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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um reikningsskil sveitarfélaganna og þá aðallega samband 

fjárhagsáætlunar og ársreiknings. Farið er yfir það lagalega umhverfi sem sveitarfélög 

búa við ásamt því að uppsetning og innihald ársreikninga er skoðað. Fjögur 

sveitarfélög voru skoðuð með það í huga að finna hversu nákvæmar upphaflegu 

fjárhagsáætlanirnar voru og hvort og þá hversu mikið sveitarfélög þurftu að breyta 

áætluninni og hvort gert var nóg til að samræma fjárhagsáætlunina raunverulegum 

útgjöldum.  Aðeins var skoðað eitt ár, árið 2007, og tölur úr upprunalegu 

fjárhagsáætlununum bornar saman við tölur úr ársreikningi sveitarfélaganna. 

Niðurstöðurnar eru þær að öll þau sveitarfélög sem voru skoðuð, voru með talsvert 

miklar breytingar á áætluninni yfir árið og þrátt fyrir að gera breytingar urðu tölurnar í 

ársreikningi sveitarfélagsins töluvert frá því sem stefnt var að. Fyrir þetta ár voru bæði 

tekjur og gjöld almennt vanáætluð. Rekstrarniðurstaða var mun betri en gert var ráð 

fyrir í fjárhagsáætlun, hjá þremur af fjórum sveitarfélögum. En árið 2007 kom almennt 

mjög vel út fyrir fyrirtæki og sveitarfélög í landinu sökum miklis vaxtar í hagkerfinu. 
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Formáli 

Þessi BS ritgerð er lokaverkefni mitt í viðskiptafræði, reikningshaldslínu, við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin var unnin vorið 2009 og telst til 6 ECT eininga. Það hefur verið 

áhugavert að kynna sér reikningsskil sveitarfélaganna og hef ég haft bæði gagn og 

gaman af. Leiðbeinandi var Bjarni Frímann Karlsson lektor við Háskóla Íslands. 

Ég vil færa þakkir til Bjarna Frímanns fyrir góða leiðsögn og sýndan áhuga á 

samstarfi við gerð ritgerðarinnar. Sóley Ásta Karlsdóttir fær einnig þakkir fyrir 

yfirlestur lokaúgáfu og Sigrún Jónsdóttir fyrir ómetanlega aðstoð. 

 

 

 

Reykjavík, 20.júní 2009 

Freydís Bjarnadóttir 
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Inngangur  

Í þessari ritgerð er fjallað um reikningsskil sveitarfélaganna og voru þá helst skoðaðir 

ársreikningar þeirra og fjárhagsáætlanir. Í samþykktri fjárhagsáætlun sveitarfélags 

koma fram þær fjárheimildir sem sveitarfélagið hefur yfir árið. Breyta þarf 

fjárhagsáætlun til þess að ráðstafa tekjum á annan hátt en samþykkt hefur verið. Með 

þetta í huga hljómaði áhugavert að skoða hversu nákvæmar áætlanir sveitarfélögin 

gerðu í upphafi árs, fjárhagsáætlunin er samþykkt í lok árs fyrir næsta ár. Auk þess að 

skoða og bera saman tölur úr árseikningi og upprunalegu fjárhagsáætluninni voru 

breytingar á fjárhagsáætlun settar í samhengi við báðar tölurnar. 

 Í fyrsta kafla fjalla ég um helstu lög og reglur sem gilda um reikningsskil 

sveitarfélaganna og skoða þann lagaramma sem sveitarfélögin starfa innan. Í kjölfarið 

á lagarammanum skoða ég handbók um reikningsskil sveitarfélaganna. En það er 

yfirgrips mikið rit sem gefið var út til leiðbeiningar fyrir sveitarfélögin. 3. kafli fjallar 

um bókhaldslykil sveitarfélaganna sem er ætlaður til samræmingar á reikningsskilum 

sveitarfélaganna. Með því að hafa einn bókhaldslykil verður auðveldara að bera saman 

tölur úr ársreikningi sveitarélaganna. Í 4. kafla er svo farið yfir ársreikning 

sveitarfélaga og útskýrðir allir hlutar hans. Að lokum er 5. kafli um fjárhagasáætlunina 

og framkvæmd hennar. Í þeim kafla er farið yfir þá ársreikninga sem skoðaðir voru og 

tölulegur samanburður gerður  á aðal tekju- og gjaldaliðum sem og samanburður milli 

sveitarfélaganna. 

 Í niðurstöðukaflanum kemur fram að öll þau sveitarfélög sem voru skoðuð, 

voru með talsvert miklar breytingar á áætluninni yfir árið og þrátt fyrir breytingarnar 

urðu tölurnar í ársreikningi sveitarfélaganna töluvert frá því sem stefnt var að. Fyrir 

þetta ár, árið 2007, voru bæði tekjur og gjöld almennt vanáætluð. Rekstrarniðurstaða 

var mun betri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun, hjá þremur af fjórum 

sveitarfélögum. En árið 2007 kom almennt mjög vel út fyrir fyrirtæki og sveitarfélög í 

landinu sökum miklis vaxtar í hagkerfinu. 

 Þau sveitarfélög sem voru skoðuð voru: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, 

Stykkishólmsbær og Grundarfjörður. 
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1  Regluverkið 

Sveitarfélög þurfa að lúta nokkuð ströngum reglum er kemur að reikningsskilum. 

Reglugerð nr. 944/2000 fjallar um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga. Í 

reglugerðinni segir meðal annars að sveitarfélög skulu gera þriggja ára áætlun um 

rekstur, framkvæmdir og fjármál. Þessi þriggja ára áætlun er svo höfð sem rammi fyrir 

fjárhagsáætlanir sem gerðar eru til eins árs í senn. Þriggja ára áætlunin, eins árs 

fjárhagsáætlunin og svo ársreikningar þess árs þurfa að vera í samræmi hvert við 

annað. Í lok desember þurfa sveitarfélögin að hafa samþykkt fjárhagsáætlun sem gefur 

glögga mynd af áformum um rekstur, framkvæmdir og efnahag komandi árs. Þessi 

fjárhagsáætlun verður svo meginregla um framkvæmdir og rekstur sveitarfélaganna á 

því ári sem hún gildir. Um leið og áætlanir eru samþykktar skal skila þeim til 

félagsmálaráðuneytis. Ársreikninga skal senda á Hagstofu og á félagsmálaráðuneytið 

að lokinni samþykkt, en þó ekki seinna en 15. júní ár hvert.  

Sveitarfélög reka ýmsar rekstrareiningar sem ýmist eru fjármagnaðar með 

þjónustugjöldum eða reknar af sveitarfélaginu. Í reglugerðinni er skýrt kveðið á um að 

tekjur og gjöld þeirra rekstrareininga sem eru fjármagnaðar með þjónustugjöldum séu 

leidd fram með glöggum hætti. Þá er einnig sagt að tekjur megi ekki fara umfram 

heildarkostnað til lengri tíma.   

Í 14. gr. reglugerðarinnar er sagt að semja skuli ársreikning fyrir sveitarsjóð, 

stofnanir og fyrirtæki sveitarfélagsins og að auki samstæðureikning fyrir 

sveitarfélagið, sem er sveitarsjóður, stofnanir þess og fyrirtæki með sjálfstætt 

reikningshald. Ársreikningurinn skal innihalda rekstrarreikning, efnahagsreikning, 

yfirlit um sjóðstreymi og skýringar. En auk þess skal leggja fram samþykkta 

fjárhagsáætlun vegna reikningsársins til samanburðar. Sem hluti af skýringum 

ársreikningsins skulu koma fram meðal annars þær reikningsskilaaðferðir sem notaðar 

voru við gerð reikningsins og önnur atriði sem skipta máli við lestur og mat á 

fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. 

Í 5. gr. reglugerðar um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga er fjallað um 

skiptingu á rekstrarkostnaði sem telst sameiginlegur. Slíkur kostnaður skal færður í 

sérstakan málaflokk í bókhaldi rekstareininga sveitarfélgsins. Til frádráttar á sama 

málaflokk skal færa reikninga sem gerðir eru vegna hlutdeildar rekstareininganna í 

kostnaðinum. Reikningarnir mega ekki vera hærri en sem nemur kostnaðarverði og 

skulu vera færðir með reglubundnum hætti í bókhald viðkomandi rekstrareiningar. 
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Í lögunum er fjallað um skrár sem sveitarfélögum er skylt að halda og sem 

skoðast skulu með bókhaldsgögnum sveitarfélagsins. Eignaskrá er skrá þar sem þeir 

rekstrarfjármunir sem ekki eru færðir meðal eigna í bókhaldi eru skráðir.  Ábyrgða og 

skuldbindingaskrá er yfirlit yfir allar fjárhagsábyrgðir og skuldbindingar sem 

sveitarfélög taka á sig en eru þó ekki skráðar meðal skulda í bókhaldi. Í skránni kemur 

fram hvenær ábyrgðin var tekin á hendur og hverjum ábyrgðin er veitt, einnig er skráð 

þegar ábyrgð eða skuldbindingu lýkur. Síðan er fjárhagsáætlun bókhaldsársins birt 

með ársreikningnum eins og áður kom fram.  

