


60+  EHE   

- II -

Háskólinn á Akureyri 

Rekstrar- og viðskiptadeild 

Námskeið Lokaverkefni 1106 

Heiti verkefnis 60+ 

Verktími Janúar-Maí 2003 

Nemandi Eva Hrund Einarsdóttir 

Leiðbeinandi Bjarni P. Hjarðar 

Umsjónarmaður námskeiðs Bjarni P. Hjarðar 

Upplag 7 eintök og þrír geisladiskar 

Blaðsíðufjöldi 88 

Fjöldi viðauka 9 

Útgáfu- og notkunarréttur Lokað til 2005 



60+  EHE   

- III -

Yfirlýsingar 
 

„Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og það er 

afrakstur eigin rannsókna “. 

_______________________________________________ 
Eva Hrund Einarsdóttir 

 

„Það staðfestist hér með að verkefni þetta fullnægir að mínum dómi 

kröfum til prófs í námskeiðinu LOK 1106 “. 

_______________________________________________ 
Bjarni P. Hjarðar 

 



60+  EHE   

- IV -

Abstract  
Running a private nursing home and related services for people over the age of 

sixty is a complex operation. The envisioned goal of the idea presented here is 

the building of a village for people over the age of sixty in which a wide array 

of services would be available to meet the needs of this consumer group. It 

would thus be possible to make use of beneficial linkages, multiplier effects 

and economies of scale. The purpose of the 60+ business plan is to investigate 

whether there is a need for such a service among people over sixty and whether 

such a venture could be profitable. 

The venture requires the positive disposition of the Icelandic government, as it 

is entirely up to the authorities to provide the necessary licences and financing. 

First, however, it is necessary to demonstrate a need for the service. The most 

straightforward way of assessing the need for such a service is to look at 

waiting lists for similar services elsewhere, from which we can conclude that 

the need is present, albeit not quite to the extent assumed in the business plan.  

In the future  the demand is expected to increase as the nation ages, and a new 

and larger older generation appears on the scene.  It should  also be noted that 

the Akureyri District Hospital (FSA) has stated that it would rather not run a 

nursing ward for the elderly.  

For this venture to succeed it is essential to regard the project as a long-term 

investment that will require considerable long term capital and loans. The 

business plan states clearly that most of the financing can be obtained from 

grants from the local authorities in Akureyri and the organizations of the 

elderly, which means that the financial risk undertaken by shareholders will be 

kept to a minimum with venture capital of just ISK 4.000.000-. 

Financial calculations show that 60+ is not an attractive investment opportunity 

if the basic assumptions provided here hold true; as the project is not expected 

to reach 12% annual returns. The expected returns are of 8.6%, which is less 

than the average cost of capital; that is, 11.3%. It is therefore clear that for the 

venture to succeed, increased government contributions would be needed in the 

form of higher patient subsidies. If the same patient subsidies currently 

received by the Sóltún nursing home in Reykjavík are inserted into the model, 
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the situation is reversed. In this case the expected returns are 21.4%, which is 

far above the average cost of capital. 

The success of this venture is therefore heavily dependent on the success of 

negotiations with the Icelandic authorities with regards to grants and patient 

subsidies. 
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Samantekt 
Við einkarekstur hjúkrunarheimilis og þjónustu sem tengist aldurshópnum 60+ 

er að mörgu að hyggja. Markmið hugmyndarinnar er að byggt verði þorp fyrir 

60 ára og eldri þar sem víðtæk þjónusta yrði til staðar til að koma til móts við 

væntingar neytenda og reynt væri að nýta sem best samlegðaráhrif og 

hagkvæmni stærðar. Tilgangur viðskiptaáætlunarinnar 60+ er að athuga hvort 

þörf fyrir slíka þjónustu sé meðal fólks yfir sextugu og hvort slíkur rekstur sé 

arðbær.  

Reksturinn krefst jákvæðrar afstöðu yfirvalda því algjörlega er í höndum 

ríkisins að veita leyfi og fjármagn. Fyrsta verk er þó að sýna fram á þörf fyrir 

þjónustuna og er einfaldast að líta til biðlista, en þar virðist sem þörfin sé til 

staðar, þó ekki í þeim mæli sem gert er ráð fyrir í áætluninni. Þar kemur til að á 

næstu árum mun þörfin aukast því þjóðin eldist og fram koma ný sjónarmið 

nýrrar elstu kynslóðar. Einnig má nefna að FSA vill síður reka hjúkrunardeild.  

Ef fara á út í þennan rekstur þarf að líta á verkefnið sem langtímafjárfestingu, 

þar sem miklar fjárhæðir verða bundnar í fjárfestingum og lánum. Skýrt kemur 

fram í áætluninni að Framkvæmdarsjóður aldraðra og Akureyrarbær leggja til 

mestu fjárhæðirnar í formi styrkja, sem þýðir að ekki liggur mikil áhætta á 

herðum rekstraraðila. Þeir þurfa einungis að leggja til hlutafé upp á 4.000.000.- 

kr.  

Útreikningar sýna að 60+ er ekki gott rekstrartækifæri ef þær forsendur sem 

lagðar eru til grundvallar standast. Áætlunin stendur ekki einu sinni undir 12% 

raunávöxtun á eigið fé. Ávöxtun sem hægt er að gera er 8,6% og er það minna 

heldur en veginn meðalkostnaður fjármagns, sem er 11.3%. Er því ljóst að 

dæmið gengur ekki upp nema að daggjöld frá ríki verði hækkuð all verulega.  

Ef sett eru inn í líkanið þau daggjöld sem Sóltún í Reykjavík er að fá, má segja 

að dæmið snúist algjörlega við. Þar má gera kröfu um 21,4% ávöxtun sem er 

langt yfir meðalkostnaði fjármagns. Fer þessi rekstur því algjörlega eftir því 

hversu vel samningar takast við ríkið, bæði hvað varðar daggjöld sem og styrki.  
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1. Inngangur 
Þegar horft er til þess hvar ný viðskiptatækifæri liggja í framtíðinni er ekki 

hægt að horfa fram hjá þeirri staðreynd að aldurssamsetning þjóðarinnar er að 

breytast mjög hratt. Eins og þróunin er munu tækifærin að öllum líkindum 

liggja hjá eldri hóp þjóðfélagsins þar sem þessi hópur hefur safnað upp eignum 

og fjármunum og hefur nú loksins tíma til að njóta góðs af erfiði sínu.  

Reyndar má benda á að um leið og aldurssamsetningin breytist mun þeim sem 

sinna þjónustu við þennan aldurshóp hlutfallslega fækka um leið. Til mikillar 

hagræðingar þarf að koma í þessum málum og skoða þarf vel hvernig best er að 

nýta mannauð, peninga, tækni og skipulag þannig að vel fari. Felst hugsanlega 

hagræðing í því að samhæfa alla þá þjónustu sem í boði er og færa hana nær 

þeim einstaklingum sem þurfa á henni að halda og lengja þannig þann tíma sem 

fólk getur búið heima hjá sér?  

Tilhneiging hefur verið í þá átt að líta á aldur eða elli sem eitthvað neikvætt 

sem jaðrar við að vera vandamál. Af hverju ekki að búa til þannig umhverfi að 

fólki líði eins og að nýtt líf sé að hefjast á þessum tímamótum og skapa 

jákvæðan grunn með því að tryggja að þau þægindi og öryggi sem þessi 

aldurhópur þarfnast verði örugglega til staðar þegar á þarf að halda? Ein leið til 

þess er að byggja upp fallegt hverfi fyrir þá sem hafa náð sextugs aldri, 60+, þar 

sem öll sú þjónusta sem óskað er eftir, er til staðar og á viðráðanlegu verði. Því 

jú,  

það skiptir ekki mestu að bæta árum 

við líf sitt, heldur hitt að bæta lífi við ár sín 
 (Alexis Carrel) 

Tilgangur og markmið 

Markmið þessa verkefnis er að gera viðskiptaáætlun og gaumgæfa 

rekstrargrundvöll fyrir þetta fyrirkomulag á Akureyri, þar sem einkaaðilar í 

samvinnu við sveitarfélag og ríki geti byggt upp heilt hverfi sem veitir flest alla 

þá þjónustu sem aldurshópurinn 60+ þarf á að halda allt þar til yfir líkur. Flestir 

eiga að öllum líkindum þá ósk heitasta að geta búið heima sem lengst með 

greiðan aðgang að þeim stuðningi sem til þarf. Hingað til hefur þó vantað 
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töluvert upp á þá heimaþjónustu og heimahjúkrun sem þörf er fyrir, til að hægt 

sé að uppfylla þessa ósk. 

Afmörkun  

Verkefnið er þáttur í þeirri undirbúningsvinnu sem þarf að eiga sér stað áður en 

lagt er í svona framkvæmd. Markaðsumhverfið verður greint sem og tillögur 

gerðar að uppbyggingu hverfisins, eftir skoðun á því sem í boði er fyrir þennan 

aldurshóp. Tekið verður mið af þeirri starfsemi sem fyrir er á Akureyri ásamt 

því að skoðuð eru þrjú hjúkrunarheimili, Sóltún, Grund og Hrafnista. Síðan 

verða helstu forsendur fyrir arðsemismati greindar til að hægt sé að sjá hvort 

verkefnið standi undir 12% raun ávöxtunarkröfu á eigið fé miðað við almenn 

daggjöld frá ríki. Ef ekki, að athuga þá hvers má vænta að ávöxtun verði miðað 

við þau daggjöld sem einkarekna hjúkrunarheimilið Sóltún er að fá. 

Reynt verður að hafa uppbyggingu verkefnisins á þá leið að auðvelt verði að 

vinna áfram með verkefnið ef til framkvæmda kemur. Akureyrarbær hefur að 

einhverju leyti skoðað þessa hugmyndafræði og gert samstarfssamning við 

fulltrúa Hrafnistu um að nýta þekkingu og reynslu beggja aðila til aukinnar 

hagkvæmni í rekstri, betri og fjölbreyttari þjónustu við aldraða, en Hrafnista 

hefur hafið uppbyggingu á svipuðu þorpi í Hafnarfirði.1 Vegna annarra 

framkvæmda Akureyrarbæjar fyrir aldraða hefur þessi hugmynd því miður 

verið lögð til hliðar tímabundið, en samkvæmt Kristjáni Júlíussyni bæjarstjóra 

verður þessu hrint í framkvæmd, spurningin er bara hvenær og hvernig.2

Framkvæmd 

Verkefnið er unnið sem lokaverkefni í Viðskipta-og rekstrardeild við 

Háskólann á Akureyri. Vinnan fór fram á tímabilinu janúar-maí 2003. 

Uppbygging skýrslunnar er þannig sett upp að fyrst er samantekt úr 

viðskiptaáætluninni, síðan er verkefninu skipt í fræðilega umfjöllun sem er 

jafnframt lýsing á þeirri aðferðafræði sem notuð er við gerð viðskiptaáætlunar, 

markaðsgreiningar og arðsemismats. Þá er farið í úttekt og skýringar á 

öldrunarþjónustu og ýmsum öldrunarstofnunum, markaðurinn greindur, tillaga 

 
1 Karl Guðmundsson 2003  
2 Kristján Þór Júlíusson 2003. 
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gerð að uppbyggingu og arðsemismat reiknað út. Að lokum eru niðurstöður 

settar fram. 
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2. Aðferðarfræði viðskiptaáætlana 
Góð hugmynd nægir ekki ein og sér til að ná árangri. Fleira þarf að koma til ef 

hugmyndin á að komast á framkvæmdastig og verða að veruleika. 

Viðskiptaáætlun sýnir fram á möguleika framkvæmdar og má segja að góð 

hugmynd sé upphaf að góðri viðskiptaáætlun. Viðskiptaáætlun er í raun tæki til 

að skoða hvort hugmynd er vænleg til árangurs eða líkleg til að verða að engu. 

Henni er ætlað að sýna hæfni fyrirtækis til að selja nægilega mikið af vöru og 

þjónustu svo það skili arðsemi sem dregur að fjárfesta.3

2.1.1 Hlutverk og markmið 

Viðskiptaáætlun er ætlað að skýra hugmyndir með raunsæjum augum og  

rannsaka hvaða mörkuðum þær þjóna og hvaða lausnir fyrirtæki ætli að bjóða. 

Henni er ætlað að gefa sannfærandi heildarmynd af því hvort grundvöllur sé 

fyrir arðsömum rekstri og vekja þannig áhuga atvinnufjárfesta.  

Viðskiptaáætlun dregur upp mynd af starfsumhverfinu og hvernig fyrirtækið 

getur brugðist við því. Þannig er hún mikilvægur leiðarvísir og stjórntæki sem 

gefur yfirsýn yfir reksturinn til að skilja eðli hans og stöðu, hvert fyrirtækið 

stefnir og hverjir möguleikar þess eru.4

2.1.2 Innihald 

Viðskiptaáætlun hefur að geyma upplýsingar um styrkleika og veikleika 

fyrirtækis, atvinnugreinina og markaðinn sem og fjármálaforsendur 

fyrirtækisins. Mikilvægt er að skýrt komi fram hvert hlutverk hennar er og hún 

sé sett fram á skýran og skorinorðan hátt.5

Viðskiptaáætlanir verða að miðast við hvaða starfsemi verið er að gera 

áætlunina fyrir. Áhersluatriðin verða að vera í samræmi við það sem skiptir 

mestu máli í hverjum rekstri fyrir sig.  

 

3 Eyþór Ívar Jónsson 1998, bls.162. 
4 Eyþór Ívar Jónsson 1998, bls.165. 
5 Gerð viðskiptaáætlana 2003, bls.12. 
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Skipta má innihaldi viðskiptaáætlana upp í eftirfarandi atriði: 

− Samantekt. Stutt en greinargóð lýsing á viðskiptahugmyndinni, þar sem 

vörunni/þjónustunni, markaðnum og fjárþörf eru gerð góð skil. Hér kemur 

fram hvers vegna  verið er að skrifa viðskiptaáætlunina og meginefni hennar. 

− Viðskiptahugmyndin. Lýsing á öllum lykilþáttum viðskiptaáætlunarinnar, 

það er hvað viðskiptahugmyndin gengur út á. Hér er fjallað um styrkleika og 

veikleika fyrirtækisins, framtíðarsýn og markmið, stefnur og áætlanir til 

skemmri og lengri tíma.6 Einnig eru allir þættir vörunnar/þjónustunnar 

skoðaðir svo sem eiginleikar, framleiðsla, rannsóknir og þróun. 7

− Markaðsgreining. Hér er farið yfir hverjir og hvar væntanlegir viðskiptavinir 

eru. Mikilvægt er að vita hver stærð markaðarins er, hvernig samkeppni á 

honum er háttað og hvernig markhóps eigi að höfða til.8 Nánar er vikið að 

fræðilegum hluta markaðsgreiningar í kafla 2.2. 

− Staðsetning, hönnun og mönnun.  Gera þarf grein fyrir staðsetningu 

fyrirtækisins, hvaða þættir í hönnun þess skipta máli og hvernig skipulagi eigi 

að vera háttað.  Setja verður skýr markmið hvernig eigi að stjórna og manna 

fyrirtækið.  

− Fjármál – rekstrar/fjárhagsáætlun. Þessum hluta er ætlað að gefa tölulegar 

upplýsingar fyrir fjárfesta. Sett er fram mynd af arðsemi fyrirtækisins og reynt 

að skera úr um hvort reksturinn sé þess virði að leggja í hann. Venjan er að 

eftirfarandi upplýsingar komi fram: 

� Fjármagnsþörf 

� Rekstrarreikningur/rekstraráætlun 

� Sjóðsstreymi/greiðsluáætlun 

� Efnahagsreikningur 

� Fjármögnun9

6 Gerð viðskiptaáætlana 2003, bls.15. 
7 Þorkell Sigurlaugsson 1990, bls.37-39. 
8 Gerð viðskiptaáætlana 2003, bls.17. 
9 Eyþór Ívar Jónsson 1998, bls. 183. 



60+  EHE
 

- - 6 - -

Mikilvægt er að rekstrar- og fjárhagsáætlanir séu vel ígrundaðar og í fullu 

samræmi við aðra umfjöllun í viðskiptaáætluninni. Nánar er farið í fræðilegan 

hluta fjármála í kafla 2.4. 

− Viðaukar og fylgiskjöl. Hér er látið fylgja með ef þörf þykir allt það ítarefni 

sem styður megintextan og veitir mikilvægar upplýsingar, svo sem myndir og 

sölubæklingar, einkaleyfi, samningar og fleira.10 

Viðskiptaáætlun tekur aldrei af allan vafa um að ákveðin hugmynd gangi upp eður 

ei. Hún er hins vegar grundvallarskilyrði fyrir stofnun og rekstri fyrirtækja í 

nútíma viðskiptaumhverfi. Hún myndar stefnu og skýrir hvar tækifærin liggja og 

hvernig hægt sé að nýta þau.  Áætlanir verða ævinlega að vera byggðar á 

raunhæfum forsendum og vel rökstuddar til að fjárfestar sjái gagn af þeim og séu 

tilbúnir að leggja út í fjárfestingar.11 

2.1.3 Stefnumótun  

Það krefst þjálfunar og skilnings að tileinka sér stefnumarkandi hugsun og 

vinnubrögð en á tímum mikillar samkeppni og örra breytinga getur skortur á 

ákvörðunum sem byggðar eru á stefnumarkandi vinnubrögðum haft afdrifaríkar 

afleiðingar.12 Breytingar í viðskiptaumhverfinu á undanförnum árum hafa gert 

það að verkum að sífellt verður mikilvægara fyrir fyrirtæki að þekkja hlutverk 

sitt, styrk og samkeppnisumhverfi. Stefnumótun miðar að því að skilgreina 

hlutverk, tilgang og markmið á skipulagðan hátt og auka þannig færi fyrirtækja 

til að ná settum markmiðum..13 

Mikilvægt er að stefnumótun nái til allra þátta fyrirtækisins, allir starfsmenn 

komi að henni og hún sé unnin með fullu samþykki og þátttöku stjórnenda. 

Stefnan þarf að innihalda framtíðarsýn fyrirtækisins og raunhæf, mælanleg 

markmið. Fyrirtæki þurfa einnig að hanna sína eigin stefnu en engin ein stefna 

er réttari öðrum og hentar öllum fyrirtækjum.14 

10 Gerð viðskiptaáætlana 2003, bls. 28. 
11 Lambert 1995, bls. 162-163. 
12 Þorkell Sigurlaugsson 1994, bls.12. 
13 Thompson og Srickland. 2001, bls. 4-9. 
14 Thompson og Stickland 2001, bls. 24-26. 
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2.2 Markaðsgreining 

Þegar farið er út í fjárfestingar er mikilvægt að kortleggja umhverfi 

fyrirtækisins. Hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á reksturinn og þarf að laga 

sig að og hvaða þáttum er hægt að stjórna.15 Skilgreina verður stærðir markaða, 

staðsetningu og hverjir væntanlegir viðskiptavinir eru. Markaðsgreining er 

lykilatriði í viðskiptaáætlun og nauðsynlegt er að þar sé sýnt fram á góðan 

skilning á markaðnum og einkennum hans.16 Markaðsgreining skiptist í ytra og 

innra umhverfi þar sem innra umhverfið er safn þeirra þátta sem fyrirtækið 

getur beint eða óbeint haft áhrif á.  Ytra umhverfið er aftur á móti síbreytileg 

öfl og heildaráhrif sem fyrirtækið getur ekki stjórnað með beinum hætti og þarf 

að laga sig að.17 Ýmis greiningartæki eru notuð við markaðsgreiningu til að 

skoða þætti í ytra og innra umhverfi fyrirtækja og er nokkrum þeirra gerð skil 

hér í næstu köflum. 

2.2.1 Ytra umhverfi 

Fyrirtæki og birgjar þeirra, viðskiptavinir og samkeppnisaðilar starfa allir í 

margbreytilegu umhverfi afla og stefna sem búa til tækifæri og ógnanir.  Þessi 

öfl mynda „óstýranlega“ þætti sem fyrirtækin þurfa stöðugt að vera að fylgjast 

með og bregðast við.18 

PEST greining 

PEST (Political, Economic, Social, and Technological) greining, er greining 

sem notuð er til að sjá hvaða þættir úr ytra umhverfi þjóðfélagsins hafi áhrif á 

starfsemi fyrirtækisins. PEST stendur fyrir pólitíska, hagfræðilega, félagslega 

og tæknilega þætti. Mikilvægt er að greina þætti í ytra umhverfi sem máli 

skipta, svo sem lýðfræðilega þætti eins og aldursamsetningu og fjölda íbúa 

markaðssvæðisins. Einnig þarf að taka með í spilin efnahagsþætti sem áhrif 

hafa á rekstur, svo sem verðbólgu og vexti. Ýmsir lagalegir og pólitískir þættir 

geta haft áhrif, lög og reglur sem og verkalýðsmál. Félags- og menningarlega 

 
15 Kotler 1997, bls. 147. 
16 Gerð viðskiptaáætlana 2003, bls. 19. 
17 Bogi Þór Siguroddsson 1993, bls. 131-132. 
18 Kotler 1997, bls. 150. 
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þætti gæti verið athyglisvert að líta á svo sem dreifingu vinnuafls og 

umhverfisviðhorf á svæðinu. Tæknilegir þættir geta einnig haft áhrif svo sem 

beiting þekkingar, styrkir til rannsókna og fleira19. Venjulega hafa fyrirtæki 

ekki stjórn á þessum þáttum og líta stundum á þá sem ógnun. Breytingar á ytra 

umhverfi geta hins vegar einnig opnað fyrir nýjum tækifærum.20 

Pólitískir þættir hafa mikil áhrif á lög og reglur viðskipta og greiðslugetu 

neytenda og annarra fyrirtækja. Þetta eru þættir eins og: 

� Pólitískur stöðugleiki 

� Viðskiptareglur og höft 

� Launareglur, lágmarkslaun og yfirvinna 

� Verðlagsreglur 

� Skattastefna stjórnvalda 

� Umhverfisreglur 

� Viðskiptahömlur og takmarkanir21 

Efnahagslegir þættir hafa áhrif á kaupgetu væntanlegra viðskiptavina og 

fjármagnskostnað fyrirtækja. Þetta eru þættir eins og: 

� Eðli efnahagskerfis og vöxtur 

� Afskipti stjórnvalda á frjálsum markaði 

� Skilvirkni fjármagnsmarkaða 

� Kostnaður vinnuafls 

� Atvinnuleysisstig 

� Vextir og verðbólga 

� Gengi gjaldmiðla22 

19 Kotler 1997, bls. 148-151. 
20 Bogi Þór Siguroddsson 1993, bls. 139. 
21 Kotler 1997 bls. 158. 
22 Thompson og Strickland 2001, bls.77. 
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Félagslegir þættir hafa áhrif á þarfir viðskiptavina og stærð hugsanlegra 

markaða. Dæmi um félagslega þætti eru: 

� Lýðfræði 

� Menntun, menning og trúarbrögð 

� Nýsköpun 

� Lífsafstaða og gildismat 

� Vaxtarstig fólksfjölda og dánartíðni 

� Aldursdreifing og kynjaskipting23 

Tækniþættir geta dregið úr hindrunum inn á markaði, aukið framleiðslustig og 

hagrætt í rekstri með nýsköpun og þróun vöru eða þjónustu.24 Eftirfarandi eru 

dæmi um þessa þætti: 

� Rannsóknir og þróun 

� Sjálfvirkni 

� Tæknifrumkvæði og frumkvöðlastarf 

� Tíðni tæknibreytinga  

� Áhrif tækni á framboð vara og þjónustu 

� Áhrif á uppbyggingu virðiskeðju25 

Fjöldi þátta sem hafa áhrif á ytra umhverfi eru nánast óteljandi. Erfitt getur 

verið fyrir fyrirtæki að spá fyrir um hvaða stefnu breytingar í rekstrarumhverfi 

taka og því nauðsynlegt fyrir þau að eiga til taks varúðaráætlanir til að takast á 

við þá óvissu sem getur stafað að ytra umhverfi.26 

2.2.2 Innra umhverfi 

Innra umhverfi er eins og áður segir þættir sem fyrirtækið getur beint eða óbeint 

haft áhrif á svo sem birgjar, fjármálastofnanir, viðskiptavinir og 

 
23 Kotler 1997, bls. 160. 
24 Thompson og Strickland 2001, bls.93. 
25 Kotler 1997, bls.158. 
26 Kotler 1997, bls.151-165. 
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samkeppnisaðilar. Mikilvægt er að kortleggja innra umhverfið, skoða vel hvaða 

hagsmuni hver aðili hefur og greina markaðsaðstæður hverju sinni.27 

Fimm þátta líkan Porters 

Mismunandi er hvaða þættir skipta mestu máli þegar farið er að greina innra 

umhverfi. Skoða verður vel hvaða þættir það eru sem hafa mestu áhrif á 

starfsemi og rekstur fyrirtækisins sem greiningin á við. Það eru þættir eins og 

hverjir eru ráðandi hagrænir þættir greinarinnar, hvernig samkeppnin er, hvaða 

þættir gætu breytt greininni og hverjir eru lykilþættir árangurs. Einnig má ekki 

gleyma að athuga hver fýsileiki atvinnugreinarinnar er sem og ábatasemi.28 

Ein aðferð til að meta hversu fýsileg innganga í atvinnugrein er og fá upp mynd 

af uppbyggingu greinarinnar er að skoða „fimm þátta líkan Porters“. 

Fimm þátta líkan Porters veitir upplýsingar um formgerð og eðli heillar 

atvinnugreinar. Þar er skoðað hversu aðlaðandi hún er með tilliti til vaxtar 

markaðar, samkeppni, aðgönguhindrana og viðskiptavina. 29 

Mynd 1. Fimm þátta líkan Porters.

27 Bogi Þór Siguroddsson 1993, bls. 134. 
28 Thompson og Strickland 2001, bls.76. 

Samkeppni Samk.staða viðskiptavina 

Innganga  nýliða 

Staðkvæmdarvörur 

Samkeppnisstaða birgja 
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Nauðsynlegt er að kanna hversu hörð samkeppni er í atvinnugreininni, hvað 

það er sem veldur henni og hvers eðlis hún er. Birgjar geta, í krafti 

samningsstöðu   

hækkað verð aðfanga sem þýðir meiri kostnað sem ekki er alltaf hægt að svara 

með hærra vöruverði. 

Svót greining 

SVÓT greining gefur góða yfirsýn yfir hvort staða fyrirtækis er heilnæm eða 

ekki. Greiningin byggir á þeirri grundvallarreglu að gerð stefnumótunar verður 

að vera miðuð út frá því að samræmi sé á milli bolmagns fyrirtækis og ytri 

aðstæðna. Yfirsýn og skilningur á bolmagni, skorti, markaðstækifærum og ytri 

ógnunum er nauðsynlegur fyrir góða stefnumótun.30 SVÓT greiningin er 

nokkurs konar heildarmat á stöðu fyrirtækisins með tilliti til styrks þess, 

veikleika, ógnana og tækifæra. Styrkleikar og veikleikar eru eiginleikar innan 

fyrirtækisins sem geta annað hvort hjálpað eða spillt fyrir í samkeppninni. 

Ógnanir og tækifæri eru aftur á móti þættir í umhverfinu sem gætu haft áhrif á 

samkeppnisstöðu fyrirtækisins í framtíðinni.31 Hlutverk greiningarinnar er að 

átta sig á stöðunni innan fyrirtækisins og í fjærumhverfinu. Þannig má sjá hvað 

þarf að varast og ef til vill hvernig má bregðast við. Í kjölfar greiningarinnar er 

fyrirtækið betur í stakk búið til að marka sér stefnu til framtíðar. 

Að bera kennsl á og meta hvar styrkur fyrirtækja liggur og hver sé 

samkeppnisgeta þeirra, er mikilvægur hluti þess að rannsaka aðstæður þeirra.  

Starfshæfni fyrirtækja er undantekningarlaust þróuð og byggð upp meðvitað og 

verður ekki til upp úr engu.32 Ein af verðmætustu auðlindum fyrirtækja er getan 

til að framkvæma samkeppnishæfa starfsemi mjög vel, það er svo kölluð 

kjarnastarfsemi sem snýst um að einbeita sér að því sem fyrirtækið gerir best en 

að láta aðra sjá um stoðstarfsemi. Fyrirtæki sem einbeita sér að kjarnahæfni 

sinni hafa meiri möguleika á því að ná samkeppnisforskoti á hina sem ekki hafa 

komið auga á kjarnastarfsemi sína og úthýsa (outsource) ekki hluta starfsemi 

 
29 Eyþór Ívar Jónsson 1998, bls.80. 
30 Thompson og Strickland  2001, bls. 117. 
31 Thompson og Strickland 2001, bls. 121. 
32 Kotler 1997 bls. 236. 
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sinnar. Kjarnahæfni fyrirtækja felst oft í þekkingu, reynslu og hæfileikum 

starfsmanna frekar en í eignum.33 

Mynd 2.  Svót greining, dæmi um þætti sem hægt er að greina 

2.3 Virðiskeðjan 

Starfsemi hvers fyrirtækis samanstendur af mörgum virkum þáttum sem hanna, 

framleiða, markaðssetja, afhenda og þjónusta vörur sínar. Árið 1985 kom 

Porter fram með líkan um virðiskeðju fyrirtækja þar sem hann setur upp 

grunnþætti í rekstri og stuðningsþætti sem saman stuðla að auknu virði 

skipulagsheilda.34 

33 Thompson og Strickland 2001, bls. 122. 
34 Porter 1998, bls.77-78. 

Styrkleikar 
� Sérhæfð færni 
� Verðmætir 

rekstrarfjármunir 
� Mannauður og þekking 
� Rekstrarhæfi og sterkur 

grunnur 
� Verðmætar 

óáþreifanlegar eignir 
� Samkeppnisgeta 
� Forsendur 

markaðsyfirburða 
� Samstarfssamningar og 

tengsl 

Veikleikar 
� Engin skýr stefna 
� Úrelt aðstaða 
� Veik fjárhagsstaða, 

miklar skuldir 
� Hár einingakostnaður 

miðað við 
samkeppnisaðila 

� Stjórnunarvandamál 
� Of þröng vörulína 
� Aftur úr í rannsóknum 

og þróun 
� Lítil viðskiptavild 
� Erfitt að nálgast 

fjármagn 

Tækifæri 
� Samþætting afturábak 

eða áfram 
� Útvíkkun vörulínu 
� Hindranir  felldar  niður á 

aðlaðandi  markaði 
� Geta til að vaxa hratt 

vegna aukinnar 
eftirspurnar á einni eða 
fleiri  markaðssyllum 

� Samstarf eða joint 
venture sem getur aukið 
samkeppnisgetu 

� Tækifæri á að vinna 
markaðshluta þar sem að 
keppinautarnir eru ekki 

Ógnanir 
� Líkleg innkoma 

máttugs 
samkeppnisaðila 

� Töpuð sala vegna 
staðkvæmdarvara 

� Minnkun á 
markaðsvexti 

� Bætt samkeppnisstaða 
neytenda eða birgja 

� Kostnaðarsamar reglur 
sem þarf að uppfylla 

� Tæknibreytingar eða 
vörunýjungar sem 
draga úr eftirspurn 
vöru fyrirtæksins 



60+  EHE
 

- - 13 - -

Virðiskeðjan er líkan sem hjálpar fyrirtækjum við að koma auga á mikilvæga 

stefnumarkandi starfsemi, rannsaka kostnaðarliði hennar og bera kennsl á 

núverandi og hugsanlegar leiðir til að aðgreina vörur eða þjónustu.35 

Mannauðsstjórnun 

Innri skipulagsgerð 

Tækniþróun 

Öflun aðfanga 

Ö
flun

aðfanga

Þ
jónusta

sala-og

D
reifing

Fram
leiðsla

M
arkaðsstarf

Mynd 3. Virðiskeðja Porters.36 

Á samkeppnismælikvarða er skilgreining á hugtakinu virði það sem fjöldi 

kaupenda eru tilbúnir að borga fyrir vöru eða þjónustu. Rekstur er arðsamur ef 

það virði sem hann skapar er meira en kostnaðurinn við starfsemina sem felst í 

að búa til virði vöru eða þjónustu. Til að ná samkeppnisyfirburðum verður 

fyrirtækið að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum og færa viðskiptavinum 

virðisaukningu. Það gerist annað hvort með að reka starfsemina með lægri 

kostnaði eða á þann hátt að hún leiði til aðgreiningar og þar með aukins 

virðis.37 

Í virðiskeðjunni er starfseminni skipt upp í tvo yfirgripsmikla flokka, 

frumstarfsemi og stoðstarfsemi. Frumstarfsemin felst í efnislegri sköpun vöru 

eða þjónustu og sölu hennar og flutning til kaupandans. Stoðstarfsemin styður 

frumstarfsemina með því að útvega inntök svo sem tækni, mannauð og aðrar 

skipulagsgerðir í fyrirtækinu.38 Mynd 3 sýnir hvernig virðiskeðjan skiptist í 

frum- og stoðstarfsemi. Punktalínurnar sýna samband aðfanga, tækni og 

þróunar, stjórnunar mannauðs og hvernig þau tengjast hverjum og einum flokki 

frumstarfseminnar sem og virðiskeðjunni í heild. Innri skipulagsgerðin tengist 

ekki frumstarfseminni heldur styður heildar virðiskeðjuna. Fyrirtæki kaupir 

 
35 Markland, Vickery og Davis 1998, bls.18. 
36 Valtýr Þór Hreiðarsson 1997, bls.35. 
37 Porter 1998, bls.77. 



60+  EHE
 

- - 14 - -

hráefni (neðst til vinstri), notar það í eigin framleiðslu sem endar sem tilbúin 

vara. Að því loknu hefst markaðssetning, sala og þjónusta við viðskiptavininn. 

