækjum innan hverfastöðva FER þannig að ávallt sé ljós 

eignastaða FER á tækjum og búnaði.26 Þar kemur fram að rekstrarstjóri hverfastöðva ber ábyrgð 

á kaupum á verkfærum, áhöldum og tækjum undir 20.000 kr.  

Vegna kaupa á verkfærum, áhöldum og tækjum yfir 20.000 kr. skal fá samþykki yfirmanns 

hverfa- og þjónustumiðstöðvar. Öll kaup á verkfærum, áhöldum og tækjum innan hverfastöðva 

Framkvæmda- og eignasviðs skal skrá á eyðublaðið EBE-010 og það afhent rekstrarstjóra sem 

kemur skráningu til umsjónarmanns verkstæðis.  

Að sögn yfirmanns einnar hverfastöðvar gengur illa að skrá ný kaup á tiltekið eyðublað. Í 

vettvangsferðum á hverfisstöðvar kom m.a. fram að rekstrarstjórar vissu ekki til þess að þeim 

bæri að skrá ný kaup á tiltekið eyðublað og óskuðu jafnvel eftir góðum leiðbeiningum um 

eignaskráningu.  

Þó að vettvangskoðun Innri endurskoðunar næði eingöngu til hverfa- og verkbækistöðva eiga 

ákvæði um lausafjármunaskráningu, þ.e. skráningu lausafjármuna innan borgarinnar, við allar 

starfsstöðvar Reykjavíkurborgar. 

Ábending: Með samræmdri eignaskráningu væri sams konar skráning og merking eigna á öllum 

útstöðvum. Slík skráning hefur mikilvægu hlutverki að gegna við að innleiðingu öflugs innra 

eftirlits þar sem farið væri reglulega yfir magn, staðsetningu og ástand eigna. 

3.1.1 Merking eigna 

Farið var yfir fyrirkomulag merkingar eigna. Kannað var hvort eignir Reykjavíkurborgar væru 

auðkenndar og merktar Reykjavíkurborg og/eða starfsstöð. Merking eigna er ein tegund 

eftirlitsaðgerða til að draga úr líkum á að eignir tapist. 

Í vettvangsferðum kom fram að eignir eru flestar ekki merktar Reykjavíkurborg en þó merktar 

viðkomandi starfsstöðum, t.d. eru verkfæri flest máluð í litum hverrar stöðvar. Stöðvarnar 

                                                             
26 VLE-011 Skráning á kaupum og útleigu verkfæra, áhalda og tækja á hverfa- og þjónustumiðstöð, dags. 3.2.2010. 
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merkja búnað með misjöfnum hætti, límmiðar eru notaðir í sumum tilfellum en viðmælendur 

eru misánægðir með það fyrirkomulag þar sem sú merking á það til að eyðast. Aðrar aðferðir við 

merkingu eigna er brennimerking og merking með tiffarapenna. Eignir eru ekki strikamerktar og 

ekki er tenging á milli eignaskráningar og merkingar eignar. 

Merking hefur þann kost að eignarhald er skýrt.  

Ábending: Tryggja þarf að eignir Reykjavíkurborgar séu merktar tryggilega. Ákvarða þarf 

hvernig merkingu er háttað, hver beri ábyrgð á að eignir séu merktar og hafi eftirlit með 

merkingu.  

3.1.2 Eignavarsla 

Innri endurskoðun kynnti sér eignavörslu á stöðvum. Viðmælendur upplýstu starfsmenn innri 

endurskoðunar um að flestar eignir Reykjavíkurborgar eru geymdar í húsnæði stöðvanna eða 

gámum á umráðasvæðum stöðvanna þegar þær voru ekki í notkun. Þar er þó frátalið kerrur, 

girðingaefni, hellur og annað efni sem venjulega stendur úti. Innri endurskoðun sannreyndi ekki 

hvort eignir borgarinnar væru læstar inni í lok vinnudags. Vernda þarf eignir fyrir skemmdum af 

völdum veðurs og þjófnaði. 

3.1.3 Birgðastýring  

Í 16. grein laga nr. 145/1994 um bókhald kemur fram að Í lok hvers reikningsárs skal telja 

vörubirgðir og reikna út verðmæti þeirra. Skilgreining Félags löggiltra endurskoðenda á 

vörubirgðum er Með birgðum er átt við þær eignir sem: a) fyrirtæki hefur til sölu í venjulegum 

rekstri, b) eru í vinnslu og ætlaðar til sölu síðar og c) eru ætlaðar til nota í tengslum við 

vöruframleiðslu eða sölu á þjónustu.27  

Í ársreikningi Reykjavíkurborgar fyrir 2011 kemur fram að eignir í birgðum er 0 þús. kr. fyrir A-

hluta og engar birgðir í eignasjóði.28,29 Þessar upplýsingar gefa til kynna að Reykjavíkurborg eigi 

ekki vörubirgðir.  

Í vettvangsferðunum kom fram að Reykjavíkurborg hefur komið á sölu sorphirðupoka. 

Þjónustuverið í Borgartúni selur pokana til borgarbúa og borgin selur til N1 í lausasölu. Pokarnir 

eru fyrir umfram rusl, þ.e. það sem ekki kemst í tunnur borgarbúa. Utanumhald með sölu 

þessara poka og verklag þar að lútandi er ekki skjalfest. Annað dæmi er sala umferðarljósa og 

búnaðar til annarra bæjarfélaga en utanumhald sjóða, verklag og utanumhald viðskiptanna var 

ekki til skoðunar nú30.  

Ábending: Vakin er athygli á að skoða þarf verklag með sölu á sorphirðupokum, umferðarljósum 

og búnaði tengdum þeim. Ekki er tekin afstaða til þess í þessari úttekt að Reykjavíkurborg annist 

sölu ofangreinds varnings en svara þarf fyrst þeirri spurningu hvort það samrýmist hlutverki 

borgarinnar að selja slíkan búnað og hvort vilji sé til þess að veita slíka þjónustu.  

