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Útdráttur 

Markmið verkefnisins var að skoða og gera úttekt á verkferlum og innra eftirliti í 

bókhaldsdeild Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Tilgangurinn var einnig að kanna hvort 

og hvernig innra eftirliti FMS er háttað. Hvort verkferlar eru til staðar og verið er að fylgja 

þeim. Hvað má betur fara í innra eftirliti og hvað má bæta varðandi verkferla. Rannsakandi 

framkvæmdi eigindlega rannsókn til þess að nálgast viðfangsefnið. Sendir voru tvenns konar 

spurningalistar á sérútvalinn hóp þátttakenda þar sem nauðsynlegt var fyrir rannsóknina að 

þátttakendur hefðu ákveðna þekkingu og reynslu af viðfangsefninu svo þeir gætu svarað þeim 

spurningum sem leitað var svara við. Spurningalistarnir voru sendir út í tölvupósti annars 

vegar á almenna starfsmenn og hins vegar á deildarstjóra. Svörin voru fengin til baka með 

tölvupósti. Einnig skoðaði rannsakandi verkferla, handbók og sameiginlegt drif deildarinnar 

og fylgdist með starfsmönnum að störfum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að innra eftirlit Reykjavíkurborgar er vel skilgreint 

hjá Innri endurskoðun. Það eru hins vegar vankantar á innra eftirliti innan 

bókhaldsdeildarinnar þar sem það virðist vanta þekkingu og kunnáttu á því hjá 

starfsmönnum. Við skoðun á handbók og sameiginlegu drifi deildarinnar kom í ljós að allir 

verkferlar eru til staðar en það virðast vankantar á því að skjöl séu uppfærð og gömul, úrelt 

skjöl séu fjarlægð. 

  



 
 

 

Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta var unnið á vorönn 2016 sem lokaverkefni til B.Sc í viðskiptafræði 

við Háskólann í Reykjavík. Höfundur verkefnisins er Sonja Björg Guðbjörnsd. Blandon og er 

vægi þess 12 ECTS einingar. Höfundur vill þakka vinnuveitendum fyrir stuðninginn og 

leiðbeinandanum Lúðvíki Þráinssyni fyrir veitta aðstoð við gerð verkefnisins. Einnig vill 

höfundur þakka foreldrum fyrir allan stuðninginn á meðan á náminu stóð, dóttur fyrir 

þolinmæðina og systur fyrir ómetanlega aðstoð og góðar ábendingar við vinnu verkefnisins. 
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Sonja Björg Guðbjörnsd. Blandon 
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1. Inngangur 

Innra eftirlit er mikilvægt í öllum fyrirtækjum jafnt stórum sem smáum. Hlutverk innra 

eftirlits er meðal annars að auðvelda stjórnendum að stjórna rekstri fyrirtækisins. Það er ekki 

einhver einstök aðgerð sem er framkvæmd af einhverjum einstökum aðila utan eða innan 

fyrirtækisins. Innra eftirlit er röð aðgerða sem finna má um allt fyrirtækið og snertir ólík störf 

innan þess og mótast af þátttakendum í hverri einingu eins og stjórn fyrirtækis, stjórnendum 

og starfsmönnum þess (PricewaterhouseCoopers, 2008). Á síðustu árum hafa orðið miklar 

breytingar á rekstrarumhverfi íslenskra stofnana og fyrirtækja. Auknar kröfur hafa verið 

gerðar um að fyrirtæki viðhafi góða stjórnarhætti og starfi í samræmi við lög og reglur. 

Stjórnendur standa frammi fyrir miklum áskorunum við stjórnun fyrirtækja og þar kemur 

Innri endurskoðun inn í. Hún leggur mat á og bætir virkni áhættustýringar, innra eftirlits og 

stjórnarhátta og stuðlar þannig að því að fyrirtæki og stofnanir nái markmiðum sínum. 

Hugmyndin að ritgerðarefninu kviknaði þegar höfundur sat áfangann Inngangur að 

stjórnendareikningsskilum í Háskólanum í Reykjavík. Þar var farið inn á þætti innra eftirlits 

og mikilvægi þess hjá fyrirtækjum. Höfundur er starfsmaður bókhaldsdeildar 

Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar þar sem mikil vinna hefur farið fram undanfarin ár í að 

vinna verkferla, áhættumeta störf og fleira. Markmið verkefnisins er að kanna hvort og 

hvernig innra eftirliti bókhaldsdeildar er háttað og hvort verkferlar séu til staðar og þeir nýttir. 

Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 Hvernig er innra eftirliti háttað í bókhaldsdeild Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar? 

 Eru verkferlar reikninga í bókhaldsdeild Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar til 

staðar og eru þeir nýttir? 

Til að svara þessum spurningum verður fjallað um Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar en 

þó aðallega um eina deild innan hennar, bókhaldsdeild. Innra eftirlit verður skoðað út frá 

fræðunum þá aðallega út frá COSO teningnum, eftirlitsumhverfi Reykjavíkurborgar var 

einnig skoðað og hvernig því er háttað. Uppbygging eftirlitsumhverfis Reykjavíkurborgar 

styðst við COSO og einnig við eftirlitslíkanið (e. The three lines of defence model) sem 

Alþjóðasamtök innri endurskoðenda hafa sett fram. Rannsókn var framkvæmd til að komast 

að því hvort starfsmenn og stjórnandi bókhaldsdeildarinnar þekki innra eftirlit og í hverju það 

felst. Einnig til að komast að því hvort verkferlar reikninga eru til og hvort starfsmenn hafi 

vitneskju um þá, hvar þá er að finna og nýti þá. Eigindleg rannsókn var framkvæmd til að 

kanna ofangreinda þætti. 
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2. Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, uppbygging og hlutverk 

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar eða FMS eins og hún er oft kölluð er ein af skrifstofum 

miðlægrar stjórnsýslu og fellur undir borgarritara í skipuriti borgarinnar. Innan 

Fjármálaskrifstofu eru starfandi sex deildir: Áætlun og greining, uppgjörsdeild, 

fjárstýringadeild og innheimta, innkaupadeild, bókhaldsdeild og kjaradeild. FMS er ætlað að 

hafa yfirumsjón með fjármálastjórn borgarinnar. Skrifstofan kemur að öllum þáttum rekstrar 

A-hluta borgarsjóðs og veitir stjórnendum aðhald, stuðning og upplýsingar (Reykjavíkurborg, 

e.d.). Miðlægar skrifstofur gegna tvennskonar ábyrgð varðandi uppbyggingu á innra eftirliti, 