Í yfirliti yfir endanlegar fjárheimildir rekstrareininga sveitarfélgsins ásamt 

samanburði við rauntölur um rekstur og fjárfestingu skal koma fram hlutdeild 

rekstrareiningarinnar í sameiginlegum rektrarkosnaði, sbr. 5. gr. reglugerðarinnar. 

Þetta yfirlit er lagt fram um leið og ársreikningur. 

 

1.1 Reikningsskila- og upplýsinganefnd 

Í 18.gr reglugerðar nr. 944/2000 er fjallað um reikningsskila- og upplýsinganefnd sem 

er skipuð af félagsmálaráðherra. Nefndin er skipuð tveimur fulltrúum samkvæmt 

tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga og tveimur sem eru skipaðir án 

tilnefningar og skal annar þeirra vera löggiltur endurskoðandi. Einnig skulu vera 4 

varamenn. Félagsmálaráðherra skipar formann nefndarinnar. Reikningsskila- og 

upplýsinganefndin hefur eftirtalið hlutverk samkvæmt reglugerðinni: 

• Stuðla að samræmingu í reikningsskilum sveitarfélaga og öðrum 

fjárhagslegum upplýsingum þeirra eftir því sem ráðuneytið ákveður. 

• Nefndin semji reglur um þau atriði reikningsskila sveitarfélaga, sem 

eru sérstök fyrir þau. 

• Einnig fjalli hún um flokkun og greiningu gjalda og tekna, eigna og 

skulda sveitarfélaga, form fjárhagsáætlana og ársreikninga og annarra 

fjárhagslegra upplýsinga sveitarfélaga. 

Á heimasíðu nefndarinnar á vef samgönguráðuneytisins verða allar þær reglur 

sem nefndin setur aðgengilegar fyrir sveitarfélögin. Þau geta þá nálgast þær rafrænt 

um leið og þær öðlast gildi og eru samþykktar. Á vef nefndarinnar er einnig að finna, 

ásamt  reglugerðum og auglýsingum nefndarinnar, form fyrir fjárhagsáætlanir 

sveitarfélaga sem þau geta svo skilað rafrænt til ráðuneytisins. 
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 Nefndin skilar áliti á álitamálum þegar óskað er eftir því. Í janúar 2008 skilaði 

nefndin áliti um það hvernig færsla á eignarhlutum sveitarfélaga í  hlutafélögum og 

einkahlutafélögum skuli háttað.  Í álitinu komst nefndin að þeirri niðurstöðu, sem 

sveitarfélögin fara svo eftir til að koma í veg fyrir misræmi í ársreikningum, að 

sveitarfélög skuli færa hlutabréfaeign á kostnaðarverði hjá sveitarsjóði, a-hluta. 

 Þær ákvarðanir og reglur sem nefndin setur eru birtar í stjórnartíðindum og því 

er um að ræða stjórnvaldsákvarðanir sem sveitarfélög eru skyldug að fara eftir. 

 Nefndin spilar stórt hlutverk í upplýsingaflæði til sveitarfélaganna og með því 

að hafa öll gögn aðgengileg á vef sínum er hægt að nálgast þau hratt og örugglega. 

Nefndin vinnur að samræmingu í reikningsskilum sveitarfélaganna og er leiðandi í 

þeim málum og með því að hafa góða og vel uppfærða heimasíðu stuðlar hún enn 

frekar að því. 
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2 Handbók um reikningsskil sveitarfélaga 

Í handbók um reikningsskil sveitarfélaga eru leiðbeiningar um bókhald og 

reikningsskil sem byggðar eru á 18. gr. reglugerðar um bókhald og ársreikninga 

sveitarfélaga nr. 944/2000. Handbókin var upphaflega gefin út 1991 og ætlað 

markmið með útgáfu hennar var að samræma bókhald sveitarfélaga og auðvelda 

þannig samanburð á milli sveitarfélaga. 

 

2.1 Flokkun og greining 

Starfsemi sveitarfélaga er skipt upp í tvo hluta, a-hluta og b-hluta. Skiptingin er 

þannig að í a-hluta flokkast þær rekstrareiningar sem eru fjármagnaðar með 

skatttekjum að hluta til eða að öllu leyti. Í b-hlutanum eru þær rekstareiningar sem 

hafa heimild í lögum til að innheimta þjónustugjöld sem standa þá að fullu undir 

útgjöldum til lengri tíma. Undantekning á þessu eru leikskólar, en þeir eru 

fjármagnaðir að hluta með leikskólagjöldum en eru þó flokkaðir  sem a-hluti í 

starfsemi sveitarfélaga. Í a-hlutanum eru flokkar eins og til dæmis: félagsþjónusta, 

heilbrigðismál, fræðslu- og uppeldismál og æskulýðs- og íþróttamál. Leikskólar falla 

því þar undir fræðslu og uppeldismál þrátt fyrir að vera reknir sem sjálfstæð 

rekstrareining. A-hlutinn samanstendur af rekstrareiningum sem veita þjónustu sem 

oft er lögbundin og er ekki ætluð til að skila hagnaði heldur til að halda upp ákveðnu 

þjónustustigi fyrir íbúa sveitarfélagsins. Í b-hlutanum eru flokkar eins og til dæmis: 

sorphirða og sorpeyðing, hafnarsjóður, vatnsveita, rafveita, íbúðar- og leiguhúsnæði, 

bílastæðasjóður og þess háttar sjálfstæðar rekstareiningar sem þjónusta íbúa 

sveitarfélagsins. Í b-hlutanum eru fyrirtæki og rekstareiningar sem eiga að veita 

þjónustu eða skila arði á meðan í a-hlutanum er ekki ætlast til þess að 

rekstrareiningarnar skili skattstofni eða arði. Mikið af þeirri þjónustu sem flokkuð er í 

b-hlutann er þess eðlis að hægt væri að fá utanaðkomandi fyrirtæki og einkaaðila til að 

sjá um starfsemina og oft er það þannig að verkefni eru seld til einkafyrirtækja. Til b-

hluta teljast einnig byggðasamlög og aðrar stofnanir sem viðkomandi sveitarfélag á að 

hálfu eða að meirihluta eða er á ábyrgð sveitarfélagsins að hálfu eða að meirihluta. Ef 

starfsemin er óveruleg og lítil fjárbinding er í rekstareiningunni er leyfilegt að færa á 

milli b- og a-hluta (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.).  
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Skoða verður samstæðuna sem sveitarfélagið er í heild sinni og þrátt fyrir að 

þjónustustofnanir séu reknar sem sjálfstæðar rekstrareiningar ber sveitarfélagið ábyrgð 

á þeim sem og þeim ákvörðunum sem teknar eru innan þeirra. 
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3 Bókhaldslykillinn 

Þann 29. maí 2001 samþykkti reikningsskila- og upplýsinganefnd sveitarfélaga reglur 

um flokkun og greiningu fyrir reikningsskil sveitarfélaga sem ráðherra hefur 

samþykkt. Sveitarfélögin eru ekki skyldug til að nota lykilinn en eru eindregið hvött til 

þess svo að hægt sé að samræma enn frekar milli sveitarfélaga til að auðvelda 

samanburð. Einnig munu ráðuneyti og opinberir aðilar nota lykilinn til úrvinnslu á 

reikningsskilum sveitarfélaga. 

 Hvert og eitt verkefni sveitarfélagsins hefur sitt eigið rekstarnúmer og hverju 

verkefni er svo skipt upp í undirflokka og deildir. Sveitarfélög ganga mislangt í að 

flokka niður og fer það þá eftir stærð og starfsemi. Þessi skipting auðveldar allan 

samanburð eins og fram hefur komið en einnig sést með þessu móti vel hvernig 

kostnaður skiptist á milli verkefna sveitarfélagsins, þar sem t.d. launakostnaður hvers 

yfirflokks er færður á viðeigandi undirflokk þess. 