Þessu vinnuferli til stuðnings er efri hluti myndarinnar þ.e. stjórnun, samhæfing, 

starfsmannamál, fjármál og síðast en ekki síst upplýsingatæknistjórnun.39 

2.3.1 Samkeppnisyfirburðir 

Til eru margar leiðir til samkeppnisyfirburða , en í grundvallaratriðum er það að 

sjá viðskiptavinum fyrir því sem þeir telja veita sér yfirburða gildi. Öll fyrirtæki 

þurfa að nota hugmyndaauðgi sína til að finna leiðir til að vinna hug og hjörtu 

viðskiptavina, sigra samkeppnisaðila og tryggja sér góða stöðu á markaði. Það 

eru til endalausar gerðir af samkeppnisstefnum, en megin munur á milli 

samkeppnisstefna fyrirtækja er hvort fyrirhugaður markaður er þröngt eða vítt 

skilgreindur og hvort samkeppnisyfirburðir eru tengdir lágum kostnaði eða 

aðgreiningu. Hægt er að setja upp fimm stefnur út frá þessum skilgreiningum.40 

Mynd 4.  Samkeppnisstefnurnar fimm.41 

Lágkostnaðarstefna gengur út á að ná samkeppnisyfirburðum með skilvirkni. 

Stefnt er að því að hafa allan kostnað lágan, ekki bara framleiðsluþáttinn, 

samanborið við samkeppnisaðilana.  Til að ná valdi á kostnaðinum verður 

skilvirkni virðiskeðju að vera meiri en hjá samkeppnisaðilunum.  Skoða þarf 

 
38 Markland, Vickery og Davis 1998, bls.19. 
39 Markland, Vickery og Davis 1998, bls.19-20. 
40 Thompson og Strickland 2001, bls.150. 
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hvaða aðgerðir valda kostnaði og skilgreina kostnaðarvaldinn. Þá er farið í 

endurhönnun á virðiskerfinu þar sem þáttum sem eru kostnaðarsamir en skila 

litlu virði til kaupenda er sleppt. Þetta getur falið í sér breytingar á ýmsum 

þáttum svo sem einföldun í vöruhönnun, endurhögun vinnuferla eða að innleiða 

sveigjanlegri og hagkvæmari tækni.  

Aðgreiningarstefna notar aðgreinandi þætti til að fá kaupendur til að velja vörur 

eða þjónustu fyrirtækisins umfram vörur annarra. Möguleikar til aðgreininga 

geta verið margvíslegir og á ýmsum stöðum í virðiskeðjunni, til dæmis við 

innkaup og reikninga, framleiðsluferli eða í dreifingu. Til að ná 

aðgreiningaforskoti verða aðgreinandi þættir að lækka kostnað, auka getu eða 

ánægju kaupanda. Hætta er á að stefnan virki ekki aðgreinandi ef reynt er að 

aðgreina á grunni þátta sem virka hvorki kostnaðarlækkandi né bætandi í 

augum kaupenda.42 

2.4 Fjármál 

Sérhvert fyrirtæki þarf á fjármagni að halda við stofnun og rekstur. 

Fjárfestingar krefjast fjármagns og fyrirtæki þurfa að geta staðið við 

fjárhagslegar skuldbindingar sínar. Til að fá góða yfirsýn yfir áætlaða rekstrar- 

og fjárhagsstöðu fyrirtækis er venjan að gera rekstraráætlun, 

sjóðsstreymisáætlun og áætlaðan efnahagsreikning. Einnig getur reynst gott að 

reikna út helstu kennitölur til að greina rekstur og efnahag fyrirtækisins. 

2.4.1 Mat á arðbærum tækifærum 

Grundvallaratriði við mat á arðbærum tækifærum er að fyrirtæki fari í þær 

fjárfestingar sem skila hærri arðsemi en kostnaðurinn er við það fjármagn sem 

binst í þeim, að teknu tilliti til áhættu (óvissu).  

Fjárfestingar eru sagðar óháðar ef fyrirtækið getur ráðist í báðar ef það telur 

slíkt hagkvæmt og háðar (gagnkvæmt útilokandi) ef ákvörðun um að ráðast í 

aðra þeirra útilokar um leið að ráðist verði í hina.43 Dæmi um gagnkvæmt 

 
41 Thompson og Strickland 2001, bls.151. 
42 Lynch 2000, bls.124. 
43 Jóhann Viðar Ívarsson 2003, bls. 29. 
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útilokandi verkefni er til dæmis ef ákveða skal hvort arðsamara sé að reisa brú 

yfir fljót eða láta ferju sigla yfir það. Ef ákveðið er að reisa brúna þá útilokar 

það að láta ferju líka sigla yfir fljótið og öfugt. Til að meta arðsemi fjárfestinga 

er mögulegt að fara nokkrar leiðir. 

2.4.2 Ávöxtunarkrafa  

Veginn meðalkostnaður fjármagns (WACC) er meðalkostnaðurinn við 

fjármagnið sem fyrirtæki þarf til að fjármagna langtímafjárfestingar sínar. Það 

er notað til að reikna út ávöxtunarkröfu rekstrar.44 

wd=skuldahlutfall, kd=ávkr. lánsfjár, T=Tekjuskattshlutfall, wp=Hlutfall forgangshlutafjár, 

kp=ávkr. forgangshlutafjár, wc=Eiginfjárhlutfall, ks=Ávkr. alm. hlutafjár.

WACC miðar við það hlutfall mismunandi fjármagnstegunda sem fyrirtæki 

stefnir á að viðhalda í fjármögnun sinni. Fjármögnun einstakra verkefna 

ákvarðar ekki fjármagnskostnað þeirra, heldur langtímafjármögnun alls 

félagsins og skipting fjármagnstegunda í henni. Hlutfall fjármagnstegunda í 

WACC miðast við markaðsverð þeirra en ekki bókfært verð.45 

2.4.3 Sjóðsstreymi 

Sjóðsstreymi skýrir hver hefur verið uppruni og ráðstöfun fjár á viðkomandi 

reikningstímabili.  Við mat á sjóðstreymi verður venjulega að meta upplýsingar 

innan og utan fyrirtækisins.46 Að auki fylgir óvissa mati á sjóðsstreymi og sum  

verkefni eru áhættumeiri en önnur. Sjóðsstreymi sýnir fjárflæði fyrirtækisins 

inn og út úr því á tímabilinu. 

Uppruna og ráðstöfun fjár má skipta í þrjá flokka: 

1. Rekstrarliðir. Þeir sýna það fé sem tekjur skila og þá fjárnotkun sem leiðir 

af gjöldum. 

 
44 Brigham og Houston 2001, bls.469-470. 
45 Brigham og Houston 2001, bls.469-470. 

WACC=wdkd(1-T) + wpkp+wcks
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2. Fjármögnunarliðir. Þeir sýna fjármagnsfærslur frá og til bæði lánadrottna og 

hluthafa. 

3. Fjárfestingarliðir. Þeir sýna fjármagnsfærslur í fjárfestingar af hálfu 

fyrirtækisins og/eða fjármagns sem fyrirtækið fær frá fjárfestingum. 

Flokkunin á sjóðsstreyminu byggir á notkun fjárins en ekki tegund viðkomandi 

liðar. Þetta þýðir að ef fyrirtæki lánar peninga þá flokkast það meðal 

fjárfestingarliða en ef það fær fé að láni þá flokkast það meðal 

fjármögnunarliða. Nauðsynlegt er að gera raunhæfa áætlun um greiðsluflæði. 

Sjóðstreymisáætlun nýtist til að koma auga á hugsanlegan fjárskort og sýnir 

hæfni fyrirtækis til að standa við skuldbindingar sínar.47 

2.4.4 Núvirði 

Núvirði (NPV, Net Present Value) er notað til að finna verðmæti fjárstreymis í 

framtíðinni fært til dagsins í dag, miðað við núgildandi markaðsvexti.48 Þá er 

fjárflæði hvers árs, fyrir skilgreint tímabil, núvirt með ávöxtunarkröfunni sem 

gerð er til fjárfestingarinnar.49 
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46 Brigham og Houston 2001, bls.538. 
47 Gerð viðskiptaáætlana 2003, bls. 23. 
48 Sigurður B. Stefánsson 1994, bls. 28. 
49 Brigham og Houston 2001, bls. 506. 
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Arðsemi eigin fjár er reiknuð út þannig að eigið fé í upphafi árs er fært til 

verðlags í lok árs og deilt upp í hagnað ársins. 

Ef IRR>WACC er arðsemi verkefnis hærri en kostnaðurinn við að fjármagna 

það.  Þetta þýðir að eitthvað verður eftir til að auka arðsemi hluthafa. 

Útreikningar á IRR geta gefið margar, engar eða rangar niðurstöður ef 

greiðslustreymið er óvenjulegt. Einnig geta IRR og NPV gefið sitthvora 

niðurstöðuna ef um gagnkvæmt útilokandi verkefni er að ræða, sem eru misstór 

eða með ólíka tímaröðun greiðslna.  

2.4.6 Áhættumat og næmigreining 

Mikilvægt er að gera grein fyrir helstu áhættuþáttum í rekstri fyrirtækis til að 

draga úr óvissu, lýsa hugsanlegum afleiðingum og fyrirbyggjandi aðgerðum til 

að lágmarka áhættu.50 Næmigreining útskýrir áhrif breytinga á lykilforsendur á 

fjárhagslega afkomu. Helstu spurningar sem kanna þarf eru: 

� Hverjir eru viðkvæmustu þættir rekstrarins? 

� Hvaða áhrif hefur það ef meginforsendur áætlana breytast? 

� Hvað á að gera til að draga úr áhættu? 

� Hversu líklegt er að áætlunin standist? 

� Má reikna með betri eða verri útkomu ef aðstæður breytast? 

Setja þarf upp nokkrar myndir af breytingunum miðað við forsendur og áhættu 

til að gera grein fyrir næmi hvers þáttar svo hægt sé að átta sig á því hvaða áhrif 

þeir hafa.51 Í þessu verkefni verða ekki skoðuð svo mikil frávik.  Það eru önnur 

lögmál ríkjandi í einkageiranum og því er vægi spurninganna háð 

viðfangsefninu eða því hvaða rekstur fyrirtækið stundar og hvernig hið 

opinbera kemur að honum. 

 
50 Gerð viðskiptaáætlana 2003, bls. 27. 
51 Brigham og Houston 2001, bls. 552. 
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3. Öldrunarþjónusta á Íslandi 
Öldrunarþjónusta á Íslandi miðast við að þjóna hinum aldraða eins og heilsufar 

hans og færni segir til um. Hún er á ábyrgð samfélagsins og kostuð úr 

sameiginlegum sjóðum þjóðarinnar. Stjórnvöld bera ábyrgð á skipulagningu, 

þróun og framkvæmd hennar í lögum um málefni aldraðra. Ríki og sveitarfélög 

sjá um að byggja upp þjónustuna ásamt félagssamtökum sem hafa hjálpað til 

við að auka velferð aldraðra með styrkjum og ýmis konar aðstoð.52 

3.1 Möguleg rekstrarform 
Yfirleitt er talað um fjögur möguleg rekstrarform hvað varðar rekstur 

öldrunarþjónustu. Það fyrsta er að reksturinn sé alfarið á vegum hins opinbera, 

ríkis og/eða sveitarfélaga, annað er að ríkið geri  samkomulag við aðra um 

rekstur einstakra þátta þjónustunnar þar sem samið er um markmið, magn, gæði 

og verð, en kostnaður þjónustunnar er eftir sem áður greiddur úr ríkissjóði. 

Sextíu prósent af allri öldrunarþjónustu eru rekin með þessu fyrirkomulagi. 

Þriðja fyrirkomulagið er einkavæðing sem þýðir að bæði rekstur og fjármögnun 

er alfarið á vegum einkaaðila. Það þýðir að þjónustuþegar þyrftu sjálfir að 

útvega sér sjúkratryggingu eða borga úr eigin vasa til að standa straum af 

kostnaði. Fjórða leiðin er einkaframkvæmd þar sem að ríkið gerir samkomulag 

við aðila sem felur í sér að hann vinni ákveðið verk og veiti svo tiltekna  

þjónustu.53 

Framkvæmdasjóði aldraðra er ætlað að stuðla að uppbyggingu 

öldrunarþjónustu um allt land og byggingu húsnæðis fyrir aldraða. Hlutverk 

sjóðsins er í nokkrum liðum. 

� Að styrkja byggingu þjónustumiðstöðva, dagvista, 

þjónustuhúsnæðis aldraðra og hjúkrunarrýmis fyrir aldraða. 

� Að veita styrki til  breytinga og endurbóta sem nauðsynlegar 

eru á eldra húsnæði fyrir. 

 
52 Jóhann Árnason 2000, bls. 6. 
53 Gagnasafn Morgunblaðsins 2003 (a). 
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� Að styðja sveitarfélög, einkum dreifbýlissveitarfélög, til að 

koma á fót heimaþjónustu fyrir aldraða. 

� Að veita tímabundið rekstrarfé til stofnana aldraðra sem breyta 

eða hefja starfsemi eftir að fjárlagaár hefst.54 

Heilbrigðisráðherra ákveður úthlutun styrkja úr Framkvæmdasjóði aldraðra að 

fengnum tillögum sjóðsstjórnar. Samkvæmt reglugerð um Framkvæmdasjóð 

aldraðra skal sjóðsstjórn styðjast við eftirfarandi meginreglur: 

1. Styrkur til þjónustumiðstöðva aldraðra og dagvistar má nema allt að 20 

af hundraði heildarkostnaðar. 

2. Styrkur til þjónustuhúsnæðis aldraðra má nema allt að 20 af hundraði 

heildarkostnaðar. Styrkurinn má þó ekki verða hærri en 8.750 kr. á 

hvern m2 miðað við byggingavísitölu 100. 

3. Styrkur til hjúkrunarrýmis í eigu sveitarfélaga, félagasamtaka og 

einkaaðila, má nema allt að 40 af hundraði heildarkostnaðar með 

búnaði. Styrkurinn má þó ekki verða hærri en 28.100 kr. á hvern m2

miðað við byggingavísitölu 100.   

4. Styrkur til endurbóta og til stuðnings sveitarfélögum til að koma á fót 

heimaþjónustu fyrir aldraða skal miðast við framlagða kostnaðaráætlun 

og mat á nauðsyn. 55 

Allöng hefð er fyrir því að einkaaðilar, sjálfseignastofnanir og félagasamtök 

komi að uppbyggingu hjúkrunarheimila. Uppbygging húsnæðis hefur verið 

fjármögnuð með beinum styrkjum úr Framkvæmdasjóði aldraðra, styrkjum frá 

sveitarfélögum, með ágóða af almenningssöfnunum, happdrættissölu, með 

gjafafé einstaklinga og í einhverjum tilvikum með almennu rekstrarfé.  Þessi 

aðkoma að uppbyggingu heimila hefur veitt einkaaðilum, 

sjálfseignarstofnunum og félagasamtökum ákveðna sérstöðu.  Þannig eiga 

stjórnvöld almennt ekki aðild að stjórnum þessara stofnana og ekkert tilkall til 

eigna, þrátt fyrir að þau hafi lagt fram allt að 40% kostnaðar við uppbyggingu 

 
54 Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytið 2003 (a) 2003.  
55 Heilbrigðis- og tryggingarráðuneytið 2002 (e), bls. 9. 
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og búnaðarkaup, auk greiðslu rekstrarkostnaðar. Að auki hafa sveitarfélög 

fjármagnað, ein eða að stórum hluta uppbyggingu dvalarheimila, sem síðar 

hefur verið breytt að hluta til eða alfarið í hjúkrunarheimili. Sóltún er eina 

dæmið þar sem ríkið hefur staðið eitt að slíkri uppbyggingu, það er í formi 

leigugreiðslna.56 Í viðauka 1 má sjá kostnaðarskiptingu við uppbyggingu 

hjúkrunarheimila á árunum 1980-2002.  Þar sést að algengast er að sveitarfélag 

eigi 100% hlut í hjúkrunarheimilum og hafi lagt fram 60% á móti 40% styrks 

úr Framkvæmdasjóði aldraðra við uppbyggingu heimilinna. Þetta á sérstaklega 

við um heimili úti á landsbyggðinni eða þau sem hafa verið byggð fyrir árið 

1990 en greinilegt  er að hlutur einkaaðila fer vaxandi og á það einkum við 

uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu. 

Greiðslur vegna reksturs dvalar- og hjúkrunarrýma aldraðra eru blandaðar, það 

er að ýmist eru greidd daggjöld fyrir hvern vistmann eða stofnanir eru á föstum 

fjárlögum. Fyrri hluta ársins 2000 var stigið fyrsta skrefið í þá átt að ákvarða 

greiðslur til hjúkrunarheimila í samræmi við hjúkrunarþyngd sjúklinga. 

Samkvæmt því er rekstrardaggjald að hluta byggt á hjúkrunarþyngdarstuðli 

samkvæmt svo-kölluðum RAI-hjúkrunarmælingum. Daggjaldagreiðslur vegna 

dvalarrýma aldraðra eru þær sömu til allra dvalarheimila, óháð 

umönnunarþyngd vistmanna. Á liðnum árum hefur þróunin verið í þá átt að 

umönnunarþörf þeirra sem vistast á dvalarheimilum hefur þyngst, einkum á 

svæðum þar sem skortur er á hjúkrunarrýmum. Þar sem daggjöldin taka ekki 

mið af því hve mikla umönnun vistmenn þurfa er rekstur dvalarheimila afar 

erfiður.57 

Dvalarheimilisgjöld og gjöld fyrir dagvistun eru eftirfarandi: 

� Vistgjald á dvalarheimili fyrir aldraða kr. 5.330.- 

� Gjald á dagvistun fyrir aldraða kr. 3.210.- 

Innifalið í dagvistunargjaldinu er flutningskostnaður vistmanna ef með þarf.  

Vistmenn greiða sjálfir kr. 500 á dag af dagvistunargjaldinu.  Innifalið í 

 
56 Alþingi 2003 (c). 
57 Heilbrigðis- og tryggingarráðuneytið  2002 (e), bls. 8. 
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daggjöldunum er hvers konar þjónusta, sem innlögðum vistmönnum er látin í té 

á sjúkrastofnunum.58 

Tafla 1 Listi  yfir daggjöld hjúkrunarheimila 

Rekstrardaggjald
Stofn. Viðf. Hjúkrunarheimili kr.

401 101 Grenilundur, Grenivík 11.914
401 101 Blesastaðir, Skeiðum 11.914
405 101 Hrafnista, Reykjavík 12.360
406 101 Hrafnista, Hafnarfirði 12.360
407 101 Grund, Reykjavík 12.732
408 101 Sunnuhlíð, Kópavogi 12.435
409 101 Hjúkrunarheimilið Skjól 12.435
410 101 Hjúkrunarheimilið Eir 12.435
411 101 Garðvangur, Garði 12.658
412 101 Hjúkrunarheimilið Skógarbær 12.806
413 101 Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum 12.732
414 101 Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu 12.732
415 101 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði 12.212
416 101 Hjúkrunarheimilið Hornbrekka, Ólafsfirði 12.137
417 101 Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn 12.806
418 101 Seljahlíð, Reykjavík 12.137
419 101 Sólvangur, Hafnarfirði 12.360
421 101 Víðines 12.212
423 101 Höfði, Akranesi 12.212
424 101 Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi 12.360
425 101 Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi 11.245
426 101 Fellaskjól, Grundarfirði 11.394
427 101 Jaðar, Ólafsvík 11.989
428 101 Fellsendi, Búðardal 11.766
429 101 Barmahlíð, Reykhólum 11.543
433 101 Dalbær, Dalvík 11.766
434 101 Samningur við Akureyrarbæ um öldrunarþjónustu 12.360
436 101 Uppsalir, Fáskrúðsfirði 12.063
437 101 Samningur við Sveitarfélagið Hornafjörð um öldrunarþjónustu 12.509
438 101 Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri 11.840
439 101 Hjallatún, Vík 11.840
440 101 Kumbaravogur, Stokkseyri 12.435
441 101 Ás/Ásbyrgi, Hveragerði 11.766
442 101 Hraunbúðir, Vestmannaeyjum 11.766
443 101 Holtsbúð, Garðabæ 11.766

Í fjárlögum 2003 kemur fram að gerð er veruleg breyting á framsetningu 

dvalar- og hjúkrunarheimila í fjárlagafrumvarpinu. Megintilgangur þessara 

breytinga er að samræma greiðslukerfi dvalar- og hjúkrunarheimila og tryggja 

þeim sambærileg fjárframlög en framlög hafa til þessa verið ákvörðuð eftir 

 
58 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 2003 (b). 
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þremur ólíkum greiðslukerfum. Í fyrsta lagi hafa nokkrar stofnanir fengið 

greidd föst framlög á fjárlögum. Í öðru lagi hefur stofnunum verið greitt 

samkvæmt ákvæðum þjónustusamninga.  

Í þriðja lagi fá svokallaðar daggjaldastofnanir framlög greidd sem daggjöld 

fyrir hvern nýttan dag samkvæmt gjaldskrá sem sett er í upphafi hvers árs. Þessi 

ólíku greiðslukerfi hafa leitt til nokkurs misræmis í fjárframlögum þar sem þau 

taka ekki með sama hætti mið af nýtingu eða umönnunarþyngd íbúa. Markmið 

með nýju samræmdu greiðslukerfi er að stuðla að kerfisbundinni skiptingu 

fjármuna milli stofnana innan þess fjárhagsramma sem er til ráðstöfunar og 

taka jafnframt tillit til mismunandi umönnunarþyngdar. Áformað er að 

greiðslukerfið verði komið að fullu til framkvæmdar í fjárlögum árið 2005. 

Skipting heildarfjárframlaga milli stofnana er ákvörðuð með ólíkum hætti eftir 

því hvort um er að ræða hjúkrunarrými, dvalarrými eða dagvist. Við skiptingu 

heildarfjárframlaga til hjúkrunarrýma er fundið út hlutfallslegt vægi sem tekur 

mið af meðalumönnunarþyngd stofnunar og fjölda leyfðra rýma. Við skiptingu 

heildarfjárframlaga til dagvistarrýma er tekið mið af fjölda rýma og hvers eðlis 

veitt þjónusta er, svo sem geðrými.  

Í töflu eitt eru sýnd framlög til hvers dvalar- og hjúkrunarheimilis í heild vegna 

hjúkrunarrýma, dagvistunar eða annarrar þjónustu sem þau veita í nokkrum 

tilvikum, til dæmis vegna geðrýma eða fæðinga. Fjárhæðir eru að frátöldum 

409,5 m.kr. rekstrarframlögum frá Framkvæmdasjóði aldraðra sem er skipt 

niður á stofnanir sem sértekjur. 

Heildarframlagi til hjúkrunarrýma er skipt kerfisbundið samkvæmt reiknilíkani. 

Við ákvörðun framlaga til stofnana er tekið mið af umönnunarþyngd til að 

tryggja að greiðslur verði í samræmi við ástand íbúa. Framlag hverrar stofnunar 

er umreiknað sem daggjald á hvern íbúa og heildarframlag hennar miðast því 

við fulla nýtingu og að veitt sé að lágmarki tilskilin þjónusta. 

Gert hefur verið reiknilíkan þar sem hlutfallslegt vægi stofnunar miðað við 

aðrar stofnanir ræður hlutfalli hennar í því heildarfjármagni sem ráðstafað er 

vegna umönnunar til hjúkrunarheimila. Miðað við umönnunarþyngdina 1.00, 

sem er meðaltal hjúkrunarstofnana, er daggjaldið 11.651,6 kr. fyrir árið 2003 
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samkvæmt upplýsingum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis og er það 

reiknað út frá heildarfjárveitingu sem er til ráðstöfunar í frumvarpi, 

heildarfjölda hjúkrunarrýma, vegnu meðaltali umönnunarstuðuls allra 

hjúkrunarheimila og út frá tæpum 60% af heildarframlagi til hjúkrunarheimila. 

Tafla 2. Fjárlög – Dvalar og hjúkrunarheimili. 59 

59 Heilbrigðis og tryggingarmálaráðuneytið (c) 2003. 

Reikningur Fjárlög Frumvarp Breyting Breyting
2001 2002 2003 frá fjárl. frá reikn.
m.kr. m.kr. m.kr. % %

Hjúkrunarheimili, almennt 0,0 0,0 17,6 - -
Framkvæmdasjóður aldraðra, stofnkostnaður 312,5 312,5 312,5 0,0 0,0 
Hrafnista, Reykjavík 861,0 747,5 820,4 9,8 -4,7 
Hrafnista, Hafnarfirði 567,5 615,9 672,4 9,2 18,5 
Grund, Reykjavík 603,7 657,3 780,5 18,7 29,3 
Sunnuhlíð, Kópavogi 225,9 284,3 336,6 18,4 49,0 
Hjúkrunarheimilið Skjól 423,7 478,9 503,5 5,1 18,8 
Hjúkrunarheimilið Eir 495,6 554,1 586,7 5,9 18,4 
Garðvangur, Garði 168,2 175,6 187,4 6,7 11,4 
Hjúkrunarheimilið Skógarbær 341,0 362,3 387,8 7,0 13,7 
Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum 258,1 294,0 307,7 4,7 19,2 
Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu 78,6 84,6 99,5 17,6 26,6 
Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði 62,5 67,2 75,4 12,2 20,6 
Hjúkrunarheimilið Hornbrekka, Ólafsfirði 74,0 80,7 88,9 10,2 20,1 
Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn 25,7 27,5 30,6 11,3 19,1 
Seljahlíð, Reykjavík 109,7 117,9 128,8 9,2 17,4 
Sólvangur, Hafnarfirði 407,0 439,0 453,2 3,2 11,4 
Víðines 181,7 185,8 186,2 0,2 2,5 
Höfði, Akranesi 153,5 169,1 183,6 8,6 19,6 
Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi 68,3 74,9 84,3 12,6 23,4 
Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi 34,5 37,3 41,2 10,5 19,4 
Fellaskjól, Grundarfirði 20,6 36,4 40,2 10,4 95,1 
Jaðar, Ólafsvík 17,0 18,2 20,8 14,3 22,4 
Fellsendi, Búðardal 41,4 43,2 55,9 29,4 35,0 
Barmahlíð, Reykhólum 42,3 48,5 51,4 6,0 21,5 
Dalbær, Dalvík 88,8 96,3 107,0 11,1 20,5 
Samningur við Akureyrarbæ um öldrunarþjónustu 347,1 406,8 494,9 21,7 42,6 
Uppsalir, Fáskrúðsfirði 52,4 51,8 55,9 7,9 6,7 
Samningur við Sveitarfél. Hornafjörð, öldrunarþ. 134,4 152,2 161,7 6,2 20,3 
Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri 56,5 62,0 68,4 10,3 21,1 
Hjallatún, Vík 34,7 37,0 44,8 21,1 29,1 
Kumbaravogur, Stokkseyri 147,1 158,6 174,9 10,3 18,9 
Ás/Ásbyrgi, Hveragerði 218,1 243,3 261,7 7,6 20,0 
Hraunbúðir, Vestmannaeyjum 90,8 100,0 110,6 10,6 21,8 
Holtsbúð, Garðabæ 125,8 114,0 122,6 7,5 -2,5 
Sóltún ehf., Reykjavík 0,0 597,1 679,0 13,7 -
Samtals 6.869,7 7.931,8 8.734,6 10,1 27,1

Rekstrargrunnur
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Ljóst er að greiðslur samkvæmt reiknilíkani falla ekki í öllum tilvikum að þeim 

framlögum sem stofnanirnar hafa fengið á liðnum árum. Lagt er því til að þau 

40% sem eftir eru til úthlutunar verði notuð tímabundið í þrjú ár til að laga 

stofnanirnar að endanlegum framlögum samkvæmt reiknilíkani. Skipting þess 

hluta tekur mið af fjölda rýma og fyrri fjárframlögum. 60 

Ef reiknuð eru út daggjöld Sóltúns kemur fram hve mikill munur er á 

einkareknu hjúkrunarheimili og ríkisreknu. Á Sóltúni eru 92 hjúkrunarrými og 

heildargjöld eru áætluð 679 m.kr. á næsta ári miðað við fulla nýtingu, þar af eru 

102 m.kr. vegna húsnæðiskostnaðar.  Daggjöld á Sóltúni eru því (679 m.kr.- 

102 m.kr.)/ 92 hjúkrunarrými/365 dagar = 17.183 krónur á móti til dæmis Hlíð 

þar sem daggjöld eru 12.340 krónur. 