þær skilgreina og aðstoða við innleiðingu og sinna eftirliti með þeim ferlum sem skrifstofan 

ber ábyrgð á, hins vegar sinnir hún innra eftirliti með starfsemi sinni. Einnig eiga miðlægar 

skrifstofur að hafa auga með starfsemi stofnana borgarinnar, sviðum þeirra og deildum 

gagnvart þeim verkferlum sem þær bera ábyrgð á. Miðlægar skrifstofur gegna ráðgefandi 

hlutverki gagnvart borgarstjóra og borgarráði í markmiðssetningu, stefnumótun og mati á 

þeim áhættuþáttum sem skrifstofa getur staðið frammi fyrir. Nauðsynlegt er að hlutverk 

miðlægra skrifstofa sé skilgreint á skýran og skilmerkilegan hátt og að þær hafi nægt umboð 

til að sinna því hlutverki sem þeim ber skylda til. Miðlæg skrifstofa þarf auk þess að viðhalda 

og byggja upp virkt innra eftirlit í þeim miðlægu ferlum sem borgin hefur sett 

(Reykjavíkurborg, 2011). 

Fjármálaskrifstofa hefur komið upp svokallaðri rekstrarhandbók sem er ætlað að halda utan 

um gæðakerfi skrifstofunnar. Tilgangurinn með handókinni er að bæta vinnubrögð og 

samræma verklag sem snerta fjármál hjá Reykjavíkurborg. Í handbókinni er að finna ýmsar 

stefnur og reglur vegna innheimtu, áætlunar og uppgjörs, fjárstýringar og bókhalds sem 

starfsmönnum FMS er ætlað að fylgja sem og öðrum starfsmönnum borgarinnar. 

Rekstrarhandbókin heldur utan um allar leiðbeiningar, verklagsreglur, eyðublöð og önnur 

gæðaskjöl sem FMS hefur innleitt. Stöðugt er verið að setja inn ný skjöl og uppfæra því eðli 

gæðakerfisins er að vera lifandi og í stöðugri endurskoðun. Rekstrarhandbókin er ætluð fyrir 

alla starfsmenn og stjórnendur borgarinnar sem vinna við verkefni tengd fjármálum og er góð 

leið fyrir þá til að leita að upplýsingum um reglur og leiðbeiningar um verklag (Halldóra 

Káradóttir, frétt á innri vef). 

3. Bókhaldsdeild Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar, umfjöllun 

Hlutverk bókhaldsdeildar er að skipuleggja, reka og byggja upp bókhaldsþjónustu við A-hluta 

borgarsjóðs sem saman stendur af Aðalsjóði og Eignasjóði. Hún hefur bókhaldslegt eftirlit 
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með milliviðskiptum þessara tveggja sjóða og sér um uppgjör gagnvart opinberum aðilum. 

Bókhaldsdeild er eins og áður hefur komið fram ein af sex deildum innan 

Fjármálaskrifstofunnar og sér meðal annars um staðfestingu reikninga, bókun þeirra og 

afstemmingu við birgja borgarinnar. Það er einnig hennar hlutverk að sjá um að þessir þættir 

séu í samræmi við verklagsreglur og reikningsskilastaðla. Eitt af meginhlutverkum 

bókhaldsdeildarinnar er að hafa eftirlit með þessum þáttum og veita upplýsingar til 

ábyrgðaraðila ef upp koma formgallar eða skekkjur (Reykjavíkurborg, e.d.). Eftirfarandi 

verkferlar eru hluti af þeim ferlum sem eru á ábyrgð bókhaldsdeildar Fjármálaskrifstofu 

Reykjavíkurborgar og ber stjórnendum deildarinnar að vinna þessa ferla og uppfæra þá 

reglulega. 

-meðferð pappírsreikninga 

-meðferð rafrænna reikninga 

-meðferð innkaupakortsreikninga 

-samþykktarferill reikninga 

-greiðsla reikninga 

-afstemmingar lánardrottna 

-viðbrögð við tvígreiðslu reikninga 

3.1 Verkferlar 

Mikilvægur þáttur í innleiðingu skipulagskerfa hjá stofnunum og fyrirtækjum er að greina og 

skrá þær verklagsreglur og þá ferla sem unnið er eftir. Oft er ferillinn til staðar en í mörgum 

tilfellum þarf að gera hann skýrari og endurbæta hann. Ef ferillinn er ekki til staðar og aðeins 

í hugum starfsmanna þarf að búa hann til og skrá hann (Stiki, e.d.). Hjá Fjármálaskrifstofu 

Reykjavíkurborgar eru til margar verklagsreglur og ferlar sem hefur verið lögð mikil vinna 

undanfarin ár í að uppfæra og endurbæta. Aðeins voru nokkrir af þessum ferlum skoðaðir og 

þeir útlistaðir hér að neðan. 

3.1.1 Meðferð pappírsreikninga 

Ferlið byrjar á því að reikningar berast með innanhúspósti inn í bókhaldsdeild tvisvar sinnum 

á dag. Reikningar eru bornir saman við sniðmát og gengið úr skugga um að þeir innihaldi 

nægar upplýsingar til að bókun geti gengið greiðlega fyrir sig. Til að hægt sé að bóka 

reikning þarf að fylgja honum: - Greiðsluseðill eða upplýsingar um viðtakanda greiðslu og 

bankareikningur. - Kostnaðarstaður og/eða gjaldaliður - Hver pantaði eða heimilaði kaup á 

vöru eða þjónustu. Uppfylli reikningur ekki þessar kröfur er hann endursendur og ef 

reikningur stenst ekki sniðmát á einnig að endursenda hann. Merkja skal við þá ágalla sem 
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bæta þarf úr. Því næst er reikningur skannaður inn og vistaður rafrænt undir kennitölu 

sendanda. Að því loknu er reikningur endursendur til seljanda ásamt bréfi um mikilvægi þess 

að reikningar innihaldi fullnægjandi upplýsingar til að hægt sé að greiða þá á gjalddaga. 

Reikningar sem eru hæfir til bókunar eru flokkaðir eftir sviðum og skannaðir inn í Agresso 

sem er bókhaldskerfi borgarinnar. Því næst eru reikningar geymdir í viðeigandi bökkum þar 

til bókun hefst. Gengið er út frá því að reikningar séu skannaðir inn um leið og þeir berast 

þannig að ætíð liggi fyrir hversu mikið sé í kerfinu af óbókuðum reikningum á hverjum tíma. 