Ábending: Litið er svo á að þær vörubirgðir sem Reykjavíkurborg selur til borgarbúa eða 

annarra aðila eigi að telja í lok hvers reikningsárs og verðmæti þeirra reiknað út, jafnvel þó að 

                                                             
27 Heimasíða Félags löggiltra endurskoðenda.  
28 Ársreikningur Reykjavíkurborgar 2011. 
29 Ársreikningur Eignasjóðs Reykjavíkurborgar 2011. 
30 Hverfastöðin í Stórhöfða annast þessa sölu. 
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birgðirnar séu innan mikilvægismarka og þurfi ekki að koma fram í ársreikningi. Koma þarf á 

skjalfestu verklagi til að tryggja fylgni við 16. gr. laga nr. 145/1994 um að vörubirgðir séu taldar 

í lok hvers reikningsárs og verðmetnar. 

3.2 Umhverfi og aðbúnaður 
Í vettvangsferðum varð starfsfólk Innri endurskoðunar vart við nokkur atriði í umhverfi og 

aðbúnaði sem betur mega fara. Hér að neðan er umfjöllun um þau. 

3.2.1 Lán á eignum 

Á vettvangsferðum var spurt um lán á eignum. Flestar stöðvar lána fastráðnum starfsmönnum 

og/eða borgarbúum eignir Reykjavíkurborgar. Allur gangur er á því hvort haldin sé skrá yfir 

hvað sé lánað, hverjum og hvenær sé skilað. Áhættan við að lána eignir er sú hætta að þeim sé 

ekki skilað eða skilað í verra ástandi. Framkvæmda- og eignasvið hefur vinnulýsingu um að skrá 

beri alla útleigu á verkfærum, áhöldum og tækjum á ákveðið eyðublað. Umsjónarmenn 

verkstæða bera ábyrgð á skráningu og að eyðublöð séu varðveitt.31  

Ábending: Taka þarf afstöðu til hvort og með hvaða hætti lánaðar séu eignir borgarinnar. 

Skriflegt verklag þess efnis þarf að liggja fyrir.  

3.2.2 Óviðeigandi myndefni á veggjum  

Í vettvangsferðum sáust óviðeigandi dagatöl á þremur stöðum. Slík dagatöl geta talist til 

kynferðislegrar áreitni. Mikilvægt er að hvergi á starfsstöðum borgarinnar sé að finna 

óviðeigandi dagatöl eða myndir sem geta snert blygðunarkennd starfsmanna og gesti þeirra. 

Þetta fellur þetta undir grein 2.2.7 í mannréttindastefnu borgarinnar þar sem fram kemur: 

Kynferðisleg áreitni er með öllu óheimil á vinnustöðum borgarinnar. Vísað er til 17. gr. 

jafnréttislaga um skilgreiningu á kynferðislegri áreitni. Sé yfirmanni eða trúnaðarmanni gert 

viðvart um slíka hegðun ber viðkomandi, í samráði við forstöðumann eða eftir atvikum aðra 

yfirmenn stjórnsýslunnar, tafarlaust að binda endi á hana. 32,33 

Ábending: Mælt er með því að plaköt á hverfisstöðvum og verkbækistöðvum séu fjarlægð og 

starfsmenn fræddir um að óviðeigandi myndefni er fellur undir 2.2.7 gr. mannréttindastefnu 

Reykjavíkurborgar sé ekki liðið. 

3.2.3 Varðveisla eigna annarra en Reykjavíkurborgar 

Í skoðunarferðum og í viðtölum við starfsmenn kom fram að á stöðvunum er verið að geyma 

hluti í eigu annarra en Reykjavíkurborgar og sem eru ekki hluti af rekstri stöðvanna. Langoftast 

var um að ræða reiðhjól en auki mátti finna hjólbarða, kerru, tjaldvagn, mótorhjól, 

ungbarnastóla, sæti úr fólksbíl og innkaupakerrur. Í einu tilfelli var starfsmaður að smíða stærri 

einingar til eigin nota á hverfisstöð.  

                                                             
31 VLE-011 Skráning á kaupum og útleigu verkfæra, áhalda og tækja á hverfa- og þjónustumiðstöð, dags. 3.2.2010. 
32 Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar, samþykkt í borgarstjórn 16. maí 2006. 
33 Í stefnunni er vísað í lög nr. 96/2000 en þau féllu úr gildi 2008. Við gildistöku nýrra jafnréttislaga nr. 10/2008. Í 2. gr. laga nr. 
10/2008 er kynferðislegt áreitni skilgreint.: Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi kynferðisleg hegðun sem 
er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að 
hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist kynferðisleg áreitni ef það er 
alvarlegt.  
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Ábending: Ekki er heimilt að starfsmenn eða þriðji aðili noti húsnæði Reykjavíkurborgar til 

einkanota, hvort sem það er sem geymslusvæði eða athafnasvæði.  

3.2.4 Vinnuaðstaða og búnaður starfsmanna 

Að sögn starfsmanna stöðvanna er lítið um innkaup á stöðvar vegna sparnaðarástæðna. Í örfáum 

tilfellum voru starfsmenn með sín eigin verkfæri í notkun, sem gefur vísbendingu um að huga 

þarf að endurnýjun búnaðar. Skoðun fól ekki í sér að yfirfara hvort allir starfsmenn hafi þau tól 

og tæki sem þörf er á til að geta sinnt starfi sínu. Í árlegum starfsþróunarsamtölum34 á að yfirfara 

hvað betur megi fara. Samkvæmt viðtölum við starfsmenn kom fram að eitt af því sem mögulega 

þarfnast umbóta er vinnuaðstaða og búnaður sem starfsmenn þurfa til að uppfylla starfshlutverk 

sitt.35  

Ábending: Huga þarf að þarfagreiningu á búnaði og vinnuaðstöðu starfsmanna miðað við þau 

verkefni sem ætlað er að starfsmenn sinni.  