Starfshópur um málefni aldraða telur tímabært að fjallað verði um samband 

hefðbundinna öldrunarstofnana og eiginfjármögnunar á íbúðarhúsnæði. Áhugi á 

uppbyggingu fjölþjónustukjarna með öldrunaríbúðum eða vistrýmum í 

einkaeigu fari vaxandi og ný rekstra- og eignarform öldrunarstofnana séu 

skoðunarverð.61 

3.2 Þjónusta 

3.2.1 Opin þjónusta 

Opin þjónusta er margvísleg félagsleg þjónusta rekin af sveitarfélögum í 

þjónustu- og félagsmiðstöðum. Þjónustan byggist á þeim sem hana sækja  og 

margt af henni er stjórnað af öldruðum sjálfum. Önnur þjónusta, sem nánast 

eingöngu er rekin af sveitarfélögunum í dag er heimahjálpin. Henni tilheyrir 

ýmis aðstoð við heimilishald, eins og þrif og aðstoð við innkaup,  heimsendur 

matur og fleira. Til heimilishjálparinnar getur líka tilheyrt akstursþjónusta 

sveitarfélaga, þjónusta apóteka og verslana. Heimahjúkrun er stjórnað frá 

heilsugæslustöðvum og þaðan er veitt ýmis hjúkrun, lyfjagjöf og aðstoð við 

ýmsar athafnir daglegs lífs.62 

60 Heilbrigðis og tryggingarmálaráðuneytið (c) 2003. 
61 Heilbrigðis og tryggingarmálaráðuneytið (e) 2002, bls 3. 
62 Jóhann Árnason 2002, bls. 7. 
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Heimaþjónusta og –hjúkrun 

Heimaþjónusta miðast við einstaklingsbundið mat á þjónustuþörf og byggist á 

hjálp til sjálfshjálpar.  Þjónustan er tvíþætt, annars vegar er heilbrigðisþáttur 

heimaþjónustu sem er í höndum starfsfólks heilsugæslustöðva.  Hins vegar er 

félagslegur þáttur heimaþjónustu viðkomandi sveitarfélaga eða aðila sem 

sveitarfélög semja við.63 Stefna með heimaþjónustu er að gera öldruðum kleift 

að búa í fullu sjálfræði á eigin vegum. Leitast er við að flytja þjónustuna til hins 

aldraða svo hann geti viðhaldið sínum háttum þrátt fyrir skerðingu á högum er 

kunna að verða með hækkandi aldri.64 Sú þjónusta byggist á hjálp til 

sjálfshjálpar og tekur mið af heilsufarslegu og félagslegu ástandi 

þjónustuþegans. Form heimilishjálpar eru til að mynda þrif, eftirlit, fylgd til 

innkaupa og læknis sem og yfirseta vegna veikinda. Reynt er með þessu að 

mæta þjónustuþörfum aldraðra á eigin heimilum sem lengst. Fyrir þessa 

þjónustu þarf að greiða og tekur hún mið af þjónustustigi og tekjum. 

Markmið með heimahjúkrun er að gera fólki með versnandi heilsufar og skerta 

færni, kleift að dvelja lengur í heimahúsum. Hjúkrunin byggist aðallega á 

persónulegri aðstoð, lyfjatiltekt eða lyfjagjöf, eftirliti, umhirðu og böðun.65 

Í samkomulagi ríkisstjórnar og aldraðra frá september 2002 kemur fram að efla 

eigi heimaþjónustu aldraðra verulega frá því sem nú er með það að markmiði 

að aldraðir geti dvalið sem lengst á eigin vegum utan stofnana. Lagt er til að 

stjórnvöld beiti sér fyrir því að einn aðili sé ábyrgur fyrir þjónustunni, hvort 

sem um er að ræða hjúkrun, aðhlynningu eða aðstoð við heimilishald sem nú er 

ýmist á ábyrgð ríkis eða sveitarfélaga. Lagt er til að stjórnvöld beiti sér fyrir 

samtvinnun þessarar þjónustu undir sameiginlegri stjórn þar sem einn aðili 

verði ábyrgur fyrir framkvæmd og fjárhag. Á næstu þremur árum leggur ríkið 

til 150 milljónir til þessa verkefnis.66 

63 Alþingi 2003 (a).  
64 www.persóna.is (a) 2003. 
65 Hörður og Jakob 1996, bls. 568. 
66 Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytið (e) 2002, bls 2. 
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3.2.1.1 Þjónustumiðstöðvar  

Þjónustumiðstöðvar aldraðra eru starfræktar af sveitarfélögum til að tryggja 

eldri borgurum félagsskap, næringu, hreyfingu, tómstundaiðju, skemmtun og 

heilsufarslegt eftirlit.  Þjónustumiðstöðvar geta starfað sjálfstætt eða í tengslum 

við aðra þjónustu sem aldraðir njóta.67 

3.2.1.2 Dagvist 

Dagvist aldraðra er stuðningsúrræði fyrir þá sem að staðaldri þurfa eftirlit og 

umsjá til að geta búið áfram heima. Dvöl á dagvist er tímabundin, ýmist 

daglega eða nokkra daga í viku. Dagvist aldraðra telst sú starfsemi sem býður 

a.m.k. upp á eftirtalda þjónustu: flutningsþjónustu að og frá heimili 

einstaklings, tómstundaiðju, aðstöðu til léttra líkamsæfinga, fæði, 

hvíldaraðstöðu og aðstoð við böðun.68 Dagvistir eru tvennskonar, annars vegar, 

þar sem lögð er áhersla á félagslega þjónustu, og hins vegar með áherslu á 

umönnun við sjúka, sérstaklega þá sem eiga við heilabilun að stríða. Dagvistir 

rjúfa félagslega einangrun margra sem annars eiga ekki heimangengt og seinka 

innlögn á stofnun.69 

3.2.1.3 Þjónustuíbúðir 

Þjónustuíbúðir aldraðra geta verið sjálfseignar-, leigu- og búseturéttaríbúðir. Í 

þjónustuíbúð fyrir aldraða skal vera öryggiskerfi og völ á fjölbreyttri þjónustu, 

svo sem mat, þvotti, þrifum og aðgangur að félagsstarfi.  Íbúar þjónustuíbúða 

skulu eiga rétt á sömu heima- og vaktþjónustu og aðrir íbúar sveitarfélagsins. 

3.2.2 Stofnanir fyrir aldraða 

Til öldrunarstofnana teljast dvalarheimili, sambýli og íbúðir, sérhannaðar fyrir 

þarfir aldraðra sem ekki eru færir um að annast heimilishald þrátt fyrir 

heimaþjónustu.  Samkvæmt 14. grein laga um öldrunarþjónustu skal vera þar 

varsla allan sólarhringinn, öryggiskerfi í hverri íbúð og völ á fjölbreyttri 

þjónustu, svo sem mat, þvotti, þrifum og félags- og tómstundastarfi. Aðstaða 

 
67 Alþingi 2003 (a).  
68 Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytið (c) 2003. 
69 Jóhann Árnason 2000, bls 8.  
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skal vera fyrir hjúkrun, læknishjálp og endurhæfingu. Þjónustan á að byggjast á 

einstaklingsbundnu mati á þörfum hins aldraða og á hjálp til sjálfshjálpar. 

Til stofnana fyrir aldraða teljast líka hjúkrunarheimili eða hjúkrunarrými ætluð 

öldruðum einstaklingum sem eru of lasburða til að dveljast á dvalarheimilum, 

sambýlum eða í sérhönnuðum íbúðum. Þar er veitt hjúkrunar- og 

læknisþjónusta og endurhæfing. Á hjúkrunarheimilum skal vera sérstök aðstaða 

fyrir aldraða með heilabilunareinkenni. Þjónusta skal vera byggð á 

einstaklingsbundnu mati á heilsufarslegum og félagslegum þörfum hins 

aldraða. Möguleiki skal vera á að einstaklingar geti komið þar til 

skammtímavistunar, sé þess þörf. Við hönnun skal þess sérstaklega gætt að 

stofnunin sé heimilisleg og að sem flestir íbúar hafi eigið herbergi.70 

70 Alþingi 2003 (b). 
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4. Öldrunarþjónusta og stofnanir 

4.1 Öldrunarþjónusta á Akureyri 

Í stefnumótun í þjónustu við aldraða á heimasíðu Akureyrarbæjar kemur fram 

að ef áætlanir um þróun mannfjölda á þjónustusvæðinu gangi eftir megi búast 

við því að hlutfall aldraðra hækki á þjónustusvæðinu umfram landsmeðaltal. Þó 

er ekki búist við að verulegar breytingar verði fyrr en að 10-15 árum liðnum. Á 

þeim tíma ætlar bærinn að aðlaga þjónustuna og skilgreina þjónustustig og 

hvað verði á höndum opinberra þjónustuaðila og hvað á höndum 

einstaklinganna sjálfra.71 

Í júní 2001 skrifuðu Akureyrarbær og Fulltrúi Hrafnistuheimilanna 

(Sjómannadagsráð) undir samstarfsyfirlýsingu um samstarf í öldrunarþjónustu.  

Markmiðið með því samstarfi er að leita leiða til að nýta þekkingu og reynslu 

beggja aðila til aukinnar hagkvæmni í rekstri, betri og fjölbreyttari þjónustu við 

aldraða.  Sérstaklega verða skoðaðir möguleikar á samstarfi við uppbyggingu 

nýs húsnæðis fyrir aldraða á Akureyri. Vinna þessi fer fram án skuldbindinga af 

hálfu beggja aðila og var stofnuð þróunarnefnd skipuð fulltrúum beggja aðila 

sem hefur það hlutverk að meta hugmyndir að útfærslu þessa verkefnis og skila 

tillögum að framhaldi málsins. 72 

Í febrúar á þessu ári sömdu Akureyrarbær og ríkið um að bærinn sjái um alla 

heilsugæslu og öldrunarþjónustu í Akureyrarumdæmi til ársloka 2006 en 

síðustu árin hefur bærinn sem reynslusveitarfélag séð um heilsugæslu og 

rekstur hjúkrunar- og dvalarheimila samkvæmt samkomulagi við ríkið. 

Samkvæmt samningnum mun bærinn stjórna rekstri hjúkrunar- og 

dvalarheimila í Hlíð, Kjarnalundi og Bakkahlíð, sjá um rekstur heimaþjónustu 

og dagvistar aldraðra. Fara munu 487 milljónir í rekstur hjúkrunarrýma, 140 í 

rekstur þjónusturýma, 20 milljónir renna til dagvistunar og svipuð upphæð á ári 

vegna húsnæðisgjalda.73 

71 Akureyrarbær 2003 (a).  
72 Karl Guðmundsson, munnleg heimild, 16.janúar 2003. 
73 Morgunblaðið, 28.febrúar 2003. 
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Að auki var einnig skrifað undir samning um fjölgun hjúkrunarrýma á Akureyri 

á næstu misserum með sérstökum rammasamningi um viðbyggingu við 

Dvalarheimilið Hlíð. Alls mun hjúkrunarrýmum fjölga um 60 til ársins 2006.74 

Stofnanir 

Á öldrunarstofnunum Akureyrarbæjar búa 180 manns. Í hjúkrunarrýmum er 

fólk sem þarf mikla umönnun og hjúkrun en í dvalarrýmum er tiltölulega 

sjálfbjarga fólk og minni þjónusta. Dagvist fyrir aldraða er rekin í tengslum við 

Dvalarheimilið Hlíð en þangað koma einstaklingar af heimilum sínum í 

þjónustu og afþreyingu yfir daginn. Þjónusta sjúkraþjálfara er veitt í Hlíð og í 

Dvalarheimilinu Kjarnalundi og á báðum stöðum er aðstaða til líkamsþjálfunar 

og endurhæfingar.75 

Dvalar-og hjúkrunarheimilið Hlíð 

Hlíð er annars vegar dvalarheimili og hinsvegar hjúkrunarheimili. Á 

heimilunum geta íbúar á Akureyri og í nokkrum nágrannasveitarfélögum sótt 

um vist þegar þeir geta ekki búið á eigin heimilum vegna öldrunar. Á 

hjúkrunarheimilinu fá íbúar viðameiri þjónustu enda geta þeir ekki búið á 

dvalarheimilinu sökum sjúkleika.  Á dvalarheimilinu fær fólk aðstoð við 

athafnir daglegs lífs og stendur til boða tómstundastarf og ýmis afþreying. Til 

staðar eru iðjuþjálfar, fótaaðgerðafræðingur, sjúkraþjálfarar og verktakar.76 

Á Hlíð geta 102 íbúar verið í hjúkrunarrýmum og 19 í dvalarrýmum. Í 

raðhúsum við Hlíð eru 14 dvalarrými en þar hafa einnig verið leiguíbúðir að 

hluta sem smám saman hefur verið breytt í stofnanarými.77 

Að sögn Brit Bieltvelt er Hlíð að snúast yfir í að vera alfarið hjúkrunarheimili, 

dvalarrýmin eru að breytast yfir í að vera hjúkrunarrými. Ástæðurnar eru þær að 

fólk er að koma inn veikara en áður og við blasir aukning á heilabiluðum 

einstaklingum.78 

74 Morgunblaðið, 28. febrúar 2003. 
75 Akureyrarbær 2003 (b). 
76 Akureyrarbær 2003  (c). 
77 Heiðrún Björgvinsdóttir, munnleg heimild 13. maí  2003. 
78 Brit Bieltvelt, munnleg heimild 1. apríl 2003. 
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Dvalarheimilið Kjarnalundi 

Á heimili aldraða í Kjarnalundi eru 48 dvalarrými.  Kjarnalundur er heimili 

þeirra sem þar búa og geta íbúar á Akureyri og í nokkrum 

nágrannasveitarfélögum sótt um vist á heimilinu þegar þeir geta ekki búið á 

eigin heimilum vegna öldrunar. Á dvalarheimilinu fær fólk aðstoð við athafnir 

daglegs lífs og stendur til boða tómstundastarf og ýmis afþreying.79 

Að mati forstöðumanna Kjarnalundar er húsnæðið of þröngt fyrir rekstur 

öldrunarstofnunar þ.e. þjónustustig getur lítið breyst.  Akureyrarbær hefur 

ákveðið að þetta húsnæði verði ekki notað til frambúðar og því er nauðsynlegt 

að byggja nýtt húsnæði fyrir þessa starfsemi í nánustu framtíð.80 

Heimaþjónusta 

Heimaþjónusta Akureyrarbæjar skiptist í þrjá hluta, hefðbundna 

heimilisþjónustu, frekari liðveislu og félagslega liðveislu. Heimaþjónustan og 

heimahjúkrun starfa hlið við hlið og er fjallað um allar þjónustubeiðnir á 

sameiginlegum fundum.81 

Heimaþjónusta Akureyrarbæjar býður upp á: 

� Aðstoð við þrif eða önnur heimilisstörf 

� Aðstoð við eigin umsjá 

� Heimsóknarþjónustu 

� Aðstoð við innkaup og annan erindarekstur 

� Ráðgjöf iðjuþjálfa 

� Heimsendingu matar 

� Útvegun á snjómokstri og garðslátt 

� Akstur ferlisþjónustu SVA82 

79 Akureyrarbær 2003 (d).  
80 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (a) 2002, bls. 40. 
81 Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2001. 
82 Heimaþjónusta Akureyrarbæjar  2002. 
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Á árinu 2002 var hefðbundin heimaþjónusta veitt 542 einstaklingum á 417 

heimilum og 469 höfðu stöðuga þjónustu allt árið. Í lok árs 2002 störfuðu 40 

starfsmenn í 31.2 stöðugildum í þessum þjónustuþætti.83 

Fyrir hverja þjónustustund greiðir viðskiptavinur heimaþjónustu kr. 300. Greiða 

skal fyrir allt að 10 klst. þjónustu á hvert heimili á viku.  Fyrir akstur er greitt 

sem svarar fullu fargjaldi hjá SVA eða kr. 160 fyrir hverja ferð.  Heimsendur 

matur kostar kr. 510 á hvern bakka.  Þeir viðskiptavinir sem hafa tekjur á eða 

undir viðmiðunarmörkum Fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar er gilda um 

fjárhagsaðstoð til framkvæmdar eru undanþegnir greiðslu fyrir heimaþjónustu.  

Einnig á það við um þá sem njóta óskertar tekjutryggingar almannatrygginga.84 

Heimahjúkrun 

Heimahjúkrun starfar við hlið heimaþjónustunnar undir faglegri stjórn 

Heilsugæslustöðvarinnar. Þjónustan nær til alls heilsugæslusvæðisins, frá 

Fnjóskadal til Hjalteyrar. Á árinu 2001 fengu 372 einstaklingar þjónustu 

heimahjúkrunar, þar af 16 utan Akureyrar. 

Heimhjúkrunin er byggð á vitjunum. Hjúkrunarfræðingur kemur í fyrstu vitjun 

og metur hjúkrunarþörfina. Hjúkrunarfræðingur ásamt sjúkraliðum annast alla 

þá hjúkrun, líkamlega sem andlega, sem við á og hægt er að veita við þær 

aðstæður sem heimilið býður upp á. Heimahjúkrun er veitt án endurgjalds. 

Heimahjúkrun hefur sömu hverfisstöðvar og heimaþjónusta.85 

Þjónustumiðstöðin Víðilundi 

Dagþjónustan í Víðilundi býður upp á samveru og þjónustu. Þjónustan er ætluð 

öldruðum og er markmið hennar að bjóða upp á þjónustu sem auðveldar fólki 

að búa sem lengst á eigin heimili þrátt fyrir hækkandi aldur og skerta færni. Í 

þjónustumiðstöðinni fer fram fjölbreytt félagsstarf s.s. handavinna, 

spilamennska auk ýmis konar afþreyingar og samveru fyrir dagþjónustugesti.  

 
83 Búsetuþjónusta Akureyrar 2002.  
84 Búsetu- og öldrunardeild 2003.  
85 Akureyrarbær 2003 (e).  
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Einnig er hægt að komast í hársnyrtingu og fá þjónustu fótaaðgerðafræðings. Þá 

er boðið upp á hádegisverð og síðdegiskaffi á staðnum.86 

Dagvist aldraðra 

Dagvist stendur öldruðum íbúum Akureyrar, sem enn búa á heimilum sínum,  

til boða. Tilgangur þjónustunnar er að gera fólki kleift að búa lengur á eigin 

heimilum með reglulegri dagþjónustu á stofnun.  Dagvistin er nú rekin á 

tveimur stöðum, í Hlíð og í Víðilundi.  Í dagvist býðst fólki ýmiskonar 

félagsstarf og afþreying. Auk þess á fólk kost á sjúkraþjálfun og aðstoð við 

böðun og þess háttar. Dagvistarplássin í Vestur-Hlíð eru 12 og í Víðilundi 16, 

samtals 28, en eru nýtt af fleirum, nú 24 í Vestur-Hlíð og 38 í Víðilundi.87 

Sambýli aldraðra við Bakkahlíð 

Sambýli aldraðra við Bakkahlíð er heimili íbúanna og fá þeir þar alla 

nauðsynlega aðstoð við daglegar athafnir. Sambýlið í Bakkahlíð er sérstaklega 

ætlað öldruðum sem eiga við minnissjúkdóma að stríða.  Þar búa átta íbúar.88 

Þjónustuhópur aldraðra 

Þjónustuhópur aldraðra starfar á vegum allra sveitarfélaga á starfssvæði 

Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri.  Verkefni þjónustuhópsins eru 

eftirfarandi:89 

� Að fylgjast með heilsufari og félagslegri velferð aldraðra og 

samhæfa þjónustu. 

� Að gera tillögur til sveitastjórna um öldrunarþjónustu. 

� Að leitast við að tryggja að aldraðir fái þá þjónustu sem þeir 

þarfnast og kynna öldruðum þá kosti sem í boði eru. 

� Að meta vistunarþörf aldraðra. 

Starfsmaður þjónustuhópsins annast gerð þjónustumats fyrir einstaklinga á 

heilsugæslusvæðinu, en íbúafjöldi þess er ríflega 17 þúsund manns. 

 
86 Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2001. 
87 Kristín Tómasdóttir, munnleg heimild, 16.apríl 2003. 
88 Akureyrarbær 2003 (f). 
89 Akureyrarbær 2003 (g). 
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Þjónustuhópurinn er skipaður heimilislækni, hjúkrunarfræðingi sem jafnframt 

er deildarstjóri heimahjúkrunar, yfirmanni heimaþjónustu og fulltrúa 

sveitarfélags í nágrenni Akureyrar. Hópurinn fundar að jafnaði einu sinni í viku 

allt árið.  Þeir sem óska þess að flytjast af heimili sínu á öldrunarstofnun sækja 

um það til starfsmanns þjónustuhópsins, sem gerir svonefnt vistunarmat hjá 

umsækjanda, en með því er lagt mat á þjónustuþörf. Þjónustuhópur aldraðra 

tekur vistunarmatið fyrir á fundi og forgangsraðar í samræmi við matið.90 

4.2 Sóltún 

Sóltún er hjúkrunarheimili í Reykjavík sem er rekið samkvæmt 

þjónustusamningi við ríkið. Íbúar heimilisins eru 92 og er markmið Sóltúns að 

veita þeim bestu hjúkrun og aðra þjónustu sem völ er á á hverjum tíma og vera 

aðlaðandi starfsvettvangur.91 Hugmyndafræðin er að umhyggja fyrir 

einstaklingnum sé höfð í fyrirrúmi, þar sem sjálfræði hans er virt í allri 

umönnun. Markmið heimilisins er að hjúkrun og önnur þjónusta sé veitt á 

faglegan og ábyrgan hátt. Hjúkrun byggist á hjúkrunarfræðilegum kenningum, 

reynsluþekkingu og þeim ramma sem innri og ytri aðstæður setja heimilinu.92 

Á Sóltúni eru samtals 92 einstaklingsíbúðir, 12 sambýli, á þremur hæðum. Til 

að mæta einstaklingsbundnum þörfum aldraðra einstaklinga sem þarfnast 

langtímahjúkrunar og læknisþjónustu var leitast við að afmarka 

hjúkrunarheimilið í 12 sambýli, þannig að einstaklingar með sambærilegar 

þarfir samnýti ákveðinn sambýliskjarna.  Sóltún er eina hjúkrunar- og 

dvalarheimilið sem er með húsaleigu innreiknaða í rekstrinum.93 

Rekstur Sóltúns var boðinn út í svonefndri einkaframkvæmd, bæði rekstur og 

útvegun húsnæðis. Samningurinn er til 25 ára og greiðir ríkið leigu út 

samningstímann. Í reynd fjármagnar ríkið uppbyggingu heimilisins 100%, þótt 

húsnæðið sé í eigu einkaaðila.  Ríkið kaus að fjármagna leiguna að fullu, en 

 
90 Akureyrarbær 2003 (h).  
91 Hjúkrunarheimilið Sóltún (a) 2003.  
92 Hjúkrunarheimilið Sóltún (b) 2003.  
93 Morgunblaðið 27. okt. 2002. 
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Reykjavíkurborg hefði að óbreyttu átt að greiða 15% leigunnar samanber aðrar 

heilbrigðisstofnanir þar sem húsnæði er leigt af þriðja aðila.94 

Kostnaður við byggingu Sóltúns var 1.4 milljarðar eða 15.2 milljónir á hvern 

vistmann. Hver sjúkrastofa er 30 fermetrar.95 Nú hefur Frumafl sótt um lóð í 

Sóltúni undir þjónustubyggingu fyrir aldraða. Í nýja húsinu á að vera 

sjúkrahótel, hjúkrunaríbúðir og venjulegar leiguíbúðir.96 Hugmyndin byggir á 

því að boðið verði upp á enn frekari hjúkrunartengda heimaþjónustu fyrir íbúa 

Reykjavíkur en nú er. Áhersla verður lögð á íbúðir sem eldri borgarar geta búið 

í þó svo þeir þurfi hjúkrunarþjónustu á borð við þá sem veitt er á 

hjúkrunarheimilum. Nýja byggingin mun þannig einnig hýsa hjúkrunarþjónustu  

sambærilega þeirri sem fæst á hjúkrunarheimilum. 

4.3 Hrafnista 

Hrafnistuheimilin eru hjúkrunar- og dvalarheimili fyrir aldraða. Jafnframt er 

starfrækt dægradvöl á Hrafnistu í Hafnarfirði. Á lóðum heimilanna eru 26 

raðhús í Reykjavík og 56 í Hafnarfirði, auk 39 íbúða í fjölbýlishúsi við 

Kleppsveg 62 í Reykjavík. Íbúar í þessu húsnæði, sem er í einkaeign, geta sótt 

ýmsa þjónustu til Hrafnistu og eru með neyðarhnappa tengda Hrafnistu.97 

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna var stofnað í júní 1954 til að 

fjármagna uppbyggingu dvalarheimila Hrafnistu í Reykjavík og Hafnarfirði. 

Síðar meir eða á árunum 1964 - 1987 naut landsbyggðin einnig góðs af tekjum 

happdrættisins í gegnum Byggingarsjóð aldraða sem fékk 40% af hagnaði.98 

Á Hrafnistu í Reykjavík búa 322 heimilismenn og eru 209 á dvalarheimili en 

113 á fimm hjúkrunardeildum. Á Hrafnistu í Hafnarfirði búa 227 heimilismenn, 

þar af eru 141 á dvalarheimili en 86 eru á þremur hjúkrunardeildum. Í 

Hafnarfirði eru 26 pláss sem um 46 einstaklingar nýta 2-5 daga í viku. Vernduð 

eining fyrir minnissjúka heimilismenn er á báðum heimilum.  Að auki eru 5 

rými fyrir heyrnarlausa eða heyrnarskerta heimilismenn, sem nota táknmál við 

 
94 Alþingi (c) 2003.   
95 Baldur Ólafsson 2003, bls. 6.  
96 Gagnasafn Morgunblaðsins (b) 2003. 
97 Dvalar- og hjúkrunarheimilið Hrafnista (a) 2003.  
98 Dvalar- og hjúkrunarheimilið Hrafnista (b) 2003. 
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tjáskipti. Á Hrafnistu starfa hjúkrunarfræðingar , sjúkraliðar og starfsfólk við 

hjúkrun og umönnun allan sólarhringinn. Læknar hafa móttöku alla virka daga 

en auk þess eru læknar á bakvakt allan sólarhringinn. Á Hrafnistuheimilunum 

er sjúkraþjálfun með tækjasal og vel útbúinni sundlaug með heitum pottum.  

Þar starfa sjúkraþjálfarar, íþróttakennarar og aðstoðarfólk.  Á Hrafnistu er 

einnig öflugt félagsstarf  svo sem upplestrar, bingó, söngur, dans og ýmsar 

skemmtanir. Prestur annast sálgæslu fyrir einstaklinga og starfsfólk, og sér um 

helgistundir og guðsþjónustur. Auk þess er ýmis önnur þjónustu í  boði á 

staðnum eins og til dæmis, hárgreiðsla, fótaaðgerðir og snyrting, bókasafn, 

verslun, saumastofa og bankaafgreiðsla svo eitthvað sé nefnt. 

4.4 Grund 

Grund í Reykjavík er elsta dvalar- og hjúkrunarheimili landsins og var stofnað 

árið 1922.  Heimilismenn eru um 240 talsins og starfsmenn um 320. Heimilið 

er sjálfseignarstofnun og í skipulagsskrá stofnenda heimilisins kemur fram að 

tilgangur stofnunarinnar sé að veita gamalmennum heimilisvist og góða 

umönnun með svo vægum kjörum sem frekast er unnt, eða jafnvel ókeypis 

þegar þess er kostur. Grund er sjálfseignarstofnun og safnar ekki arði og að 

baki því standa ekki félagasamtök eða sveitarfélög til að fjármagna 

framkvæmdir, því eru svo til allar nýbyggingar í skuld.99 

Húsakosti á Grund er skipt í fernt. Í aðalbyggingunni eru 5 hjúkrunardeildir, þar 

af ein sérstök deild fyrir heilabilaða, þar eru einnig 2 vistdeildir með 

sólarhringsumönnun. Þjónustuíbúðir og herbergi tengd Litlu Grund eru fyrir þá 

sem eru betur á sig komnir með sólarhringsvaktþjónustu.  Hjúkrunarfræðingar, 

sjúkraliðar og aðstoðarfólk starfa við hjúkrun og umönnun á Grund allan 

sólarhringinn með vellíðan og öryggi heimilismanna að leiðarljósi.  Áhersla er 

lögð á að líkna og hjúkra heimilismönnum í notalegu og heimilislegu umhverfi 

sem þeir þekkja og treysta.  Umhyggja fyrir einstaklingnum og hjálp til 

sjálfshjálpar er ávallt til grundvallar og áhersla lögð á samvinnu við 

aðstandendur.  Á heimilinu er starfandi íþróttakennari, sem býður upp á 

 
99 Morgunblaðið 27. okt. 2002. 
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fjölbreytta dagskrá alla virka daga. Leikfimi er stunduð á þremur stöðum í 

húsinu, skipulagðar eru gönguferðir og í aðalbyggingunni er tækjasalur sem er 

mikið notaður af heimilisfólki.  

Á Grund starfa tveir sérfræðingar í lyflækningum  í fastri stöðu.  Þeir hafa báðir  

ákveðnar deildir innan heimilisins á sínum snærum þannig að hver íbúi hefur 

sinn lækni.  Þeir koma á heimilið alla daga ársins og auk þess eru bakvaktir 

allan sólarhringinn.  Aðrir sérfræðilæknar sem koma á heimilið vikulega eru 

háls-nef- og eyrnalæknir, gigtarlæknir og geðlæknir.  Augnlæknir kemur 

hálfsmánaðarlega.  Kvensjúkdómalæknir og húðsjúkdómalæknir koma eftir 

þörfum.  Aðra sérfræðiþjónustu fá heimilismenn á stofum úti í bæ með tilvísun 

frá læknum á Grund.  Reglulegir samráðsfundir eru með lækni, 

hjúkrunarfræðingi og sjúkraþjálfara hvers íbúa. 

Heimilisfólki stendur til boða sjúkraþjálfun, þegar þess gerist þörf. Aðstaða til 

endurhæfingar er mjög góð, bæði í tækjasal, á meðferðarbekkjum og í 

sundlaug. Einnig stendur íbúum til boða einstaklingsmeðferð  í sundlaug 

Grundar auk vatnsleikfimi. Þá er boðið upp á fótsnyrtingu fyrir heimilismenn 

endurgjaldslaust ásamt hand- og andlitssnyrtingu gegn vægu gjaldi. 

Margvísleg afþreying er í boði á Grund svo sem reglubundið samkomuhald, 

kvöldvökur, morgunstundir og fleira. Boðið er upp á alls kyns 

handavinnuverkefni, spil og tafl og auk þess er spilað bingó einu sinni í 

mánuði. Bókasafn er á heimilinu og alla sunnudaga auk hátíðisdaga eru 

guðsþjónustur með heimilispresti. Hárgreiðslustofa er á Litlu Grund og er 

umhirða hársins heimilismönnum að kostnaðarlausu.100 

100 Dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund 2003. 
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5. 60+ 
Markmið með 60+ er að mynda samfellda þjónustukeðju fyrir fólk sem komið 

er yfir sextugt. Það er að mynda heilt íbúðar og þjónustusamfélag svo fólk geti 

tryggt sér alla þá þjónustu sem það getur þurft á að halda er aldurinn færist yfir 

án þess að þurfa að flytja úr sínu umhverfi. Ætlunin er að hafa þjónustukostina 

sem flesta og fjölbreytilegasta, allt frá aðstoð við þrif eða félagsskap, upp í dvöl 

á hjúkrunarheimili. Með því að vera með svona breiða þjónustuvídd á sama 

stað er verið að reyna að tryggja að fólk geti nýtt sér þjónustu, bæði ef og þegar 

það þarf.  