Bókarar sækja í möppur hæfilegt magn af reikningum og hefjast handa við að bóka. Eftir að 

reikningur hefur verið bókaður fer hann í samþykktarferli hjá hlutaðeigandi aðilum. Bókað er 

eftir kostnaðarstöðum og eru það þeir sem stýra ferlinu í samþykktinni en stundum eru einnig 

verkefnanúmer og verkþáttanúmer skráð og þá getur ferlið í samþykktinni breyst hvað varðar 

fyrsta samþykkjandann. 

3.1.2 Meðferð rafrænna reikninga 

Rafrænir reikningar frá birgjum berast frá skeytamiðlurum daglega til Reykjavíkurborgar. 

Sjálfvirk keyrsla Agresso sækir rafræna reikninga til skeytamiðlara og í kjölfarið er vélræn 

keyrsla sem skilar tillögum um bókunarstreng eða móttökuskráningu ásamt mynd af 

reikningnum. Í þessari keyrslu eru m.a. villuprófanir, til dæmis athugar kerfið hvort 

reikningur með sama númeri hafi verið skráður áður til þess að koma í veg fyrir að hann verði 

tvíbókaður, ef hann er til dæmis bæði sendur rafrænt og á pappír. Bókari fer yfir 

bókunartillögu fyrir rafræna reikninga í Agresso og gerir viðeigandi breytingar ef þörf krefur. 

Eftir þetta fara reikningarnir í samþykktarferli og greiðslutillögu og að lokum eru þeir 

greiddir. 

3.1.3 Meðferð innkaupakortsreikninga 

Korthafi sér um að koma frumriti reiknings ásamt slippum og yfirliti sem hann fær af vef 

Valitor og sendir gögnin í sérútbúinni möppu til bókhaldsdeildar. Ætlast er til að reikningum 

vegna kortanotkunar sé skilað tvisvar sinnum í mánuði. Korthafi á að sjá til þess að yfirlitið 

af Valitorvefnum stemmi við þá reikninga sem hann skilar hverju sinni. Korthafi sér um að 

skrá lykil og kostnaðarstað inn á yfirlitið áður en hann prentar það út og sendir með 

reikningunum í bókhaldið til að bókari geti bókað reikningana rétt. Þegar 

innkaupakortsreikningarnir berast í afgreiðslu bókhaldsdeildarinnar er yfirlitið 

móttökustimplað og mappan sett í viðeigandi pósthólf. Bókari sækir möppur með 

innkaupakortsreikningum í hólfið. Bókari fer yfir gögn í möppunum til að tryggja að 

reikningarnir og yfirlitin stemmi. Ef gögn vantar þá sendir bókarinn staðlaðan tölvupóst til 
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korthafa með afriti til bókhaldsfulltrúa og fjármálastjóra viðkomandi sviðs. Gögnin sem 

borist hafa eru skönnuð inn og móttökuskráð á hefðbundinn hátt. Passa verður upp á að 

merkja IK í gjaldalínu til þess að reikningarnir fari ekki til greiðslu og einnig þarf að setja 

kreditkortanúmerið inn til aðgreiningar. Eftir þetta fer reikningurinn í samþykktarferli til 

ábyrgðaraðila sem rýnir hann og samþykkir. Valitor sendir heildaryfirlit innkaupakorta einu 

sinni í mánuði til gjaldkera sem sér um að færslulistarnir séu keyrðir inn í Agresso. 

Innkaupakort eru skuldfærð sjálfkrafa af bankareikningi Reykjavíkurborgar á eindaga 

kortsins. Við afstemmingar á innkaupakortunum fara bókhaldsfulltrúar yfir tölvupósta sem 

berast frá bókurum vegna þeirra reikninga sem vantar við bókun innkaupakorta og 

bókhaldsfulltrúar senda ítrekun til korthafa ef gögnin hafa ekki ennþá skilað sér inn í 

bókhaldið. Þegar mánaðaryfirlit innkaupkortanna eru stemmd af verður að vera búið að bóka 

alla reikninga samkvæmt yfirliti innkaupakortsins annars er ekki hægt að stemma kortið af. 

Ef gögn eldri en 2ja mánaða vantar frá korthafa eða við afstemmingu frá bókhaldsfulltrúum 

kemur í ljós að gögn vantar senda þeir tölvupóst til korthafa með afriti á fjármálastjóra 

viðkomandi sviðs og deildarstjóra bókhaldsdeildar með tilkynningu um lokun á 

innkaupakorti. Lokunardagsetning er 5-7 vinnudögum eftir útsendingu pósts hafi gögnin ekki 

skilað sér til bókhaldsins. Ef korti er lokað er það ekki opnað aftur fyrr en öll gögn hafa borist 

til bókhalds, þau verið bókuð og samþykkt af ábyrgðaraðilum. 

3.1.4 Samþykktarferli reikninga 

Samþykkjendur fá reikning til sín í Agresso til samþykktar. Samþykktin felur í sér 

staðfestingu á innkaupunum þ.e. að þau hafi sannarlega átt sér stað og sú vara eða þjónusta 

sem pöntuð var hafi verið afhent á réttan hátt, á réttum stað, í réttu magni og á réttu verði. 

Einnig felur það í sér samþykkt á að bókunin sé rétt. Tillaga um bókunarstreng kemur frá 

bókara og samþykktaraðili þarf að yfirfara tillöguna og staðfesta að bókunarstrengurinn sé 

réttur þ.e. bókhaldslykill, kostnaðarstaður, verkefni/verkbeiðni, virðisaukaskattsmerking og 

eftir atvikum aðrar tilvísanir. Einnig þýðir þetta staðfestingu á að reikningurinn sé réttur og 

með fullnægjandi upplýsingum. Samþykkjandinn samþykkir einnig gjaldfærsluna þ.e. að 

réttmætt sé að gjaldfæra innkaupin á viðeigandi rekstrareiningu. Gerð er krafa um að a.m.k. 

tveir aðilar komi að samþykkt hvers reiknings í samþykktarferlinu. Mikilvægt er að 

samþykkjendur á rekstrareiningu séu meðvitaðir um hvernig þeir skipti ábyrgð á samþykkt á 

milli sín. Það tryggir að nauðsynleg atriði séu yfirfarin og staðfest þ.e. innkaup, bókun og 

gjaldfærsla. Með skýrri ábyrgðarskiptingu minnkar hættan á því að atriði séu yfirfarin af 

báðum samþykkjendum eða unnin af hvorugum vegna þess að báðir halda að hinn hafi 
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yfirfarið viðkomandi atriði. Ef reikningar fara yfir fyrirfram ákveðin fjárhæðarviðmið þá er 

gerð krafa um fleiri samþykkjendur. Ef heildar gjaldfærsla vegna reiknings fer yfir 499.999 

kr. þá fara allar gjaldalínur sviðsins einnig til samþykktar hjá viðeigandi sviðsstjóra og fari 

heildar gjaldfærsla reiknings yfir 4.999.999 kr. er færslan einnig send til samþykktar hjá 

fjármálastjóra Reykjavíkurborgar. 