                                                             
34 Starfsmannastefna Reykjavíkurborgar, ódagsett.  
35 Leiðbeiningar um starfsþróunarsamtöl. Undirbúningsblað starfsmanns. 
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4 FASTAFJÁRMUNIR 

Í reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga36 kemur fram að eignir eru flokkaðar í 

fastafjármuni og veltufjármuni. Ef eignir eru ætlaðar til varanlegrar eignar eða notkunar flokkast 

þær sem fastafjármunir, en annars sem veltufjármunir. Til veltufjármuna teljast birgðir, 

skammtímakröfur og handbært fé. Fastafjármunir skiptast í óefnislegar eignir, varanlega 

rekstrarfjármuni, áhættufjármuni og langtímakröfur. Hér eru til skoðunar varanlegir 

rekstrarfjármunir. Varanlegir rekstrarfjármunir eru fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi, vélar og 

framleiðslutæki, innréttingar og búnaður, verkfæri og áhöld og einnig fyrirframgreiðslur fyrir 

rekstrarfjármuni og rekstrarfjármuni í smíðum. Hluti varanlegra rekstrarfjármuna eiga heima í 

eignaskrá, þó fyrst og fremst þeir þættir sem falla undir liðinn Áhöld og tæki sbr. ársreikning 

Reykjavíkurborgar. Í skýringu nr. 6 með ársreikningi er almenna reglan sú að kaup á áhöldum og 

tækjum undir 2,5 milljónum hjá A-hluta eru gjaldfærð. Dregin eru fram álitamál í tengslum við 

flokkun varanlegra rekstrarfjármuna. Á þetta einkum við undir liðnum Áhöld og tæki, sem 

sérstaklega voru skoðuð.  

4.1 Varanlegir rekstrarfjármunir 
Eignasjóður heldur utan um eignavörslu, fjárfestingar og sölu varanlegra rekstrarfjármuna. 

Undantekningin eru fjárfestingar í upplýsingamálum sem er í höndum 

Upplýsingatæknimiðstöðvar. 

Eignir Reykjavíkurborgar sem teljast til varanlegra rekstrarfjármuna og eru færðar í 

fjárhagsbókhald tilheyra Eignasjóði Reykjavíkurborgar. Eignastaða aðalsjóðs í varanlegum 

rekstrarfjármunum er núll. Í efnahagsreikningi eignasjóðs eru eignir borgarinnar færðar í fjóra 

flokka. Tafla 2 sýnir stöðu í hverjum flokki fyrir sig. 

Tafla 2. Sundurliðun varanlegra rekstrarfjármuna eignasjóðs Reykjavíkurborgar 31.12.2011.37 

Varanlegir 
rekstrarfjármunir 

31.12.2011 
m.kr. 

Fasteignir og lóðir  75.785 

Götur  10.995 

Áhöld og tæki  1.639 

Leigueignir 8.686 

Samtals 97.106 
 

Í fjárhagsbókhaldi er nánari sundurliðun á varanlegum rekstrarfjármunum. Undir eignaflokkinn 

Fasteignir og lóðir eru hús í byggingu, húseignir, lóðamat, lóðir og lönd að frádregnum afskriftum 

og jöfnunarsjóðsframlagi. Liðurinn er að verðmæti 75.785 m.kr. Eignir Reykjavíkurborgar undir 

þessum flokkum eru t.d. Ráðhús Reykjavíkur, grunnskólar, leikskólar, söfn og íþróttamannvirki.  

Undir eignaflokknum Götur er gatnakerfi borgarinnar að frádregnum gatnagerðargjöldum og 

afskriftum. Bókfært verðmæti gatnakerfis er 10.995 m.kr.  

                                                             
36 Reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga nr. 696/1996. 
37 Ársreikningur Eignasjóðs Reykjavíkurborgar 2011. 
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Undir eignaflokkunum Áhöld og tæki er stofnbúnaður, vinnuvélar og tæki, skrifstofuáhöld og tæki, 

önnur áhöld og tæki, bifreiðar og tölvubúnaður. Að frádregnum afskriftum er verðmætið metið 

1.639 m.kr. Eignir Reykjavíkurborgar undir þessum flokkum eru m.a. búnaður í grunnskólum og 

leikskólum, búnaður í Borgartúni 12‒14, búnaður í Borgarleikhúsi, bifreiðar og hugbúnaður. 

Undir eignaflokknum Leigueignir eru eingöngu níu leigðar eignir. Að frádregnum afskrifum er 

virði þeirra metið 8.686 m.kr. Eignfærðir eru leigusamningar til lengri tíma en þriggja ára. Þó er 

ekki eignfært ef uppsagnarákvæði er í samningnum t.d. með ársfyrirvara. Því eru ekki allir 

húsaleigusamningar eignfærðir. 

Allar eignir sem skráðar voru í fjárhagsbókhaldi 31.12.2011 voru færðar í ársreikning. Skoðun 

Innri endurskoðunar leiddi engin frávik í ljós á skráningu og flokkun eigna í eignaskrá 

fjárhagsbókhalds og í ársreikning.  

4.1.1 Fasteignir og lóðir  

Samkvæmt ársreikningi Reykjavíkurborgar fyrir árið 2011 voru fasteignir og lóðir 

Reykjavíkurborgar að verðmæti 75,8 milljarða króna. Þá var gatnakerfið auk þess metið á tæpa 

11 milljarða króna. 

Í fjárhagsbókhaldi kemur fram að fasteignir borgarinnar eru um 400 talsins. Því er um 

viðamikinn fasteignarekstur að ræða sem krefst þess að utanumhald sé gott og vel skipulagt. 

Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar (áður Framkvæmda- og eignasvið) heldur utan um allan 

fasteignarekstur borgarinnar. Fasteignir eru allar eignfærðar í bókhaldi. Þegar borgin eignast 

fasteign með því að kaupa tilbúna eign er hún við kaupin færð til eignar á eignalykla. Fasteignir 

sem borgin byggir sjálf er færð á eignalykilinn Hús í byggingu. Þegar eignin er tilbúin og tekin í 

notkun er eignin flutt á lykilinn Húseignir. Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar rekur eignavef en 

þar á að vera yfirlit yfir allar fasteignir sem Reykjavíkurborg á, leigir eða hefur átt, hvort sem 

þær hafa verið seldar eða rifnar. Á eignavefinn er sett inn framkvæmdaáætlun vegna viðhalds 

fyrir hverja byggingu á hverju ári. Eignavefurinn inniheldur einnig teikningar, ljósmyndir, 

tengiliðaskrá fyrir alla þjónustuaðila hverrar eignar og fleiri upplýsingar. Eignavefurinn er þó 

ekki hugsaður sem eignaskrá. 