Nærfellt allar kannanir sem hafa verið gerðar hér á landi á óskum aldraðra um 

þjónustu hafa sýnt að þeir óski eindregið eftir heimaþjónustu svo fremi að hún 

sé næg til að tryggja öryggi þeirra.101 Þetta sýnir einfaldlega að upp sé komin ný 

kynslóð aldraðs fólks sem gerir aðrar kröfur til lífsins en fyrri kynslóðir. Það 

hefur meðal annars margt sýnt þá fyrirhyggju að flytja í hentugt húsnæði sem 

sérstaklega er útbúið með eldra fólk í huga. Það á þá ósk heitasta að geta búið 

heima sem lengst og þá með þeim stuðningi sem til þarf. Hins vegar vantar  

töluvert á að heimaþjónusta og heimahjúkrun sé nægilega þróuð til að geta 

komið til móts við þarfir og kröfur þessa fólks, en með þessu nýja 

fyrirkomulagi er einmitt verið að reyna að mæta þessum óskum.  

Uppbygging kjarnans er miðuð út frá því að yst búi þeir sem þurfa litla sem 

enga þjónustu en er nær kemur þjónustumiðstöð og hjúkrunarheimili  aukist 

þjónustustigið. Segja má að öryggi og aðgengi sé grundvallarforsenda öflugrar 

öldrunarþjónustu og með því að setja þetta svona upp er í raun verið að 

fullnægja flestum þeim þörfum sem fylgja því að eldast.  

Akureyrarbær hefur reynt að koma til móts við þennan aldurshóp af bestu getu 

en enn virðist mikið vanta upp á til að sem flestir geti verið sáttir við sinn hag. 

Ein helsta fyrirstaðan er fjár- og tímaskortur.  

Þó svo að heimahjúkrun og heimaþjónusta hafi eflst verulega á síðustu árum  

hefur alfarið vantað hér á Íslandi að tryggður sé öruggur aðgangur að 
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bráðaþjónustu allan sólarhringinn þó svo á því sýnist brýn þörf.102 Á Akureyri 

hefur verið veitt þjónusta fram á kvöld sem sinnt er af einni manneskju.  Hún 

getur þó ekki aðstoðað fleiri en sjö á kvöldi og takmarkast þjónustan við þá 

sem eru mjög illa staddir, en yfir nóttina er enginn þjónusta.103 Út frá þessu 

væri hægt að byggja upp samkeppnisforskot en ætlunin er að hafa fólk til taks 

allan sólarhringinn.  

Má því segja að þarna verði öll sú þjónusta sem nú þegar er í boði hjá 

Akureyrarbæ auk sólarhringsvaktar. Tryggt væri að allir þeir sem vildu nýta sér 

þessa þjónustu fengju hana en þó gegn gjaldi. Eins og staðan er í dag er 

takmarkað hverjir fá þessa þjónustu. Ástæðan fyrir því að hægt væri að veita 

alla þessa þjónustu væri vegna samlegðaráhrifa og stærðarhagkvæmni.  

Tryggja þarf að svona framkvæmdir geti staðið undir sér til lengri tíma, því 

væri nauðsynlegt að allir þeir samningar sem fylgja, yrðu langtímasamningar og 

er því gert ráð fyrir að til að mynda samningar við ríkið yrðu ekki skemur en til 

25 ára. 

Gera má ráð fyrir að svona uppbygging taki nokkuð langan tíma, en bara það að 

fá leyfi fyrir hjúkrunarheimili frá ríkinu getur tekið nokkur ár en það fer reyndar 

alfarið eftir þörfinni og fjárhagsstöðu hins opinbera. Það má gefa sér að það 

taki 10-12 ár að byggja upp heilt svona hverfi þó svo að hægt væri að hefja 

rekstur hjúkrunarheimilis og þjónustumiðstöðvar innan þriggja ára eftir að leyfi 

hafa náðst. 

5.1 Tilskilin leyfi 

Þegar sótt er um leyfi til að byggja húsnæði fyrir aldraða sem er styrkhæft  

frá Framkvæmdasjóði aldraðra verður að vera hægt að sýna fram á þörf  

svæðisins fyrir þessa tilteknu þjónustu. Hjá sjóðnum er skrá yfir alla bæi  

á landinu og alla hreppa, hve margir eru í þörf, brýnni þörf eða í mjög  

brýnni þörf.104 

Áður en framkvæmdir hefjast við dagvist, stofnun eða þjónustuíbúðir  fyrir 

 
101 www.persóna.is (b) 2003.  
102 Starfshópur ríkis og Landsambands eldri borgara 2002.  
103 Kristín Tómasdóttir og Ásta Sigurðardóttir, munnleg heimild 12. apríl 2003.  
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aldraða þarf að afla framkvæmdaleyfis hjá Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra og gildir þetta jafnt um framkvæmdir á vegum 

sveitarfélaga og á frjálsum markaði. Til að sækja um þetta leyfi þurfa að liggja 

fyrir upplýsingar um verksvið stofnunar og staðsetningu, hönnun af byggingu, 

lóð og umhverfi ásamt lýsingu á húsakynnum. Enn fremur þarf að fylgja 

greinargerð um fjárhag , fyrirhugaðan rekstur, stjórnun á stofnuninni og 

eigendur. Skylda er að hafa umsögn frá öldrunarnefnd svæðisins og einnig frá 

héraðslækni og landlækni ef um hjúkrunarrými er að ræða.Við rekstur dagvistar 

fyrir aldraða þarf að fá svokallað rekstrarleyfi frá ráðuneytinu og er það leyfi 

veitt ef stofnunin uppfyllir heilbrigðiskröfur og ákvæði laga ásamt því að séð 

verði fyrir að hún geti leyst sín verkefni á viðunandi hátt.105 

Þegar leyfi er fengið þá segir það til um hve mörg rými ríkissjóður muni greiða  

með. Núna eru flest öll hjúkrunarheimili komin á daggjöld sem eru um 12.500 

kr. á dag pr. rými. Eftir þetta fer í gang mikið ferli samkvæmt reglugerð númer 

715/2000 um opinberar framkvæmdir.106 

5.2 Rekstrarform 

Nágrannaþjóðir okkar hafa verið að fara þá leið að færa rekstur 

heilbrigðisstofnana til einkaaðila eða félagasamtaka en ríkið hefur borgað 

brúsann eigi að síður. Árangurinn hefur ekki látið á sér standa, kostnaðurinn 

hefur hlutfallslega lækkað, starfsánægjan vaxið og gæði þjónustunnar og afköst 

hafa aukist. Einnig hefur aðgengi batnað og biðlistar styst. Með þessu móti 

hefur ríkið reynst hafa meiri stjórn á útgjöldum, þar sem gerð er 

kostnaðargreining og samið um magn, verð og gæði þjónustunnar, en hefur eigi 

að síður haft eftirlit með árangri.107 

Hugmyndin er að 60+ verði einkarekið en fengi samt sem áður styrk frá 

Framkvæmdarsjóði aldraðra sem og Akureyrarbæ fyrir hluta uppbyggingar 

fasteigna.  

 
104 Baldur Ólafsson, munnleg heimild, 10.apríl 2003.  
105 Alþingi (d) 2003. 
106 Baldur Ólafsson munnleg heimild, 10.apríl 2003. 
107 Gagnasafn Morgunblaðsins (c) 2003. 
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Skattaleg meðferð skiptir gríðarlegu máli í rekstri fyrirtækja en sýslu- og 

sveitarfélög, fyrirtæki og stofnanir sem þau reka og bera ótakmarkaða ábyrgð á, 

eru ekki skattskyld í skilningi laga. Einnig er tiltekið í lögum að undanþegnir 

séu lögaðilar er verja hagnaði sínum einungis til almannaheilla og hafa það 

einasta að markmiði sínu samkvæmt samþykktum sínum. Aftur á móti þurfa 

þeir sem reka félög til eigin hagsmuna að borga tekjuskatt af öllum hagnaði er 

verður til innan fyrirtækisins. 

Hér er því um fjóra kosti að ræða:  

1. Stofna einkahlutafélag/hlutafélag. Því fylgir að greiða þarf skatt af 

öllum styrkjum er félagið fær, það er að styrki þarf að færa sem tekjur.  

2. Stofna einkahlutafélag/hlutafélag þar sem styrkir til uppbyggingar frá 

Framkvæmdarsjóði aldraðra og sveitarfélagi teljist innborgað hlutafé af 

þeirra hálfu á móti því hlutafé sem einkaaðilinn legði fram. Þessi kostur 

er ekki mjög álitlegur þar sem um yfirburða eignarstöðu 

Framkvæmdarsjóðs og sveitarfélags yrði að ræða og lítið svigrúm fyrir 

einkaaðilann við ákvarðanatöku. 

3. Stofna félag er verji hagnaði sínum einungis til almannaheilla og hafi 

það einasta að markmiði sínu samkvæmt samþykktum sínum 

4. Stofna sjálfseignarstofnun þar sem styrkir yrðu ekki skattskyldir, enda 

rynni hagnaður alfarið til viðhalds og uppbyggingar stofnunarinnar. 

Möguleiki væri síðan á því að sjálfseignarstofnunin leigði síðan aðstöðu 

sína og reksturinn til einkaaðila, hvort sem væri í einu lagi, eða til 

nokkurra aðila, svo sem þá ræstingu, mötuneyti og þvottahús.108 

Í rekstraráætlun verður gert ráð fyrir að leið eitt verði fyrir valinu.  

5.3 Trygging gæða 

Markaðurinn er sífellt að gera meiri kröfur og má gera ráð fyrir að þær kröfur 

eigi eftir að aukast ef eitthvað er, því er mjög mikilvægt að gæði séu tryggð. Til 

eru ýmsar leiðir til að tryggja gæði og má þar nefna að unnið sé eftir 

 
108 Gunnar Karlsson, munnleg heimild, 20.maí 2003. 
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gæðastjórnunaraðferðum eins og stöðugum umbótum, eða viðhafa gæðakerfi. 

Ég tel að besta leiðin til að tryggja gæði sé að einbeita sér að því að skapa og 

viðhalda góðri ímynd, til dæmis með því að vera með gott starfsfólk sem 

tileinkar sér góð vinnubrögð. Vert er að nefna að lög um málefni aldraðra 

kveða á um að aldraðir sem dvelja á hjúkrunarheimilum og í hjúkrunarrýmum 

öldrunarstofnana eigi rétt á að njóta sömu gæða í heilbrigðisþjónustu og aðrir 

þjóðfélagsþegnar, en fullnægjandi hjúkrun á öldrunarstofnunum er fyrst og 

fremst tryggð með viðeigandi mönnun. Nauðsynlegur fjöldi hæfs starfsfólks 

þarf að vera fyrir hendi til að uppfylla þarfir viðkomandi sjúklingahóps með 

það fyrir augum að stuðla að sem bestri heilsu og vellíðan hvers og eins.109 

Mikilvægt er að bjóða upp á námskeið og fræðslu fyrir starfsfólk sem og að því 

sé vel kynnt öll starfsemi. Þáttur í tryggingu gæða er að hafa góðan aðbúnað 

sem og gott samskiptakerfi og þar tel ég að upplýsingakerfi og tölvuvætt 

umhverfi geti haft mikið að segja.  

Til að tryggja að markmiðum sem sett hafa verið hvað varðar rekstur, þjónustu, 

ímynd og gæði, væri reynt að vinna eftir nútímaaðferðafræðum sem leiða til 

samkeppnisyfirburða. Svo dæmi sé tekið væri hægt að vinna samkvæmt 

samhæfðu árangursmati (Balanced Scorecard) sem stuðlar að því að hægt sé að 

ná raunhæfum markmiðum sem jafnframt eru mælanleg. Dæmi um mælanlegt 

markmið sem tryggja eiga gæði, er að hafa minnsta kosti einn starfsmann á 

hvert hjúkrunarrými.  

 

109 Gæðaráð Landlæknisembættisins í öldrunarhjúkrun 2003.  
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6. Markaðsgreining 

6.1 Ytra umhverfi 

Til ytra umhverfis fyrirtækja teljast þættir sem fyrirtæki geta vanalega ekki haft 

bein áhrif á svo sem lög og reglur, lýðfræðilegir og ýmsir stjórnunarlegir þættir. 

Hér á eftir fer greining á ytra umhverfi eftir PEST aðferðafræðinni.  

6.1.1 Lýðfræðilegir þættir 

Reikna má með að hlutfall 70 ára og eldri sé nú um 8-8,5% og árið 2030 verði 

hópurinn 12-13% af þjóðinni. Eldri borgarar eru nú um 32.000 talsins og búa 

10% þeirra á Norðurlandi eystra og um 60% á höfuðborgarsvæðinu. Níu 

prósent, eða rúmlega 3.000, þurfa sérstaka umönnun og eru flestir þeirra 

komnir yfir 85 ára aldur. Gert er ráð fyrir að áttræðum og eldri fjölgi um 33% 

fram til ársins 2010. Þá er viðbúið að á næstu 20 árum fjölgi háöldruðum , það 

er þeim sem eru eldri en 85 ára, um 50%.110 

Tafla 3. Hlutfall aldraðra á Íslandi til ársins 2030. 

 

Niðurstöður framreiknings Hagstofu Íslands í febrúar 2002 benda til að fólki á 

ellilífeyrisaldri komi til með að fjölga mikið á næstu áratugum og verður 

 
110 Gagnasafn Morgunblaðsins (d) 2003.  
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heildarfjöldi þeirra árið 2030 um 59.000, eða um tvöfalt fleiri en tilheyra 

þessum hópi í dag. Því er ljóst að þessi fjölgun fólks sem komið er af besta 

aldri hefur í för með sér aukna þörf fyrir heilbrigðisþjónustu bæði innan og utan 

stofnana.111 

Samkvæmt tölum frá Heilbrigðisráðuneytinu eru á bilinu 28-35% þeirra sem 

eru 80 ára og eldri á öldrunarstofnunum. Til samanburðar má nefna að á öðrum 

Norðurlöndum er hlutfallið 20%, að Noregi undanskildum þar sem 25% 80 ára 

og eldri eru á öldrunarstofnunum.112 

Gert er ráð fyrir því að starfandi einstaklingum á bak við hvern ellilífeyrisþega 

muni fækka á næstu áratugum. Í dag er áætlað að þrír til sex einstaklingar á 

vinnualdri (16-64 ára) standi að baki hverjum einstaklingi 65 ára og eldri. 

Sambærilegar tölur eru hins vegar taldar verða tveir til þrír einstaklingar árið 

2005.113 

6.1.2 Efnahagslegir þættir 

Staða efnahagsmála er nokkuð óviss vegna fyrirhugaðra skattalækkana 

ríkisstjórnarinnar og stóriðjuframkvæmda auk þess sem aukin alþjóðavæðing 

íslenska hagkerfisins gerir það að verkum að áhrif stríðs í Írak eru meiri 

hérlendis en áður.   

Atvinnuleysi hefur farið vaxandi undanfarna mánuði og var 3,9% í mars. 

Stærstur hluti atvinnulausra er ófaglært fólk en hlutur háskólamenntaðra fer 

vaxandi. Búist er við því að stóriðjuframkvæmdir dragi úr atvinnuleysi á 

landsvísu og að það fari minnkandi þegar líður á árið. 

Þar sem að svona stór framkvæmd er langtímafjárfesting þarf að fylgjast vel 

með hagsveiflum og vöxtum. Gert er ráð fyrir því að verðbólga verði 2,5% í ár 

og 2,8% yfir næsta ár.  Stýrivextir seðlabankans eru nú í apríl 5,3% og er 

frekari vaxtahækkana að vænta á næsta ári.  Seðlabankinn telur að hagvöxtur 

verði í ár 2-2,5% og fari vel yfir 3% á næsta ári.  Miklar fjárfestingar í stóriðju 

á næstunni kalla á aðhald í ríkisfjármunum en þrátt fyrir það er talið ólíklegt að 

 
111 Morgunblaðið 29. mars 2003.   
112 Morgunblaðið 11. desember 2002.  



60+  EHE
 

- - 45 - -

ríki og sveitarfélög dragi mikið úr fjárfestingum á næstunni til að koma í veg 

fyrir frekari hækkun á raungengi krónunnar sem hefur verið sterk að 

undanförnu og er talið að eigi eftir að styrkjast enn frekar á næstu misserum.  

Gert er ráð fyrir því að afgangur á viðskiptajöfnuði í fyrra muni snúast yfir í 

halla í ár bæði vegna aukinna fjárfestinga  en einnig vegna versnandi 

samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja sem helst keppa við erlend fyrirtæki.114 

Útgjöld ríkisins vegna ellilífeyrisgreiðslna mun aukast verulega á öllum 

Norðurlöndunum nema á Íslandi en helsta skýringin á því er sérstaða íslenska 

lífeyriskerfisins.115 

Flestir aldraðir vilja greiða fyrir sína þjónustu og margir geta það og  

geta aldraðra til að greiða þessa þjónustu fer vaxandi með eflingu  

lífeyrissjóða.116 Íslendingar byggja fjárhagslegt öryggi sitt að verulegu leyti á 

greiðslum úr lífeyrissjóðum á efri árum.  Því skiptir ávöxtun lífeyrissjóða miklu 

máli. Undanfarin þrjú ár hefur ávöxtun lífeyrissjóða verið slök miðað við árin á 

undan og sumir þeirra hafa þurft að skerða lífeyrissréttindi meðlima sinna.  

Þrátt fyrir það er íslenska lífeyrissjóðakerfið mjög gott í alþjóðlegum 

samanburði og nefnir OECD í nýlegum landsskýrslum sínum um Ísland að 

aðrar þjóðir gætu lært margt af íslenska kerfinu.  Meðalávöxtun lífeyrissjóða í 

heiminum  var  –35% fyrir árið 2002 en búist er við því að meðalávöxtun 

íslenskra sjóða fyrir 2002 verði í kringum –1%.  Lífeyrissjóðir eru í eðli sínu 

langtímafjárfestar en skynsamlegri fjárfestingastefnu til lengri tíma fylgja 

tímabil þar sem raunávöxtun er neikvæð en jafnframt er vænst hærri 

meðalraunávöxtunar þegar til lengri tíma er litið.117 

Heimþjónusta er nú greidd af sveitarfélagi en heimahjúkrun úr ríkissjóði. 

Þetta gerir að verkum að sveitarfélögin vilja koma sem flestum inn á  

stofnanir til að losna við þennan kostnað. Til viðbótar því greiðir ríkissjóður 

85%, 40% frá Framkvæmdarsjóði aldraðra og 45% frá ríkissjóði af kostnaði við 

byggingu hjúkrunarheimila en aðeins 20% af þjónusturými dvalarheimila. 

 
113 Morgunblaðið, 2. mars 2003. 
114 Markaðsyfirlit Íslandsbanka, apríl 2003, bls. 4-12. 
115 Morgunblaðið, 2. mars 2003. 
116 Baldur Ólafsson, munnleg heimild, 12.apríl  2003. 
117 Kaupþing 2003. 
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Hefur þetta valdið því að ekkert dvalarheimili hefur verið byggt síðan 

reglugerðinni var breytt en áður greiddi F.A. 35% af öllu öldrunarrými. Þess 

vegna er hvatinn sá að byggja alls ekki dvalarrými heldur aðeins hjúkrunarrými 

sem eykur hvata til sjúkdómavæðingar.118 

6.1.3 Pólitískir og lagalegir þættir 

Málefni aldraðra eru bundin lögum sem tóku gildi 1983 en voru endurskoðuð 

1989.  Almennt markmið laganna er að aldraðir eigi völ á þeirri heilbrigðis- og 

félagsþjónustu sem þeir þurfa á að halda, að þeir geti búið svo lengi sem verða 

má við eðlilegt heimilislíf en að jafnframt sé þeim tryggð nauðsynleg 

stofnanaþjónusta þegar hennar gerist þörf.119 

Svæðaskipting öldrunarþjónustu er hin sama og skipting landsins í 

heilsugæsluumdæmi. Á hverju þjónustusvæði skal starfa öldrunarnefnd er 

annist skipulagningu þjónustunnar og þjónustuhópur aldraðra þar sem fagfólk á 

sæti. Hlutverk hans er að tryggja rétta og skynsamlega nýtingu 

öldrunarþjónustunnar; mat á þjónustuþörf einstaklinga og úthluta þeirri 

þjónustu sem stýra þarf, svo sem rýmum á dvalarstofnunum.  

Þá er í lögunum kveðið á um skiptingu kostnaðar við öldrunarþjónustu. 

Dvalarkostnaður í þjónustuhúsnæði, á dvalarheimili, í hjúkrunarrými eða í 

dagvist greiðist af Tryggingastofnun ríkisins. Sveitarfélög bera kostnað af 

félagslegum þætti heimaþjónustu en ríkissjóður af heilbrigðisþættinum. 

Neytandanum er ætlað að bera hluta af kostnaði við dagvistun og 

heimilisþjónustu ef tekjur hans leyfa. Vistmenn á stofnun fyrir aldraða sem ekki 

hafa aðrar tekjur en bætur almannatrygginga fá sérstakt ráðstöfunarfé frá 

Tryggingastofnun þar eð allar aðrar tekjur þeirra renna til greiðslu 

vistkostnaðar.120 

Það sem skiptir verulegu máli ef flytja á rekstur heilbrigðisþjónustunnar að 

einhverju leyti í hendur einkaaðila er hvernig fara á skattalega með styrki fyrir 

 
118 Baldur Ólafsson, munnleg heimild, 12.apríl 2003.  
119 www.persona.is (c) 2003.  
120 www.persona.is (d) 2003.  
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fasteignum frá Framkvæmdarsjóði aldraðra og sveitarfélögum. Þessum 

spurningum er enn ósvarað en eru í vinnslu hjá Ríkisskattsjóra.121 

6.1.4 Félags- og menningarlegir þættir 

Aukin þjónusta við eldri borgara þýðir vaxandi eftirspurn eftir starfsfólki með 

fjölbreyttan bakgrunn.  Eitt stöðugildi þarf vegna hvers einstaklings sem 

þarfnast sólarhringsþjónustu svo viðunandi þjónustustig sé tryggt allan 

sólarhringinn allt árið.  Launakjör í umönnunarstörfum hafa færst jafnt og þétt 

til betri vegar og í öldrunarþjónustu er að finna launakjör á bili þeirra lægst 

launuðu til þeirra hæst launuðu í samfélaginu.  Náms- og atvinnutækifæri eru 

mjög góð í umönnunarstörfum, atvinnuöryggi mikið og sveigjanlegur vinnutími 

góður kostur. 122 

Í nýlegri könnun Landlæknisembættisins kom í ljós að þörf væri fyrir 300 

útskrifaða sjúkraliða á ári, en hins vegar eru aðeins útskrifaðir um 100 

sjúkraliðar á ári í landinu.  Atvinnuhorfur sjúkraliða eru því nokkuð góðar og 

ætti nálægð við Háskólann og Verkmenntaskólann á Akureyri að gera vinnu 

við öldrunarþorp að góðum kosti að loknu námi. Nám á sjúkraliðabraut 

Verkmenntaskólans á Akureyri tekur að öllu jafnaði sex annir og þar er bæði 

um að ræða bóklegt og verklegt nám.123 Háskólinn á Akureyri útskrifar árlega 

fjölda hjúkrunarfræðinga.  Í heilbrigðisdeild fer fram nám á tveimur brautum, 

hjúkrunarfræði og iðjuþjálfun. Nám í deildinni tekur 4 ár og brautskrást 

nemendur með B.Sc. gráðu.124 Nýlega hafa einnig verið uppi hugmyndir um 

stofnun læknadeildar við Háskólann og víst að sú hugmynd verður athuguð 

frekar. 

Félagasamtök hafa verið dugleg við að styðja við bakið á málefnum aldraðra.  

Mörg þeirra vinna að hagsmuna- og velferðarmálum aldraðra ásamt því að 

standa fyrir námskeiðum og fjölbreyttu félagsslífi.   

Í heilbrigðisáætlun til ársins 2010 hafa stjórnvöld sett sér eftirfarandi markmið í 

málefnum eldri borgara: Yfir 75% einstaklinga 80 ára og eldri eru við svo góða 

 
121 Gunnar Karlsson, munnleg heimild, 20.maí 2003.  
122 Morgunblaðið 11. maí, 2002.  
123 www.vma.is 2003. 
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heilsu að þeir geta með viðeigandi stuðningi búið heima og að bið eftir vistun á 

hjúkrunarheimili fyrir fólk sem er í mjög brýnni þörf verði ekki lengri en 90 

dagar.125 

6.1.5 Tæknilegir þættir 

Tæknilegir þættir geta haft ýmis áhrif á þjónustu við eldri borgara. Nýsköpun í 

vinnuaðferðum leiða til öruggari og aukinnar umönnunar- og læknisþjónustu. 

Þannig notar Sóltún til dæmis öryggislæsingar á rafbúnaði eldunartækja og í 

íbúðum er stillanleg hæð á borðplötu eldhúsinnréttinga.  Nýjar tæknivæddar 

aðferðir eins og rafræn skráning hjúkrunar og rafræn sjúkraskráakerfi geta 

haldið utan um öll gögn sem mikilvæg eru fyrir meðferð sjúklinga og þannig 

fæst góð yfirsýn yfir ástand og meðferð sjúklinga.  Slík kerfi innihalda verulegt 

þekkingarmagn hjúkrunar, flokkunarkerfi hjúkrunar, klínískar leiðbeiningar og 

styðja ákvörðunartöku í hjúkrun til að auka gæði hjúkrunarmeðferðar. Þetta 

leiðir til samfelldari og markvissari þjónustu við sjúklinga. 126 

Nálægð við Háskólann á Akureyri og tilkoma nýs rannsóknarhúss þar, gefur 

möguleika á þróun og rannsóknum á sviði hjúkrunar- og læknavísinda.  Þá 

gefur tölvudeild háskólans möguleika á hugmyndum varðandi þróun á 

hjúkrunarkerfum og lyfjakerfum. 

6.2 Innra umhverfi 

Í lok árs 2002 voru íbúar á Akureyri 15.840 talsins og þar af voru 2.457 íbúar 

yfir 60 ára.127 Þar sem aldurssamsetning er að breytast og þjóðin að eldast má 

áætla að þessi hópur eigi eftir að stækka verulega sem og ef áætlanir 

ríkisstjórnarinnar um 2-3% fólksfjölgun á Akureyri ganga eftir.128 Áætlanirnar 

um fólksfjölgun á Akureyri hafa þó ekki gengið vel það sem af er, því 

samkvæmt Hagstofu Íslands hafa brottfluttir verið fleiri en aðfluttir síðust þrjá 

 
124 www.unak.is 2003.  
125 Morgunblaðið 11. maí 2002.  
126 http://www.rsp.is 2003.  
127 www.hagstofa.is 2003. 
128 Kristján Júlíusson, munnleg heimild, 1.apríl 2003.  



60+  EHE
 

- - 49 - -

mánuði.  Verður því áhugavert að sjá hvernig ríkisstjórnin tekur á þeirri 

þróun.129 

Ekki eru mörg ár síðan byrjað var að leggja áherslu á þennan aldurshóp sem 

markhóp hér á Akureyri en síðustu ár hafa verið að rísa íbúðabyggingar sem eru 

séstaklegar hannaðar fyrir þennan aldurshóp. Einnig má nefna félagið Búmenn, 

sem sérhæfir sig í að byggja og reka íbúðir með húsnæðisrétti fyrir fólk yfir 

fimmtugt,  hefur teygt anga sína hingað norður.   Það virðist þó sem svo að sú 

kynslóð sem nú er á þessum aldri sé ekki tilbúin fyrir þess háttar fyrirkomulag, 

en það gæti þó líklega átt eftir að breytast með komandi kynslóðum.130 

Íbúðir þessar eru staðsettar á þremur stöðum í bænum. Í Lindarsíðu, Víðilundi 

og við Mýraveg. Íbúðirnar eru sérhannaðar fyrir hreyfihamlaða, eru með 

öryggiskerfi og húsverði, sem og að íbúðirnar í Víðilundi eru tengdar við 

svokallaða þjónustumiðstöð sem rekin er af Akureyrarbæ. Ætlun bæjarins er að 

setja upp aðra þjónustumiðstöð á Bjargi sem tengd er við blokkirnar í 

Lindarsíðu og veita þar sömu þjónustu.131 

Það hefur verið einkennandi fyrir íbúðirnar hversu dýrar þær hafa verið og 

hefur það verið þessum aldurshópi til mikils ama. Þar sem framboðið hefur 

ekki verið meira og eftirspurnin mikil hefur verið hægt að halda verðinu svona 

háu. Þessar íbúðir hafa undanfarið verið seldar á almennum markaði með 

kvöðum en áður fyrr var stuðst við biðlistakerfi. Akureyrarbær á  nokkrar af 

þessum íbúðum sem hann hefur verið að leigja út, en þær eru ætlaðar þeim sem 

eru undir tekju- og eignarmörkum. 

Eftirsókn í þessar íbúðir hefur verið mjög mikil, bæði vegna hönnunar þeirra og 

ekki síst vegna nálægðarinnar við þjónustuna. Hefur einnig verið mikil ásókn í 

aðrar íbúðir í sama hverfi af þessum aldurshópi og hafa því sjálfkrafa verið að 

myndast litlir kjarnar með þessum aldurshóp. Þegar íbúar þessara hverfa hafa 

verið spurðir að ástæðu þess að flytja í þessi hverfi hafa svörin verið á þá leið 

að fólk vilji vera í nálægð við þá þjónustu sem boðið er upp á.132 

129 www.hagstofa.is 2003.  
130 Kristín Sólveig Sigursveinsdóttir, munnleg heimild, 16.apríl 2003  
131 Kristín Sólveig Sigursveinsdóttir, munnleg heimild, 16.apríl 2003. 
132 Kristín Tómasdóttir, munnleg heimild, 16.apríl 2003. 
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Mikil vakning hefur verið í öldrunarmálum á síðustu árum og voru þau eitt 

heitasta umræðuefnið fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Í stefnuskrá 

Sjálfstæðisflokksins kom fram að þeir vilji vinna áfram að hugmynd um 

þjónustuhverfi sem gefi fólki færi á því að dvelja áfram í sama eða 

sambærilegu umhverfi hvort sem það heldur góðri heilsu eða þarf að glíma við 

dvínandi starfsgetu. Hér vísa þeir til samstarfs Akureyrarbæjar við 

Hrafnistuheimilin um samstarfsverkefnið 60+.  Áherslur þeirra eru þessar: 

� Gert verði ráð fyrir því að í þessu hverfi verði einbýlishús, 

raðhús, fjölbýlishús, þjónustumiðstöð, hjúkrunarheimili og 

sambýli auk aðstöðu til útiveru. 