Fyrstu tvær tölurnar í bókhaldslyklinum skipta liðum upp í yfirflokka:  

00 Skatttekjur  

02 Félagsþjónusta  

03 Heilbrigðismál 

04 Fræðslu- og uppeldismál 

05 Menningarmál 

06 Æskulýðs- og íþróttamál 

07 Brunamál og almannavarnir 

08 Hreinlætismál 

09 Skipulags- og byggingamál 

10 Umferðar- og samgöngumál 

11 Umhverfismál 

13 Atvinnumál 

21 Sameiginlegur kostnaður 

27 Óvenjulegir liðir 

28 Fjármagnsliðir 

29 Efnahagsreikningur aðalsjóðs 

Undir lið 27 Óvenjulegir liðir, koma t.d. hagnaður eða tap af sölu fyrirtækja 

sem ekki tengjast beint starfsemi sveitarfélagsins og aðrir stórir atburðir sem gerast þó 
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mjög sjaldan.  Á reikning 21 Sameiginlegur kostnaður flokkast sá kostnaður sem ekki 

er hægt að færa á einstaka málaflokka, t.d. kostnaður við kosningar. Í a-hlutanum, sem 

er aðalsjóður sveitarfélags, eru einnig aðrir sjóðir og stofnanir sem fá tölulykil á bilinu 

31-40. Á þeim lyklum eru eignasjóður, þjónustumiðstöð, vélamiðstöð, trésmiðja og 

innkaupastofnun. Hver þeirra hefur tvo lykla, einn fyrir rekstur og þann seinni fyrir 

efnahag. Í b-hlutanum eru svo rekstrareiningar sem eru reknar á þjónustutekjum að 

miklu eða öllu leyti. Þessar rekstrareiningar eru með sér reikningsskil sem eru svo 

tekin með í samstæðureikning sveitarfélagsins.  

Innan hvers yfirflokks eru síðan deildir og gerð er krafa um lágmarksflokkun 

frá félagsmálaráðuneytinu. Alveg eins og með yfirflokkana er þetta ekki skylda en þó  

munu opinberir aðilar nota þessa undirflokka við úrvinnslu sína. Númer 0 eru 

sameiginlegir liðir fyrir flokkinn og númer 8 eru ýmsir styrkir og framlög. Á númer 

milli 0-8 koma svo ýmsir liðir. Undir fræðslu- og uppeldismálaflokknum er sér liður 

fyrir grunnskóla, leikskóla og dagmömmur, framhaldsskóla og svo aðra 

fræðslustarfsemi. Hver yfirflokkur er með mismunandi marga undirflokka og 

sveitarfélög ganga síðan mislangt í að flokka niður starfsemi sína. En með því að 

flokka enn frekar með bókhaldslyklinum fæst góð yfirsýn yfir ýmsa kostnaðarliði 

deilda.  

 

3.1 Eignasjóðir 
Eignasjóðir eru ein stærsta breytingin við nýju bókhaldsreglurnar, reglur um flokkun 

og greiningu nr. 414/2001 sem voru samþykktar 29-05-2001. Eignasjóður sér um 

rekstur, nýbyggingar, kaup og sölu eigna á vegum sveitarfélags og í umboði þess. 

Markmiðið með eignasjóðunum er að gera rekstrarkostnað fasteigna sýnilegri og að 

sérhver eining beri þann raunkostnað sem henni ber. Fasteignir sveitarfélagsins eru 

færðar sem sjálfstæð rekstrareining innan a-hluta sveitarfélagsins. Eignasjóður sér svo 

um að leigja út fasteignir undir starfsemi sveitarfélagsins. Leigutekjur eru miðaðar við 

það að standa einungis undir kostnaði og sá kostaður sem er gert ráð fyrir við 

útreikning leiguverðs er: fjármagnskostnaður sem miðast við lánakjör Lánasjóðs 

sveitarfélaga, afskriftir, sjá hér að neðan, skattar og tryggingar sem eru 1,2% af 

stofnverði, viðhaldskostnaður fasteignar og lóðar sem er miðað við 2% af stofnverði, 

en þó 3% af stofnverði í tilfelli leikskóla, og svo loks umsýslugjald sem er 0,5% af 
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stofnverði. Stofnverð er framreiknað kostnaðarverð eignanna. Hver eign fær þannig 

leigutekjur sem standa undir kostnaði við viðeigandi eign.   

Fasteignir aðalsjóðs eru færðar inn á framreiknuðu afskrifuðu kostnaðarverði. Í 

einhverjum tilfellum eru þó ekki til upplýsingar um kostnaðarverð. Í þeim tilfellum 

skal miða við viðmiðunarverð byggingarkostnaðar á fermetra án búnaðar og afskrifa 

það með tilliti til aldurs bygginga. Hér að neðan má sjá viðmiðunarupphæðir á hvern 

fermetra og líftíma ákveðinna tegunda húsnæðis. 

• Viðmiðunarverð og viðmiðunarlíftími fasteigna: 

• Fasteignaflokkur Viðmiðunarverð  Viðmiðunarlíftími  

 Skólar              140.000 kr/m2  40 ár 

 Leikskólar  140.000 kr/m2  40 ár 

 Íþróttamiðstöðvar 140.000 kr/m2  40 ár 

 Hjúkr. og dvalarh. 150.000 kr/m2  40 ár 

 Skrifstofuhúsn. 120.000 kr/m2  40 ár 

 Sérhæft húsnæði 200.000 kr/m2  40 ár 

 Íbúðir í fjölb.              90.000 kr/m2  40 ár 

 Einbýlishús  140.000 kr/m2  40 ár 

 Sambýli  110.000 kr/m2  40 ár 

 Hrátt húsn. (iðn.h.)   65.000 kr/m2  25 ár  

 

Eignasjóður greiðir aðalsjóði fyrir fasteignirnar á yfirfærsluverði sem fæst með 

því að taka tillit til afskrifta. Til að finna yfirfærsluverð eigna sem eru byggðar fyrir 

1990 þarf þó að taka tillit til kostnaðarþátttöku ríkisins og stofnkostnaðarframlaga 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Með færslu eignanna frá aðalsjóði yfir á eignasjóðinn 

skapast skuldarviðurkenning sem er til jafnlangs tíma og meðaltími eignasafnsins. 

Vextir á skuldarviðurkenningunni skulu vera þeir sömu og á lánum hjá Lánasjóði 

sveitarfélaga á hverjum tíma. Afborganir af skuldarviðurkenningunni eru einu sinni á 

ári og þær reiknaðar eins og um jafngreiðslulán væri að ræða. 

 Við reikningsskil eignasjóða eru gerðar kröfur um  sundurliðun í eftirfarandi 

flokka: skólahúsnæði, íþróttamannvirki, aðrar þjónustubyggingar, jarðeignir, aðrar 

fasteignir, áhöld og tæki, sameiginlegir liðir og fjármagnsliðir. 
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3.2 Aðrir undirflokkar 
Lóðir og lendur eru undir málaflokki 09 Skipulagsmál. Kaupverð á lóðum og lendum 

ætlað til byggingarlóða er gjaldfært á 25 árum og skal það færast meðal afskrifta í 

eignasjóði. Kaupverðið er eignfært og eignarhald landsins er í eignasjóði. Leiga á 

landi er reiknuð eins og með eignir í eignasjóði. Það er heimild fyrir því að færa land í 

eignasjóði sem hefur verið keypt undanfarin ár. 

Gatnakerfið er í málaflokki 10 Umferðar og samgöngumál. Á þennan 

undirflokk er færð leiga gatna frá eignasjóði. Fjárfesting í gatnakerfum er afskrifuð í 

samræmi við almenna reikningsskilavenju og er viðmiðunarlíftími gatnakerfa 25 ár.  

Fjárfesting í nýjum gatnakerfum skal eignfærð að frádregnum gatnagerðargjöldum. Til 

gatnakerfa teljast götur, gangstéttar og stígar, götuvitar, mislæg gatnamót og 

göngubrýr, gatnalýsing og fleira. Rekstrarkostnaður og viðhald gatnakerfa er 

gjaldfærður í aðalsjóði. Ekki er heimilt að eignfæra eldri mannvirki.  

Leigan á lausafjármunum samanstendur af afskriftum, fjármagnskostnaði og  

umsýslukostnaði. Við kaup á smááhöldum skal gjaldfæra það á viðkomandi 

rekstrareiningu í samræmi við almenna reikningsskilavenju. Þeir lausafjármunir sem 

voru keyptir fyrir 2001 verða ekki eignfærðir en viðhald verður fært á viðkomandi 

rekstrareiningu (Samgönguráðuneyti e.d.). 
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4 Ársreikningur 

Sveitarfélög eru ekki eins og almenn fyrirtæki að því leyti að eiga að skila sem 

mestum hagnaði. Sveitarfélög hafa skyldum að gegna gagnvart íbúum sínum, þau 

veita ákveðna þjónustu bæði lögbundna þjónustu og valkvæða. Ársreikningar 

sveitarfélaga eru því ekki eins auðlesnir og ársreikningar fyrirtækja. Til að kynna sér 

ársreikning sveitarfélaga og til að sjá hvernig sveitarfélagið stendur er nauðsynlegt að 

þekkja vel þær tölur sem eru að baki reikningunum og einnig getur verið nauðsynlegt 

að bera saman sveitarfélög sem eru lík að stærð og þjónustustigi til að átta sig á 

stöðunni. 