Skoðaðar voru skráningar í bókhaldi og þær bornar saman við Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands. 

Listi úr Fasteignaskrá yfir allar fasteignir sem skráðar eru á kennitölur sem tilheyra borginni var 

borinn saman við lista yfir fasteignir í Agresso. Við yfirferð kom í ljós misræmi milli listanna. 

Eignir eru mjög fjölbreyttar; lóðir, húsnæði ýmis konar svo sem skólar, íbúðarhúsnæði, 

atvinnuhúsnæði, bílskúrar, lausar færanlegar eignir og fleira. Sundurliðun eigna er ekki í öllum 

tilvikum með sama hætti og í Fasteignaskrá. Þetta gerir samanburð á skránum mjög erfiða. 

Þannig eru 392 mismunandi fasteignanúmer í Agresso en 526 í Fasteignaskránni frá Þjóðskrá. 

Ríflega hundrað númer af 392 Agresso-númerum eru ekki í Fasteignaskrá. Töluverður 

mismunur er á milli sundurliðunar eigna í bókhaldi og í Fasteignaskrá. 

Að sögn fjármálastjóra þáverandi Framkvæmda- og eignasviðs eru fasteignagjöld stemmd af við 

Agresso og þannig fæst afstemming við Fasteignaskrá. Í þeirri afstemmingu hafa í einhverjum 

tilvikum komið fram villur og því er um áhættuþætti að ræða sem rétt er að vakta.  
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Komið hefur fyrir að innheimt séu brunabóta- og fasteignagjöld fasteigna sem ekki tilheyra 

borgarsjóði. Þetta hefur verið leiðrétt og farið er yfir þessar upplýsingar. Dæmi um eignir sem 

ranglega hafa verið rukkuð fasteignagjöld af eru t.d. fráveita sem tilheyrir Orkuveitu 

Reykjavíkur. 

Ábending: Gera þyrfti reglulega samanburð á fasteignalista samkvæmt bókhaldi við opinbera 

Fasteignaskrá til að yfirfara að allar fasteignir í eigu borgarinnar séu eignfærðar. Mikilvægt er að 

allar fasteignir í eigu borgarinnar séu færðar til eignar í bókhaldi og stemmt af með markvissari 

hætti við greiðslu fasteignagjalda. Formgera þarf eftirlitsaðgerðir til að bæta eftirlit með greiðslu 

brunabóta- og fasteignagjalda af eignum borgarinnar. 

Afstemming lóðamála 

Innri endurskoðun kynnti sér hvernig staðið er að bókun eigna og skoðaði stöðu eigna. Stöðu 

eignaflokka í ársreikningi bar saman við stöðu sömu eignaflokka í bókhaldi, en í ljós kom að 

stöður milli einstakra liða voru ekki réttar. Innan hvers eignalykils í bókhaldi er hægt að brjóta 

stöður upp á einstaka eignir. Þegar staða einstakra eigna var skoðuð komu í ljós villur á stöðu 

tveggja lóða á eignalyklinum Fasteignir og lóðir, annars vegar í Norðlingaholti og hins vegar í 

Úlfarsfelli. Þessar tvær lóðir voru með neikvæða eignastöðu sem nam samtals með afskriftum 

um 500 m.kr. 

Frekari skoðun leiddi í ljós að uppruna villunnar má rekja til þess þegar stöður eigna, þar með 

talið þessara tveggja lóða, var flutt úr Skipulagssjóði 1.1.2008 yfir í eignasjóð. Þá voru tveir liðir 

dregnir saman sem leiddi til þessarar neikvæðu eignastöðu. Heildarniðurstaða skekkjunnar í 

ársreikningum er lítil, þó svo að um háar upphæðir sé að ræða. Þetta hafði í för með sér að 

afskriftir eigna eru nokkuð lægri en ella hefði verið. Búið er að koma ábendingum á framfæri til 

viðeigandi aðila og brugðist var skjótt við ábendingunum og viðeigandi leiðréttingar hafa verið 

gerðar. Staða þessara tilteknu eigna hefur breyst frá því að vera neikvæð um 500 m.kr. í það að 

nú standa þær samtals í 1.300 m.kr. í plús. Önnur eign lækkaði á móti innan sama eignaflokks og 

þó þetta sé umtalsverð breyting hefur það lítil áhrif á eignaliðinn Fasteignir og lóðir, sem eru 

tæpir 76.000 m.kr. þar sem leiðréttingin fólst í færslum á lyklum innan sama eignaflokks. 

Ábending: Breyta þarf verklagi á þann hátt að í hverju ársuppgjöri sé farið yfir stöðu einstakra 

eigna innan hvers eignalykils í fjárhagsbókhaldi. 

4.1.2 Liðurinn Áhöld og tæki í bókhaldi  

Ástæða er til þess að greina betur flokkinn Áhöld og tæki en ætla má að stór hluti eigna þar eigi 

einnig heima í sérstakri eignaskrá lausafjármuna. Eins og fram kemur í töflu 1 er virði áhalda og 

tækja í ársreikningi 1.639 m.kr. í árslok árið 2011. Í árslok árið 2010 voru áhöld og tæki metin á 

1.325 m.kr. og aukningin á milli ára var því um 314 m.kr. Tafla 3 sýnir hvernig þessi breyting á 

milli ára er samansett. 
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Tafla 3. Sundurliðun bókhaldslykla sem sýnir breytingu á eignastöðu Áhalda og tækja á árinu 2010. 

Lykill Áhöld og tæki 
31.12.2010 

m.kr. 
Viðbót 

2011 m.kr. 
31.12.2011 

m.kr. 