� Unnið verði að því að ná samkomulagi á milli Hrafnistu og 

Akureyrarbæjar um fjármögnun framkvæmda, 

framkvæmdaröð, rekstrarleyfi hjúkrunarrýma og 

þjónustuframboð í því verkefni sem hér um ræðir. 

� Leggja ber áherslu á að hér er um að ræða verkefni sem miðar 

að markvissri langtímauppbyggingu dvalar- og þjónustuþátta 

Akureyringa á efri árum. 

Meginmarkmiðið er að í þjónustuhverfinu verði gott mannlíf sem uppfylli 

þarfir og óskir íbúa og að allir íbúar Akureyrar, 60 ára og eldri, eigi jafnan rétt 

til að sækja þar um búsetu óháð efnahag eða félagslegri stöðu.133 

Þörf er á því að stemma stigu við þeirri stofnanavæðingu sem hefur verið, en 

hlutfallslega eru flest stofnanarými fyrir aldraða hér á landi miðað við önnur 

vestræn ríki.134 

133 www.islendingur.is
134 www. althingi.is (d) 2003. 
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Tafla 4. Niðurstöður úr Nova könnun sem var gerð 1998135 

Hlutfall 80 ára og eldri á stofnunum
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Akureyrarbær hefur tekið stefnumótandi, pólitíska ákvörðun um að breyta 

áherslum í öldrunarþjónustu, það er að auka vægi heimaþjónustu og draga úr 

vægi  stofnanaþjónustu og var þessi ákvörðun ein af forsendum samnings sem 

Akureyrarbær gerði við Heilbrigðisráðuneytið um að taka við rekstri 

heilsugæslu og öldrunarþjónustu til reynslu. Var því reynt að samþætta 

heimaþjónustuúrræði  með því að auka samvinnu og hagræðingu á milli 

heimahjúkrunar og heimilisþjónustu með því að staðsetja hvorutveggja á sama 

stað. Verkaskiptingin er enn nokkuð skýr, heimahjúkrunin sér um persónulega 

umhirðu og heimilisþjónustan um aðstoð við heimilishald og ýmiss konar 

stuðning.   

Af viðskiptavinum heimilisþjónustu eru 75% aldraðir.  Af þeim fá flestir aðstoð 

við heimilisstörf.  Stuðningsþátturinn er þó alltaf að aukast, og er um að ræða 

aðstoð af ýmsu tagi svo sem innlit, innkaup, fylgd og aðstoð við erindarekstur, 

samveru og fleira. Samt hafa þessar félagslegu þarfir aldraðra mætt afgangi og 

síður verið viðurkenndar sem ástæða fyrir þjónustu.136 

Alls nutu 542 einstaklingar á 417 heimilum heimaþjónustu frá Akureyrarbæ 

vegna elli og sjúkleika árið 2002, þar af voru 469 á 366 heimilum með fasta 

þjónustu allt árið. Fyrir utan þessa almennu heimaþjónustu  voru 109 

einstaklingar sem fengu heimsendan mat, 48  lóðahirðingu og 21 fékk 

 
135 Sigríður Margrét Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 16.apríl 2003. 
136 Sigríður Margrét Jóhannsdóttir, munnleg heimild 16.apríl 2003. 
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snjómokstur. Í janúar voru 27 starfsmenn í 20,85137 stöðum að sinna þessari 

þjónustu.138 Akureyrarbær er eini aðilinn sem hefur séð um þessa þjónustu 

hingað til.  

Biðlisti eftir stofnanaþjónustu á Akureyri, sér í lagi hjúkrunarrýmum, lengdist 

umtalsvert á árinu 2001 og voru þá 96 á vistunarskrá í árslok og margir hafa 

beðið mjög lengi úrlausnar.139 Þann fyrsta apríl á þessu ári voru samtals 109 á 

vistunarskrá þjónustuhóps aldraðra á Akureyri en eftir mat voru 78 taldir í þörf 

fyrir að komast í þjónustu- eða hjúkrunarrými. Þar af eru fimm sem bíða 

flutninga úr þjónustuhúsnæði yfir í hjúkrunarrými.  Tveir búa utan svæðis. 

Fjórir teppa rými í Kristnesi og tveir teppa rými á Fjórðungssjúkrahúsinu á 

Akureyri (FSA).140 

Tafla 5. Vistunarskrá þjónustuhóps aldraðra. 

Þjónustuhúsnæði Þörf Brýn þörf Mjög brýn þörf Samtals
Raðhús 5 1 1 7
V-Hlíð 25 4 3 32
Kjarnalundir 10 9 4 23
Grenilundur 2 1 3
Samtals 42 15 8 65
Hjúkrunarrými Þörf Brýn þörf Mjög brýn þörf Samtals
Hlíð 4 26 30
Sel 6 6
Bakkahlíð 1 3 4 8
Samtals 1 7 36 44

Einnig er vert að taka fram að Þorvaldur Ingvason framkvæmdastjóri lækninga 

á FSA telur að á sjúkrahúsinu  séu á hverjum tíma um 10% rýma teppt af sömu 

orsökum.141 Þetta eru 10 rými á handlækninga, lyflækninga og öldrunardeild.142 

Skortur á hjúkrunarrýmum og teppt rými á sjúkrahúsum valda ýmsum 

vandræðum.  Erfitt er fyrir starfsfólk sjúkrahúsa að sinna fólki á göngum 

spítalanna og veldur það bæði starfsfólki og sjúklingum áhyggjum og mikilli 

aukavinnu, sjúklingnum finnst hann vera fyrir og bætast áhyggjur af því við það 

 
137 Það eru 35 starfsmenn að sinna allri heimaþjónustu hjá Akureyrarbæ þannig að tekið var hlutfall aldraðra af öllum þeim sem fá    

þjónustu og margfaldað með starfsfjölda og starfshlutfalli. 542/707*35=27 og 542/707*27,2=20,85 
138 Sigríður Margrét Jóhannsdóttir, munnleg heimild 16.apríl 2003  
139 Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2001. 
140 Kristín Tómasdóttir, munnleg heimild, 16.apríl 2003. 
141 Morgunblaðið 29. mars 2003.   
142 Þorvaldur Ingvason, munnleg heimild, 25.maí 2003. 
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ástand sem varð til að hann þurfti á sjúkrahúsvist að halda. Fjöldi starfsmanna á 

sjúkrahúsunum er upptekinn við að finna fólki úrræði. Þar má nefna 

öldrunarteymi, félagsráðgjafa, hjúkrunarfræðinga og lækna sem eyða löngum 

tíma í fundi með fjölskyldum viðkomandi, oft hafandi það eitt að segja að verið 

sé að vinna í vandanum. Legudagur á sjúkrahúsi er allt að 3-4 sinnum dýrari en 

dvöl á hjúkrunarheimili eða endurhæfingarstofnun og fylgir því gífurlegur 

kostnaður fyrir heilbrigðiskerfið að geta ekki fundið þessum skjólstæðingum 

vistun við hæfi. Áætlað er að þetta kosti  heilbrigðiskerfið allt að tvo milljarða 

króna á ársgrundvelli í beinhörðum peningum og þar fyrir utan, ef rétt lausn 

fyndist á þessum málum, verða til ráðstöfunar sjúkrarúm fyrir þá sjúklinga sem 

eru á biðlistum og hægt væri að sinna.143 

6.2.1 Samkeppnisöflin fimm 

6.2.1.1 Staðkvæmdarvörur 

Í 60+ hverfinu verður í raun boðið upp á heildarþjónustu í öldrunarmálum 

og því er ekki sjáanlegt að í nánustu framtíð komi fram nýjar vörur eða 

þjónustuleiðir sem komið gætu í staðin fyrir þá þjónustu sem verður í boði 

hjá 60+.   

6.2.1.2 Samkeppnisaðilar 

Það færi allt eftir því hvernig samningum og samstarfi við Akureyrarbæ yrði 

háttað hvernig samkeppnisumhverfið myndi líta út. Ef þeir yrðu samstarfsaðilar 

yrði lítið um samkeppni nema þá við uppbyggingu á öldrunaríbúðum 

annarsstaðar í bænum, það er ef haldið yrði áfram að byggja sérútbúnar íbúðir 

fyrir eldra fólk eins og eru til dæmis í Lindarsíðu og Víðilundi.  

Einnig hefur fólk í ríkara mæli farið að selja hús sín á Íslandi þegar það kemst á 

eftirlaunaaldur og sest að á Spáni þar sem ódýrara er að lifa og veðurskilyrði 

betri.  Þá hafa aðilar verið að skoða þá hugmynd að reisa samskonar 

þjónustusvæði og 60+ er á Spáni144 og gæti það hugsanlega haft áhrif á aðsókn 

og uppbyggingu 60+.  

 
143 Þorvaldur Ingvarsson 2003. 
144 Ásta Möller 2003. 
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6.2.1.3 Innganga nýliða 

Innganga nýliða í öldrunarþjónustu er mjög dýr og ólíkleg þar sem það er 

alfarið ákvörðun ríkisins að veita leyfi fyrir framkvæmdum á því sviði. Þar 

sem þörf til að leggjast í svona framkvæmdir, verður að vera til staðar, 

myndi það ekki vera í nánustu framtíð. 

Inn- og útgönguhindranir eru mjög miklar ef horft er til allrar þjónustunnar í 

heild. Miklar lagalegar hindranir eru til staðar hvað varðar leyfi frá 

stjórnvöldum. Það þarf mjög mikið fjármagn í svona uppbyggingu og er 

það algjörlega háð vilja og fjármagnsgetu stjórnvalda og sveitafélaga hversu 

auðvelt er að koma þessu í gagnið sem og að þörfin þarf vissulega að vera 

til staðar.  

Mjög litlar hindranir eru við viss þjónustustig eins og þrif og heimsendingu 

matar, lóðahirðingu og snjómokstur. Það sem stendur að stjórnvöldum eru 

hjúkrunarheimili, hjúkrunar- og þjónustuíbúðir, sem og heima- og 

hjúkrunarþjónusta.  Aftur á móti eru litlar hindranir fyrir samkeppnisaðila 

að koma inn á vissum þjónustustigum eins og með þrif og heimsendingu á 

mat. 

6.2.1.4 Samningsstaða viðskiptavina 

Samningsstaða viðskiptavina er nokkuð sterk á vissum stigum þjónustunnar.  

Viðskiptavinurinn ræður því til dæmis hvort hann flytur inn á svæðið eða ekki. 

Þegar hins vegar kemur að því að viðskiptavinurinn þarf verulega á þjónustunni 

að halda er samningsstaða hans mjög veik. Fer þetta því alfarið eftir því hver 

staða Akureyrarbæjar verður í uppbyggingunni, ef bærinn gerist samstarfsaðili 

hafa viðskiptavinir lítið val og samningsstaða þeirra því mjög veik. 

6.2.1.5 Samningsstaða birgja 

Samningsstaða birgja er mjög mismunandi, hún er nokkuð sterk hvað viðkemur 

lyfjakaupum og sérstökum aðbúnaði fyrir aldraða. Tilvalið væri því að fá 

lyfjafyrirtæki sem eignaraðila í uppbyggingunni eða þá að sækja um 

innflutningsleyfi á lyfjum. Byggingaraðilar munu líklega ekki hafa mjög sterka 

samningsstöðu þar sem líkur eru á að þetta verði mjög eftirsótt verkefni. Það 
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gæti reyndar breyst ef  þeir gerðust eignaraðilar í fyrirtækinu. Hvað varðar 

almenna vöru og útboð á mat og þrifum er samningstaða einnig veik þar sem 

það geta verið nokkrir aðilar að bítast um eplið. 

6.3 SVÓT greining 
Tafla 6. SVÓT- greining fyrir 60+. 

6.3.1 Styrkleikar  

Styrkleikar felast í miklu framboði af þjónustu sem verður á svæðinu, þar 

verður hægt að nálgast nánast alla þjónustu sem þörf þykir á. Allur aðbúnaður 

og aðstæður verða sem bestar og reiknað með því að fleiri starfsmenn verði til 

þjónustu við hvern einstakling en raunin er í dag á hjúkrunarheimilum. 

Staðsetning svæðisins er styrkur þar sem öruggt, fallegt og hreint umhverfi með 

góðum útivistar möguleikum er mikill kostur.  Í hagkvæmni stærðar ætti að 

vera mögulegt að fá góð verð í úthýsingu ýmissa þjónustuþátta. Vegna góðrar 

mönnunar og ágætra launa er gert ráð fyrir því að starfsmannavelta verði lítil. 

Nálægð við menntastofnanir á svæðinu gera það að verkum að framboð eftir 

sérhæfðu vinnuafli á svæðinu er gott. Þá er ætlunin að standa fyrir öflugu 

félags- og tómstundastarfi. 

Styrkleikar Veikleikar
Breið þjónustuvídd

Góð mönnun-fleiri á hvern einstakling en verið hefur
Hagkvæmni stærðar-gott verð í úthýsingu

Góður aðbúnaður Lítil blöndun aldurshópa
Hátt gæðastig Má lítið út af bregða til 60+ fá neikvæða ímynd

Góð staðsetning og umhverfi
Lítil starfsmannavelta

Öflugt félagsstarf
Mikið framboð af sérhæfðu starfsfólki

Ógnanir Tækifæri
Aðgangur að reynslu og þekkingu

Fækkun starfsfólks á hvern aldraðan Nálægð við menntastofnanir
Úthlutun hjúkrunarrýma Ný tækni og rannsóknir

Samkeppnisaðilar Vaxandi markaður
Kostnaðarsöm þjónusta Samstarf við Akureyrarbæ og Háskólann 

Erfitt að fá fjármagn út á landsbyggðina Geta til að vaxa hratt vegna aukinnar eftirspurnar
Búið að fella niður hindranir 
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6.3.2 Veikleikar  

Veikleikar felast fyrst og fremst í lítilli blöndun aldurshópa en mörgum finnst 

það mjög stór ókostur. Til að sporna við því er einmitt tilvalið að hafa í næsta 

hverfinu íþróttahús og sundlaug sem yrði nýtt sameiginlega með skólunum í 

kring sem og að mynda tengingu milli aldurshópa með sameiginlegu 

félagsstarfi með skólum og leikskólum. Þá hefur borið á því í svona hverfum að 

íbúum finnist þeir bera ábyrgð á nágrannanum og finnist því mjög erfitt ef 

mikið er um veikindi og dauðsföll, en þetta þyrfti ekki endilega að vera 

veikleiki þar sem hægt væri með aukinni þjónustu að halda ábyrgðinni alfarið á 

þjónustuaðilunum og með hjúkrunaríbúðum að flytja sjúka til innlagnar er 

veikindi standa yfir.   

Ímyndarlega má lítið bera út af til að ímynd svæðisins verði neikvæð. Halda 

verður rétt á spöðunum til að tryggja gæði þjónustu í hvívetna og hlustað verði 

á þarfir og hugmyndir íbúa svæðisins.  Neikvæð ímynd getur orðið til að fólk 

kjósi síður að flytja inn á svæðið þegar árunum tekur að fjölga. 

6.3.3 Ógnanir  

Spár eru um að starfandi einstaklingum á hvern ellilífsþega muni fækka úr 3-6 

niður í 2-3 á næstu árum vegna breyttrar aldurssamsetningar og munu 

aldurstengd opinber gjöld vegna heilbrigðis- og öldrunarþjónustu aukast sem 

hlutdeild af landsframleiðslu næstu 50 árin.145 Samkeppnisaðilar geta einnig 

verið ógnun, til dæmis ef farið verður að bjóða upp á samskonar þjónustu á 

Spáni þar sem veður er hlýrra og vörur og þjónusta jafnan ódýrari.  Þá getur 

reynst erfitt að fá hjúkrunarrýmum úthlutað í þeim fjölda sem þörf er fyrir á 

svæðinu til að láta  allt ganga upp.  Það er undir stjórnvöldum komið. 

Kostnaður við heilbrigðisþjónustu er mjög hár og erfitt getur verið að fá 

fjárfesta til að fjárfesta í tækifærum á landsbyggðinni. Hugsanlega væri hægt að 

fá fleiri aðila inn í rekstur hjúkrunarheimila ef þeim væri tryggt það fjármagn 

sem nauðsynlegt er til að rekstur þeirra standi undir sér.  Í dag eru velflest 

hjúkrunarheimili rekin með halla og á síðasta ári var rekstrarhalli þessara 

 
145 Gagnasafn Morgunblaðsins 2003.  
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stofnana áætlaður 413 milljónir króna.  Ef til dæmis heilbrigðiskostnaður 

(lyfjakostnaður, sjúkraflutningar o.s.frv.) yrði jafnaður út og fleiri 

hjúkrunarheimilum en Sóltúni yrðu úthlutað daggjöldum með tilliti til 

hjúkrunarþyngdar, væri hægt að fá fleiri aðila inn í rekstur hjúkrunarheimila.   

Sjálfseignarstofnanir og einkaaðilar gætu þá komið til móts við þörf án þess að 

reka starfsemina með tapi.146 Þó má nefna hér að með því að samflétta alla 

öldrunarþjónustuna saman og mynda samlegðaráhrif og nýta 

stærðarhagkvæmni eins og ætlunin er með 60+ virðist vera hægt að ná fram 

hagnaði eins og sjá má af útreikningum í fjármálakaflanum hér á eftir. 

6.3.4 Tækifæri 

Markaðurinn á eftir að stækka verulega en á Íslandi er áætlað að á næstu 20 

árum muni íbúum 70 ára og eldri fjölga um 13.000 sem er þó bara hluti af þeim 

aldurshóp sem verið er að stíla inn á. Ástæður fyrir þessari aukningu eru 

margvíslegar og ber þar að nefna fyrst að aðbúnaður fólks á Íslandi hefur 

batnað til muna á síðustu áratugum. Þá hefur læknisfræðin tekið stórstígum 

framförum þannig að oft er hægt að lækna suma þá sjúkdóma sem 

óhjákvæmilega fylgja öldrun og fólk lifir því lengur. Einnig hefur vinnuálag 

fólks breyst til hins betra og tæknin losað mannshöndina við erfiðustu verkin en 

jafnframt má áætla að með bættu heilsufari eldra fólks verði væntingar þess til 

ánægjulegs lífs á efri árum meiri en áður var.147 

Nálægð við menntastofnanir á svæðinu og rannsóknarhús geta búið til tækifæri 

til að víkka út og bjóða upp á betri þjónustu. Þá gæti samstarf við Háskólann og 

Akureyrarbæ um að standa saman að því að gera öldrunarþjónustu á Akureyri 

að þeirri bestu á landinu, boðið upp á ýmis tækifæri. Þá er Sóltún búið að fella 

þær hindranir niður sem voru áður, það er að einkaaðilar hafa nú tækifæri til að 

fara inn á þennan markað.  Einnig er mikilvægt að horfa á að aukin eftirspurn er 

í dag eftir minni eignum sem eru sérstaklega hannaðar með tilliti til öldrunar.  

Hugsanlega væri hægt að spara heilbrigðiskerfinu mikið fé, færa sjúklinga úr 

dýrari aðstöðu í ódýrari og skapa svigrúm til að minnka biðlista ef  rekstur 

 
146 Morgunblaðið 2003. Rétt verð þýðir rétt þjónusta fyrir aldraða. 
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hjúkrunarheimila og heimaðstoðar yrði boðinn út til einkaaðila eða 

félagasamtaka. Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel í öðrum löndum og sjálfsagt 

að nýta þessa aðferð einnig hér á landi. En síðast en ekki síst myndu aldraðir fá 

betri þjónustu.148 

147 Baldur Ólafsson, munnleg heimild, 10.apríl 2003. 
148 Þorvaldur Ingvarsson 2003. 
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7.  Virðiskeðja 60+ 
Frumstarfsemi 60+ liggur í þeirri aðstöðu og öryggi sem er í boði, það er 

þjónustunni sjálfri. 60+ býður upp á húsnæðisaðstöðu og hjúkrunarþjónustu en 

því til stuðnings eru stoðþættirnir svo sem stjórnun, fjármál, starfsmannamál og 

tækniþróun.  Miklu af stoðstarfseminni er síðan úthýst, eins og til dæmis 

þrifum og tölvumálum. 

 

Mynd 5. Virðiskeðja 60+ 

Ef skoðaðir eru þeir þættir sem snú að innra skipulagi, verður reynt að dreifa 

ákvörðunartöku eins mikið og hægt er þannig að starfsfólk geti leyst úr sem 

flestu sjálft ef upp koma vandamál eða vafaatriði, annars verður stjórnun í 

höndum eigenda, framkvæmdarstjóra og hjúkrunarforstjóra. Með góðu 

tölvukerfi verður reynt að gera boðmiðlun eins góða og hægt er en í 

þjónustufyrirtækjum er gríðarlega mikilvægt að boðleiðir séu skilvirkar og 

stuttar.  

Í starfsemi sem þessari er ímynd mjög mikilvæg og verður því lagt hörðum 

höndum að því að hún verði sem best.  

Hvað varðar stefnumótun er ætlunin að vinna eftir samhæfðu árangursmati og 

reynt að hafa samráð við starfmenn í áframhaldandi mótun á fyrirtækinu.   

Innra skipulag: Stjórnun, áætlanir, skipulag, fjármál, lögfræðþættir, samskipta-

og upplýsingakerfi, gæðastýring,  

Stjórnun mannauðs: Ráðningar, mat, hvatar, stjórnunartengsl 

Tækniog þróun: Þekking, starfsaðferðir og tækni, þróun og rannsóknir, hönnun, nýsköpun, 

tölvutækni 

Öflun aðfanga: Þvottur, fæði, viðhald húsnæðis, tölvumál, lyfjakaup 
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Til að getað veitt góða þjónustu er þörf fyrir að hafa vel þjálfað og upplýst 

starfsfólk, er því ætlunin að byggja upp góða nýliðamóttöku og eyða um 2% af 

launakostnaði í sí-og endurmenntun. Einnig er gert ráð fyrir að halda launum 

rétt yfir markaðsverði til að laða þá hæfustu að. Gert er ráð fyrir að mikill hluti 

starfsfólks sé faglærður.  

Ætlunin er að 60+ verði mjög framarlega hvað varðar tæknilega íburði  og er 

gert ráð fyrir því í kostnaði. Einnig er ætlunin að verða í góðri samvinnu við 

Háskólann til að virkja þróun og nýsköpun í rekstrinum. Einnig er gert ráð fyrir 

því að mikið verði lagt upp úr gæðum. 

7.1 Samkeppnisyfirburðir 

60+ aðgreinir sig á þann hátt að á einum stað er að finna nánast alla þá þjónustu 

sem til þarf þegar árin færast yfir. Ekki þarf að leita langt á milli eftir 

heilsugæslu eða læknisþjónustu eða til að komast til snyrtifræðings.  Öll helsta 

þjónusta verður í næsta nágrenni.   

Greining á kostnaði ætti að verða góð þar sem mikið af þjónustunni er úthýst og 

því um þekktar stærðir að ræða.  Hagstæð kjör í formi magnkaupa ættu að geta 

lækkað kostnað fyrir viðskiptavini 60+ en sjá þarf til þess á sama tíma að 

þjónustustig haldist hátt til að íbúar svæðisins verði ánægðir. 
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8. Staðsetning, hönnun og mönnun 

8.1 Staðsetning 

Áætlað er að fyrirhugaðar framkvæmdir verði í Naustahverfinu á Akureyri. Sú 

staðsetning ætti að vera tilvalin þar sem hverfið er inni í bænum og skammt frá 

sjúkrahúsinu. Ekki er heldur langt að sækja í gróðursældina í Kjarnaskógi eða á 

golfvöllinn, en golf virðist vera vinsælt áhugamál þessa aldurshóps. Vert að 

taka fram að þó nokkur eftirsókn hefur verið í nálæg íbúðahverfi vegna 

staðsetningarinnar innan bæjarins. Nýverið var tekin skóflustungan að fyrsta 

íbúðarhúsinu í Naustahverfi. Áætlað er að Naustahverfi byggist upp á 15 árum 

og áætlaður íbúafjöldi verður 6-8 þúsund manns í 2300-3000 íbúðum þegar það 

verður fullbyggt. Hverfið skiptist upp í tvö skólahverfi og eina kirkjusókn.149 

Tilvalið væri að 60+ væri í nálægð við skóla þannig að hægt væri að nýta 

samlegðaráhrif við notkun á sundlaug og íþróttarhúsi.  

8.2 Hönnun 

Hjúkrunarheimili 

Gera má ráð fyrir að uppbyggingu hjúkrunarheimilisins muni svipa til skipulags 

Sóltúns. Áætlað er að rými á hjúkrunarheimili verði 90, ennfremur verði 

heimilinu skipt upp í 9 minni einingar, þannig að 10 íbúar með svipaðar þarfir 

búi saman í sambýli. Gert er ráð fyrir að í hverju sambýli sé eldhús og 

sameiginlegt rými en síðan hafi hver einstaklingur rúmgott herbergi og bað. 

Gert er ráð fyrir að hjúkrunarheimilið sé 7000 fermetrar. 

Þjónustumiðstöð 

Gert er ráð fyrir að tenging verði á milli þjónustumiðstöðvar og 

hjúkrunarheimilis til að auðveldara sé að samnýta þá starfsemi sem fer þar 

fram. Stærð þjónustumiðstöðvar er áætluð 2000 fermetrar en þar á að vera 

aðsetur fyrir dagvistun, félagsstarf, heimahjúkrun og aðra þá þjónustu sem í 

boði verður sem og skrifstofa þar sem allir íbúar hverfisins geta leitað til. 

 
149 www.akureyri.is (7) 2003.  
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Einnig er gert ráð fyrir að þar séu 10 einingar til útleigu. Má þar nefna pláss 

fyrir hárgreiðslustofu, snyrtistofu, kaffihús, nuddstofu, verslun, lækni, 

bankaútibú, sálfræðing og lítinn bar. 

Einkaeign 

Á þessu svæði eru húsnæðiseiningarnar í eign þjónustuþegans og sér hann því 

sjálfur um viðhald og þess háttar, en fær aðstoð við kaup og sölu húsnæðisins. 

Gert er ráð fyrir að á þessu svæði séu þeir sem þurfa litla sem enga þjónustu þó 

svo að þeir eigi rétt á henni ef þarf, en þjónustuna þarf að greiða sérstaklega. 

Þessir aðilar eiga kost á að fá þrif hjá sér einu sinni til tvisvar í viku á hagstæðu 

verði sem og heimsendingu á mat. Þeir eiga einnig rétt á aðgangi að 

þjónustumiðstöð, sundlaug, ásamt íþrótta- og tækjasal gegn vægri greiðslu. 

Húsnæðiskostirnir eru einbýlishús á einni hæð með bílskúr, raðhús á einni hæð 

með bílskúr og fjölbýlishús með lyftu og  bílageymslu. Áætlað er að þetta 

svæði sé um 80.000-90.000 m2.

Íbúðir til leigu 

Á þessu svæði eru húsnæðiseiningarnar leigðar út til þjónustuþegans og þarf 

hann því ekki að sjá um viðhald. Á þessu svæði yrðu einnig þeir sem þurfa ekki 

mikla þjónustu þó svo að rétturinn sé til staðar. Íbúðirnar yrðu í eigu félagsins 

og af tveimur stærðum 60m2 og 90m2. Það er tveggja og þriggja herbergja. 

Þjónustuíbúðir  

Íbúðir sérhannaðar fyrir þá sem þurfa mikla þjónustu án þess þó að vera sjúkir. 

Þessar íbúðir yrðu nær þjónustukjarna. Möguleiki væri á að leigja hluta þessara 

íbúða til styttir tíma í einu, það er að bjóða upp á einskonar hvíldarinnlögn. 

Hjúkrunaríbúðir 

Sérstakar íbúðir sem yrðu til leigu og væru ætlaðar fyrir þá sem þurfa 

hjúkrunarþjónustu á borð við þá sem veitt er á hjúkrunarheimilum sem og þá 

sem þurfa að komast í hvíld til styttri tíma. Áætlað er að þessar íbúðir yrðu 30 

m2. Gert er ráð fyrir að í þessum íbúðum gætu ættingjar gist með sjúklingi ef til 

þess kæmi. Þessar íbúðir yrðu í fjölbýlishúsi sem tengist við hjúkrunarheimilið. 
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Tafla 7 . Yfirlit yfir tegundir, fjölda, stærð og leiguverð íbúða 

Íbúðir
Fjöldi Verð Á mánuði Á ári

Fjöldi íbúða 400 stk         20,000      8,000,000      96,000,000 

Fjöldi m2 á íbúð Samtals m2 Leiga Á mánuði Á ári
Fjöldi íbúða til leigu 20 85 1700         65,000      1,300,000      15,600,000 
Fjöldi íbúða til leigu 20 50 1000         50,000      1,000,000      12,000,000 
Þjónustuíbúðir 40 50 2000         50,000      2,000,000      24,000,000 
Hjúkrunaríbúðir 40 30 1200         30,000      1,200,000      14,400,000 
Samtals innkoma af 5900  5,500,000   66,000,000 

8.3 Mönnun 

Áætlað er að hafa nauðsynlegan fjölda starfsfólks til að tryggja fullnægjandi 

þjónustu og öryggi. Er því reynt að miða við að fjöldi stöðugilda þeirra 

Tafla 8. Yfirlit yfir stöðugildi og laun 

Starfsmenn
Stöðuheiti Stöðugildi Mán. laun Samtals

Stjórnendur 1     450,000                450,000 
Hjúkrunarforstjóri 1     300,000                300,000 
Yfir hjúkrunarfræðingar 4     280,000             1,120,000 
Hjúkrunarfræðingar 30     250,000             7,500,000 
Umönnunarstörf 30     190,000             5,700,000 
Djákni 1     220,000                220,000 
Almennir starfsmenn 10     150,000             1,500,000 
Sjúkraliðar 50     210,000           10,500,000 
Læknar 1.5     540,000                810,000 
Sjúkraþjálfar 4     220,000                880,000 
Iðjuþjálfar 2     187,000                374,000 
Félagsliðar 1     187,000                187,000 
Umsjónarmaður 3     200,000                600,000 
Þroskaþjálfi 1     187,000                187,000 
Skrifstofustjóri 1     250,000                250,000 
Skrifstofufólk 2     150,000                300,000 
Næturverðir 1     250,000                250,000 
Launatengdgjöld             4,273,874 
Samtals laun og launatengd- 
gjöld á mánuði

143.5  35,401,874.40 

er sjá um umönnun verði ekki færri en 0.95 á hvert hjúkrunarrými, það er 124 

stöðugildi á 130 rými. Þó ber að taka fram að þessi stöðugildi munu einnig sjá 

um að hluta þá þjónustu er boðin er utan hjúkrunaríbúða og heimilis. Af þeim 
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124 stöðugildum sem er um að ræða eru 30 hjúkrunarfræðingar og telst það 

nokkuð gott, miðað við að á 77 rýma hjúkrunarheimili í Hlíð eru starfandi 11 

hjúkrunarfræðingar. Hlíð hefur þó leyfi fyrir 15 hjúkrunarstöðugildum en nær 

ekki að manna það vegna peningaskorts.150 Árið 2001 gaf landlæknisembættið 

út rit um hvernig mönnun út frá reynslu og þekkingu gefur bestan árangur 

miðað við eðlilega nýtingu mannafla og hagkvæmni í rekstri. Eru þar gefin 

dæmi um mönnun á 12, 18 og 24 rúma deildum, sjá viðauka 2. Miðað við 

fjárframlag frá ríkinu til hjúkrunarheimila er ekki mikill möguleiki á að 

uppfylla þessa mönnunarstaðla með undantekningu þó, þar sem Sóltún fær mun 

hærri daggjöld heldur en önnur hjúkrunarheimili. 