3.1.5 Greiðsla reikninga 

Eftir að reikningar hafa verið samþykktir og lokabókaðir fara þeir í greiðslutillögu. 

Gjaldkerar Reykjavíkurborgar sjá svo um að fara yfir greiðslutillögurnar og greiða 

reikningana ef ekkert er athugavert að sjá. Það kemur fyrir að greiðslur fari ekki í gegn þ.e. 

ekki er hægt að greiða reikningana af einhverjum ástæðum. Það getur verið að það vanti 

bankareikning hjá birgjanum, bankareikningi hafi verið lokað eða hann rangur. Einnig getur 

verið ef um greiðsluseðil er að ræða að krafan sé ekki lengur til í bankanum eða eitthvað að 

greiðsluseðlinum. Þegar greiðsla fer ekki í gegn hjá bankanum þá senda gjaldkerar tölvupóst 

til bókara með athugasemd og biðja um að bókari athugi málið og lagfæri. 

3.1.6 Afstemmingar lánardrottna 

Verkefnastjóri úthlutar þeim starfsmönnum sem eru að stemma af ákveðna lánardrottna. Sá 

sem sér um að gera afstemminguna þarf að kalla eftir viðskiptayfirliti yfir alla ógreidda 

reikninga frá viðkomandi lánardrottni. Gæta þarf þess að fá yfirlit yfir allar þær kennitölur 

sem eru á borginni eins og t.d. grunnskólar nota í einhverjum tilfellum sína eigin kennitölu í 

stað aðalkennitölu borgarinnar. Taka þarf út yfirlit yfir viðkomandi lánardrottna úr Agresso 

fyrir það tímabil sem verið er að stemma af hverju sinni. Afstemmingu skal miða við síðasta 

lokaða tímabilið en tímabilum er lokað í kringum 25. hvers mánaðar. Ef til dæmis er verið að 

stemma af í maí þá er hægt að stemma af til loka mars þar á undan. Gott er að taka yfirlitið 

lengra en til þess tímabils sem er verið að vinna með til að sjá hvort einhverjir reikningar hafa 

bókast á annað tímabil. Þegar viðkomandi er búinn að afla sér þessara gagna er næsta skrefið 

að fara yfir yfirlitin og athuga hvort þau stemmi. Mikilvægt er að hafa í huga að alltaf er 

hætta á því að einhverjar færslur lendi á milli tímabila. Einnig þarf sérstaklega að hafa í huga 

að IK færslur og seðilgjöld geta haft áhrif á stöðu yfirlitsins. Ef ekki tekst að fá yfirlitin til að 

stemma þá verður að finna út hvaða reikninga vantar, hvaða reikningar það eru sem standa út 

af o.s.frv. Það þarf að reyna eins og hægt er að laga muninn sem kemur upp. Stundum þarf að 

laga einhverjar tvífærslur eða kalla eftir reikningum frá lánardrottnum sem vantar að bóka. 

Það getur verið að það séu einhverjir reikningar sem þarf að fylgja eftir, bíða eftir 

kreditreikningum eða ef það eru einhver deilumál sem þarf að bíða eftir að leysist. Ef þannig 
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aðstæður koma upp þarf að setja afstemminguna í hendurnar á verkefnastjóra til eftirfylgni. 

Ef afstemmingin er tilbúin þá þarf að ganga frá henni með því að fylla út afstemmingarblað, á 

því blaði eru leiðbeiningar um hvernig eigi að fylla það út. Viðskiptayfirlitin bæði frá 

Reykjavíkurborg og það sem fengið var frá viðkomandi lánardrottni eru sett með fyrir aftan 

afstemmingarblaðið ásamt þeim fylgiskjölum sem eiga við eins og til dæmis 

tölvupóstsamskipti, útreikningar og þess háttar. Mikilvægt er að vista afstemmingarblaðið inn 

í möppu á sameiginlegu drifi og ganga frá útprentuðum gögnum í viðeigandi möppu svo að 

hægt sé að nálgast gögnin á auðveldan hátt næst þegar afstemming á sama lánardrottni fer 

fram. 

 

Mynd 1. Ferill tvígreiddra reikninga 

3.1.7 Viðbrögð við tvígreiðslu reikninga 

Ef grunur vaknar um að reikningur hafi verið tvígreiddur þarf að byrja á að fá það staðfest að 

um tvígreiðslu hafi verið að ræða með því að fletta upp birgjanum í viðskiptaskuldum. 

Eftir að gengið hefur verið úr skugga um að grunurinn reynist réttur þarf að taka ákvörðun 

um hvernig eigi að leiðrétta villuna, en það er hægt að gera á tvo vegu. Það þarf að ákveða 

hvort óskað verði eftir endurgreiðslu eða hvort upphæðin verði dregin frá næsta reikningi 

birgja. Ef um er að ræða birgja í föstum viðskiptum er líklegra að upphæðin verði dregin frá 

næsta reikningi nema að birginn óski sérstaklega eftir því að endurgreiða. Ef um er að ræða 



8 
 

 

birgja með fáa reikninga á ári er óskað eftir endurgreiðslu. Þegar birgir hefur samþykkt að 

endurgreiða eru honum gefnar upplýsingar um bankareikning sem hann á að leggja 

endurgreiðsluna inn á og gjaldkeri er upplýstur um væntanlega endurgreiðslu. Reikningurinn 

er móttökuskráður í kredit og parkerað og beðið eftir endurgreiðslunni. Ef draga á upphæðina 

af næstu greiðslu er reikningur móttökuskráður í kredit og í skýringu er skráð að um 

tvígreiðslu hafi verið að ræða. 