Í ársreikningum sveitarfélaga eins og í ársreikningum fyrirtækja sýnir 

rekstrarreikningur yfirlit yfir tekjur og gjöld sveitarfélags og efnahagsreikningur stöðu 

eigna, skulda og eigin fjár í árslok. Auk rekstrarreiknings og efnahagsreiknings skal 

birta yfirlit yfir sjóðstreymi og skýringar. Sveitarfélög eru bundin af lögum um 

bókhald og ársreikninga að svo miklu leyti sem það skarast ekki á við 

sveitarstjórnarlög eða reglugerðir sem eru byggðar á þeim lögum. Ársreikningur 

sveitarfélags skal sýna fjárhagsáætlun til samanburðar við tölur ársreikningsins og í 

honum skal koma fram yfirlit yfir þær fjárhagslegu skuldbindingar sveitarfélagsins 

sem ekki koma fram í skuldum bókhaldsins.  

 

4.1 Rekstrarreikningur 

Rekstarreikningurinn er uppgjör yfir árlegar tekjur og gjöld sveitarfélagsins. Tekjur 

sveitarfélagsins eru aðallega skattur í formi útsvars og fasteignaskatts.  Auk þess fá 

sveitarfélög stundum greitt úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og síðan þjónustutekjur, 

leigutekjur og aðrar tekjur. Gjöld sveitarfélags eru kostnaður við rekstur sem skiptist í 

laun og launatengd gjöld, efniskostnað, kaup á þjónustu, vaxtakostnað og svo styrkir  

sem sveitarfélagið veitir. 

 

4.2 Efnahagsreikningur 

Efnahagsreikningur er yfirlit yfir eigið fé, skuldir og eignir sveitarfélags. 

Bókhaldsjafnan skuldir + eigið fé = eignir gildir eins og í efnahagsreikningum 
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fyrirtækja. Á eignahliðina eru færðir veltufjármunir og fastafjármunir. Undir 

veltufjármunum koma svo lausafé, birgðir, óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur. Í 

veltufjármunum eru einnig eignir sem hægt er að breyta í  lausafé innan eins árs. 

Fastafjármunir eru svo fasteignir, vélar, áhöld og tæki, eignahluti í félögum og 

langtímakröfur.  

 Skuldahliðin inniheldur skammtíma- og langtímaskuldir ásamt 

skuldbindingum sveitarfélagsins. Skammtímaskuldir eru skuldir sem greiðast innan 

árs. Innan skammtímaskulda eru næsta árs afborganir af langtímalánum, skuldir við 

eigin fyrirtæki, skuldir við lánadrottna, viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir. 

Langtímaskuldir eru skuldir sem greiðast eftir lengri tíma en ár. Þar á meðal eru 

skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir. 

 Mismunurinn á milli eigna og skulda er svo eigið fé samkvæmt 

bókhaldsjöfnunni. 

 

4.3 Sjóðstreymi 
 Sjóðstreymi er yfirlit yfir fjárstreymi sveitarfélagsins á árinu. Sjóðstreymið sýnir fyrst 

þá liði í rekstri sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi, það eru þeir liðir sem innihalda 

reiknaðar stærðir. Þeirra á meðal afskriftir, bókhaldslegur söluhagnaður eigna, 

gengismunur, verðbætur og breyting á lífeyrisskuldbindingum. Þessar stærðir ásamt 

breytingu á birgðum, óinnheimtum tekjum, skammtímakröfum og 

skammtímaskuldum gefa yfirlit yfir rekstrarhreyfingar ársins. Annar kafli í 

sjóðstreyminu er yfirlit yfir fjárfestingarhreyfingar. Þar koma fram greiðsluáhrif 

fjárfestinga í varanlegum rekstrarfjármunum, framlög til eigin stofnana, önnur framlög 

og fjárfesting í eignarhlutum. Þriðji kafli sjóðstreymis gefur yfirlit yfir 

fjármögnunarhreyfingar. Þar koma fram ný langtímalán tekin á árinu, afborganir af 

langtímalánum á árinu og breytingar á eigin fyrirtækjum. 

 Niðurstaðan úr sjóðstreyminu skýrir þær breytingar sem hafa orðið á  

handbæru frá ársbyrjun til ársloka. 

 

4.4 Skýringar 
Í skýringum sem fylgja ársreikningi er gerð grein fyrir öllum atriðum sem nauðsynleg 

eru til að meta afkomu sveitarfélagsins og yfirlit yfir fjárhagslegar skuldbindingar. 

Gera skal grein fyrir þeim reikningsskilaaðferðum sem beitt er við gerð 
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ársreikningsins. Í skýringum er gefið yfirlit yfir það hvernig fjármagnstekjur og 

fjármagnsgjöld greinast í einstaka þætti og yfirlit um áhrif almennra 

verðlagsbreytinga. Útlistun á afskrifuðum útistandandi kröfum fylgir og yfirlit um 

sundurliðun eignarhluta í fyrirtækjum ef við á. Lóðir og jarðeignir eru ekki í 

efnahagsreikningi og þarf að gera þeim skil á meðal skýringa. Sundurliðun á 

langtímakröfum og afborganir þeirra næstu ár eru einnig á meðal skýringa. 

Tryggingaverð lausafjármuna og tyggingaverð ákveðinna eigna sem eru tryggðar 

vegna náttúruhamfara er birt ásamt eignaskrá  fyrir bæði vélar og húseignir. Bókfært 

verð fastafjármuna er sundurliðað og skýrt hvernig það greinist á milli til dæmis 

húseigna og véla. Lífeyrisskuldbindingar sveitarfélagsins eru skýrðar út ásamt öðrum 

skuldbindingum. Að lokum eru gefnar forsendur fyrir breytingum á efnahagsreikningi 

sveitarfélagsins á rekstrarárinu. 

 

4.5 Lykiltölur í ársreikningum sveitarfélaga 
Með því að skoða ákveðnar lykiltölur í ársreikningum sveitarfélaga er hægt að bera 

saman stöðu mála hjá sveitarfélögum og sjá hvert sveitarfélagið stefnir á ákveðnum 

sviðum. Þessar lykiltölur eru góðar til að vísa veginn en varast ber að taka þær of 

bókstaflega. Gerð er krafa um að ákveðnar lykiltölur séu birtar með ársreikningum  og 

fjárhagsáætlunum sveitarfélaga. Fyrir a-hluta reikningsins eru ákveðnar tölur bornar 

saman í hlutfalli við tekjur og þær eru: skatttekjur, laun og launatengd gjöld, 

rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, rekstrarniðurstaða, veltufé frá rekstri, heildarskuldir 

og peningaleg staða. Í þúsundum á hvern íbúa sveitarfélagsins eru skýrðar: tekjur og 

þar af skatttekjur, gjöld án fjármagnsliða, heildarskuldir og peningaleg staða. Í 

hlutfalli við skuldaþak eru peningaleg staða og heildarskuldir skoðaðar og auk þess er 

birt hlutfall launa og launatengdra gjalda við gjöld, fjárfestingarhreyfingar í hlutfalli 

við veltufé, veltufjárhlutfall og eiginfjárhlutfall. Skuldaþak er reiknað sem núvirði 

þeirrar framlegðar sem ráðstafa má til hreinna afborgana og vaxta á þeim tíma sem 

sveitarfélag gerir ráð fyrir að greiða skuldir sínar. Skuldaþakið sýnir hversu miklar 

skuldir sveitarfélagið þolir til lengri tíma miðað við greiðslugetu, að gefinni framlegð 

og forsendum um meðalvexti lána og endurgreiðslutíma. 

Fyrir b-hlutann eru skoðaðar í hlutfalli við tekjur: rekstrarniðurstaða, veltufé 

frá rekstri, heildarskuldir og peningaleg staða. Að auki er birt fjárfestingarhreyfingar í 

hlutfalli við veltufé, veltufjárhlutfall og eiginfjárhlutfall. 
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Lykiltölur sem skulu birtar fyrir samstæðureikninginn eru þær sömu og fyrir b-

hlutann og þá notaðar tölur fyrir alla samstæðuna. 

Til eru margar fleiri lykiltölur en ekki er skylt að birta þær og varast skal að 

hafa of margar lykiltölur með ársreikningunum því þær geta snúist upp í andhverfu 

sína og flækt málin í stað þess að skýra út ýmsar stærðir í ársreikningunum. 
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5 Fjárhagsáætlun 

Í fyrirtækjarekstri er það fagnaðarefni ef ársreikningur sýnir meiri veltu en gert var ráð 

fyrir í upphafi árs. Þessu er ekki þannig háttað hjá sveitarfélögunum. Þar vilja menn 

halda sig innan þess ramma sem fjárhagsáætlunin setur þeim. Ef útgjöld verða meiri 

en gert var ráð fyrir í áætluninni er ekki hlaupið að því að fá aukafjármagn nema með 

lánum, sem takmarka svigrúm næstu ára á eftir, eða með auknum álögum á íbúana, 

sem er eitthvað sem sveitastjórnir forðast. Lántökur sveitarfélaga til að mæta auknum 

útgjöldum geta aðeins verið til skamms tíma því vaxtagreiðslur af lánum takmarka, 

eins og áður segir, svigrúm næstu ára. Í fjárhagsáætlunun sveitarfélaganna felast 

fjárheimildir sveitarfélags og stofnana þess til að ráðstafa tekjum þess og framlögum. 