Samt sem áður er mikilvægt að mönnun sé hæfileg og gengið sé út frá þörfum 

einstaklinganna. Of lítil mönnun getur haft í för með sér að hjúkrunarþörfum 

einstaklinganna sé ekki mætt sem skyldi og þar með minnka oft lífsgæði 

heimilismanna. Einnig getur of lítil mönnun leitt til aukins kostnaðar 

hjúkrunarvara og lyfja, mikils álags á starfsfólk og ófullnægju í starfi þar sem 

að starfsmenn geta ekki veitt þá umönnun sem þeir vita að heimilismenn 

þarfnast. Því verður lagt mikið upp úr að hafa vel mannað og hæft starfsfólk.151 

Reynt verður að halda launum aðeins yfir markaðslaunum þar sem mjög erfitt 

hefur verið að manna umönnunarstörf undanfarið. Til að laða fólk til starfa við 

öldrunarþjónustu sem og halda besta starfsfólkinu er mikilvægt að tryggja að 

góður starfsandi ríki, hafa sveigjanleg starfstækifæri, möguleika til starfsframa 

sem og hafa nútímalegan og góðan aðbúnað.152 

150 Heiðrún Björgvinsdóttir 2003. 
151 Gæðaráð Landlæknisembættisins í öldrunarhjúkrun 2003.  
152 Anna Birna Jensdóttir 2003. 
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9. Rekstrar- og fjárhagsáætlun 

9.1 Forsendur 

Eitt það mikilvægasta við gerð á arðsemismati er að finna þær forsendur sem 

eiga við.  Þó svo að ekki sé hægt að segja að einhverjar forsendur séu réttar 

hvað þetta varðar eru þær engu að síður mjög mikilvægar. Reynt var að finna 

flestar þær breytur sem gætu haft áhrif á kostnað og tekjur rekstrarins. Síðan 

var búin til áætlaður rekstrarreikningur, efnahagsreikningur og sjóðstreymi til 

25 ára í Excel-líkani, sjá viðauka fjögur, sex og sjö. 

9.2 Fjármagnsþörf við stofnun 

Gert er ráð fyrir að í stofnkostnaði felist fjárfestingar, skráning hlutafélags og 

markaðskostnaður fyrsta og annars árs. 

Meðal fjárfestinga er þjónustumiðstöðin en stærð hennar er miðuð við að vera 

2000 m2 og að fermetrinn kosti um það bil 150.000 krónur. Hún verður aðeins 

innréttuð að hluta til þar sem nokkrar einingar innan hennar verða leigðar til 

ýmissa verktaka, sem sjá þá sjálfir um innréttingar. Það eru verktakar sem reka 

hárgreiðslustofu, snyrtistofu, nuddstofu, kaffihús og fleira. 

Áætlað er að hjúkrunarheimilið verði 7000 m2, um 78 m2 á hvern íbúa og 

kostnaður á fermetra um 180.000 krónur.153 Til samanburðar má nefna að 

Sóltún er 6858,9 m2 að stærð154 og kostaði bygging þess 1.400.000.155 sem gerir 

rúmlega 204.000 kr á fermetra 

Íbúðirnar sem fjárfest verður í eru samtals 120 en með mismunandi 

fermetrafjölda, sjá töflu sex.  Fermetraverð þeirra er einnig misjafnt þar sem 

meira þarf að leggja til við byggingu þjónustu- og hjúkrunaríbúða. Áætlað er að 

afskriftir á fasteignum séu um 3% og að þær séu línulegar. 

Ekki voru gerðir nákvæmir útreikningar á kostnaði tæknibúnaðar, en má áætla 

að hann verði nokkuð hár. Ekki var tekinn inn stofn- og rekstrarkostaður vegna 

 
153 Öll fermetra verð eru fengin hjá Birni Magnússyni hjá  Fasteignmati ríkisins á Akureyri.  
154 www.fmr.is
155 Anna Birna Jensdóttir 2003.  
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tölva og tölvukerfa, en áætlað er að sá rekstur verði boðinn út og fari þá inn í 

rekstrarkostnað.  

Tafla 9. Fjárfestingar og fermetra verð 

Fjárfestingar
Fjöldi

Þjónustumiðstöð 1 150,000 300,000,000 
Hjúkrunarheimili 1 180,000 1,260,000,000 
Þjónustuíbúðir 40 160,000 320,000,000 
Hjúkrunaríbúðir 40 170,000 204,000,000 
Leiguíbúðir 40 130,000 351,000,000 
Samtals faste ignir  2,435,000,000 
Ökutæki 3 1,700,000 5,100,000 
Tæknibúnaður 50,000,000 
Innréttingar 100,000,000 
Tæki 16,200,000 
Samtals fjárfestingar  2,606,300,000.00 

Í innréttingum felst eru allar þær innréttingar sem eru lausar í hjúkrunaríbúðum 

og á hjúkrunarheimili, en má búast við að þar vegi kaup á sjúkrarúmum mest, 

en hvert sjúkrarúm kostar frá 250.000 og upp úr.156 

Það sem flokkast undir tæki eru þau tæki sem flokkast ekki undir tæknikostnað 

og vega þar þyngst hjálpartæki fyrir sjúklinga. Sem dæmi má nefna þá kostar 

einn baðstóll frá 600.000 krónum.157 Áætlaðar afskriftir á tækjum, innréttingum 

og tæknibúnaði er 15% og eru þær stiglækkandi, því að fyrningargrunnurinn 

lækkar með hverju árinu sem líður. 

 Þar sem að fólksflutningar eru innan þjónustunnar þá er gert ráð fyrir kaupum 

á þremur bifreiðum sem verða einnig notaðar í annan almennan rekstur eftir því 

sem þarf.  Áætlað er að afskriftir á bifreiðum verði 10% og að þær séu 

stiglækkandi.  

Tafla 10. Annar  stofnkostnaður. 

Annar stofnkostnaður
Markaðssetning 4,000,000 
Skráning hlutafélags 1,000,000 
Samtals  5,000,000.00 

156 Heiðrún Björgvinsdóttir 2003.  
157 Heiðrún Björgvinsdóttir 2003. 
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Ekki er gert ráð fyrir að miklu verði eytt í markaðssetningu þar sem ekki er 

talið þörf á því vegna þeirrar vöntunar sem er nú þegar á þjónustu- og 

leiguíbúðum fyrir þennan aldurshóp. Einnig er ekki talið þurfa að markaðssetja 

hjúkrunarheimilið nema þá til þess eins að auglýsa jákvæða ímynd þar sem það 

er ríkið sem er sá aðili sem stjórnar því hversu mörg rými er greitt fyrir. Gert er 

ráð fyrir að 4.000.000 verð dreift á fyrstu tvö árin en síðan verði 

markaðskostnaður 500.000 á ári.  

Að lokum er gert ráð fyrir að kostnaður við stofnun hlutafélagsins verði 

1.000.000, skráningin sjálf kostar 156.600 en þar að auki þarf að greiða 

sérfræðingum fyrir vinnuna.158 

9.3 Hagnaður/tap áætlun 

Þegar gerð er áætlun á hagnað og tap þarf að finna allar hugsanlegar forsendur 

fyrir tekjum og kostnaði ásamt því að ákvarða áætlaðan fjármagnskostnað og 

gera ráð fyrir tekjuskatti.  

9.3.1 Tekjur 

Tekjulindirnar eru nokkrar, fyrst má nefna þær tekjur sem koma inn frá 

íbúðum.  

Tafla 11. Forsendur fyrir tekjum 

Innkoma
Greiðslur á mán       8,000,000          96,000,000 
Daggjöld frá ríki  12.700 kr í daggjöld     50,217,917        602,615,000 
Seld heimahjúkrun til sveitafélags            3,000,000 
Húsnæðisframlag frá ríki 2000 kr á m2 14,000,000 
Innkoma af öðru félagsstarfi          100,000            1,200,000 
Innkoma af dagvistun 3100 kr á dag          620,000            7,440,000 
Innkoma af leigu íbúða       5,500,000          66,000,000 
Þrif 1500 kr á skipti          600,000            7,200,000 
Seld heimaþjónusta 500 kr á þjónustustund       1,300,000          15,600,000 
Seldur matur          600,000            7,200,000 
Leiga í þjónustumiðstöð       1,500,000          18,000,000 
Samtals innkoma á ári  838,255,000 

158 Gunnar Karlsson 2003.  
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Þar má fyrst nefna þjónustugreiðslu frá hverri íbúð á svæðinu sem ákveðið var 

að hafa 20.000 á íbúð, en það er ívið lægri upphæð en gert er ráð fyrir í svipaðri 

uppbyggingu í Hveragerði. Þar er mánaðargreiðslan áætluð 23.000-25.000.159 

Leigutekjur eru líka flokkaðar sem greiðslur frá íbúðum, en sjá má fjárhæðir á 

hverja tegund íbúða í töflu sex. Fyrir þjónustuíbúðirnar verða það 

einstaklingarnir sjálfir sem borga leigu en ekki Tryggingarstofnun Ríkisins sem 

greiðir dvalarheimilisgjald eins og möguleiki er á.160 

Eins og áður hefur komið fram er misjafnt hvað hjúkrunarheimili eru að fá í 

daggjöld, en miðað er við að daggjöldin verði um 12.700 á hvert rými. Þau eru 

samtals 130, 90 á hjúkrunarheimili og 40 í hjúkrunaríbúðum.  Sem dæmi má 

nefna er Dvalar-og hjúkrunarheimilið Hlíð að fá 12.360 fyrir sín 

hjúkrunarrými.161 

Þar sem að heimahjúkrun er nú í dag á vegum sveitafélagsins hérna á Akureyri 

væri það Akureyrarbær sem myndi borga 60+ fyrir þá þjónustu.  

Nú hefur ríkið tekið upp hjá sér að greiða hjúkrunarheimilum sem rekin eru í 

fasteignum, sem ekki eru í eigu ríkisins, svokallað húsnæðisframlag og er það 

2.000 krónur á hvern fermeter.162
 

Þar sem ætlunin er að reka öflugt félagsstarf í samvinnu við íbúa, kirkjuna, 

Félag aldraðra og jafnvel fleiri, er gert ráð fyrir að smá tekjur séu af því starfi í 

formi þátttökugjalds. Nú í dag er rukkað þátttökugjald fyrir félagsstarf í 

þjónustu-og félagsmiðstöð aldraðra og er það mishátt eftir því hvert 

viðfangsefnið er.163 

Greiddar eru 3.100 fyrir dagvistun á hvern einstakling en af því gjaldi greiðir 

ríkið hluta en einstaklingarnir 500 krónur. Gert ráð fyrir að meðaltali 40 

einstaklingar sækist eftir þeirri þjónustu virka daga vikunnar.  

Áætlað er að vegna stærðarhagkvæmni verði hægt að gefa íbúum á svæðinu 

kost á að fá þrif á íbúðum sínum gegn mjög vægu gjaldi eða 1.500 fyrir skiptið. 

 
159 Árni Gunnarsson 2003.  
160 Hörður og Jakob 1996, bls. 572. 
161 Heiðrún Björgvinsdóttir 2003. 
162 Heiðrún Björgvinsdóttir 2003. 
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Fer þetta þó allt eftir því hvernig samningar nást við úthýsingaraðila sem sjá 

munu um verkið. Þó má áætla að um það bil 200 íbúðir sem verði að jafnaði 

þrifnar á vegum 60+ á hálfsmánaðar fresti, vegna lágs verðs á þeirri þjónustu. 

Í dag greiða einstaklingar 300 krónur á tímann fyrir heimaþjónustuheimsóknir, í 

áætluninni er gert ráð fyrir að það gjald verði 500 krónur og að þeir sem búi í 

þjónustuíbúðum þurfi um það bil 10 tíma á viku í heimaþjónustu. Að auki verði 

það 50 aðrir sem þurfi 5 tíma á viku. Samtals tekjur af þessum lið verða því 

15.600.000 á ári.  

Gert er ráð fyrir að seldir verði 200 matarbakkar fimm daga vikunnar og eru 

það þá hvort sem er hádegis-eða kvöldmatur á 600 krónur máltíðin. Tekið var 

mið af verði frá Hlíð sem er 530 krónur á útseldan mat164 og frá Lostæti sem 

selur máltíðina á bilinu 650-700 krónur165 og reynt að fara milliveginn. Þar sem 

að þessi partur færi í úthýsingu væri hugsanlega hægt að ná verðinu niður frá 

því sem gerist á almennum markaði vegna hagkvæmni stærðar.  

Síðasti þátturinn sem gert var ráð fyrir sem tekjulið er leiga eininga í 

þjónustumiðstöð til verktaka og er gert ráð fyrir að það verði 10 einingar sem 

skapa 180.000 krónur í leigutekjur á mánuði.  

9.3.2 Kostnaður 

Reynt var að finna flesta þá kostnaðar- og tekjuþætti sem skipta máli fyrir 

reksturinn. Greinilegt er að stærsti kostnaðarliðurinn er launakostnaður en 

áætlað er að um 143,5 stöðugildi verði að ræða, sjá töflu sjö í kaflanum um 

mönnun. Gert er ráð fyrir að launatengd gjöld séu 13,73% og af því eru 6% 

lífeyrissparnaður, 2% viðbótarlífeyrissparnaður og 5,73% tryggingagjald. 

 

163 Kristín Tómasdóttir 2003. 
164 Kristín Tómasdóttir 2003. 
165 Ingibjörg Ringsted 2003.   
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Tafla 12. Forsendur fyrir kostnaði 

Breytilegur kostnaður
 Á mánuði  Á ári 

Laun og launatengd gjöld     33,013,544        396,162,533 
Tryggingar          11,000,000 
Öryggismál -
Sí- og endurmenntun 2% af launakostnaði          546,541            7,923,260 
Akstur            75,000               900,000 
Vörukaup       1,666,667          20,000,000 
Aðkeypt þjónusta            16,667               200,000 
Markaðskostnaður            41,667               500,000 
Rannsóknir og röntgen          250,000            3,000,000 
Matur       5,833,333          70,000,000 
Tölvukerfi          600,000            7,200,000 
Lyfjakostnaður  1,666,666.67          20,000,000 
Skrifstofukostnaður          333,333            4,000,000 
Þvottur          500,000            6,500,000 
Þrif          833,333          10,000,000 
Rafmagn og hiti          500,000            6,000,000 
Stoð og viðhaldsverkefni 1% af fasteignum       2,029,167          24,350,000 
Fasteigna,vatn og fráveitugj. 0.5% af fasteignum       1,014,583          12,175,000 
Lóðaleiga 0 0                           - 
Garðþjónusta og mokstur          300,000            3,600,000 
Samtals breytilegur kostnaður á 
mánuði

 603,510,793 

Miðað við þær forsendur sem gefnar eru fyrir brunabótamati fasteigna, 

lausafjármuna, starfsmannafjölda og fjölda ökutækja má gera ráð fyrir að 

tryggingakostnaður skiptist svona: 

Tafla 13.Yfirlit yfir tryggingakostnað166 

Tryggingar Ársiðgjald
Bruna- vatnstjóns og innbrotsþjófatrygging               600,000 
Frjáls  ábyrgðartrygging á húseignum og starfsfólki               800,000 
Húseigendatrygging            3,000,000 
Brunatrygging á húseignum            4,500,000 
Slysatrygging launþega               400,000 
Ábyrgðar- og kaskótrygging á 3 bíla               300,000 
Sjúklingatrygging            1,400,000 
Samtals tryggingar       11,000,000 

166 Hugrún Marta Margnúsdóttir 2003.  
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Öryggismálin verða boðin út en gert var ráð fyrir að kostnaður vegna þeirra 

væri stöðugildi næturvarðar sem félli innan launakostnaðar og var það um 

250.000 á mánuði. 

Sí- og endurmenntun er mjög mikilvægur þáttur í þessari atvinnugrein og var 

því áætlað að eyða 2% af launakostnaði til að viðhalda góðri þekkingu hjá 

starfsfólki.  

Vörukaup eru áætluð 20.000.000 á mánuði. Þar má helst telja til vinnufatnað, 

sængurfatnað og vefnaðarvörur, hreinlætisvörur, ýmsar einnota rekstrarvörur, 

hjúkrunarvörur, áhöld og muni ásamt öllum öðrum kaupum á vörum sem teljast 

til gjaldfærðra áhalda en flokkast ekki til eigna, en þó fyrir utan lyfjakostnað og 

rekstur skrifstofu. Lyfjakostnaður er  flokkaður sem sér liður vegna þess hversu 

stór hann er en áætlað er að 20.000.000 fari í lyfjakaup miðað við 130 

sjúkrarými, en á Hlíð eru lyfjakaup 11.500.000 fyrir 77 rými.167 

Skrifstofukostnaður er skráður sem 4.000.000 á ári og er innan hans, prentun og 

ljósritun, pappír og ritföng og greiðsla fyrir endurskoðun og aðra aðkeypta 

þjónustu er flokkast innan skrifstofu. Aðkeypt þjónusta utan skrifstofu eru 

afnotagjöld og sjúkraflutningar, einnig er gert ráð fyrir kostnaði við 

röntgenmyndatökur. 

Eins og áður hefur komið fram er áætlað að bjóða matseldina út þó svo að gert 

verði ráð fyrir að eldhús verði staðsett í þjónustumiðstöðinni. Áætlun reiknar 

með að sá kostnaður verði ekki hærri en um það bil 70.000.000 þar sem séð er 

fyrir aðstöðu, en nefna má að kostnaður í Sóltúni vegna eldhúss er um 

50.000.000 en þar eru 92 hjúkrunarrými eins og áður hefur komið fram.168 

Einnig er gert ráð að úthýsa þvotti, þrifum, garðaþjónustu og snjómokstri sem  

og tölvukerfum. Gert er ráð fyrir að stofnkostnaður við samninga vegna 

tölvukerfa og þjónustu sé 4.000.000 og að rekstrarkostnaður sé 7.200.000 á 

ári169, en áætlað er að vera með mjög gott tölvukerfi og tölvutengingu  í hverri 

íbúð. 

 
167 Heiðrún Björgvinsdóttir 2003.  
168 Anna Birna Guðjónsdóttir 2003. 
169 Árni Kár Torfason 2003.  
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Gert er ráð fyrir að Akureyrarbær leggi til lóð og því verði lóðaleiga engin, en 

fasteigna-, vatns- og fráveitugjöld verði 0,5% af fasteignum.  

9.3.3 Rekstrarreikningur 

Í viðauka fjögur er rekstrarreikningurinn uppsettur. Gert er ráð fyrir að fyrstu 

tvö árin eftir stofnun félagsins fari starfsemin alfarið í uppbyggingu fasteigna 

og því er ekki gert ráð fyrir að rekstrartekjur komi inn fyrr en á 3. ári. Því 

verður að áætla að þær tekjur sem aflist fyrstu tvö árin séu einungis styrkir frá 

Akureyrarbæ, Framkvæmdarsjóði aldraðra og öðrum félagasamtökum. Gert er 

ráð fyrir að á ári þrjú verði innkoma vegna íbúða og þjónustu um 10% af 

áætluðum tekjum og aukist síðan 10% á ári,  en reiknað er með að svæðið verði 

fullbyggt á tólfta ári og eftir það verði tekjur samkvæmt áætlun. Hvað varðar 

leigu til verktaka í þjónustumiðstöð eða nýtingu húsnæðis, er gert ráð fyrir að á 

þriðja ári verði hún 75% af áætlun, á ári fjögur 90% og að miðstöðin verði 

fullnýtt er varðar leigu eftir það. Gert er ráð fyrir að strax á þriðja ári verði 75% 

af hjúkrunarheimilinu nýtt og á ári fjögur verði nýting 100%, húsnæðisframlag 

er samt sem áður 100% strax frá ári tvö.  

Svipaða sögu er að segja með kostnaðaruppbyggingu fyrir utan launakostnað, 

skrifstofukostnað og tryggingar, en áætlað er að strax frá byrjun verði ráðinn 

framkvæmdastjóri, hjúkrunarforstjóri og einnig ráðið í hlutastarf á skrifstofu.170 

Rekstrarafkoma utan fjármagnsliða er alltaf jákvæð, en fer þó lækkandi fram að 

ári sjö. Eftir það er afkoman á stöðugri uppleið.  

Vaxtaútreikninga má sjá í viðauka fimm en gert var ráð fyrir að 30% af 

handbæru fé væri hægt að halda inni á sparireikningi með 6% vöxtum.   

Vaxtatekjur af kröfum og dráttarvextir væru 17.5% og að 2% krafna væru að 

meðaltali í vanskilum. Sama má segja um vaxtagjöld af viðskiptaskuldum. 

Vextir af fjárþörf eru áætlaðir 14,7%.171 Önnur vaxtagjöld eru vegna 

langtímalána sem tekin eru vegna fjárfestinga. Ákveðið var að setja 

 
170 Sjá rekstrarreikning í viðauka.  
171 Vextir af vaxtagjöldum og vaxtatekjum eru miðaðir út frá vöxtum frá Íslandsbanka. 
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lántökukostnaðinn inn í fjármagnsgjöld en langtímalánin eru tekin á ári eitt og 

tvö. Skattur er síðan reiknaður sem 18% af hagnaði. 

Reksrartekjur og hagnaður/tap
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Mynd 6. Tekjur miðaðar við hagnað/tap 

Rekstrarniðurstaða miðað við forsendur er jákvæð fyrstu árin en verður síðan 

neikvæð á ári sjö og  átta, er það vegna þess hversu kostnaðarhlutfallið er stórt 

af tekjunum, en á milli árs sex og sjö hækkar það úr 86% í 91% en lækkar síðan 

eftir það aftur og endar í 85% á 12. ári.  Tap þessara tveggja ára er flutt á ár tíu 

og ellefu til að lækka skattgreiðslur. 

9.4 Fjármögnun 

Tafla 14. Fjármögnun 

Fjármögnun
Langtímalán 6% vextir        2,050,000,000 
Framkvæmdarsjóður aldraðra 40% af hjúkrunarheimili           550,480,000 
Sveitarfélag 15% af hjúkrunarheimili 

og þjónustumiðstöð
 390,945,000 

Almennir styrkir             10,000,000 

Hlutafé               4,000,000 
Styrkir  951,425,000 
Fjármögnun samtals  3,005,425,000 

Áætlað er að hlutafé sem lagt er fram af fjárfestum sé 4.000.000 eins og ætlast 

er til við stofnun hlutafélaga. Gert er ráð fyrir að Framkvæmdasjóður aldraðra 

leggi fram 40% af kostnaði hjúkrunarheimilis, en jafnvel væri möguleiki á að fá 
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styrk fyrir hjúkrunaríbúðirnar að einhverjum hluta þó svo að ekki sé gert ráð 

fyrir því í þessari áætlun. Mjög miklar líkur eru á því að sveitarfélagið sé 

tilbúið að leggja sitt af mörkum við fjármögnun og var því gert ráð fyrir að 

Akureyrarbær veiti styrk er hljóðar upp á 15% af fjármögnun 

hjúkrunarheimilisins og þjónustumiðstöðvarinnar. Gert er ráð fyrir að 

langtímalánin verði tvö, það fyrra upp á 800.000 og seinna 1.200.000 og þau 

séu til 25 ára. Þau verða tekin á ári eitt og tvö og munu bera 6% vexti að því 

gefnu að samningur um daggjöld við ríkið verði til 25 ára og að önnur 

fjármögnun verði eins og til stendur í áætlun.172 

9.5 Áætlaður efnahagsreikningur 

Áætlað er að stærstu fjárfestingarnar verði á fyrstu tveimur árunum, en þá er 

áætlað að á þeim tíma verði hjúkrunarheimilið, hjúkrunaríbúðirnar,  

þjónustumiðstöðin og 10% af þjónustu- eða leiguíbúðum tilbúnar. Eftir það er 

gert ráð fyrir að fjárfestingar í íbúðum verði 10% á ári næstu níu árin. Á tólfta 

ári verði þannig búið að fjárfesta í öllum þeim fasteignum sem gert var ráð fyrir 

í upphafi. Fjárfest verður í 10% af áætluðum áhöldum og tækjum á fyrsta ári og 

afgangurinn á ári tvö ásamt því sem fjárfest verður í einni bifreið á ári eitt og 

tveimur á ári tvö. Síðan er gert ráð fyrir að frá ári þrjú verði fjárfest í tækjum 

fyrir 2.000.000 á ári og þrisvar á 25 ára tímabili verði ökutæki uppfærð. 
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Mynd 7. Þróun eigna, skulda og eigin fjár. 

172 Örn Arnar Óskarsson 2003.  
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Eins og sjá má aukast skuldir mikið á fyrstu tveimur árunum og er það vegna 

langtímalánanna en fara þær síðan lækkandi eftir það. Virði eignanna fer 

lækkandi eftir þriðja ár vegna afskrifta en helst síðan nokkuð stöðugt er líða fer 

á. Ef eigið fé er skoðað má sjá að það eykst aðeins fyrstu árin en tekur svo smá 

dífu vegna tapsins á sjöunda og áttunda ári. Eftir það er vöxtur þess stöðugur 

sem er mjög jákvætt.   

9.6 Sjóðstreymisáætlun 

Í sjóðstreymisáætluninni í viðauka sjö eru reiknað út veltufé frá rekstri sem er 

rokkandi fyrstu árin en vex síðan stöðugt frá sjöunda starfsári. Breyting á 

rekstrartengdum eignum er einnig misjöfn fyrstu árin en frá sjötta ári til tólfta 

árs eru viðskiptakröfurnar stöðugar í 805.000 en verða síðan engar frá því, þar 

sem gert er ráð fyrir að öll þjónusta verði greidd fyrirfram. Skammtímaskuldir 

eru einnig rokkandi í byrjun og er það að mestu leyti vegna mismunandi 

skattabirgði af hagnaði milli ára. Handbært fé frá rekstri er samt sem áður ávallt 

jákvætt og fer stöðugt vaxandi frá sjöunda starfsári. 

Fjárfestingarhreyfingar eru mestar fyrstu tvö árin og haldast síðan um 

70.000.000 þar til uppbyggingu er lokið á tólfta ári. Þannig að frá ári tólf verða 

fjárfestingahreyfingar mjög litlar eða um 2-3 milljónir á ári. Ekki er gert ráð 

fyrir að nein sala verði á fjárfestingum á þessum 25 árum fyrir utan að bílar eru 

uppfærðir en þar er ekki færð inn sala og ný kaup heldur einungis bætt við 

fjármagni í bifreiðar. 

Fjármögnunarhreyfingar eru eins og lýst er í fjármögnunarkaflanum sem og að 

frá dragast greiðslur langtímalánanna tveggja. Ekki eru reiknaðar inn 

arðgreiðslur til hluthafa.  

9.7 Arðsemi  

Reiknað var út fjárstreymi til 25 ára til að finna út arðsemina. Tekinn var 

hagnaður/tap eftir skatta, bætt við afskriftum og fjármagnsliðum og að lokum 

fjárfestingarnar dregnar frá.  

Til að meta arðsemi fjárfestingarinnar var veginn meðaltalskostnaður fjármagns 

reiknaður á ári 25 miðað við 12% raunvexti á ávöxtunarkröfu og var hann 
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11,3%. Þar sem útreikningarnir taka ekki við af verðbólgu eru allir vextir 

miðaðir við raunvexti.  

Til að finna framtíðarsjóðsstreymi var fjárstreymi 25.árs deilt með WACC-inu. 

Var það síðan notað við frekari útreikninga.  Ávöxtun var reiknuð út og var 

IRR  8,6%,  þar af leiðandi er IRR< WACC sem segir okkur að arðsemi 

verkefnisins er lægri en kostnaðurinn við að fjármagna það. 

Tafla 15. Forsendur fyrir WACC útreikningum 

WACC á ári 25
Ávöxtunarkrafa á eigið fé 12.0%
Vextir lánsfjár 6.0%
Skattar 18.0%
Eiginfjárhlutfall 89.9%
WACC 11.3%

Fjárstreymi var núvirt með 12% ávöxtunarkröfu og var niðurstaðan neikvæð 

sem þýðir að verkefnið er ekki arðbært. Einnig var fjárstreymið núvirt út frá 

WACC sem styrkti frekar þá niðurstöðu að ekki sé arðbært að fara út í 

verkefnið.  

Tafla 16. Arðsemi af fjárfestingum 

Arðsemi af fjárfestingum
NPV af sjóðstreymi -312,914
NPV reiknað út frá WACC -262,310
IRR 8.6%
WACC á ári 25 11.3%

Ef skoðaðar eru kennitölur í viðauka átta má sjá til dæmis að miklar sviptingar 

eru fyrstu ár rekstursins hvað varðar arðsemi fjárfestinga og eigin fjár. Ef 

skoðað er ár þrjú þá er arðsemi eiginfjár um 30% og er það vegna þess hve 

rekstrarniðurstaða er góð á því ári. En þá  kemur helmingur af styrk frá 

Akureyrarbæ inn til tekna sem og að rekstrartekjur eru að byrja að streyma inn.  
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Arðsemi fjárfestinga og eiginfjár 
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Mynd 8. Kennitölur fyrir arðsemi fjárfestinga og eiginfjár 

Eftir þetta ár lækkar arðsemi eiginfjár og verður neikvæð um tíma vegna 

neikvæðrar rekstrarniðurstöðu en arðsemi fjárfestinga fer þó stöðug vaxandi frá 

10 starfsári sem er mjög jákvætt. Arðsemi fjárfestinga segir svipaða sögu bara í 

minni hlutföllum og er það einnig vegna rekstrarniðurstöðu. 

Eiginfjár- og hagnaðarhlutfall
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Mynd 9. Kennitölur eiginfjár og hagnaðar 

Ástæðan fyrir háu eiginfjár- og hagnaðarhlutfalli fyrstu árin eru styrkir frá 

Framkvæmdarsjóði og Akureyrarbæ sem og að rekstrarkostnaður er mjög lágur. 

Þar sem að hagnaðarhlutfallið er neikvætt er skýringin hversu hátt hlutfall 

rekstrarkostnaðar er af tekjum. Í viðauka níu má sjá fleiri kennitölur.   
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Þar sem að fjárfestingin reynist neikvæð var ákveðið að reikna út hvort hún 

reyndist arðbær miðað við sömu daggjöld og Sóltún er að fá og allar aðrar 

forsendur óbreyttar. Við þá útreikninga varð raunin önnur. Miðað við 12% 

ávöxtunarkröfu var WACC-ið 11,8% en IRR 21,4%.  
Tafla 17. WACC miðað við daggjöld á Sóltúni. 