4. Innra eftirlit 

Fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög setja sér ákveðin markmið en ýmsir áhættuþættir í 

umhverfinu geta ógnað þeim markmiðum og komið í veg fyrir að þau náist. Innra eftirlit er 

ferill sem miðar að því að sett markmið náist. Tilgangur með innra eftirliti er að lágmarka þá 

áhættu sem getur ógnað árangri (Reykjavíkurborg, e.d.). Innra eftirlit er ekki einungis ein 

tiltekin aðgerð sem er innt af hendi af einum aðila innan eða utan skipulagsheildarinnar 

heldur aðgerð sem finna má víðsvegar innan fyrirtækis og ólíkra starfa. Innra eftirliti er ekki 

ætlað að vera íþyngjandi starfsemi heldur að vera hluti af eðlilegri starfsemi fyrirtækisins og 

starfsháttum þess. Innra eftirlit mótast af starfsfólki og birtist í starfsmannastefnu, siðareglum 

og verklagsreglum fyrirtækisins og hvílir að mestu leyti á starfsfólkinu. Loka ábyrgð er þó 

alltaf á höndum stjórnenda og mótast af umhverfi stjórnskipulags og þeim stjórnunarháttum 

sem viðhafðir eru innan fyrirtækisins (Fjármálaeftirlit, 2002; PricewaterhouseCoopers, 2008). 

Með aukinni vitund stjórnenda á áhættu í stjórnun á undanförnum árum og auknum kröfum 

samfélagsins um að góðir stjórnsýsluhættir séu viðhafðir þá hefur meiri áhersla verið lögð á 

styrkleika innra eftirlits (KPMG, e.d.). Innra eftirlit veitir hæfilega vissu um að fyrirtæki nái 

markmiðum sínum en getur þó ekki hindrað þau atvik sem koma upp og verða þess valdandi 

að þau náist ekki. Innra eftirlit stuðlar að skilvirkni og árangri í starfsemi og þeim 

upplýsingum sem veitt er til stjórnenda og hagsmunaaðila. Mat á innra eftirliti krefst mikils 

skilnings á starfsemi fyrirtækis, þeirri áhættu sem það stendur frammi fyrir og hvernig hægt 

er að ná stjórn á henni (Heise, D., Strecker, S. og Frank, U., 2014). Það getur ýtt undir að 

fyrirtæki nái rekstrarmarkmiðum sínum og dregið úr hættu á að verðmæti spillist. Innra 

eftirlit kemur hins vegar ekki í veg fyrir afleiðingar slæmrar ákvörðunartöku og breytir ekki 

slæmum stjórnanda í góðan (PricewaterhouseCoopers, 2008). Innri endurskoðun er starfrækt 

sem sér deild í mörgum stærri fyrirtækjum en lagaskylda er um slíkt í fjármálafyrirtækjum á 

Íslandi. Hlutverk Innri endurskoðunar er að veita óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf 

til þess að vera virðisaukandi og að bæta rekstur fyrirtækja. Innri endurskoðun leggur mat á 
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og bætir virkni áhættustýringar, eftirlits og stjórnarhátta og stuðlar að því að fyrirtæki og 

stofnanir nái markmiðum sínum. Einnig getur Innri endurskoðun með stöðugu eftirliti og 

mati á virkni eftirlitsþátta og verkferla reynt að koma í veg fyrir misferli (Reykjavíkurborg, 

2011). Innri endurskoðandi starfar sjálfstætt og tekur ekki ákvarðanir sem tengjast daglegri 

starfsemi. Í stærri félögum er starfandi endurskoðunarnefnd sem er mikilvæg undirnefnd 

stjórnar fyrirtækisins, nefndin sér um samskipti við innri og ytri endurskoðendur fyrir hönd 

stjórnar og ber að fylgjast með virkni og fyrirkomulagi innra eftirlits 

(PricewaterhouseCoopers, 2008). Nýjar ógnir, flóknara regluverk, óskilvirkni í rekstri, aukin 

svikastarfsemi eða skekkjur sem valda fjárhagslegu tjóni eða geta skaðað orðspor fyrirtækis 

eru hluti af þeim nýju ógnum sem fyrirtæki standa frammi fyrir í dag. Af þessum sökum er 

mikilvægt að fyrirtæki tileinki sér nýjar og betri aðferðir við að bæta rekstrarafkomu og stýra 

áhættu. Samtímaeftirlit og endurskoðun eru mikilvægur hluti af eftirliti sem koma að gagni 

þegar kemur að ofangreindu (KPMG, 2012). Mikilvægt er að gæta þess að ávinningur sé 

ávallt meiri en kostnaður þegar kemur að innra eftirliti. Þó getur verið erfitt að meta 

eiginlegan kostnað innra eftirlits þegar verið er að skoða kostnaðarþætti eins og 

eftirlitsumhverfi eða áhættumat en auðveldara er að sjá kostnað af einstökum eftirlitsþáttum. 

4.1 Skilgreining innra eftirlits 

Margir hafa velt fyrir sér hvað felst í hugtakinu innra eftirlit. Sérstaklega eftir ýmis atvik sem 

hafa komið upp í viðskiptalífinu síðustu misseri en erfitt er að finna góða skilgreiningu á 

hugtakinu í íslenskum lögum og reglugerðum. Fjármálaeftirlitið hefur gefið út leiðbeinandi 

tilmæli um innra eftirlit hjá fjármálafyrirtækjum. Sem dæmi má nefna stendur í 7. grein laga 

nr. 145/1994 um bókhald eftirfarandi skilgreining á innra eftirliti: „Með innra eftirliti er m.a. 

átt við verklagsreglur þar sem kveðið er á um meðferð skjala og ábyrgðar- og verkaskiptingu 

og haft er að markmiði að tryggja áreiðanlegt bókhald, örugga meðferð og vörslu fjármuna og 

að ekki hljótist tjón af villum, mistökum eða misnotkun.“ Í lögum um ársreikninga nr 3/2006 

segir að í skýrslu stjórnar skuli upplýsa um helstu þætti áhættustýringar og innra eftirlits. 

Nauðsynlegt er að þeir sem koma að innra eftirliti með einhverjum hætti hafi sama skilning á 

því í hverju hugtakið felst og hvaða kröfur þarf að uppfylla, þar sem ólíkur skilningur getur 

haft skaðleg áhrif. Mikilvægt er að stjórnendur og almenningur geti stuðst við skilgreiningu í 

viðskiptalífinu sem almenn samstaða er um. Í endurskoðun hefur tíðkast að horfa á erlend 

viðmið þar sem íslensku lögin og skilgreiningarnar duga ekki til (Fjármálaeftirlitið, 2002; 

PricewaterhouseCoopers, 2008). 
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Ef horft er til vestrænna ríkja þegar kemur að skilgreiningum um innra eftirlit þá hafa verið 

gefnar út skýrslur víða erlendis. Árið 1985 var stofnuð nefnd af nokkrum hagsmunaaðilum í 

viðskiptalífinu sem heitir The Committee of Sponsoring Organization (COSO) en markmið 

nefndarinnar var að komast að orsökum fjársvika og koma með tillögur að því hvernig væri 

hægt að koma í veg fyrir frekara svindl. 