Þeim stofnunum sveitarfélaga sem eru reknar á þjónustugjöldum að einhverju eða öllu 

leyti er ekki leyfilegt að mynda skattstofn og því mikilvægt að hafa góða yfirsýn yfir 

áætlaðar tekjur og gjöld ársins og því nauðsynlegt að hafa vel gerða fjárhagsáætlun.  

Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins tekur fyrir alla flokka sveitarfélagsins og 

áætlar fjármagn fyrir hverja stofnun og þjónustu sem er veitt. Einn tilgangur 

fjárhagsáætlunar er að tryggja það að fjármunum sveitarfélagsins sé ráðastafað í 

samræmi við ákvarðanir sveitarstjórnar. Kjörnir sveitarstjórnarmenn taka ákvarðanir 

um fjárhagsáætlunina og hvaða markmiðum unnið er eftir. Þeir forgangsraða 

fjármunum í verkefni og hafa svo eftirlit með vinnubrögðum við undirbúning 

fjárhagsáætlunarinnar. Fjárhagsáætlunin skal svo virt allt árið sem heimild til fjárútláta 

og ekki er heimilt að hverfa frá áætluninni nema með samþykkt sveitarstjórnar. 

 Í fjárhagsáætluninni kemur fram hversu miklum fjármunum skuli ráðstafað til 

einstakra málaflokka og deilda í rekstri sveitarfélagsins. Með rammafjárveitingu er 

ákveðin upphæð veitt til þjónustueininga og stjórnendum í samvinnu við starfsfólk 

falið að forgangsraða í hvaða verkefni peningarnir skuli fara. Þetta þýðir að stjórnandi 

er ekki bundinn algjörlega af fjárhagsáætluninni heldur einungis fjárhagsramma sem 

honum er settur af sveitarstjórn. Með þessu er stjórnendum fyrirtækja gefið aukið 

svigrúm til að stjórna þeirri rekstrareiningu sem þeir eru yfir. Það er viss hagræðing í 

þessu því enginn veit betur hverjar þarfir rekstrareiningarinnar eru heldur en 

stjórnandinn. Með því að veita stjórnendum þessa ábyrgð verða þeir betur í stakk 

búnir til að taka ákvarðanir varðandi fjárhagsþörf rekstrareigna sinna. En til þess að 

það gangi vel þarf að skilgreina ábyrgð stjórnenda og markið starfseminnar þarf að 



  

vera skýr og árangurinn mælanlegur. Með þ

bæði með því að gera stjórnendur meðvitaðari um fjárhagsþörfina og einnig með því 

að stjórnendur sveitarfélagsins þurfa ekki að eyða eins miklum tíma í að áætla fyrir 

rekstrareiningar sínar. Með þessu er horfið 

og tekinn upp sveigjanleiki í anda einkageirans og með þeim sveigjanleika eykst 

samkeppnishæfi rekstrareininganna um hæft starfsfólk þar sem sveigjanleikinn felur í 

sér svigrúm við ráðningar og launakjör

fá hæft starfsfólk nær sveitarfélagið að uppfylla þann tilgang að veita betri þjónustu 

með minni tilkostnaði. Tilkostnaðurinn verður minni þegar stjórnendur hafa yfirsýn og 

bera ábyrgð á sinni rekstrareiningu.

 

  

 

  

 
Þjónustutekjur

 

 

 
 

  

  

 

 

 
 

Félagsþjónusta 

  

  

  Mynd 5-1, rammafjárveiting 

 

Á mynd 5.1 má sjá hvernig rammafjárveitingar eru, ekki er

aðeins fjárhæð sem hver málaflokkur svo sér um að koma í ákveðin verkefni. 

þessu er ábyrgðinni dreift og sérhver rekstrareining verðu

meðvitaðari um fjármál innan síns málaflokks. 

Auk ráðstöfunar fjármuna á milli deilda þarf að koma fram hvaða skilyrði eru 

sett fyrir ráðstöfuninni og hversu mikinn sveigjanleika rekstrareiningarnar hafa í 

rekstri sínum. Sveigjanleikinn ákvar

og fyrr var nefnt er ekki leyfilegt að 

um tekjur og gjöld. Ekki er því leyfilegt að ráðstafa t.d. tekjum sem eru hærri en gert 

var ráð fyrir í áætluninni án samþykkis sveita

brúttófjárveitingarregla og gefur sveita

gurinn mælanlegur. Með þessu er aukið á sparnað fyrir sveitarfélögin 

bæði með því að gera stjórnendur meðvitaðari um fjárhagsþörfina og einnig með því 

að stjórnendur sveitarfélagsins þurfa ekki að eyða eins miklum tíma í að áætla fyrir 

rekstrareiningar sínar. Með þessu er horfið frá hefðbundnum skrifræðisvinnubrögðum 

tekinn upp sveigjanleiki í anda einkageirans og með þeim sveigjanleika eykst 

samkeppnishæfi rekstrareininganna um hæft starfsfólk þar sem sveigjanleikinn felur í 

sér svigrúm við ráðningar og launakjör (Gunnar Helgi Kristinsson,1999)

fá hæft starfsfólk nær sveitarfélagið að uppfylla þann tilgang að veita betri þjónustu 

með minni tilkostnaði. Tilkostnaðurinn verður minni þegar stjórnendur hafa yfirsýn og 

bera ábyrgð á sinni rekstrareiningu. 
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Leikskóli 

  

    

.1 má sjá hvernig rammafjárveitingar eru, ekki er nákvæm áætlun heldur 

hæð sem hver málaflokkur svo sér um að koma í ákveðin verkefni. 

þessu er ábyrgðinni dreift og sérhver rekstrareining verður þar af leiðandi að vera 

meðvitaðari um fjármál innan síns málaflokks.  

Auk ráðstöfunar fjármuna á milli deilda þarf að koma fram hvaða skilyrði eru 

sett fyrir ráðstöfuninni og hversu mikinn sveigjanleika rekstrareiningarnar hafa í 

leikinn ákvarðast af því hvaða leið er farin í fjárveitingum. Eins 

og fyrr var nefnt er ekki leyfilegt að bregða út af fjárhagsáætluninni. Þ

og gjöld. Ekki er því leyfilegt að ráðstafa t.d. tekjum sem eru hærri en gert 

r í áætluninni án samþykkis sveitarstjórnar. Þessi regla er kölluð 

brúttófjárveitingarregla og gefur sveitarstjórn ráðstöfunarrétt yfir tekjum sem aflað er
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essu er aukið á sparnað fyrir sveitarfélögin 

bæði með því að gera stjórnendur meðvitaðari um fjárhagsþörfina og einnig með því 

að stjórnendur sveitarfélagsins þurfa ekki að eyða eins miklum tíma í að áætla fyrir 

frá hefðbundnum skrifræðisvinnubrögðum 

tekinn upp sveigjanleiki í anda einkageirans og með þeim sveigjanleika eykst 

samkeppnishæfi rekstrareininganna um hæft starfsfólk þar sem sveigjanleikinn felur í 

Kristinsson,1999). Með því að 

fá hæft starfsfólk nær sveitarfélagið að uppfylla þann tilgang að veita betri þjónustu 

með minni tilkostnaði. Tilkostnaðurinn verður minni þegar stjórnendur hafa yfirsýn og 
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nákvæm áætlun heldur 

hæð sem hver málaflokkur svo sér um að koma í ákveðin verkefni. Með 

r þar af leiðandi að vera 

Auk ráðstöfunar fjármuna á milli deilda þarf að koma fram hvaða skilyrði eru 

sett fyrir ráðstöfuninni og hversu mikinn sveigjanleika rekstrareiningarnar hafa í 

ast af því hvaða leið er farin í fjárveitingum. Eins 

bregða út af fjárhagsáætluninni. Þetta á við bæði 

og gjöld. Ekki er því leyfilegt að ráðstafa t.d. tekjum sem eru hærri en gert 

stjórnar. Þessi regla er kölluð 

stöfunarrétt yfir tekjum sem aflað er 
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innan rekstrareininga sveitarfélagsins. Andstætt brúttófjárveitingarreglunni er 

nettófjárveitingarreglan, en þá hefur stofnunin sem aflar aukinna tekna einnig leyfi til 

að ráðstafa þeim, en það verður að vera innan þeirra marka að hlutfall milli tekna og 

útgjalda sé eins og gert var ráð fyrir í fjárhagsáætluninni. Til þess að hafa 

nettófjárveitingarregluna þarf sveitarstjórn að taka ákvörðun um það, að öðrum kosti 

gildir brúttófjárveitingarreglan. Þegar rekstrareiningar fá úthlutaðar rammaáætlanir er 

sveigjanleikinn e.t.v. ekki eins mikill og ætla mætti. Bundnir liðir svokallaðir eru oft 

ansi stór hluti af fjárveitingunni og því lítið fjármagn sem getur farið í frjálsa liði. 