WACC á ári 25
Ávöxtunarkrafa á eigið fé 12.0%
Vextir lánsfjár 6.0%
Skattar 18.0%
Eiginfjárhlutfall 96.6%
WACC 11.8%

Sem dæmi má nefna að hæstu vextir á innlánsreikningi í Íslandsbanka eru 

6%.173 Einnig var fjárstreymi núvirt bæði miðað við 12% ávöxtunarkröfu sem 

og út frá WACC-inu og sýndi það jákvætt núvirði sem styður enn frekar að um 

mjög arðsamt tækifæri væri að ræða.  Þannig að ef ríkið væri tilbúið að greiða 

rúmar sautján þúsund krónur í daggjöld væri hér um að ræða mjög ásættanlegt 

viðskiptatækifæri, því 21,4% raunávöxtun er talin mjög góð ávöxtun. 
Tafla 18. Arðsemi miðað við daggjöld á Sóltúni 

Arðsemi af fjárfestingum
NPV af sjóðstreymi 1,097,563
NPV reiknað út frá WACC 1,151,904
IRR 21.4%
WACC á ári 25 11.8%

9.8 Áhættu og næmigreining 

Þar sem 60+ reynist ekki arðbært með gefnum forsendum var ekki lögð mikil 

áhersla á áhættu og næmigreiningu. Augljóst má vera að áhættan væri meiri 

fyrir ríkið og sveitarfélagið heldur en rekstraraðila, þar sem þeir leggja einungis 

4.000.000 á móti tæplega milljarða styrk frá Framkvæmdarsjóði aldraðra og 

Akureyrarbæ. 

Viðkvæmasti þátturinn í kostnaði rekstursins er launakostnaðurinn en bara það 

að bæta tveimur stöðugildum sjúkraliða lækkar IRR um nokkur prósentustig. 

Einnig má ekki mikið út af bregða með að fjárfestingarnar standist bæði hvað 

 
173 Íslandsbanki 2003. 
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varðar tímaáætlun og verð því eftir því sem verkefnið dregst á langinn verður 

kostnaðurinn meiri. 

Mjög lítið er hægt að gera til að draga úr áhættu hvað þetta verkefni varðar 

nema þá að reyna að finna trausta verktaka sem vinna verk sín vel og innan 

tímamarka. Einnig væri reynandi að fara fram á hærri daggjöld við ríkið sem og 

að fá hærri styrk hjá Akureyrarbæ.  

Hvað aðrar tekjur varðar en þær sem koma frá ríki og Akureyrarbæ er áhætta 

hvað þær varðar minnkuð með því að greiddar eru fyrirfram greiðslur hvað 

varðar leigu og þjónustu. 

Einnig er vert að taka fram að reiknað er út frá því að vextir á langtímaláni séu 

6% en möguleiki væri á að taka erlend lán með lægri vöxtum en því myndi 

samt sem áður fylgja gengisáhætta. 

Möguleikar á að áætlunin standist fer alfarið eftir því hvaða afstöðu ríkið og 

Akureyrarbær taka til verkefnisins hvað varðar fjölda rýma, upphæðir styrkja 

og daggjalda.  
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10. Niðurstöður 
Uppbygging 60+ á Akureyri er gríðarlega flókið og umfangsmikið verkefni eins 

og hefur sýnt sig í gerð þessara áætlunar. Hið formlega umhverfi laga og 

reglugerða hindra virkni markaðar fyrir þjónustu á þessu svið og að auki er 

stjórnmálumhverfið vart reiðubúið til að taka mjög upplýstar ákvarðanir. Að 

hluta til gera hindranir reglugerða og samkeppni innkomu erfiða, en stærsta 

verkefnið er að sannfæra ríkið um að þörfin sé til staðar sem er undirstaða þess 

að hægt sé að leggja út í rekstur sem þennan. Fyrsta skrefið er því að ryðja hinn 

pólitíska farveg, bæði á vettvangi sveitarfélags og ríkis. 

Greiningin leiðir í ljós að markaður fyrir 60+ er til staðar og sést það best á 

biðlistum (sjá töflu 5) og þeirri ásókn sem er í þjónustuíbúðir og sérhannaðar 

íbúðir fyrir aldraða hér á Akureyri. Akureyrarbær er að bæta 60 rýmum við 

Hlíð en það er engan veginn nóg til að eyða biðlistum og breyta þeim 

herbergjum sem fyrir eru tveggja manna í eins manna, eins og kröfur segja til 

um. Því er þörfin til staðar, en þó vart í þeim mæli sem forsendur gera ráð fyrir 

í áætluninni. Þegar fram líða tímar er líklegt að forsendur áætlunarinnar verði 

raunhæfari þar sem þjóðin er að eldast og möguleiki er á að taka við þeim 

fjölda hjúkrunar rýma sem FSA er að reyna að losa sig við.  

Þegar innviðir 60+ er skoðaðir kemur í ljós að nýta má hagkvæmni stærðar og 

samlegðaráhrif á mörgum sviðum, sérstaklega í stoðþáttum starfseminnar og er 

það mjög jákvætt hvað varðar hugmyndafræðina um samfellda þjónustu við 

þenna aldurshóp. Það sem verkefnið tók ekki á en verður að skoða betur er 

hvernig setja á saman þá þætti sem í boði eiga að vera. Það er hversu mörg 

hjúkrunarrými eiga að vera, hversu margar hjúkrunaríbúðir, þjónustuíbúðir 

o.s.frv. Til þess má nota verkgrundaða kostnaðargreiningu svo hægt sé að sjá 

hvaða þættir eru að standa undir sér og hverjir ekki. 

Hvað kostnaðarþætti varðar er sorglegt að sjá að aðeins eitt hjúkrunarheimili á 

Íslandi fái úthlutað nægu fjármagni til að manna starfsemi sína samkvæmt 

stöðlum frá Landlæknisembættinu, en góð mönnun er undirstaða þess að geta 

rekið þjónustu sem þessa með viðsættanlegum gæðum. 
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Af áætluninni að dæma telst ekki góður kostur að leggja út í 60+, ef gert er ráð 

fyrir að daggjöld séu um 12.700 krónur eða sambærileg eins og er hjá flestum 

hjúkrunarheimilum í dag.  

Tafla 19 Daggjöld þeirra heimila sem horft var til  

Daggjöld 
Hrafnista, Reykjavík 12.360
Hrafnista, Hafnarfirði 12.360
Grund, Reykjavík 12.732
Samningur við Akureyrarbæ um öldrunarþjónustu 12.360
Sóltún 17.183

Ef gerð er 12% ávöxtunarkrafa á eigið fé er sjóðstreymi ekki nægilegt til að 

dekka kostnað vegna framkvæmda og reksturs, og því er hagstæðara að leggja 

féð í eitthvað annað.  Ef forsendum fyrir daggjöldum er breytt og þau miðuð út 

frá því sem hjúkrunarheimilið Sóltún er að fá er niðurstaðan all önnur. Þá má 

gera allt að 21,4% ávöxtunarkröfu á eigið fé á 25. ári, án þess að núvirði 

sjóðsstreymis verði neikvætt, sem hlýtur að teljas vel viðunandi fyrir 

fjárfestinn.  

Tafla 20. Samanburður á arðsemi  60+ og Sóltúns 

Arðsemi af fjárfestingum 60+ Sóltún
NPV af sjóðstreymi -312,914 1,097,563
NPV reiknað út frá WACC -262,310 1,151,904
IRR 8.6% 21.4%
WACC á ári 25 11.3% 11.8%

Við vinnslu verkefnisins kom í ljós að fleiri eru að vinna að svipuðum 

hugmyndum og má þar nefna Hrafnistu og NFLÍ í Hveragerði. Sóltún er einnig 

með innan sinnar stefnu að mynda íbúðakjarna fyrir þennan aldurshóp utan um 

þá starfsemi sem fyrir er. Bendir þetta til að fleiri aðilar sjá hagræðingu í að 

veita breiða þjónustuvídd og fá neytandann nær starfseminni.  

Markaðssetning hugmyndarinnar fyrir Akureyringum er næsta skref í að gera 

60+ að raunveruleika. Eftir því sem stuðningur almennings er meiri því 

auðveldara ætti að vera að fá stjórnvöld til þess að leggja nægt fé í 

uppbyggingu og rekstur 60+. 
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Lokaorð 
Í verkefninu gafst tækifæri til að kynna sér þá möguleika sem Íslendingar hafa 

þegar árin færast yfir. Heimsóknir á hjúkrunarheimili og í Hveragerði veittu 

innsýn í hvað í boði er fyrir aldraða í húsnæðismálum og hverjar hugmyndir eru 

á lofti um að framtíðarþróun öldrunarþjónusta. Greinilegt er að þær kynslóðir 

sem fara á eftirlaun á næstu áratugum munu gera miklu mun meiri kröfur um 

lífsgæði á efri árum en kynslóðirnar á undan.  

Verkefnið er aðeins þáttur í þeirri vinnu sem þarf að gera er koma á til 

framkvæmdar hugmyndarinnar 60+.  Þó 60+ sé ekki arðbært miðað við gefnar 

forsendur má ekki afskrifa hugmyndina því þarfir og væntingar aldurshópins 

krefjast betri svara en í dag. Öldrunarþjónusta verður áfram til staðar þó hún 

verði kannski ekki rekin í hagnaðarskyni einkaaðila nema að daggjöld verði 

hækkuð til muna, eða þjónustan verðlögð mjög hátt til neytenda.  

Einungis eitt hjúkrunarheimili á Íslandi er rekið í hagnaðarskyni þar sem 

hagnaður rennur beint til hluthafa og er það hið umrædda Sóltún. Sóltún fær 

rúmlega 5.000 krónum hærri daggjöld á rými en önnur hjúkrunarheimili sem 

eingöngu eru rekin til almannaheilla. Eru þessi 40% hærri daggjöld mismunun? 

Hvernig er unnt að rökstyðja að hluthafar Sóltúns hafi eingöngu rétt á þessum 

tekjumun en ekki aðrir er á eftir koma, eða er Sóltún búið að ryðja brautina og 

auðvelda öðrum einkaaðilum inngöngu á þennan markað? 

Annars er þjónusta við þennan aldursflokk sífellt í þróun og kröfurnar að 

breytast en draumur minn er að Akureyrarbær nýti sér betur þá þekkingu er 

liggur hjá ungum og metnaðarfullum nemendum Háskólans á Akureyri. 

Akureyrarbær ætti að sjá sér hag í að mynda samstarf við háskólann um að 

leggja fyrir nemendur að byggja upp bestu þjónustu fyrir aldraða sem veitt er á 

landinu. Þetta er áhugasamt og metnaðarfullt verkefni í þágu samfélagsins sem 

allir ættu að sjá sér hag í.  

Hvert lítið blóm, sem ljósinu safnar, 

 Er ljóð um kjarnann, sem vex og dafnar. 
(Davíð Stefánsson, Ljóð) 
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Viðauki 1. Kostnaðarskipting

Kostnaðarskipting við uppbyggingu hjúkrunarheimila/hjúkrunardeilda 1980-2002
Byggingarár Starfsemi Eigandi/eigendur Styrkur úr framkvæmdasjóði Framlag/styrkur frá öðrum Ríkissjóður, af

aldraðra v/uppbyggingar byggingarlið HTR
Reykjavík
Borgarspítali, B álma 1) 1980-1990 Öldrunardeildir o.fl. Ríki 85% 55.08% Reykjavíkurborg 5,62% 39.30%

Sveitarfélag 15%
Skógarbær 1996-1997 Hjúkrunarheimili E/F100% 40% Rauði kross Íslands 30%

Reykjavíkurborg 30%
Droplaugarstaðir 1981 Hjúkrunarheimili Reykjavíkurborg 100% 35% Reykjavíkurborg 65%
Seljahlíð 1986 Dvalar- og hjúkrunarheimili Reykjavíkurborg 100% Reykjavíkurborg 100%
Skjól 1985-1988 Hjúkrunarheimili E/F100% 40% Sjálfsaflafé 60%
Eir 1990-1995 Hjúkrunarheimili E/F100% 40% Sjálfsaflafé 60%
Sóltún 2) 1999-2002 Hjúkrunarheimili E/F100% Leiga 100%

Reykjanes
Sólvangur, Hafnarfirði, viðbygging 1993 Hjúkrunarheimili Ríki 85% 35% Sveitarfélag 15% 50%

Sveitarfélag 15%
Hrafnista, DAS, Hafnarfirði, viðbygging 1982-2000 Dvalar- og hjúkrunarheimili E/F100% 40% Sjálfsaflafé 60%
Sunnuhlíð 1982 Hjúkrunarheimili E/F100% 40% Sjálfsaflafé 45%

Sveitarfélag 15%
Garðvangur, viðbygging 1982,1996 og 1998 Hjúkrunarheimili Sveitarfélag 100% 40% Sveitarfélag 15%

Sjálfsaflafé 45%
Holtsbúð, Garðabæ 2000 Hjúkrunarheimili Sveitarfélag 100% 40% Sveitarfélag 60%
Víðihlíð, Grindavík 1992-1994 Hjúkrunarheimili Ríki 85% 35% Sveitarfélag 15% 50%

Sveitarfélag 15%
Heilbrigðisstofnunin Suðurnesjum, D-álma 1988- Hjúkrunardeild o.fl Ríki 85% Sveitarfélag 15% 85%

Sveitarfélag 15%
Vesturland
Jaðar, Ólafsvík 1986 Dvalar- og hjúkrunarheimili Sveitarfélag 100% 35% Sveitarfélag 65%
Fellaskjól, Grundarfirði 1988 Dvalar- og hjúkrunarheimili Sveitarfélag 100% 35% Sveitarfélag 65%

Vestfirðir
Barmahlíð, Reykhólum 1985-1987 Dvalar- og hjúkrunarheimili Sveitarfélag 100% Framkvæmdarsjóður aldraðra 50%

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 20%
Íbúðarlánasjóður vaxtagjöf 15%

Félagsmálaráðuneytið 15%
Heilbrigðisstofnunin Þingeyri 3) 1983-2002 Hjúkrunardeild Ríki 85% 40% Sveitarfélag 15% 45%

Sveitarfélag 15%
Heilbrigðisstofnunin Hólmavík, viðbygging 4) 1999-2003 Dvalar- og hjúkrunarheimili Ríki 77,98% 37.85% Sveitarfélag 22,02% 40.13%

Sveitarfélag 22,02%

Norðurland vestra
Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga, viðbygging 5) 1994-1998 Dvalar- og hjúkrunarheimili Ríki 57,7% 31.60% Sveitarfélag 42,3% 26.10%

Sveitarfélag 42,3%
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki, viðbygging 6) 1983-1992 Dvalar- og hjúkrunarheimili Ríki 66,58% 35% Sveitarfélag 33,42% 31.58%

Sveitarfélag 33,42%
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5. Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga
Kostnaður skiptist í ákveðnum hlutföllum milli hjúkrunar- og dvalarheimilis.
Ríkissjóður og framkvæmdarsjóður aldraðra greiddu samtals 85% hluta þess kostnaðar sem tilheyrir hjúkrunarheimili.
Þar sem stór hluti framkvæmdanna tilheyrir dvalarheimili varð endanleg skipting kostnðar við framkvæmdir þessi:
Framkvæmdarsjóður aldraðra 31,6%, ríkissjóður 21,6%, sveitarfélög 42,3%

6. Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki.
Framkvæmdir við byggingu dvalar- og hjúkrunarheimilis hófust 1983 og þeim lauk árið 1992.
Húsnæðið skiptist með eftirfarandi hætti:
*Hjúkrunarheimilið 63,16%. Framkvæmdarsjóður aldraðra greiddi 35%, ríkissjóður 50% og sveitarfélög 15%.
* Verndaðar þjónustuíbúðir 24,12%. Framkvæmdarsjóður aldraðra greiddi 35% og sveitarfélög 65%.
*Dagvist aldraðra 12,72%. Framkvæmdarsjóður aldraðra greiddi 35% og sveitarfélög 65%
Þar sem stór hluti framkvæmdanna tilheyrir dvalarheimili varð endanleg skipting kostnaðar við framkvæmdirnar þessi:
Framkvæmdarsjóður aldraðra 35%, ríkissjóður 31,58%, sveitarfélög 33,42%

7. Uppsalir, Fáskrúðsfirði
Kostnaður skiptist í ákveðnum hlutföllum milli hjúkrunar- og dvalarheimilis.
Ríkissjóður og framkvæmdarsjóður aldraðra greiddu samtals 85% hluta þess kostnaðar sem tilheyrir hjúkrunarheimili.
Þar sem hluti framkvæmdanna tilheyrir dvalarheimili varð endanleg skipting kostnaðar við framkvæmdirnar þessi:
Framkvæmdarsjóður aldraðra 39,4%, ríkissjóður 39,6%, sveitarfélög 21%,0%
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Viðauki 2. Mönnun 
Mönnun í hjúkrunarrými þar sem dvelja 12 aldraðir einstaklingar  
 Virka daga Um helgar 
Mönnun á vakt Hjúkrunarfræðingar Sjúkraliðar Hjúkrunarfræðingar Sjúkraliðar 
Morgunvakt 1,4 3,0 1,0 2,0 
Kvöldvakt 1,0 2,0 1,0 2,0 
Næturvakt 1,0 1,0 1,0 1,0 
Samtals vaktir á sólarhring 3,4 6,0 3,0 5,0 

Fjöldi stöðugilda      
Hjúkrunarfræðingar 4,6    
Sjúkraliðar 8,0    
Stöðugildi samtals 12,6    

Fjöldi heimilismanna 12,0    
Hjúkrunarklukkustundir á sólarhring 5,08    

Mönnun í hjúkrunarrými þar sem dvelja 18 aldraðir einstaklingar  
 Virka daga Um helgar 
Mönnun á vakt Hjúkrunarfræðingar Sjúkraliðar Hjúrkunarfræðingar Sjúkraliðar 
Morgunvakt 2,0 4,0 1,0 3,0 
Kvöldvakt 1,0 3,0 1,0 3,0 
Næturvakt 1,0 1,0 1,0 1,0 
Samtals vaktir á sólarhring 4,0 8,0 3,0 7,0 

Fjöldi stöðugilda      
Hjúkrunarfræðingar 5,2    
Sjúkraliðar 10,8    
Stöðugildi samtals 16,0    

Fjöldi heimilismanna 18    
Hjúkrunuarklukkustundir á sólarhring 5,08    

Mönnun í hjúkrunarrými þar sem dvelja 24 aldraðir einstaklingar  
 Virka daga Um helgar 
Mönnun á vakt Hjúkrunarfræðingar Sjúkraliðar Hjúkrunarfræðingar Sjúkraliðar 
Morgunvakt 1,4 6,0 2,0 5,0 
Kvöldvakt 1,0 3,0 2,0 3,0 
Næturvakt 1,0 1,0 1,0 1,0 
Samtals vaktir á sólarhring 3,4 10,0 5,0 9,0 
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Fjöldi stöðugilda      
Hjúkrunarfræðingar 7,5    
Sjúkraliðar 13,6    
Stöðugildi samtals 21,1    

Fjöldi heimilismanna 24    
Hjúkrunarklukkustundir á sólarhring 5,02    
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Viðauki 3. Tekjur og kostnaður

Rekstrartekjur Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4

Tekjuflokkur 1 (íbúðir)
Greiðslur 0 0 9,600 19,200
Leiga 0 0 6,600 13,200

Samtals 0 0 16,200 32,400
Tekjuflokkur 2 (þjónusta)
Seld heimaþjónusta 0 0 1,560 3,120
Seld þrif 0 0 720 1,440
Seldur matur 0 0 720 1,440
Dagvistun 0 0 7,440 7,440
Félagsstarf 0 0 120 240
Seld heimahjúkrun til sveitaf. 0 0 3,000 3,000

Samtals 0 0 13,560 16,680
Tekjuflokkur 3 (annað)
Leiga til verktaka í þjónustumiðstöð 0 0 9,000 13,500
Daggjöld frá ríki 0 0 451,961 542,354
Húsnæðisframlag frá ríki 0 0 14,000 14,000
Styrkir 560480 195470 195,470 -

Samtals 560480 195470 670,431 569,854

REKSTRARTEKJUR SAMTALS 560,480 195,470 700,191 618,934
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dd

d

Ár 5 Ár 6 Ár 7 Ár 8 Ár 9 Ár 10 Ár 11 Ár 12

28,800 38,400 48,000 57,600 67,200 76,800 86,400 96,000
19,800 26,400 33,000 39,600 46,200 52,800 59,400 66,000

48,600 64,800 81,000 97,200 113,400 129,600 145,800 162,000

4,680 6,240 7,800 9,360 10,920 12,480 14,040 15,600
2,160 2,880 3,600 4,320 5,040 5,760 6,480 7,200
2,160 2,880 3,600 4,320 5,040 5,760 6,480 7,200
7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440

360 480 600 720 840 960 1,080 1,200
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

19,800 22,920 26,040 29,160 32,280 35,400 38,520 41,640

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
602,615 602,615 602,615 602,615 602,615 602,615 602,615 602,615
14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

- - - - - - - -
634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615

703,015 722,335 741,655 760,975 780,295 799,615 818,935 838,255
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h

Ár 13 Ár 14 Ár 15 Ár 16 Ár 17 Ár 18 Ár 19 Ár 20 Ár 21

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000
66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000
162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000

15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

41,640 41,640 41,640 41,640 41,640 41,640 41,640 41,640 41,640

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
602,615 602,615 602,615 602,615 602,615 602,615 602,615 602,615 602,615

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
- - - - - - - - -

634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615

838,255 838,255 838,255 838,255 838,255 838,255 838,255 838,255 838,255
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d

Ár 22 Ár 23 Ár 24 Ár 25

96,000 96,000 96,000 96,000
66,000 66,000 66,000 66,000
162,000 162,000 162,000 162,000

15,600 15,600 15,600 15,600
7,200 7,200 7,200 7,200
7,200 7,200 7,200 7,200
7,440 7,440 7,440 7,440
1,200 1,200 1,200 1,200
3,000 3,000 3,000 3,000

41,640 41,640 41,640 41,640

18,000 18,000 18,000 18,000
602,615 602,615 602,615 602,615

14,000 14,000 14,000 14,000
- - - -

634,615 634,615 634,615 634,615

838,255 838,255 838,255 838,255
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Rekstrargjöld Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4

BREYTILEGUR KOSTNAÐUR
Kostnaðarliður 1
Vörukaup 3,000 15,000 18,000
Aðkeypt þjónusta 200 200
Lyfjakostnaður 15,000 20,000
Rannsóknir og röntgen 2,250 3,000
Matur 28,000 40,600
Garðþjónusta og mokstur 1,800 2,160
Þrif 5,000 6,000
Kerfisleiga 5,500 3,600 4,320
Þvottur 3,250 3,900
Akstur 100 270 360
Sí- og endurmenntun 4,248 5,098
Markaðskostnaður og augl. 2,000 2,000 500 500
Stofnun hlutafélgs 1,000

Samtals 3,000 10,600 79,118 104,138
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Ár 5 Ár 6 Ár 7 Ár 8 Ár 9 Ár 10 Ár 11 Ár 12

19,500 19,800 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
200 200 200 200 200 200 200 200

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

43,400 48,300 51,579 55,263 58,947 62,632 66,316 70,000
2,520 2,880 3,240 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
7,000 8,000 9,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
5,040 5,760 6,480 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
4,550 5,200 5,850 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500

450 540 630 720 810 900 900 900
5,948 6,797 7,647 8,496 8,496 8,496 8,496 8,496

500 500 500 500 500 500 500 500

112,108 120,977 128,126 135,480 139,254 143,028 146,712 150,396
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Ár 13 Ár 14 Ár 15 Ár 16 Ár 17 Ár 18 Ár 19 Ár 20 Ár 21

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
200 200 200 200 200 200 200 200 200

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500

900 900 900 900 900 900 900 900 900
8,496 8,496 8,496 8,496 8,496 8,496 8,496 8,496 8,496

500 500 500 500 500 500 500 500 500

150,396 150,396 150,396 150,396 150,396 150,396 150,396 150,396 150,396
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Ár 22 Ár 23 Ár 24 Ár 25

20,000 20,000 20,000 20,000
200 200 200 200

20,000 20,000 20,000 20,000
3,000 3,000 3,000 3,000

70,000 70,000 70,000 70,000
3,600 3,600 3,600 3,600

10,000 10,000 10,000 10,000
7,200 7,200 7,200 7,200
6,500 6,500 6,500 6,500

900 900 900 900
8,496 8,496 8,496 8,496

500 500 500 500

150,396 150,396 150,396 150,396
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FASTUR KOSTNAÐUR Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4
Laun og launatengd gjöld Fjöldi starfsm. Laun á mánuði
Framkvæmdarstjóri 1 450 5,400 5,400 5,400 5,400
Hjúkrunarforstjóri 1 300 3,600 3,600 3,600 3,600
Yfir hjúkrunarfræðingar 4 280 - - 8,064 9,408
Hjúkrunarfræðingar 30 250 - - 54,000 63,000
Ummönunarstörf 30 190 - - 41,040 47,880
Djákni 1.0 220 - - 1,584 1,848
Almennir starfsmenn 10 150 - - 10,800 12,600
Sjúkraliðar 50 210 - - 75,600 88,200
Læknar 1.5 540 - - 5,832 6,804
Sjúkraþjálfar 4 220 - - 6,336 7,392
Iðjuþjálfar 2 187 - - 2,693 3,142
Félagsliði 1 187 - - 1,346 1,571
Umsjónarmenn 3 200 - - 4,320 5,040
Þroskaþjálfi 1 187 - - 1,346 1,571
Skrifstofustjóri 1 250 - - 3,000 3,000
Skrifstorufólk 2 150 1,440 1,800 2,160 2,520
Næturvörður 1 250 - - 1,800 2,100

143.5 - -
Launatengd gjöld o.fl. (hlutfall af launum) 13.73% 1,433 1,483 31,431 36,395

Samtals 11,873 12,283 260,353 301,470

Kostnaðarliður 2
Rafmagn og hiti - - 3,600 4,200
Stoð og viðhaldsverkefni - - 2,435 4,870
Fasteigna, vatn- og fráveitugjald - - 7,305 8,523
Tryggingar - 1,200 6,600 7,700
Skrifstofukostnaður 500 1,000 1,200 1,600

Samtals 500 2,200 21,140 26,893

REKSTRARGJÖLD SAMTALS 15,373 25,083 360,611 432,500
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Ár 5 Ár 6 Ár 7 Ár 8 Ár 9 Ár 10 Ár 11 Ár 12

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

10,752 12,096 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440
72,000 81,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
54,720 61,560 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400
2,112 2,376 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640

14,400 16,200 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
100,800 113,400 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000

7,776 8,748 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720
8,448 9,504 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560
3,590 4,039 4,488 4,488 4,488 4,488 4,488 4,488
1,795 2,020 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244
5,760 6,480 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
1,795 2,020 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
2,880 3,240 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
2,400 2,700 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

41,359 46,323 51,286 51,286 51,286 51,286 51,286 51,286

342,588 383,705 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822

4,800 5,400 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
7,305 9,740 12,175 14,610 17,045 19,480 21,915 24,350
9,740 10,958 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175
8,800 9,900 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 4,000 4,000

32,645 38,398 44,150 46,985 49,820 52,655 55,090 57,525

487,340 543,080 597,098 607,287 613,896 620,506 626,625 632,744
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Ár 13 Ár 14 Ár 15 Ár 16 Ár 17 Ár 18 Ár 19 Ár 20 Ár 21

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400

2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000
9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720

10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560
4,488 4,488 4,488 4,488 4,488 4,488 4,488 4,488 4,488
2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

51,286 51,286 51,286 51,286 51,286 51,286 51,286 51,286 51,286

424,822 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
24,350 24,350 24,350 24,350 24,350 24,350 24,350 24,350 24,350
12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

57,525 57,525 57,525 57,525 57,525 57,525 57,525 57,525 57,525

632,744 632,744 632,744 632,744 632,744 632,744 632,744 632,744 632,744
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Ár 22 Ár 23 Ár 24 Ár 25

5,400 5,400 5,400 5,400
3,600 3,600 3,600 3,600

13,440 13,440 13,440 13,440
90,000 90,000 90,000 90,000
68,400 68,400 68,400 68,400
2,640 2,640 2,640 2,640

18,000 18,000 18,000 18,000
126,000 126,000 126,000 126,000

9,720 9,720 9,720 9,720
10,560 10,560 10,560 10,560
4,488 4,488 4,488 4,488
2,244 2,244 2,244 2,244
7,200 7,200 7,200 7,200
2,244 2,244 2,244 2,244
3,000 3,000 3,000 3,000
3,600 3,600 3,600 3,600
3,000 3,000 3,000 3,000

51,286 51,286 51,286 51,286

424,822 424,822 424,822 424,822

6,000 6,000 6,000 6,000
24,350 24,350 24,350 24,350
12,175 12,175 12,175 12,175
11,000 11,000 11,000 11,000
4,000 4,000 4,000 4,000

57,525 57,525 57,525 57,525

632,744 632,744 632,744 632,744
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Viðauki 4. Rekstrarreikningur
REKSTRARREIKNINGUR Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5 Ár 6 Ár 7

REKSTRARTEKJUR:
Íbúðir .......................................................................... - - 16,200 32,400 48,600 64,800 81,000
Þjónusta ..................................................................... - - 13,560 16,680 19,800 22,920 26,040
Annað ........................................................................ 560,480 195,470 670,431 569,854 634,615 634,615 634,615

Samtals rekstrartekjur 560,480 195,470 700,191 618,934 703,015 722,335 741,655
REKSTRARGJÖLD:
Breytilegur kostnaður:

Kostnaðarliður1 ......................................................... 3,000 10,600 79,118 104,138 112,108 120,977 128,126

Fastur kostnaður:
Laun og launatengd gjöld .......................................... 11,873 12,283 260,353 301,470 342,588 383,705 424,822
Kostnaðarliður 2 ........................................................ 500 2,200 21,140 26,893 32,645 38,398 44,150
Afskriftir ...................................................................... 30,130 79,982 78,562 77,655 77,184 77,083 77,297

Samtals rekstrargjöld 45,503 105,065 439,173 510,155 564,524 620,163 674,396
86% 91%

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða ................................. 514,977 90,405 261,018 108,778 138,491 102,172 67,259

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):
Vaxtatekjur ................................................................ - 7,436 9,469 10,691 9,077 8,371 7,062
Lántökukostnaður ...................................................... 31,050 43,300
Vaxtagjöld .................................................................. - 51,567 121,760 116,040 111,120 106,200 101,280

(31,050) (87,431) (112,291) (105,349) (102,043) (97,829) (94,218)

Rekstrarafkoma fyrir skatta ........................................... 483,927 2,974 148,727 3,429 36,448 4,343 (26,959)
Tekjuskattur .................................................................. (87,107) (535) (26,771) (617) (4,740) (782)

REKSTRARNIÐURSTAÐA .......................................... 396,820 2,439 121,956 2,812 31,708 3,562 (26,959)
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Ár 8 Ár 9 Ár 10 Ár 11 Ár 12 Ár 13 Ár 14 Ár 15 Ár 16

97,200 113,400 129,600 145,800 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000
29,160 32,280 35,400 38,520 41,640 41,640 41,640 41,640 41,640