1812 Skrifstofuáhöld og tæki 4 0 4 

1814 Tölvubúnaður 601 56 657 

1816 Önnur áhöld og tæki 144 2 146 

1830 Bifreiðar 30 109 139 

1833 Vinnuvélar og tæki 6 0 6 

1840 Stofnbúnaður 1.651 392 2.043 

1891 Afskriftir áhalda -759 -176 -935 

1892 Afskriftir tölvubúnaðar -351 -69 -421 

 
Samtals 1.325 314 1.639 

 

Áhöld og tæki skiptast á 6 eignalykla, þar af fjóra sem voru með viðbætur á árinu 2011 og einnig 

eru tveir afskriftalyklar. Í töflunni má sjá að fjárfest var í tölvubúnaði fyrir 56 m.kr., að stærstum 

hluta í hugbúnaði. Dæmi eru um að eignfærð séu verðmæti þar sem kostnaður var undir 2,5 

m.kr., uppfærsla á loftmælitækjum sem féllu undir lykilinn Önnur áhöld og tæki. Einnig voru 

keyptar bifreiðar fyrir 109 m.kr., og var kaupverð þeirra flestra undir 2,5 m.kr.  

Ábending: Dæmi er um að eignfærsla eigi sér stað undir 2,5 m.kr. Skýrar reglur þurfa að vera til 

um hvaða rekstrarfjármuni beri að eignfæra og hverja skuli gjaldfæra í fjárhagsbókhaldi. Reglur 

um undantekningar þurfa að vera skýrar; í hvaða tilvikum megi eignfæra lægri upphæðir en 

fjárhæðarmark segir til um og hvenær dýrari hlutir eru gjaldfærðir. Ekki skal byggja á huglægu 

mati heldur skýrum reglum.  

Eignfærslur úr aðalsjóði yfir í eignasjóð 

Á hverju ári koma fram tillögur frá fjármálastjórum sviða og frá skrifstofum um eignfærslur 

rekstrarfjármuna. Slíkar tillögur eru yfirfarnar af borgarbókara og fjármálastjóra Framkvæmda- 

og eignasviðs þar sem tekin er ákvörðun um eignfærsluna. Með eignfærslum er kostnaði eignar 

dreift yfir afskriftartíma viðkomandi eignar í stað þess að færa allan kostnaðinn til gjalda á 

kaupári. 

Í einhverjum tilvikum er hér um að ræða eftiráheimild til að eignfæra áhöld og tæki sem skilar 

þá betri rekstrarafkomu fyrir viðkomandi einingu á yfirstandandi ári. Í staðinn er kostnaði dreift 

til lengri tíma með afskriftum. 

Ábending: Endurskoða þarf verklag um innkaup og eignfærslu rekstrarfjármuna, þe. tillögu að 

eignfærslu. Móta þarf stefnu um hvaða eignir eignasjóður kaupir og hvaða heimildir svið og 

skrifstofur hafa til kaupa á  eignum. Í þessu samhengi þarf sérstaklega að skoða hlutverk 

eignasjóðs, sem heldur utan um fjárfestingar og styrkja áætlunargerð þannig að eignfærsla eigi 

sér ekki stað eftir á. 
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Ósamræmi í bókun eigna  

Stofnbúnaður er sá búnaður sem keyptur er í nýbyggingar á vegum Reykjavíkurborgar. Þegar 

nýbygging er tekin í notkun er allur stofnbúnaður eignfærður. Þannig eru færð til eignar m.a. 

húsgögn, námsgögn, leikföng og borðbúnaður þegar nýir skólar og leikskólar eru teknir í notkun. 

Í því felst að stofnbúnaður er allur eignfærður á einn afskriftarflokk og er hann afskrifaður á 10 

árum. Áhöld og tæki hafa þó mislangan líftíma. Smáhlutir eins og ræstingatæki, ruslafötur, 

leirtau og annar búnaður sem ekki eru hluti af sjálfri fasteigninni er eignfært. Þegar komið er að 

endurnýjun sömu hluta er sá kostnaður gjaldfærður. Að sama skapi er tölvuvélbúnaður 

stofnfærður í upphafi þegar einingar hefja starfsemi. Þegar kemur að endurnýjun tölvubúnaðar 

er hann oft gjaldfærður að fullu.  

Ábending: Ósamræmi er á eignfærslu búnaðar eftir því hvenær viðskiptin fara fram, þ.e. hvort 

hann er vegna nýbygginga eða endurnýjunar. Yfirfara þarf forsendur fyrir skilgreiningu á 

stofnbúnaði; greina betur á milli raunverulegs stofnbúnaðar sem ber að eignfæra og smáhluta 

sem eru rekstrarvörur sem ber að gjaldfæra.  

Ábending: Vakin er athygli á því að innri leiga er byggð á stofnkostnaði, þ.e. hækkar bókfært 

virði fasteignar og þar með hækkar útseld leiga viðkomandi fasteignar. Því hefur rétt flokkun á 

stofnbúnaði áhrif á leiguverð og nauðsynlegt að fara yfir núverandi flokkun með tilliti til eðlis 

eigna.  

4.1.3 Áhöld og tæki — skráning ökutækja 

Ökutæki eru varanlegir rekstrarfjármunir sem borgin hefur fjárhagslegan ávinning af, m.a. í 

formi þjónustu við borgarbúa og hafa öll ökutæki sem eignasjóður hefur keypt verið eignfærð í 

fjárhagsbókhald, eftir að borgin hóf aftur að kaupa bíla í stað þess að leigja þá. Áður fyrr voru 

bílar borgarinnar í rekstrarleigu, en á fundi borgarráðs 16. des. 2010 var ákveðið að borgin 

myndi kaupa bíla til eigin nota. Samkvæmt fjárhagsbókhaldi Reykjavíkurborgar 31.12.2012 var 

fjöldi ökutækja 69 talsins að verðmæti 133.195 m.kr. Til að skoða hvernig skráningu og 

utanumhaldi með þessum ökutækjum er háttað hjá borginni var borinn saman listi frá 

ökutækjaskrá Umferðarstofu38 við lista úr fjárhagsbókhaldi eignasjóðs. Niðurstaða skoðunar var 

að ekki reyndist unnt að finna öll ökutækin í ökutækjaskrá Umferðarstofu í fjárhagsbókhaldi 

eignasjóðs. Þær eignir sem ekki voru skráðar til eigna í fjárhagsbókhaldi eignasjóðs en voru í 

ökutækjaskrá Umferðarstofu voru helst eftirvagnar og ökutæki komin til ára sinna. 