Sumar rekstrareiningar sveitarfélagsins eru með mjög hátt hlutfall bundinna liða. 

Leikskólar t.d. eru með mjög hátt hlutfall af sínum rekstrarkostnaði í bundnum liðum 

eins og laun og launatengd gjöld. Reksturinn er að mestum hluta rekinn með 

starfsmannakostnaði. Hægt er að hagræða í matarkostnaði en þó takmarkað og svo 

efniskostnaði. Ef rekstrareiningar vilja ráðast í fjárfrek verkefni sem ekki rúmast á 

eins árs fjárhagsáætlunum er hægt að reka rekstrareininguna með afgangi og geyma 

afgang tveggja ára og spara þannig fyrir stærri verkefnum eða framkvæmdum. Þetta 

eykur einnig á meðvitund stjórnenda varðandi reksturinn (Gunnar Helgi Kristinsson, 

1999). 

 

5.1 Framkvæmd fjárhagsáætlunar 

Fjárhagsáætlun á að liggja fyrir í desember árið áður. Þá er búið að ákvarða um 

útsvarshlutfall, álagningu fasteignaskatts og hinna ýmsu þjónustugjalda fyrir komandi 

ár. Vinna við gerð fjárhagsáætlunarinnar er almennt mun vandaðari en áður var. 

Stjórnarmenn leggja mikið í það að gera áætlunina sem raunhæfasta og er áætlunin 

sjálf notuð sem stjórntæki við rekstur sveitarfélagsins. Í 61. gr. sveitarstjórnarlaga er 

sagt að sveitarstjórnir skulu gæta þess sem kostur er að heildarútgjöld, þar með talin 

rekstrarútgjöld, fari ekki fram úr heildartekjum þess. Á  haustmánuðum, og stundum 

oftar, er fjárhagsáætlunin þó endurskoðuð og gerðar þær breytingar sem þarf að gera 

til að hafa fjárlög sveitarfélgsins í takt við raunstöðu.  

Fjárhagsáætlunum er oft skipt í þrjá flokka eftir því hversu mikil vinna er lögð 

í  þær. 

 Viðmiðunaráætlanir eru áætlanir sem gerðar eru með fyrri ár að viðmiði. Þær 

eru sveigjanlegar, einfaldar og byggja á þekktum forsendum. Þær byggja á 
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rekstarniðurstöðu fyrra árs eða ára. Þær eru einfaldar og það kemur ekki fram hvaða 

markmið eru með fjárveitingum og hvaða markmið eru með ákveðnum deildum. 

 Verkefnaáætlanir byggja á skýrum markmiðum og tilteknum verkefnum sem 

eru tilgreind með markmið deildanna í huga. Þess konar áætlun er tímafrek en 

kostirnir eru þeir að deildum eru sett markmið og kostnaður og ávinningur er metinn 

áður en ákvörðun um framkvæmd er tekin. Hverri deild er lýst og þær flokkaðar og 

þeim tilgreind ákveðin markmið með hverju verkefni. 

 Núllgrunnsáætlanir eru þannig framkvæmdar að öll starfsemi málaflokks, 

stofnunar eða fyrirtækis er brotin niður og metin frá grunni. Allar tillögur um fjárþörf 

eru því rökstuddar. Hvert verkefni stofnunar er tekið og því lýst, markmið þess skoðuð 

og einnig væntanlegur kostnaður ásamt væntanlegum árangri. Stjórnendur vinna þessa 

áætlun sem gerir yfirstjórn auðveldara að taka endanlega ákvörðun um fjárþörf í 

hverju tilviki. Þessi áætlunargerð er gríðarlega tímafrek og ekki raunhæft að gera hana 

nema á nokkurra ára fresti fyrir hverja stofnun. 

 Þegar vel árar er freistandi að auka þjónustustig sveitarfélaganna en hafa ber í 

huga að þegar herðir að þá verður erfiðara að taka burtu þjónustu sem hefur verið í 

boði áður. Við niðurskurð eru sveitarstjórnarmenn, og almennt þeir sem standa í 

niðurskurði, varkárir. Smáskrefakenningin hefur verið nefnd í þessu samhengi en hún 

snýst um það að þeir sem þurfa að taka ákvarðanir hafi takmarkaðar upplýsingar til að 

vinna úr og að þeir hafi takmarkaða getu til að vinna úr þeim upplýsingum sem þeir 

hafa. Í flóknum heimi með flóknum vandamálum reyna ákvarðanatakendur að stytta 

sér leið með ýmsum hætti samkvæmt smáskrefakenningunni. Ein leiðin sem farin er 

til að koma sér í gegnum vandræði er að taka smá skref, við það er einmitt kenningin 

kennd. Það að fara rólega og gera litlar breytingar felur í sér mun minni áhættu og 

sérstaklega þegar upplýsingar eru af skornum skammti og ef til vill ekki hægt að 

treysta þeim upplýsingum sem eru til staðar. Við fjárhagsáætlanagerð gildir þá að með 

smáskrefakenningunni taka menn útgangspunkt í fjárhagsáætlun og niðurstöðu fyrra 

árs og gera smávægilegar breytingar, skera ýmist niður eða bæta við, en þó aðeins í 

litlu mæli. Sveitarstjórnarmenn forðast þannig allar stærri breytingar og má segja að 

með þessu eru tekin smá skref sem munu væntanlega ekki mæta eins miklum 

mótmælum og ef kæmi til stórfellds niðurskurðar. Vandinn við þessa kenningu er að 

hún gefur engin greinargóð svör við því hvers vegna fjármunum er eytt eins og þeim 

er eytt. Hún hefur engar aðferðir til að leggja mat á þær breytingar sem eiga sér stað 
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og hún virðist gera ráð fyrir því að þær breytingar sem ekki leiða til kreppu séu 

ásættanlegar (Gunnar Helgi Kristinsson, 1999) 

 

5.2 Samræmi fjárhagsáætlunar og ársreiknings 

Hluti af verkefninu var að skoða ársreikninga sveitarfélaga með fjárhagsáætlanirnar til 

hliðsjónar. Ársreikningar tveggja stórra og tveggja minni sveitarfélaga voru skoðaðir 

með það í huga hvort miklar breytingar hafi verið gerðar frá upprunalegu áætluninni. 

  

„Reynslan hefur kennt okkur það að það koma alltaf upp mál sem þarf að leggja 

fjármuni í hversu vel sem þú áætlar.  Því er liður á fjárhagsáætlunni sem heitir 

ýmislegt ófyrirséð og hefur hann oftast dekkað þau fjárútlát en ekki alltaf.  

Umhverfi sveitarfélaga er þannig að það er bæði erfitt að áætla tekjur og áætla 

gjöld, því er nauðsynlegt að hafa þá reglu við áætlunina að gera ráð fyrir 

hámarks gjöldum en lámarkstekjum, þannig farnast mönnum best í þessum 

efnum og tala ég af þó nokkurri reynslu.“ (Kristinn Jónasson, munnleg heimild, 

27.apríl 2009). 

  

Sveitarstjórnarmenn gera sér grein fyrir þessu og á hverju ári eru gerðar töluverðar 

breytingar á fjárhagsáætluninni. 

5.2.1 Kópavogsbær 2007  
 Í ársreikningum Kópavogsbæjar árið 2007 eru birtar tölur úr endanlegri 

útgáfu fjárhagsáætlun þess árs. Í birtri fjárhagsáætlun fyrir árið 2007 kom í ljós að 

töluverðar breytingar höfðu verið gerðar yfir árið. Í töflu 5-1 sést yfirlit yfir helstu 

tekju- og gjaldaliði með upprunalegu fjárhagsáætlunina og svo endanlegu útgáfuna til 

hliðsjónar við ársreikninginn. Mismunur á liðunum er neikvæður fyrir alla liði. Bæði 

tekjur og gjöld voru töluvert meiri en áætlað hafði verið bæði við upphaflegu 

áætlanagerðina og leiðréttu áætlunina. Tölurnar eru teknar upp úr a-hluta 

ársreikninganna. Tölurnar í aftasta dálkinum, Mismunur, er mismunur á 

fjárhagsáætluninni eins og hún var í upphafi og svo ársreikningunum. Munurinn á 

launum og launatengdum gjöldum er -6% á meðan annar rekstrarkostnaður kom út 

með -17% sem er nálægt því að vera 1/5 hluti af áætluninni. Skatttekjur voru 6% hærri 

á meðan aðrar tekjur voru 30% hærri. Allir liðir sýndu einnig töluverðan mun á 

leiðréttu áætluninni og svo útkomu ársins. Rekstrarniðurstaðan var með 35% mismun 

frá upprunalegu áætluninni og 32% frá leiðréttri áætlun sem verður að teljast 
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töluverður munur. Laun og launatengdu gjöldin komu best út með einungis 1% eftir 

leiðrétta áætlun. Enda er það sá liður sem ætti að vera í nokkuð föstum skorðum í 

kjarasamningum hjá sveitarfélaginu. 