Skilgreining The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 

(COSO) er: „Innra eftirlit er ferli sem mótast af stjórn fyrirtækis, innri stjórnendum og 

starfsmönnum. Tilgangur þess er að veita hæfilega vissu um að eftirtalin markmið náist........“ 

COSO nefndin gaf út skýrslu árið 1992 sem heitir Internal control – Integrated Framework. Í 

þeirri skýrslu var innra eftirlit sett fram á formlegan hátt með það að markmiði að geta 

gagnast margs konar starfseiningum án tillits til starfsemi eða stærðar. Skýrslan var byggð á 

umfangsmiklum könnunum meðal fræðimanna og fyrirtækja. Ferlinu var ætlað að tryggja 

skilvirkni í starfsemi, árangur, áreiðanleika upplýsinga og hlítingu við lög og reglur (COSO, 

e.d.; PricewaterhouseCoopers, 2008). 

4.2 Þættir í innra eftirliti 

COSO teningurinn tekur á öllum þáttum innra eftirlits og er tilgangur hans að hjálpa 

fyrirtækjum að ná betri stjórn og skipulagi ásamt því að bæta umsjón með innra eftirliti. En 

teningurinn sýnir mjög skýrt á myndrænan hátt um hvað þetta snýst (COSO, 2013). 

 

Mynd 2. COSO teningurinn 

(Heimild: PricewaterhouseCoopers, 2008) 

 

Innra eftirlit er greint í fimm þætti sem endurspegla stjórnun fyrirtækis og tengjast þessir 

þættir innbyrðis. Þessir fimm þættir eru: Eftirlitsumhverfi, áhættumat, eftirlitsaðgerðir, 

upplýsingar og samskipti og stjórnendaeftirlit. Þessir þættir eiga við í öllum rekstri með 

mismunandi útfærslu. Þegar innra eftirlit er skipulagt og mat framkvæmt þarf að líta á hvern 
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einstakan þátt í teningnum til að gera sér betur grein fyrir því í hverju hann felst 

(PricewaterhouseCoopers, 2008).  

4.2.1 Eftirlitsumhverfi 

Eftirlitsumhverfi er það umhverfi innan fyrirtækisins sem er skapað af innra eftirliti. Það 

umhverfi endurspeglar viðhorf stjórnenda til innra eftirlitsins og veitir starfsmönnum og ytri 

aðilum upplýsingar um mikilvægi þess. Í eftirlitsumhverfinu finnst sú eftirlitsmenning sem 

ræður ríkjum innan fyrirtækisins eða stofnunarinnar og hefur áhrif á árangur aðgerða innra 

eftirlits. Það er ekki hægt að gera ráð fyrir að innra eftirlit sé meira en þau gildi sem 

stjórnendur setja. Jákvætt viðhorf, agi, verkaskipting og fræðsla um tilgang innra eftirlits eru 

helstu forsendur fyrir góðum árangri. Einnig skiptir miklu máli að þeir stjórnendur sem setja 

raunhæf markmið og séu raunhæfir og hvetji aðra til að hegða sér í samræmi við það. 

Stjórnendur móta starfsanda að miklu leyti með beinum eða óbeinum skilaboðum en stjórnin 

er sá aðili sem ber ábyrgð á innra eftirlitinu. Stjórnskipulag fyrirtækis er ramminn utan um 

starfsemina og hefur mikið að segja varðandi það flæði upplýsinga sem snertir innra eftirlit. 

Hæfniskröfur til starfs þurfa að fela í sér raunhæft mat á þekkingu og hæfni sem þarf til 

starfsins, einnig er mikilvægt að starfsmönnum séu skapaðar aðstæður innan fyrirtækisins til 

þess að viðhalda færni sinni (PricewaterhouseCoopers, 2008; Reykjavíkurborg, 2011).  

4.2.2 Áhættumat 

Fyrirtæki og stofnanir þurfa að takast á við áhættu hvort heldur sem er innan eða utan 

fyrirtækisins sem gæti orðið þess valdandi að hindra fyrirtæki í því að ná markmiðum sínum. 

Þess vegna þurfa þau að skilgreina verklag til þess að fylgjast með og bregðast við breyttum 

aðstæðum í umhverfi sínu á réttan hátt. Hægt er að flokka markmið fyrirtækja í þrjá 

meginþætti: rekstrarmarkmið, markmið um áreiðanlegar fjárhagsupplýsingar og hlíting við 

lög og reglur. Áhættumat er stöðugt mat stjórnenda og annarra starfsmanna innan fyrirtækis 

og er greining á því sem getur komið í veg fyrir að settum markmiðum sé náð og um leið að 

búið sé að ákvarða viðbrögð við ógnum. Mikilvægt er að fyrirtæki setji markmið sín fram á 

skýran hátt svo hægt sé að bregðast við greindri áhættu á réttan hátt. Áhættugreining og 

áhættumat er skilvirkast þegar það er ekki reglubundin aðgerð heldur partur af hlutverki 

stjórnenda og starfsmanna (PricewaterhouseCoopers, 2008; Reykjavíkurborg, 2011). 

4.2.3 Eftirlitsaðgerðir 

Eftirlitsaðgerðir eru settar svo hægt sé að bregðast við því sem veldur áhættu og kemur í veg 

fyrir að fyrirtæki nái settum markmiðum. Eftirlitsaðgerðir eru verklagsreglur og starfshættir 
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sem sett eru af stjórnendum fyrirtækis til að tryggja að fyrirtækið eigi sem mesta möguleika á 

að ná markmiðum sínum. Eftirlitsaðgerðir má flokka á ýmsan hátt til dæmis fyrirbyggjandi 

aðgerðir, aðgerðir sem leiða eitthvað í ljós eftir á, handvirkar aðgerðir, aðgerðir stjórnenda og 

tölvuaðgerðir (PricewaterhouseCoopers, 2008, Reykjavíkurborg, 2011). 