Eins og áður er komið fram er ekki til sérstök eignaskrá samhliða bókhaldi og þau ökutæki sem 

ekki eru skráð til eigna í fjárhagsbókhaldi eignasjóðs eru ekki skráð í sérstaka eignaskrá eins og 

vera ber, skv. reglugerð nr. 944/2000.  

Ábending: Mikilvægt er að borin sé saman ökutækjaskrá Umferðarstofu við fjárhagsbókhald. 

Þannig má tryggja að öll ökutæki í eigu borgarinnar séu skráð hjá Reykjavíkurborg og skýrt sé 

hver ber ábyrgð á eignaskráningu og eignavörslu hennar fyrir ökutæki, eins og aðra 

rekstrarfjármuni.  

                                                             
38 Listi, dags. 30.08.2012, unninn upp úr upplýsingum frá ökutækjaskrá Umferðarstofu úr yfir 200 kennitölum Reykjavíkurborgar 
sem notaðar voru til vinnslu listans. 
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Samkvæmt fyrrnefndum fjárhæðarmörkum39 ber að eignfæra áhöld og tæki að virði 2,5 m.kr. 

eða meira. Frá desember 2010 hafa nokkur ökutæki að verðmæti 2 m.kr. eða þar um bil verið 

eignfærð. Hér skal bent á ósamræmi milli skýringa ársreiknings og bókhaldsaðgerða.  

Ábending: Skýringum í ársreikningi Reykjavíkurborgar 2011 um gjaldfærslu áhalda og tækja 

undir 2,5 m.kr. ber ekki saman við bókhald hvað varðar eignfærslu ökutækja. Setja þarf sérreglur 

um eignfærslu ökutækja. Sérstaða þessara eigna er að í flestum tilvikum eru þær seldar öðrum 

þegar notkun er hætt.  

  

                                                             
39 Skýring nr. 6 í ársreikningi Reykjavíkurborgar 2011. En þar segir m.a. eftirfarandi: Hjá A-hluta eru kaup á áhöldum og tækjum undir 
2,5 m.kr. gjaldfærð. 
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http://www.akureyri.is/fasteignir/um-fasteignir/almennar-upplysingar
http://www.fjarmalaraduneyti.is/almennar_frettir/2012/01/13/nr/14988
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VIÐAUKI I – YFIRLIT YFIR ÁBENDINGAR  
 

nr. kafli Ábending/ályktun Ábyrgðaraðili 

1 2.2 
Halda þarf eignaskrá yfir rekstrarfjármuni sem ekki eru færðir 
meðal eigna í bókhaldi, sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 944/2000. 

 

2 2.2.1 

Eignaskrá er nauðsynlegt tæki til þess að hafa heildaryfirsýn 
yfir eignir, bæði eignfærðar og gjaldfærðar, til varðveislu og til 
viðhalds eigna. Hún nýtist við að byggja upp og festa í sessi 
eftirlit með eignum borgarinnar hvort sem um er að ræða 
eignfærða eða gjaldfærða rekstrarfjármuni. Eignaskrá lausa-
fjármuna reynist vel í áætlanagerð, við mat á hvort til séu þær 
eignir sem þörf er á til að leysa fyrirliggjandi verkefni. Hún 
nýtist til að meta þörf á endurnýjun eigna, sem leiðir til 
áreiðanlegra mats á þörfum á nýjum eignum í fjárhagsáætlun. 

 

3 2.2.2 

Ljóst er að uppsafnað virði gjaldfærðra lausafjármuna nemur 
umtalsverðum fjárhæðum. Eins og fram hefur komið er ekki til 
miðlæg skrá yfir lausafjármuni og liggur umfang og verðmæti 
þeirra ekki fyrir. Í tengslum við uppbyggingu eignaskrár þarf að 
huga að greiningu eða að yfirsýn sé yfir virði og umfang eigna. 
Minnt er á að við gerð eignaskrár þarf alltaf að huga að 
kostnaði gagnvart ávinningi. 

 

4 3.1 

Með samræmdri eignaskráningu væri sams konar skráning og 
merking eigna á öllum útstöðvum. Slík skráning hefur mikil-
vægu hlutverki að gegna við að innleiðingu öflugs innra eftirlits 
þar sem farið væri reglulega yfir magn, staðsetningu og ástand 
eigna. 

 

5 3.1.1 

Tryggja þarf að eignir Reykjavíkurborgar séu merktar 
tryggilega. Ákvarða þarf hvernig merkingu er háttað, hver beri 
ábyrgð á að eignir séu merktar og hafi eftirlit með merkingu. 

 

6 3.1.3 

Vakin er athygli á að skoða þarf verklag með sölu á 
sorphirðupokum, umferðarljósum og búnaði tengdum þeim. 
Ekki er tekin afstaða til þess í þessari úttekt að Reykjavíkur-
borg annist sölu ofangreinds varnings en svara þarf fyrst þeirri 
spurningu hvort það samrýmist hlutverki borgarinnar að selja 
slíkan búnað og hvort vilji sé til þess að veita slíka þjónustu. 

 

7 3.1.3 

Litið er svo á að þær vörubirgðir sem Reykjavíkurborg selur til 
borgarbúa eða annarra aðila eigi að telja í lok hvers reikn-
ingsárs og verðmæti þeirra reiknað út, jafnvel þó að birgðirnar 
séu innan mikilvægismarka og þurfi ekki að koma fram í árs-
reikningi. Koma þarf á skjalfestu verklagi til að tryggja fylgni 
við 16. gr. laga nr. 145/1994 um að vörubirgðir séu taldar í lok 
hvers reikningsárs og verðmetnar. 