 

 

 

Tafla 5-1, Stærðir úr fjárhagsáætlun og ársreikningum Kópavogsbæjar 2007, allar fjárhæðir eru í þús. kr. 

  Kópavogsbær 2007 
  Fjárhagsáætlun Leiðrétt áætlun Ársreikningur Mismunur 
Laun og 
launatengd gjöld       5.961.472 kr.        6.280.075 kr.       6.360.956 kr.  -     399.484 kr.  
Annar 
rekstrarkostnaður       4.615.395 kr.        4.901.012 kr.       5.560.241 kr.  -     944.846 kr.  

Skatttekjur     10.253.792 kr.      10.497.792 kr.     10.963.483 kr.  -     709.691 kr.  

Aðrar tekjur       3.330.583 kr.        3.565.235 kr.       4.734.935 kr.  - 1.404.352  kr.  

Rekstrarniðurstaða       2.022.714 kr.        2.137.047 kr.       3.126.506 kr.  - 1.103.792  kr.  

 

5.2.2 Reykjavíkurborg 2007 

Í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar sem var samþykkt þann 19. desember 2006 voru 

birtar þær tölur sem eru í fremsta dálki í töflu 5-2. Í sömu töflu er einnig birt leiðrétt 

fjárhagsáætlun fyrir sama ár en hún var birt með ársreikningnum. Mismunurinn á 

þeim tölum eru þær breytingar sem gerðar voru yfir árið. Í þriðja dálki eru svo 

raunverulegar tölur fyrir reikningsárið og loks í síðasta dálki kemur mismunur á fyrstu 

fjárhagsáætlun og svo loka niðurstöðu ársins. Munurinn á launum og launatengdum 

gjöldum var -4% og -5% í öðrum rekstrarkostnaði. Skatttekjurnar voru einnig nokkuð 

nálægt upphaflegri áætlun eða með -5% mismun á meðan aðrar tekjur voru 

vanáætlaðar um 27% fyrir árið. Rekstarniðurstaðan fyrir árið 2007 var svo 39% hærri 

en áætlað var fyrir reikningsárið. Það vekur athygli fyrir leiðréttar tölur að laun og 

launatengd gjöld voru áætluð hærri en þau voru í raun, það er eina stærðin sem var 

áætluð hærri en hún reyndist. Annar rekstrarkostnaður og skatttekjur voru áætlaðar 

einungis 2% og 1% frá því sem reyndist vera á meðan aðrar tekjur voru vanáætlaðar 

um 32% í leiðréttri áætlun sem er meiri munur en í upphaflegu áætluninni. 

Rekstrarniðurstaðan var leiðrétt og áætluð töluvert hærri í leiðréttu áætluninni en var  

þó 29% frá raunverulegri niðurstöðu. Bæði Reykjavíkurborg og Kópavogsbær 

vanáætluðu rekstrarniðurstöðu sína um þriðjung og komu þau þeim þriðjungi betur út 
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en áætlað var. Árið 2007 var reyndar mjög gott ár fyrir fyrirtæki og sveitarfélög og 

mikill uppgangur var það ár. 

 

Tafla 5-2, Stærðir úr fjárhagsáætlun og ársreikningum Reykjavíkurborgar 2007, allar fjárhæðir eru í þús. 
kr. 

  Reykjavíkurborg 2007 
  Fjárhagsáætlun Leiðrétt áætlun Ársreikningur mismunur 
Laun og 
launatengd gjöld   25.913.075 kr.     27.421.415 kr.        27.111.504 kr.  -  1.198.429 kr. 
Annar 
rekstrarkostnaður   21.342.215 kr.     22.081.485 kr.      22.544.270 kr.  -  1.202.055 kr. 
Skatttekjur   43.759.967 kr.     45.429.567 kr.        45.949.327 kr.  -  2.189.360 kr. 
Aðrar tekjur   10.774.402 kr.     10.159.277 kr.        14.846.295 kr.  -  4.071.893 kr. 

Rekstrarniðurstaða   13.722.831 kr.     15.900.696 kr.        22.468.053 kr.  -  8.745.222 kr. 

 

5.2.3 Grundarfjarðarbær 2007 
Fyrra af tveimur smærri sveitarfélögum sem voru tekin til skoðunar var 

Grundarfjarðarbær. Í Grundarfirði búa rétt tæplega 1000 manns og sveitarfélagið því 

allt minna í sniðum en hin tvö stærri. Í tölunum sem eru í töflu 5-3 koma fram þær 

tölur sem voru birtar í fjárhagsáætlun Grundarfjarðarbæjar, leiðréttar áætlunartölur 

sem birtust með ársreikningi sveitarfélagsins og síðan endanleg niðurstaða. Mismunar 

talan er mismunurinn á upphaflegu fjárhagsáætluninni og endanlegum ársreikningi. 

Það er áberandi meiri munur á áætluðum launa og launatengdum kostnaði miðað við 

stærri sveitarfélögin tvö. Það munaði 13% frá upphaflegu áætluninni en eftir breytingu 

munaði ennþá 12%. Annar rekstrarkostnaður var 12% lægri í upphaflegu áætluninni 

en eftir breytingar á áætluninni munaði einungis 0,03% sem er ekki marktækur munur. 

Það voru talsverðar breytingar á tekjuliðunum bæði frá upprunalegu áætluninni, þeirri 

breyttu og svo endanlegri útkomu. Skatttekjur voru 8% vanáætlaðar í upphafi, en aðrar 

tekjur voru vanáætlaðar um 13% í upphaflegu fjárhagsáætluninni en fóru upp í 32% 

miðað við breyttu útgáfuna. Rekstrarniðurstaðan kom einnig út með miklum mun á 

milli fjárhagsáætlunarinnar, breyttu áætlunarinnar og svo lokaniðurstöðu. Í upphafi 

var gert ráð fyrir 42% lakari afkomu en við breytingar á fjárhagsáætlun gerðu menn 

aftur á móti ráð fyrir 40% betri afkomu en raunin varð. Það eru þó talsvert minni 

upphæðir í sem um ræðir en í stærri sveitarfélögunum og einstakir útgjalda eða 

tekjuliðir hafa meiri áhrif á niðurstöðuna. 
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Tafla 5-3, Stærðir úr fjárhagsáætlun og ársreikningi Grundarfjarðarbæjar 2007 

  Grundarfjarðarbær 2007 
  Fjárhagsáætlun Leiðrétt áætlun Ársreikningur Mismunur 
Laun og 
launatengd gjöld 

           
244.350.000 kr.    246.960.000 kr.       279.261.342 kr.  -34.911.342 kr. 

Annar 
rekstrarkostnaður 

           
154.745.000 kr.    175.809.000 kr.  175.868.181 kr.  - 21.123.181 kr. 

Skatttekjur 
           

398.500.000 kr.    426.960.000 kr.   431.750.482 kr.  - 33.250.482 kr. 

Aðrar tekjur 
              

78.030.000 kr.     61.427.460 kr.    89.849.912 kr.  - 11.819.912 kr. 

Rekstrarniðurstaða 
                

2.395.200  kr.      5.787.460 kr.           4.143.835 kr.  -   1.748.635 kr. 
 

5.2.4 Stykkishólmsbær 2007 

Stykkishólmur er annað af minna sveitarfélögunum sem skoðuð voru til að athuga 

hvernig fjárhagsáætlanir hafi staðist. Í Stykkishólmi búa um það bil 1200 manns og er 

bærinn í svipuðum stærðarflokki og Grundarfjarðarbær. Tafla 5-4 er sett upp eins og 

töflur hinna sveitarfélaganna. Í fremsta dálki eru tölur úr upphaflegu 

fjárhagsáætluninni sem var samþykkt þann 14. desember 2007. Í öðrum dálki eru tölur 

úr fjárhagsáætluninni sem er birt með ársreikningi sveitarfélagsins. Í þiðja dálki eru 

svo tölur úr ársreikningi sem sýna raunverulega niðurstöðu þessa liða. Síðasti 

dálkurinn er svo mismunurinn á upphaflegu fjárhgasáætluninni og ársreikningnum. 