4.2.4 Upplýsingar og samskipti 

Upplýsingar eru mikilvægar og nauðsynleg forsenda ákvörðunartöku, hvort sem þær eru 

fjárhagslegar eða ekki eða eiga uppruna sinn utan eða innan fyrirtækisins. Mikilvægt er að 

upplýsingarnar séu nákvæmar, fullnægjandi, tímanlegar, aðgengilegar og viðeigandi þar sem 

gæði upplýsinga geta haft veruleg áhrif á hvaða ákvarðanir eru teknar hverju sinni. Einnig er 

mikilvægt að viðhalda góðum, formlegum eða óformlegum samskiptum til að tryggja 

skilvirkari, auðveldari gagnaöflun og miðlun á upplýsingum. Dæmi um samskipti innan 

fyrirtækja geta verið verklagsreglur, siðareglur, tölvusamskipti, samtöl og starfsmannafundir. 

Upplýsingakerfum er ætlað að bæta gæði og virkni innra eftirlits og stuðla að áreiðanlegum 

og jafnframt tímanlegum upplýsingum. Gæði upplýsinga geta ráðist af því hvort þær séu 

tímanlegar, viðeigandi, nákvæmar, í gildi og aðgengilegar. Gott upplýsingakerfi getur verið 

lykillinn að velgengni fyrirtækisins (PricewaterhouseCoopers, 2008). 

4.2.5 Stjórnendaeftirlit 

Mikilvægt er að vakta innra eftirlit til þess að tryggja virkni þess og það henti markmiðum 

fyrirtækisins á hverjum tíma. Vöktun samanstendur af sérstakri úttekt, samtímaeftirliti eða 

samblandi af þessu tvennu. Sérstök úttekt ræðst af þeirri hættu sem kemur upp hverju sinni og 

vísbendingum frá samtímaeftirliti en samtímaeftirlit er hluti af reglubundnu starfi stjórnenda 

eða annarra eftirlitsaðila. Dæmi um samtímaeftirlit eru: Gögn sem stjórnendur afla og geta 

veitt upplýsingar um virkni innra eftirlits. Samskipti við viðskiptavini geta gefið upplýsingar 

um frávik eða staðfest innri upplýsingar fyrirtækisins. Eftirlit með úthlutun verkefna og 

starfaskipulagi. Innri endurskoðendur geta veitt ábendingar um endurbætur og veita 

upplýsingar um virkni innra eftirlits. Fundir vinnuhópa og starfsmannafundir geta veitt 

upplýsingar um fyrirkomulag og virkni innra eftirlitsins. Tímasetning á innra eftirliti getur 

verið breytileg en eftirlitsaðgerðir eru framkvæmdar oftar þegar þær beinast að verulegri 

hættu eða miklum breytingum í starfsemi. Starfsmannahald getur einnig kallað á sérstakar 

aðgerðir en þær úttektir eru framkvæmdar af Innri endurskoðunardeild eða yfirmanni deildar 

(PricewaterhouseCoopers, 2008; Reykjavíkurborg, 2011). 
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5. Eftirlitsumhverfi Reykjavíkurborgar 

5.1 Innra eftirlit Reykjavíkurborgar 

Grunnur alls innra eftirlits Reykjavíkurborgar er eftirlitsumhverfi í samstæðu hennar. Viðhorf 

til innra eftirlits og aðgerðir stjórnenda og stjórnar borgarinnar endurspeglast í umhverfi 

eftirlitsins. Undanfarin ár hefur verið framkvæmt árlegt mat á eftirlitsumhverfi 

Reykjavíkurborgar sem Innri endurskoðun borgarinnar hefur séð um. Við matið er notast við 

alþjóðlegt viðurkennt eftirlitslíkan COSO nefndarinnar (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) og er það á ábyrgð borgarstjórnar, borgarráðs 

og stjórnenda Reykjavíkurborgar að byggja upp eftirlitsumhverfi sem hjálpar borginni að ná 

markmiðum sínum og styðja við þau (Reykjavíkurborg, 2015). Innra eftirlit er metið út frá 

matslíkaninu og er því ætlað að endurspegla stjórnunarhætti skipulagsheildar innan stofnunar 

eða fyrirtækis og greinist í fimm meginþætti; Eftirlitsumhverfið, áhættumat, eftirlitsaðgerðir, 

upplýsingar og samskipti og stjórnendaeftirlit (PricewaterhouseCoopers, 2008; 

Reykjavíkurborg, 2015). 

Áhættustýringarhópur hefur verið settur á laggirnar og sér hann um að fylgjast með og miðla 

upplýsingum og tillögum um breytingar á grundvelli áhættugreiningar til borgarráðs og 

borgarstjóra. Til að styrkja reglubundna upplýsingagjöf til borgarráðs og borgarstjóra var 

einnig myndaður fjármálahópur sem sér um að undirbúa og halda utan um gerð 

fjárhagsáætlunar. Borgarráð/borgarstjórn ber endanlega ábyrgð á innra eftirliti í starfsemi 

borgarinnar í heild en stjórnendur bera þó ábyrgð innan sinna starfseininga. Það er mikilvægt 

að starfsmenn séu meðvitaðir um sitt hlutverk og hvernig virkt innra eftirlit verði til þess að 

borgin nái settum markmiðum sínum. Mikilvægt er að stjórnendaupplýsingar séu settar vel 

fram svo þær gefi yfirstjórninni heildstæða mynd af stöðunni á hverjum tíma. Skoðun og 

fylgni fjárhagsáætlunar er hornsteinninn í eftirliti fjármála hjá Reykjavíkurborg og ber 

borgarráð og borgarstjón endanlega ábyrgð á innra eftirliti með starfsemi borgarinnar í heild. 