634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615
760,975 780,295 799,615 818,935 838,255 838,255 838,255 838,255 838,255

135,480 139,254 143,028 146,712 150,396 150,396 150,396 150,396 150,396

424,822 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822
46,985 49,820 52,655 55,090 57,525 57,525 57,525 57,525 57,525
77,880 78,581 79,477 80,538 79,828 79,128 78,532 78,023 77,590

685,167 692,477 699,982 707,163 712,572 711,872 711,276 710,767 710,333
90% 89% 88% 86% 85% 85% 85% 85% 85%

75,808 87,818 99,633 111,772 125,683 126,383 126,979 127,488 127,922

5,263 3,648 2,336 1,317 607 1,383 2,143 2,984 3,909

96,360 91,440 86,520 81,600 76,680 71,760 66,840 61,920 57,000
(91,097) (87,792) (84,184) (80,283) (76,073) (70,377) (64,697) (58,936) (53,091)

(15,289) 26 15,449 31,489 49,610 56,006 62,282 68,552 74,831
(777) (8,930) (10,081) (11,211) (12,339) (13,469)

(15,289) 26 15,449 30,712 40,680 45,925 51,071 56,213 61,361
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Ár 17 Ár 18 Ár 19 Ár 20 Ár 21 Ár 22 Ár 23 Ár 24 Ár 25

162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000
41,640 41,640 41,640 41,640 41,640 41,640 41,640 41,640 41,640

634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615 634,615
838,255 838,255 838,255 838,255 838,255 838,255 838,255 838,255 838,255

150,396 150,396 150,396 150,396 150,396 150,396 150,396 150,396 150,396

424,822 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822 424,822
57,525 57,525 57,525 57,525 57,525 57,525 57,525 57,525 57,525
77,320 76,994 76,716 76,478 76,375 76,191 76,033 75,898 75,881

710,064 709,738 709,460 709,222 709,119 708,935 708,777 708,642 708,625
85%

128,191 128,517 128,795 129,033 129,136 129,320 129,478 129,613 129,630

4,918 5,996 7,180 8,453 9,817 11,255 12,805 14,450 16,192

52,080 47,160 42,240 37,320 32,400 27,480 22,560 17,640 12,720
(47,162) (41,164) (35,060) (28,867) (22,583) (16,225) (9,755) (3,190) 3,472

81,029 87,353 93,735 100,166 106,553 113,095 119,723 126,423 133,102
(14,585) (15,724) (16,872) (18,030) (19,180) (20,357) (21,550) (22,756) (23,958)

66,444 71,629 76,863 82,136 87,374 92,738 98,173 103,667 109,143
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Viðauki 5. Forsendur
Vaxtaforsendur: Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5 Ár 6

Vaxtabært Vextir
Vextir á handbært fé 30.0% 6.0% - 7,407 9,367 10,601 8,974 8,266
Vextir af skammtímakröfum 2.0% 17.5% - 29 102 90 103 105

Samtals vaxtatekjur 0 7,436 9,469 10,691 9,077 8,371

Vextir af fjárþörf 100.0% 10.0% - - - - - -
Vextir viðskiptaskulda 2.0% 17.5% - 1 2 14 19 21
Vextir af langtímalánum 51,567 121,760 116,040 111,120 106,200

Samtals vaxtagjöld - 51,568 121,762 116,054 111,139 106,221

Fjárfestingar: Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5 Ár 6
Afskriftir

Fasteignir 3% 915,550 915,550 67,100 67,100 67,100 67,100
Áhöld og tæki 15% 16,620 149,580 2,000 2,000 2,000 2,000
Bifreiðar 10% 1,700 3,400

933,870 1,068,530 69,100 69,100 69,100 69,100
Afskriftir
Fasteignir 27,467 54,933 56,946 58,959 60,972 62,985
Áhöld og tæki 2,493 24,556 21,173 18,297 15,852 13,774
Bifreiðar 170 493 444 399 359 323

30,130 79,982 78,562 77,655 77,184 77,083

Peningalegar breytingar: Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5 Ár 6
Fjöldi daga

Skammtímakröfur 15 23,353 (15,209) 21,030 (3,386) 3,503 805
Viðskiptaskuldir 15 146 380 3,594 1,265 564 601
Ógreiddur kostnaður 15 495 17 10,336 1,713 1,713 1,713
Sjóðstreymi fyrir núvirði
Hagnaður/tap 396,820 2,439 121,956 2,812 31,708 3,562
Afskriftir 30,130 79,982 78,562 77,655 77,184 77,083
Vextir 0 44,132 112,293 105,363 102,062 97,850
Fjárfestingar -933,870 -1,068,530 -69,100 -69,100 -69,100 -69,100
Samtals -506,920 -941,977 243,712 116,730 141,853 109,395



60+ EHE

- U -

Ár 7 Ár 8 Ár 9 Ár 10 Ár 11 Ár 12 Ár 13 Ár 14 Ár 15 Ár 16 Ár 17 Ár 18

6,954 5,152 3,534 2,219 1,198 485 1,261 2,021 2,862 3,787 4,796 5,874
108 111 114 117 119 122 122 122 122 122 122 122

7,062 5,263 3,648 2,336 1,317 607 1,383 2,143 2,984 3,909 4,918 5,996

- - - - - - - - - - - -
23 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30

101,280 96,360 91,440 86,520 81,600 76,680 71,760 66,840 61,920 57,000 52,080 47,160
101,303 96,385 91,466 86,547 81,628 76,709 71,790 66,870 61,950 57,030 52,110 47,190

Ár 7 Ár 8 Ár 9 Ár 10 Ár 11 Ár 12 Ár 13 Ár 14 Ár 15 Ár 16 Ár 17 Ár 18

67,100 67,100 67,100 67,100 67,100
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

1,000 1,000 1,000
69,100 70,100 69,100 69,100 69,100 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000

64,998 67,011 69,024 71,037 73,050 73,050 73,050 73,050 73,050 73,050 73,050 73,050
12,008 10,507 9,231 8,146 7,224 6,441 5,775 5,208 4,727 4,318 3,970 3,675

291 362 326 293 264 338 304 273 246 221 299 269
77,297 77,880 78,581 79,477 80,538 79,828 79,128 78,532 78,023 77,590 77,320 76,994

Ár 7 Ár 8 Ár 9 Ár 10 Ár 11 Ár 12 Ár 13 Ár 14 Ár 15 Ár 16 Ár 17 Ár 18

805 805 805 805 805 805 - - - - - -
530 419 272 272 251 251 - - - - - -

1,713 - - - - - - - - - - -

-26,959 -15,289 26 15,449 30,712 40,680 45,925 51,071 56,213 61,361 66,444 71,629
77,297 77,880 78,581 79,477 80,538 79,828 79,128 78,532 78,023 77,590 77,320 76,994
94,241 91,122 87,818 84,211 80,311 76,102 70,407 -64,727 -58,966 -53,121 -47,192 -41,194

-69,100 -70,100 -69,100 -69,100 -69,100 -3,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -3,000 -2,000
75,480 83,613 97,325 110,036 122,462 193,610 193,460 62,876 73,270 83,830 93,572 105,430
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Ár 19 Ár 20 Ár 21 Ár 22 Ár 23 Ár 24 Ár 25

7,058 8,331 9,695 11,133 12,683 14,328 16,070
122 122 122 122 122 122 122

7,180 8,453 9,817 11,255 12,805 14,450 16,192

- - - - - - -
30 30 30 30 30 30 30

42,240 37,320 32,400 27,480 22,560 17,640 12,720
42,270 37,350 32,430 27,510 22,590 17,670 12,750

Ár 19 Ár 20 Ár 21 Ár 22 Ár 23 Ár 24 Ár 25

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
1,000 1,000

2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000

73,050 73,050 73,050 73,050 73,050 73,050 73,050
3,424 3,210 3,029 2,874 2,743 2,632 2,537

242 218 296 267 240 216 294
76,716 76,478 76,375 76,191 76,033 75,898 75,881

Ár 19 Ár 20 Ár 21 Ár 22 Ár 23 Ár 24 Ár 25

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

76,863 82,136 87,374 92,738 98,173 103,667 109,143
76,716 76,478 76,375 76,191 76,033 75,898 75,881

-35,090 -28,897 -22,613 -16,255 -9,785 -3,220 3,442
-2,000 -2,000 -3,000 -2,000 -2,000 -2,000 -3,000

116,489 127,717 138,135 150,674 162,421 174,345 185,467
1,545,556
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Viðauki 6. Efnahagsreikningur
EFNAHAGSREIKNINGUR Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5 Ár 6

EIGNIR
FASTAFJÁRMUNIR:

Fasteignir .................................................................. 888,084 1,748,701 1,758,855 1,766,996 1,773,124 1,777,239
Áhöld og tæki ............................................................ 14,127 139,151 119,978 103,682 89,829 78,055
Bifreiðar .................................................................... 1,530 4,437 3,993 3,594 3,235 2,911

Fastafjármunir 903,741 1,892,288 1,882,826 1,874,271 1,866,187 1,858,205
VELTUFJÁRMUNIR:

Handbært fé .............................................................. 411,474 520,399 588,954 498,531 459,219 386,314
Skammtímakröfur ..................................................... 23,353 8,145 29,175 25,789 29,292 30,097

Veltufjármunir 434,827 528,544 618,129 524,320 488,511 416,411

EIGNIR SAMTALS 1,338,568 2,420,832 2,500,955 2,398,591 2,354,699 2,274,616

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ
Hlutafé ...................................................................... 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Annað eigið fé .......................................................... 396,820 399,259 521,216 524,027 555,735 559,297

Eigið fé 400,820 403,259 525,216 528,027 559,735 563,297
LANGTÍMASKULDIR:

Langtímalán .............................................................. 850,000 2,016,000 1,934,000 1,852,000 1,770,000 1,688,000
Næsta árs afborgun ................................................. 34,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000

816,000 1,934,000 1,852,000 1,770,000 1,688,000 1,606,000
SKAMMTÍMASKULDIR:

Viðskiptaskuldir ......................................................... 146 526 4,120 5,385 5,949 6,550
Ógreiddur kostnaður ................................................. 495 512 10,848 12,561 14,274 15,988
Næsta árs afborgun langtímaskulda ......................... 34,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000
Reiknuð fjárþörf ........................................................ - - - - - -
Reiknaðir skattar ...................................................... 87,107 535 26,771 617 4,740 782

121,747 83,573 123,739 100,563 106,964 105,319

Skuldir samtals 937,747 2,017,573 1,975,739 1,870,563 1,794,964 1,711,319

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS 1,338,568 2,420,832 2,500,955 2,398,591 2,354,699 2,274,616
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Ár 7 Ár 8 Ár 9 Ár 10 Ár 11 Ár 12 Ár 13 Ár 14 Ár 15 Ár 16

1,779,341 1,779,430 1,777,506 1,773,569 1,767,619 1,694,569 1,621,519 1,548,469 1,475,419 1,402,369
68,047 59,540 52,309 46,162 40,938 36,497 32,723 29,514 26,787 24,469

2,620 3,258 2,932 2,639 2,375 3,038 2,734 2,460 2,214 1,993

1,850,007 1,842,227 1,832,746 1,822,370 1,810,932 1,734,103 1,656,975 1,580,443 1,504,420 1,428,831

286,210 196,314 123,287 66,580 26,953 70,061 112,266 158,999 210,363 266,444
30,902 31,707 32,512 33,317 34,122 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927

317,112 228,021 155,800 99,897 61,076 104,989 147,193 193,926 245,290 301,371

2,167,119 2,070,249 1,988,546 1,922,267 1,872,007 1,839,092 1,804,168 1,774,369 1,749,710 1,730,201

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
532,338 517,049 517,075 532,524 563,237 603,917 649,841 700,913 757,125 818,486
536,338 521,049 521,075 536,524 567,237 607,917 653,841 704,913 761,125 822,486

1,606,000 1,524,000 1,442,000 1,360,000 1,278,000 1,196,000 1,114,000 1,032,000 950,000 868,000
82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000

1,524,000 1,442,000 1,360,000 1,278,000 1,196,000 1,114,000 1,032,000 950,000 868,000 786,000

7,080 7,499 7,770 8,042 8,293 8,545 8,545 8,545 8,545 8,545
17,701 17,701 17,701 17,701 17,701 17,701 17,701 17,701 17,701 17,701
82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000

- - - - - - - - - -
- - - - 777 8,930 10,081 11,211 12,339 13,469

106,781 107,199 107,471 107,743 108,771 117,175 118,327 119,456 120,585 121,715

1,630,781 1,549,199 1,467,471 1,385,743 1,304,771 1,231,175 1,150,327 1,069,456 988,585 907,715

2,167,119 2,070,249 1,988,546 1,922,267 1,872,007 1,839,092 1,804,168 1,774,369 1,749,710 1,730,201
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Ár 17 Ár 18 Ár 19 Ár 20 Ár 21 Ár 22 Ár 23 Ár 24 Ár 25

1,329,319 1,256,269 1,183,219 1,110,169 1,037,119 964,069 891,019 817,969 744,919
22,499 20,824 19,400 18,190 17,162 16,287 15,544 14,913 14,376

2,694 2,424 2,182 1,964 2,667 2,401 2,161 1,944 2,650

1,354,511 1,279,517 1,204,801 1,130,322 1,056,948 982,757 908,723 834,826 761,944

326,323 392,085 462,812 538,584 618,482 704,589 795,988 892,759 993,986
34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927

361,250 427,012 497,740 573,511 653,410 739,516 830,915 927,686 1,028,913

1,715,761 1,706,529 1,702,540 1,703,834 1,710,357 1,722,273 1,739,639 1,762,512 1,790,857

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
884,930 956,560 1,033,422 1,115,558 1,202,932 1,295,670 1,393,843 1,497,510 1,606,653
888,930 960,560 1,037,422 1,119,558 1,206,932 1,299,670 1,397,843 1,501,510 1,610,653

786,000 704,000 622,000 540,000 458,000 376,000 294,000 212,000 28,000
82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000

704,000 622,000 540,000 458,000 376,000 294,000 212,000 130,000 28,000

8,545 8,545 8,545 8,545 8,545 8,545 8,545 8,545 8,545
17,701 17,701 17,701 17,701 17,701 17,701 17,701 17,701 17,701
82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 -

- - - - - - - - -
14,585 15,724 16,872 18,030 19,180 20,357 21,550 22,756 23,958

122,831 123,969 125,118 126,276 127,425 128,603 129,796 131,002 50,204

826,831 745,969 665,118 584,276 503,425 422,603 341,796 261,002 78,204

1,715,761 1,706,529 1,702,540 1,703,834 1,710,357 1,722,273 1,739,639 1,762,512 1,688,857
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Viðauki 7. Sjóðsstreymi
SJÓÐSTREYMI Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5

HANDBÆRT FÉ (TIL) FRÁ REKSTRI:
Hagnaður (tap) samkvæmt rekstrarreikningi ................................................ 396,820 2,439 121,956 2,812 31,708
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Afskriftir ................................................................................................... 30,130 79,982 78,562 77,655 77,184
Veltufé (til) frá rekstri 426,950 82,421 200,519 80,467 108,891

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) ...................................................... (23,353) 15,209 (21,030) 3,386 (3,503)
Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun ..................................................... 87,747 (86,174) 40,166 (23,176) 6,400

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum 64,394 (70,965) 19,136 (19,790) 2,897

Handbært fé (til) frá rekstri 491,344 11,456 219,654 60,677 111,789

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR:

Fasteignir ....................................................................................................... (915,550) (915,550) (67,100) (67,100) (67,100)
Áhöld og tæki ................................................................................................. (16,620) (149,580) (2,000) (2,000) (2,000)
Bifreiðar ......................................................................................................... (1,700) (3,400) - - -
Annað ............................................................................................................

Fjárfestingarhreyfingar (933,870) (1,068,530) (69,100) (69,100) (69,100)

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR:
Hlutafé ........................................................................................................... 4,000
Tekin ný lán ................................................................................................... 850,000 1,200,000

Afborgun af langtímalánum ........................................................................... (34,000) (82,000) (82,000) (82,000)
Greiddur arður til hluthafa ..............................................................................

Fjármögnunarhreyfingar 854,000 1,166,000 (82,000) (82,000) (82,000)

HÆKKUN (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ ...................................................... 411,474 108,926 68,554 (90,423) (39,311)

HANDBÆRT FÉ (FJÁRÞÖRF) Í BYRJUN TB ................................................. - 411,474 520,399 588,954 498,531

HANDBÆRT FÉ (FJÁRÞÖRF) Í ÁRSLOK TB ................................................ 411,474 520,399 588,954 498,531 459,219



60+ EHE

- AA -

Ár 6 Ár 7 Ár 8 Ár 9 Ár 10 Ár 11 Ár 12 Ár 13 Ár 14 Ár 15

3,562 (26,959) (15,289) 26 15,449 30,712 40,680 45,925 51,071 56,213

77,083 77,297 77,880 78,581 79,477 80,538 79,828 79,128 78,532 78,023
80,645 50,339 62,591 78,607 94,925 111,251 120,508 125,053 129,603 134,236

(805) (805) (805) (805) (805) (805) (805) - - -
(1,645) 1,462 419 272 272 1,028 8,405 1,151 1,130 1,129
(2,450) 657 (386) (533) (533) 223 7,600 1,151 1,130 1,129

78,195 50,995 62,205 78,073 94,392 111,474 128,108 126,204 130,733 135,364

(67,100) (67,100) (67,100) (67,100) (67,100) (67,100) - -
(2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000)

- - (1,000) - - - (1,000) - - -

(69,100) (69,100) (70,100) (69,100) (69,100) (69,100) (3,000) (2,000) (2,000) (2,000)

(82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000)

(82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000)

(72,905) (100,105) (89,895) (73,027) (56,708) (39,626) 43,108 42,204 46,733 51,364

459,219 386,314 286,210 196,314 123,287 66,580 26,953 70,061 112,266 158,999

386,314 286,210 196,314 123,287 66,580 26,953 70,061 112,266 158,999 210,363
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Ár 16 Ár 17 Ár 18 Ár 19 Ár 20 Ár 21 Ár 22 Ár 23 Ár 24 Ár 25

61,361 66,444 71,629 76,863 82,136 87,374 92,738 98,173 103,667 109,143

77,590 77,320 76,994 76,716 76,478 76,375 76,191 76,033 75,898 75,881
138,951 143,764 148,624 153,579 158,614 163,748 168,929 174,206 179,565 185,025

- - - - - - - - - -
1,130 1,116 1,138 1,149 1,158 1,150 1,178 1,193 1,206 1,202
1,130 1,116 1,138 1,149 1,158 1,150 1,178 1,193 1,206 1,202

140,081 144,880 149,762 154,728 159,772 164,898 170,106 175,399 180,771 186,227

- - - - - - - - - -
(2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000)

- (1,000) - - - (1,000) - - - (1,000)

(2,000) (3,000) (2,000) (2,000) (2,000) (3,000) (2,000) (2,000) (2,000) (3,000)

(82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000)

(82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000)

56,081 59,880 65,762 70,728 75,772 79,898 86,106 91,399 96,771 101,227

210,363 266,444 326,323 392,085 462,812 538,584 618,482 704,589 795,988 892,759

266,444 326,323 392,085 462,812 538,584 618,482 704,589 795,988 892,759 993,986
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Viðauki 8. Kennitölur
KENNITÖLUR Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5

Veltufjárhlutfall .......................................................................................... 357% 632% 500% 521% 457%

Eiginfjárhlutfall .......................................................................................... 30% 17% 21% 22% 24%

Arðsemi á eigiðfé ....................................................................................... 0% 1% 30% 1% 6%

BEP- hlutfall ............................................................................................... 38% 4% 10% 5% 6%

Veltuhraði fastafjármuna ............................................................................ 124% 14% 37% 33% 38%

Veltuhraði eigna ......................................................................................... 84% 10% 28% 25% 30%

Skuldahlutfall ............................................................................................. 70% 83% 79% 78% 76%

Hagnaðarhlutfall ........................................................................................ 71% 1% 17% 0% 5%

Hagnaðarhlutfall rekstrar ........................................................................... 86% 2% 21% 1% 5%

Arðsemi á hlutafé ....................................................................................... 61% 3049% 70% 793%

Arðsemi fjárfestinga ................................................................................... 0% 0% 5% 0% 1%

SEM HLUTFALL AF REKSTRARTEKJUM:
Breytilegur kostnaður:

Kostnaðarliður1 ......................................................................................... 1% 5% 11% 17% 16%

Fastur kostnaður:
Laun og launatengd gjöld .......................................................................... 2% 6% 37% 49% 49%
Kostnaðarliður 2 ........................................................................................ 0% 90% 17% 956% 103%
Afskriftir ..................................................................................................... 5% 41% 11% 13% 11%

Rekstrarafkoma fyrir skatta ........................................................................... 86% 2% 21% 1% 5%
Rekstrarafkoma ............................................................................................ 71% 1% 17% 0% 5%
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Ár 6 Ár 7 Ár 8 Ár 9 Ár 10 Ár 11 Ár 12 Ár 13 Ár 14 Ár 15

395% 297% 213% 145% 93% 56% 90% 124% 162% 203%

25% 25% 25% 26% 28% 30% 33% 36% 40% 44%

1% -5% -3% 0% 3% 6% 7% 8% 8% 8%

4% 3% 4% 4% 5% 6% 7% 7% 7% 7%

39% 40% 41% 42% 44% 45% 47% 49% 52% 54%

31% 33% 36% 38% 41% 43% 45% 46% 47% 48%

75% 75% 75% 74% 72% 70% 67% 64% 60% 56%

0% -4% -2% 0% 2% 4% 5% 5% 6% 7%

1% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 7% 7% 8%

89% -674% -382% 1% 386% 768% 1017% 1148% 1277% 1405%

0% -1% -1% 0% 1% 2% 2% 2% 3% 3%

17% 17% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

53% 57% 56% 54% 53% 52% 51% 51% 51% 51%
1078% -164% -307% 192090% 341% 179% 141% 125% 113% 102%

11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 9%

1% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 7% 7% 8%
0% -4% -2% 0% 2% 4% 5% 5% 6% 7%
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Ár 16 Ár 17 Ár 18 Ár 19 Ár 20 Ár 21 Ár 22 Ár 23 Ár 24 Ár 25

248% 294% 344% 398% 454% 513% 575% 640% 708% 2049%

48% 52% 56% 61% 66% 71% 75% 80% 85% 90%

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7%

7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7%

57% 60% 64% 67% 72% 77% 82% 89% 96% 105%

48% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 48% 48% 47%

52% 48% 44% 39% 34% 29% 25% 20% 15% 4%

7% 8% 9% 9% 10% 10% 11% 12% 12% 13%

9% 10% 10% 11% 12% 13% 13% 14% 15% 16%

1534% 1661% 1791% 1922% 2053% 2184% 2318% 2454% 2592% 2729%

4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6%

18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51%
94% 87% 80% 75% 70% 66% 62% 59% 55% 53%

9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

9% 10% 10% 11% 12% 13% 13% 14% 15% 16%
7% 8% 9% 9% 10% 10% 11% 12% 12% 13%
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Viðauki 9. Útreikningar langtímalána 
 
Útreikningar á langtímaláni 1 
Höfuðstóll 850.000,00 kr Nafnvextir 6,00%  
Lántökugjald 17.000,00 kr Fjöldi gjaldaga 25  
Opinber gjöld 12.750,00 kr Fyrsti vaxtadagur 1.6.2005  
Greiðslukostnaður 3.625,00 kr Mánuðir milli gjalddaga 12  
Vaxtakostnaður 663.566,67 kr Fyrsta afborgun 1.6.2006  
Afgreiðslugjald 1.300,00 kr Meðal afborgun 34.000,00 kr  

Útborguð fjárhæð 818.950,00 kr 

Heildar lántökukostnaður 698.241,67 kr Árleg hlutfallstala kostnaðar 0,00 %  
Alls er greitt 1.517.191,67 kr 
Gjalddagi Eftirstöðvar Afborgun Vextir Greiðslukostnaður Greiðsla alls 

1.6.2006 816.000,00 kr 34.000,00 kr 51.566,67 kr 145,00 kr 85.711,67 kr 
1.6.2007 782.000,00 kr 34.000,00 kr 48.960,00 kr 145,00 kr 83.105,00 kr 
1.6.2008 748.000,00 kr 34.000,00 kr 46.920,00 kr 145,00 kr 81.065,00 kr 
1.6.2009 714.000,00 kr 34.000,00 kr 44.880,00 kr 145,00 kr 79.025,00 kr 
1.6.2010 680.000,00 kr 34.000,00 kr 42.840,00 kr 145,00 kr 76.985,00 kr 
1.6.2011 646.000,00 kr 34.000,00 kr 40.800,00 kr 145,00 kr 74.945,00 kr 
1.6.2012 612.000,00 kr 34.000,00 kr 38.760,00 kr 145,00 kr 72.905,00 kr 
1.6.2013 578.000,00 kr 34.000,00 kr 36.720,00 kr 145,00 kr 70.865,00 kr 
1.6.2014 544.000,00 kr 34.000,00 kr 34.680,00 kr 145,00 kr 68.825,00 kr 
1.6.2015 510.000,00 kr 34.000,00 kr 32.640,00 kr 145,00 kr 66.785,00 kr 
1.6.2016 476.000,00 kr 34.000,00 kr 30.600,00 kr 145,00 kr 64.745,00 kr 
1.6.2017 442.000,00 kr 34.000,00 kr 28.560,00 kr 145,00 kr 62.705,00 kr 
1.6.2018 408.000,00 kr 34.000,00 kr 26.520,00 kr 145,00 kr 60.665,00 kr 
1.6.2019 374.000,00 kr 34.000,00 kr 24.480,00 kr 145,00 kr 58.625,00 kr 
1.6.2020 340.000,00 kr 34.000,00 kr 22.440,00 kr 145,00 kr 56.585,00 kr 
1.6.2021 306.000,00 kr 34.000,00 kr 20.400,00 kr 145,00 kr 54.545,00 kr 
1.6.2022 272.000,00 kr 34.000,00 kr 18.360,00 kr 145,00 kr 52.505,00 kr 
1.6.2023 238.000,00 kr 34.000,00 kr 16.320,00 kr 145,00 kr 50.465,00 kr 
1.6.2024 204.000,00 kr 34.000,00 kr 14.280,00 kr 145,00 kr 48.425,00 kr 
1.6.2025 170.000,00 kr 34.000,00 kr 12.240,00 kr 145,00 kr 46.385,00 kr 
1.6.2026 136.000,00 kr 34.000,00 kr 10.200,00 kr 145,00 kr 44.345,00 kr 
1.6.2027 102.000,00 kr 34.000,00 kr 8.160,00 kr 145,00 kr 42.305,00 kr 
1.6.2028 68.000,00 kr 34.000,00 kr 6.120,00 kr 145,00 kr 40.265,00 kr 
1.6.2029 34.000,00 kr 34.000,00 kr 4.080,00 kr 145,00 kr 38.225,00 kr 

1.6.2030 0,00 kr 34.000,00 kr 2.040,00 kr 145,00 kr 36.185,00 kr 

Samtals 850.000,00 663.566,67 3.625,00 1.517.191,67 
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Útreikningar á langtímaláni 2  
Höfuðstóll 1.200.000,00 kr Nafnvextir 6,00%  
Lántökugjald 24.000,00 kr Fjöldi gjaldaga 25  
Opinber gjöld 18.000,00 kr Fyrsti vaxtadagur 1.6.2006  
Greiðslukostnaður 3.625,00 kr Mánuðir milli gjalddaga 12  
Vaxtakostnaður 936.800,00 kr Fyrsta afborgun 1.6.2007  
Afgreiðslugjald 1.300,00 kr Meðal afborgun 48.000,00 kr  

Útborguð fjárhæð 1.156.700,00 kr 

Heildar lántökukostnaður 983.725,00 kr Árleg hlutfallstala kostnaðar 0,00 %  
Alls er greitt 2.140.425,00 kr 

Gjalddagi Eftirstöðvar Afborgun Vextir Greiðslukostnaður Greiðsla alls 

1.6.2007 1.152.000,00 kr 48.000,00 kr 72.800,00 kr 145,00 kr 120.945,00 kr 
1.6.2008 1.104.000,00 kr 48.000,00 kr 69.120,00 kr 145,00 kr 117.265,00 kr 
1.6.2009 1.056.000,00 kr 48.000,00 kr 66.240,00 kr 145,00 kr 114.385,00 kr 
1.6.2010 1.008.000,00 kr 48.000,00 kr 63.360,00 kr 145,00 kr 111.505,00 kr 
1.6.2011 960.000,00 kr 48.000,00 kr 60.480,00 kr 145,00 kr 108.625,00 kr 
1.6.2012 912.000,00 kr 48.000,00 kr 57.600,00 kr 145,00 kr 105.745,00 kr 
1.6.2013 864.000,00 kr 48.000,00 kr 54.720,00 kr 145,00 kr 102.865,00 kr 
1.6.2014 816.000,00 kr 48.000,00 kr 51.840,00 kr 145,00 kr 99.985,00 kr 
1.6.2015 768.000,00 kr 48.000,00 kr 48.960,00 kr 145,00 kr 97.105,00 kr 
1.6.2016 720.000,00 kr 48.000,00 kr 46.080,00 kr 145,00 kr 94.225,00 kr 
1.6.2017 672.000,00 kr 48.000,00 kr 43.200,00 kr 145,00 kr 91.345,00 kr 
1.6.2018 624.000,00 kr 48.000,00 kr 40.320,00 kr 145,00 kr 88.465,00 kr 
1.6.2019 576.000,00 kr 48.000,00 kr 37.440,00 kr 145,00 kr 85.585,00 kr 
1.6.2020 528.000,00 kr 48.000,00 kr 34.560,00 kr 145,00 kr 82.705,00 kr 
1.6.2021 480.000,00 kr 48.000,00 kr 31.680,00 kr 145,00 kr 79.825,00 kr 
1.6.2022 432.000,00 kr 48.000,00 kr 28.800,00 kr 145,00 kr 76.945,00 kr 
1.6.2023 384.000,00 kr 48.000,00 kr 25.920,00 kr 145,00 kr 74.065,00 kr 
1.6.2024 336.000,00 kr 48.000,00 kr 23.040,00 kr 145,00 kr 71.185,00 kr 
1.6.2025 288.000,00 kr 48.000,00 kr 20.160,00 kr 145,00 kr 68.305,00 kr 
1.6.2026 240.000,00 kr 48.000,00 kr 17.280,00 kr 145,00 kr 65.425,00 kr 
1.6.2027 192.000,00 kr 48.000,00 kr 14.400,00 kr 145,00 kr 62.545,00 kr 
1.6.2028 144.000,00 kr 48.000,00 kr 11.520,00 kr 145,00 kr 59.665,00 kr 
1.6.2029 96.000,00 kr 48.000,00 kr 8.640,00 kr 145,00 kr 56.785,00 kr 
1.6.2030 48.000,00 kr 48.000,00 kr 5.760,00 kr 145,00 kr 53.905,00 kr 

1.6.2031 0,00 kr 48.000,00 kr 2.880,00 kr 145,00 kr 51.025,00 kr 

Samtals 1.200.000,00 936.800,00 3.625,00 2.140.425,00 