Eins og hjá öllum hinum sveitarfélögunum voru laun og launatengd gjöld vanáætluð. 

Munurinn var 7% miðað við upphaflegu fjárhagsáætlunina en fór svo í 13% í síðustu 

útgáfu af áætluninni. Annar rekstrarkostnaður var áætlaður helmingi meiri, 96%, en 

hann varð í rauninni, í breyttu áætluninni var munurinn kominn  niður í 35%, sem er 

mjög úr takt við það sem við höfum séð hjá hinum sveitarfélögunum þar sem 

kostnaður var vanáætlaður í öllum tilvikum, mismikið þó. Skatttekjur sveitarfélagsins 

voru mun hærri en gert var ráð fyrir í upphafi. Þar munaði um 12%, og eftir breytingu 

fór það uppí 15%. Aðrar tekjur voru hins vegar á skjön við það sem við höfum séð hjá 

hinum sveitarfélögunum. Stykkishólmur skar sig úr hópnum. Aðrar tekjur voru 

ofáætlaðar um 5% í upphafi en 29% í breyttu fjárhagsáætluninni. Stykkishólmur er 

eina sveitarfélagið sem skilaði lélegri afkomu en búist var við. Afkoman var 48% 

lægri en gert var ráð fyrir en eftir breytingu var munurinn kominn niður í  1%. 
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Tafla 5-4, Stærðir úr fjárhagsáætlun og ársreikningi Stykkishólmsbæjar 

  Stykkishólmsbær 2007 

  Fjárhagsáætlun Leiðrétt áætlun Ársreikningur Mismunur 
Laun og 
launatengd gjöld 

           
329.491.000 kr.  

        
307.889.000 kr. 353.159.944 kr.   - 23.668.944 kr. 

Annar 
rekstrarkostnaður 

           
322.423.000 kr.  

           
222.185.000 kr. 164.902.549 kr.   157.520.451 kr. 

Skatttekjur 
           

467.152.000 kr.  
           

456.052.000 kr. 533.473.740 kr.   - 66.321.740 kr. 

Aðrar tekjur 
              

99.139.000 kr.  
           

121.305.000 kr.  94.353.244 kr.       4.785.756 kr. 

Rekstrarniðurstaða 
              

31.307.000 kr.  
              

21.307.000 kr.   21.178.934 kr.     10.128.066 kr. 
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6 Niðurstöður 

 

Í þessu verkefni var farið yfir reikningsskil sveitarfélaganna almennt og helstu lög og 

reglur er lúta að reikningsskilum þeirra skoðuð. Fjárhagsáætlun sveitarfélaganna fékk 

svo sérstakan sess sem partur af reikningsskilunum enda grunnurinn að öllum 

fjárúthlutunum sveitarfélagsins. Ársreikningurinn er svo miðaður við 

fjárhagsáætlunina og tölurnar bornar saman. Þær ættu að vera í takt við hvora aðra en  

raunin er önnur. Ársreikningur og fjárhagsáætlun fjögurra sveitarfélaga var skoðaður 

með það í huga að sjá hvort mikill munur væri á áætlun og raunútkomu 

sveitarfélaganna. Sveitarfélögin hafa leyfi til að breyta fjárhagsáætluninni og verður 

að teljast hér um bil engar líkur á því að ekki þurfi að gera einhverjar breytingar á 

hverju ári, enda mikið sem getur komið upp á og breyst á einu ári. Tvö 

sveitarfélaganna voru tvö stærstu sveitarfélög landsins og hin tvö voru í minni 

kantinum. Áhugavert var að sjá hvort eitthvert mynstur væri á milli sveitarfélaganna. 

Þrátt fyrir að einungis hafi verið skoðuð fjögur sveitarfélög og aðeins eitt reikningsár 

var hægt að sjá klárlegan mun á áætlunum tveggja stóru og svo tveggja litlu. 

Mismunurinn á áætlununum og ársreikninginum var mjög líkur hjá stærri 

sveitarfélögunum. Á mynd 7-1 sést mismunur á upprunalegu fjárhagsáætluninni og 

endaniðurstöðu í ársreikningi. 

 
Mynd 6-1, samanburður á niðurstöðum 

 Á 1. bili eru laun og launatengd gjöld, 2. bil er annar rekstrarkostnaður, 3. bil 

eru skattekjur, 4. bil sýnir síðan aðrar tekjur og loks 5. bil þar sem rekstrarniðurstaðan 

er. Það vekur athygli hversu mikið mynstur er í þessu að Stykkishólmi 
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undanskildnum. Laun og launatengdir liðir og skatttekjur virðast koma best út og öll 

sveitarfélög koma út með svipaðar prósentutölur. Þetta ár vanáætluðu þau öll þessa 

liði. Þessir liðir eru þeir liðir sem helst eru í föstum skorðum hjá sveitarfélögunum. 

Laun og launatengdir liðir eru oftar en ekki bundnir í kjarasamningum og auðvelt ætti 

að gera sér grein fyrir því hver útgjöldin verða í þann lið. Skatttekjur eru einnig 

nokkuð stöðugar og áætlaðar fram í tímann nokkuð raunhæft. Annar rekstrarkostnaður 

er áhugaverður liður að því leyti að gríðarlegur munur er á fjárhagsáætlun 

Stykkishólmsbæjar og svo raunverulegu niðurstöðunnar. Stór útgjaldaliður hefur 

annað hvort dottið alveg út eða jafnvel frestast. Dæmi um stóra liði sem gætu haft 

viðlíka áhrif er t.d. snjómokstur sem gæti verið mjög mikill eitt árið og nánast enginn 

næsta ár þar á eftir. Ekki er nokkur leið að gera sér alveg grein fyrir því hvernig það 

fer. Annað sem skiptir máli er að Stykkishólmur er tiltölulega smátt sveitarfélag og þó 

svo að munurinn hafi verið 96%, þá þarf mun lægri upphæð að breytast til að hafa stór 

áhrif á heildarliðinn heldur en t.d. í Reykjavík eða Kópavogi þar sem allt er stærra í 

sniðum og mun meiri útgjaldaliðir og stærri.  Aðrar tekjur voru vanáætlaðar hjá öllum 

fyrir utan Stykkishólm, en þó voru þeir nær því að meta rétt en hin þrjú sveitarfélögin.  

Öll sveitarfélögin voru langt frá því að áætla rétt um rekstrarniðurstöðu. Enn 

sker Stykkishólmur sig úr og er eina sveitarfélagið sem áætlar betri rekstrarniðurstöðu 

en varð í raun. En þetta var upprunalega fjárhagsáætlunin, þeir gerðu breytingar á 

árinu og í þeim breytingum voru þeir með hér um bil sömu tölu og í ársreikningnum. 

Árið 2007 var einstaklega gott fyrir fyrirtæki á Íslandi. Mikil uppsveifla var í 

hagkerfinu og sveitarfélögin nutu þess líka með aukum tekjum og hagstæðari rekstri. 

Mikill vöxtur var almennt, þessi vöxtur gæti hafa skekkt myndina þar sem öll 

sveitarfélögin, fyrir utan Stykkishólm, vanáætluðu tekjur og rekstrarniðurstöðu ársins. 

Ekkert verður sagt um það hvort þessar tölur hafi verið óeðlilegar, en þó verður að 

taka árferðið með í reikninginn. Einungis var skoðað þetta eina ár og niðurstaðan er 

skýr. Fjárhagsáætlunin var í besta falli sæmileg nálgun. Miklar breytingar urðu á 

flestum liðum þetta einstaka ár. Í einhverjum liðum var breytingin veruleg, jafnvel 

eftir breytingar sem gerðar voru á fjárhagsáætluninni.  

Fjárhagsáætlunin er nauðsynlegur þáttur í reikningsskilum sveitarfélaganna og 

ljóst að því nánari sem áætlanagerðin er þeim mun líklegra er að hún sýni 

raunverulegar tölur sem hægt er að búast við. Í dag er umhverfið hins vegar þannig að 

einn mánuður er langur tími í fjármálum og því ekki auðvelt að áætla ár fram í tímann. 

Árin 2008 og 2009 verða að öllum líkindum með miklum frávikum frá áætlun og 
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áhugavert væri að skoða hvernig áætlanir standist. Hægt er að búast við því að 

rekstrarniðurstaða ársins 2008 verði lakari en búist var við, sérstaklega hjá þeim 

sveitarfélögum sem eru skuldsett. 

Það hefur verið áhugavert að skoða sveitarfélögin og kynna sér reikningsskil 

þeirra, þetta hefur vakið áhuga minn enn frekar á reikningsskilum sveitarfélaga og 

mun ég fylgjast með þegar samþykktir ársreikningar fara að birtast á heimasíðum 

sveitarfélaganna. 
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