 

8 3.2.1 

Taka þarf afstöðu til hvort og með hvaða hætti lánaðar séu 
eignir borgarinnar. Skriflegt verklag þess efnis þarf að liggja 
fyrir.  

 

9 3.2.2 

Mælt er með því að plaköt á hverfisstöðvum og verkbæki-
stöðvum séu fjarlægð og starfsmenn fræddir um að óviðeigandi 
myndefni er fellur undir 2.2.7 gr. mannréttindastefnu Reykja-
víkurborgar sé ekki liðið. 
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10 3.2.3 

Ekki er heimilt að starfsmenn eða þriðji aðili noti húsnæði 
Reykjavíkurborgar til einkanota, hvort sem það er sem 
geymslusvæði eða athafnasvæði. 

 

11 3.2.4 

Huga þarf að þarfagreiningu á búnaði og vinnuaðstöðu starfs–
manna miðað við þau verkefni sem ætlað er að starfsmenn 
sinni. 

 

12 4.1.1 

Gera þyrfti reglulega samanburð á fasteignalista samkvæmt 
bókhaldi við opinbera Fasteignaskrá til að yfirfara að allar fast-
eignir í eigu borgarinnar séu eignfærðar. Mikilvægt er að allar 
fasteignir í eigu borgarinnar séu færðar til eignar í bókhaldi og 
stemmt af með markvissari hætti við greiðslu fasteignagjalda. 
Formgera þarf eftirlitsaðgerðir til að bæta eftirlit með greiðslu 
brunabóta- og fasteignagjalda af eignum borgarinnar. 

 

14 4.1.1 

Breyta þarf verklagi á þann hátt að í hverju ársuppgjöri sé farið 
yfir stöðu einstakra eigna innan hvers eignalykils í fjárhags-
bókhaldi. 

 

15 4.1.2 

Dæmi er um að eignfærsla eigi sér stað undir 2,5 m.kr. Skýrar 
reglur þurfa að vera til um hvaða rekstrarfjármuni beri að 
eignfæra og hverja skuli gjaldfæra í fjárhagsbókhaldi. Reglur 
um undantekningar þurfa að vera skýrar; í hvaða tilvikum megi 
eignfæra lægri upphæðir en fjárhæðarmark segir til um og 
hvenær dýrari hlutir eru gjaldfærðir. Ekki skal byggja á 
huglægu mati heldur skýrum reglum. 

 

16 4.1.2 

Endurskoða þarf verklag um innkaup og eignfærslu rekstrar-
fjármuna, þe. tillögu að eignfærslu. Móta þarf stefnu um hvaða 
eignir eignasjóður kaupir og hvaða heimildir svið og skrifstofur 
hafa til kaupa á  eignum. Í þessu samhengi þarf sérstaklega að 
skoða hlutverk eignasjóðs, sem heldur utan um fjárfestingar og 
styrkja áætlunargerð þannig að eignfærsla eigi sér ekki stað 
eftir á. 

 

17 4.1.2 

Ósamræmi er á eignfærslu búnaðar eftir því hvenær viðskiptin 
fara fram, þ.e. hvort hann er vegna nýbygginga eða endur-
nýjunar. Yfirfara þarf forsendur fyrir skilgreiningu á stofn-
búnaði; greina betur á milli raunverulegs stofnbúnaðar sem ber 
að eignfæra og smáhluta sem eru rekstrarvörur sem ber að 
gjaldfæra. 

 

18 4.1.2 

Vakin er athygli á því að innri leiga er byggð á stofnkostnaði, 
þ.e. hækkar bókfært virði fasteignar og þar með hækkar útseld 
leiga viðkomandi fasteignar. Því hefur rétt flokkun á stofn-
búnaði áhrif á leiguverð og nauðsynlegt að fara yfir núverandi 
flokkun með tilliti til eðlis eigna. 

 

19 4.1.3 

Mikilvægt er að borin sé saman ökutækjaskrá Umferðarstofu 
við fjárhagsbókhald. Þannig má tryggja að öll ökutæki í eigu 
borgarinnar séu skráð hjá Reykjavíkurborg og skýrt sé hver ber 
ábyrgð á eignaskráningu og eignavörslu hennar fyrir ökutæki, 
eins og aðra rekstrarfjármuni. 

 

20 4.13 

Skýringum í ársreikningi Reykjavíkurborgar 2011 um 
gjaldfærslu áhalda og tækja undir 2,5 m.kr. ber ekki saman við 
bókhald hvað varðar eignfærslu ökutækja. Setja þarf sérreglur 
um eignfærslu ökutækja. Sérstaða þessara eigna er að í flestum 
tilvikum eru þær seldar öðrum þegar notkun er hætt. 
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VIÐAUKI II — EIGNASKRÁNING HJÁ AKUREYRARBÆ 
 

Eignaskráning hjá Akureyrarbæ 

Fyrirkomulag eignaskráningar hjá Akureyrarbæ er miðlæg þar sem til staðar er 

eignaskráningarkerfi fyrir lausafjármuni. Starfsmaður Innri endurskoðunar fór til Akureyrar og 

kynnti sér annars vegar Fasteignir Akureyrar og hins vegar bókhaldsdeildina. 

Fasteignaumsýslan er í sérstöku félagi40,41 og hefur umsjón með öllum fasteignum bæjarins. 

Eiginleg eignaskráning er hins vegar hjá bókhaldsdeildinni sem hefur umsjón með skráningu 

gjaldfærðra rekstrarfjármuna, auk þess sem í bókhaldskerfinu eru skráðir eignfærðir 

rekstrarfjármunir. Samantekt úr þessari heimsókn byggir á viðtölum, upplýsingum af heimasíðu, 

glærukynningu og skráðum reglum. 

Skráning lausafjármuna í Akureyrarbæ 

Eignaskráning Akureyrarbæjar eru í tvennu lagi: Annars vegar eignir sem hafa má fjárhagslegan 

ávinning af og eru skráðar í fjárhagsbókhald (miðað er við 1 m.kr.) og hins vegar 

rekstrarfjármunir sem eru lægri en það og eru skráðir í eignaskráningarkerfi fyrir lausafjármuni. 

Akureyrarbær notar eignaskráningarkerfi, Access-gagnagrunn, sem KPMG aðlagaði að þörfum 

sveitarfélagsins. Kerfið var tekið í notkun árið 2000. 

Tilgangurinn með eignaskráningunni er að halda skrá um eignir bæjarins og hafa heildaryfirlit á 

einum stað yfir verðmæti allra lausafjármuna bæjarins. Eignaskráin er meðal annars notuð til að 

meta hversu hátt tryggingaverðmæti lausafjár bæjarins þarf að vera og er mikilvægt gagn ef tjón 

verður. Óvíst er að tjón fáist bætt að fullu ef eignaskráningin er ekki í lagi.  

Einnig er vísað til þess að í 8. grein reglugerðar 944/2000 um bókhald og ársreikninga 

sveitarfélaga er sveitarfélögum skylt að halda sérstaka skrá um þá rekstrarfjármuni sína, sem 

ekki eru færðir meðal eigna í bókhaldi. Eignaskráin skoðast sem hluti af bókhaldsgögnum 

sveitarfélagsins. Þeir varanlegu rekstrarfjármunir sem ekki eru eignfærðir í bókhaldskerfið SAP 

eru skráðir í eignaskráningarkerfið. Almennt er miðað við að eignfærð séu öll kaup fyrir eina 

milljón króna og hærri. 

Bókhaldsdeild Akureyrarbæjar sér um rekstur eignakerfisins. Allar eignir eru merktar með 

númerum. Númerakerfið á eignunum tengist bókhaldskerfinu þannig að hver deild eða stofnun 

hefur sitt númer í eignakerfinu og það tengist deildarnúmeri í bókhaldskerfinu. Þannig er hægt 

að taka út lista fyrir eignir í einstökum málaflokkum, deildum eða t.d. í tilteknu húsnæði. Einnig 

er hægt að flokka eignir þvert á deildir, t.d. tölvur eða borð o.s.frv. 

Upphaflega var starfsmaður fenginn sérstaklega til að sinna eignakerfinu og þegar kerfið var 

tekið upp var farið kerfisbundið úr einu herbergi í annað og skráðir allir hlutir sem féllu undir 

skilgreiningu um það sem ætti að skrá. Þegar ný eign er keypt eða endurnýjuð þarf að skrá hana í 

eignakerfið. Þessi starfsmaður er nú í öðrum verkefnum en sinnir eignaskráningu í hjáverkum. 

                                                             
40 Félagið er stofnun sveitarfélags K2. 
41 http://www.akureyri.is/fasteignir/um-fasteignir/almennar-upplysingar. 
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Eignir eru skráðar á sérstakt eyðublað og eru forstöðumenn ábyrgir fyrir skráningu eigna í 

sínum deildum. Gert er ráð fyrir að nýjar eignir séu skráðar jafnóðum en eyðublaðið er sent til 

bókhaldsdeildar tvisvar til þrisvar á ári, en bókhaldsdeildin sér um allar skráningar í kerfið. 

Bókhaldsdeildin sendir síðan einu sinni á ári út áminningar til allra forstöðumanna og fylgir 

þeim eftir með símhringingum ef við á. Bókhaldið fylgir því eftir að skráningar í kerfið séu réttar 

og býður aðstoð þeim sem á því þurfa að halda. 

Bókhaldsdeildin leggur áherslu á að haldið sé miðlægt utan um eignaskrána, en að ekki sé skráð 

frá mörgum stöðum í kerfið. Það tryggi að þekking sé til staðar á því hvernig staðið sé að 

skráningum. Bókhaldsdeildin geymir eyðublöðin útprentuð sem bókhaldsgögn. 

Þegar eignirnar hafa verið skráðar eru límmiðar prentaðir út og þeir sendir viðkomandi deild og 

forstöðumenn bera ábyrgð á því að eignirnar séu merktar. 

Gefnar hafa verið út reglur um hvernig staðið skuli að skráningu í eignakerfi Akureyrarbæjar. 

Þar kemur fram að allur búnaður sem kostar yfir 10.000 krónur er skráður í kerfið. Þar má nefna 

reiknivélar, tölvur, prentara, skrifborð og önnur húsgögn, símtæki, kaffivélar og önnur 

eldhústæki, verkfæri, kennslubúnað í skólastofum, myndvarpa, skjávarpa, sjúkrarúm o.fl. 

Leigueignir eru ekki skráðar í kerfið, t.d. ljósritunarvélar og bílar á rekstrarleigu.  

Hægt er að skrá eign sem keypt var í fyrra eða hitteðfyrra ef það hefur gleymst. Hægt er að fá 

yfirlit hjá bókhaldsdeild yfir skráðar eignir í kerfið og fara yfir og bæta inn ef eitthvað vantar. 

Nauðsynlegt er að afskrá eignir sem eru ónýtar, eða eru seldar. Einnig þarf að afskrá eign ef hún 

hefur verið flutt í aðra deild hjá bænum. Sú deild verður síðan að skrá eignina hjá sér. Stundum 

berst deildum eða stofnunum búnaður að gjöf, t.d. sjúkrarúm eða kennslubúnaður. Þessar eignir 

þarf einnig að skrá í eignakerfið. Kaupverð er þá skráð miðað við þáverandi kaupverð 

sambærilegrar eignar. 

Eftirfarandi þættir eru skráðir í kerfið: 

 Nafn og númer stofnunar 

 Staðsetningu eignar 

 Tegund eignar (t.d. tölva) 

 Gerð eignar (t.d. Lenovo) 

 Seljandi 

 Fjöldi 

 Kaupár 

 Kaupverð 

 Endurstofnverð (ef við á) 

 Lýsing eignar 

Akureyrarbær notar SAP-bókhaldskerfi. Í því kerfi er til sérstakur eignastýringarhluti og stendur 

til að taka hann í notkun í stað Access-grunnsins sem nú er í notkun. 