Nauðsynlegt er að allir hluteigandi aðilar þekki hlutverk sitt og viti hvernig virkt innra eftirlit 

virkar og er skýr stefnumótun forsenda fyrir góðu innra eftirliti. Það hefur verið unnið að því 

að auka áreiðanleika uppgjörs og hefur skýrslugerð til borgarráðs verið samræmd og unnið að 

lykiltalnagreiningu. Uppgjör hafa verið lögð fyrir mánaðarlega og framsetningin verið 

stöðluð og endurbætt. Endurskoðunarnefnd gefur einnig hlutlægt en sjálfstætt mat á innra 

eftirliti, endurskoðunarferlinu og skýrslugjöf til borgarráðs og borgarstjórnar 

(Reykjavíkurborg, 2012).  
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5.2 Siðareglur 

Til að hægt sé að standa fyrir öflugu eftirlitsumhverfi er nauðsynlegt að byggja það á 

regluverki og góðu siðferði sem er framfylgt með upplýsingagjöf. Mikilvægt er að skapa 

siðareglum vægi í daglegum störfum starfsmanna og að þeim séu kynntar þær reglur í upphafi 

starfs þeirra. Eftir að siðareglur voru samþykktar og settar fram haustið 2009 hefur meira 

áunnist í að byggja upp gott eftirlitsumhverfi og góða stjórnarhætti (Reykjavíkurborg 2011; 

Reykjavíkurborg, 2012). Tilgangur siðareglna Reykjavíkurborgar er að draga fram helstu 

gildi í starfsemi og auka samkennd hjá starfsfólki og gera því auðveldara fyrir að bregðast við 

siðferðislegum málum sem koma upp á vinnustað. Einnig draga siðareglur úr hættu á að 

hneykslismál komi upp og þau áföll sem þeim geta fylgt. Almennt eiga siðareglur að eiga við 

um samskipti við hagsmunaaðila hvort sem er innan eða utan vinnustaðar en siðareglur eiga 

einnig að fjalla um samskipti við eigendur, samfélagið, fjölmiðla og stjórnvöld. Þau atriði er 

snúa að góðum stjórnarháttum ættu líka að koma fram í siðareglum og einnig ýmis atriði er 

snúa að innra starfi fyrirtækisins. Siðareglur þurfa ekki síst að vera skýrar varðandi agabrot 

og hvernig skuli bregðast við slíkum brotum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011). Í 29.gr. 

sveitarstjórnarlaga um siðareglur og góða starfshætti segir að sveitarstjórn skuli setja sér 

siðareglur og senda þær til ráðuneytsins til staðfestingar. Einnig er kveðið á um í lögunum að 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga beri að skipa nefnd sem eigi að geta gefið álit á siðareglum 

og brotum á þeim. En það kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að það sé álitamál 

hvort nefndin eigi að fá það hlutverk að fjalla um hugsanleg brot einstakra 

sveitarstjórnarmanna á siðareglum. Samkvæmt upplýsingum Innri endurskoðunar er ekki ljóst 

enn hvert hlutverk siðanefndarinnar yrði og stofnun hennar enn á hugmyndastigi. 

Í siðareglunum sem Reykjavíkurborg setti fyrir sína starfsmenn stendur að starfsmönnum beri 

að upplýsa um spillingu, ólögmæta og ótilhlýðilega háttsemi ef þeir verða vitni að henni. 

Innri endurskoðun móttekur allar þær ábendingar sem snúa að hugsanlegu misferli en þó að 

siðareglur hafi verið brotnar þá þarf það ekki endilega að falla undir skilgreininguna um 

misferli. 

5.3 Gæðamál 

Reykjavíkurborg hefur lagt mikla áherslu á að tryggja gæði þeirrar þjónustu sem borgin veitir 

og hafa mörg fagsvið og stoðeiningar komið sér upp gæðahandbókum um afmarkaða þætti í 

starfsemi sinni. Nauðsynlegt er að móta það hvernig eigi að nota gæðastjórnun til að styðja 

við markmið borgarinnar. Uppbygging gæðakerfis er líka mikilvægur þáttur í uppbyggingu á 

innra eftirliti. Ein heildargæðastefna fyrir stjórnkerfi borgarinnar og umsjón með gæðamálum 
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á einum stað gæti tryggt samræmd gæði í þjónustu og þannig nýtt betur þá umfangsmiklu 

þekkingu sem starfsfólk borgarinnar býr yfir á þessu sviði (Reykjavíkurborg, 2012). 

5.4 Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar 

Fyrirtæki og stofnanir eru stöðugt að þróa þá ferla og þær leiðir í umhverfinu sem tryggja 

þeim sem besta og áhættuminnsta útkomu (Botez, D., 2012). Innri endurskoðun hefur verið í 

stöðugri þróun undanfarna áratugi og hefur breyst mikið undanfarin ár samhliða þeim miklu 

breytingum sem hafa orðið á starfs- og viðskiptaumhverfinu (Munteanu, V. og Zaharia, T. L., 

2013). Mat á virkni áhættustýringar og stjórnarhátta hefur fengið mikið vægi á undanförnum 

árum. Áður fyrr voru helstu verkefni Innri endurskoðunarinnar daglegt eftirlit eins og 

afstemming í bókhaldi og útmerkingar bókhaldsgagna þannig að starfssviðið markaðist af því 

að sannreyna áreiðanleika fjárhagsupplýsinga. Innri endurskoðun gegnir mikilvægu hlutverki 

innan fyrirtækja hver svo sem starfsemi þeirra er en vegur þó þyngra innan fjármálafyrirtækja 

(Caratas, M. A. og Spatariu, E. C., 2014; Anna Margrét Jóhannesdóttir, 2014). 

Alþjóðasamtök innri endurskoðenda hafa sett fram eftirlitslíkanið (e. The three lines of 

defence model) sem Reykjavíkurborg hefur stuðst við undanfarin ár og hefur módelið verið 

staðfært fyrir Reykjavíkurborg. Líkanið sýnir á myndrænan hátt mismunandi ábyrgðarsvið og 

hlutverk innan stjórnkerfisins sem og utan þess (Reykjavíkurborg, 2013; Anna Margrét 

Jóhannesdóttir, 2014). Líkanið sem umræðir má sjá hér fyrir neðan. 

 

Mynd 3. Þriggja þrepa eftirlitslíkan 

(Heimild: Reykjavíkurborg, 2013). 
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Eftirlitslíkanið skiptist í þrjú varnarþrep: 

 Fyrsta varnarþrepið viðkemur daglegum rekstri þar sem stjórnendur rekstrareiningar 

bera ábyrgð og skyldur til að stjórna sínum ferlum, meta þá og draga úr áhættu og 

viðhalda því innra eftirliti sem fellur undir þeirra starfsvið. Fyrsta þrepið felst í 

eftirlitsaðgerðum sem ættu að vera innbyggðar í starfsemina þ.e. vinnulag og 

verkferlar. Stjórnendur eru ábyrgir fyrir eftirliti, greina og meta áhættu í sinni 

starfseiningu, einnig er það á ábyrgð stjórnenda að innleiða viðeigandi 

eftirlitsaðgerðir sem eiga að tryggja fylgni við lög og reglur auk gæði þeirra þjónustu 

sem á að veita. Ef gloppur eru í innra eftirliti skal tilkynna það næsta yfirmanni eða til 

annarra vöktunaraðila (Reykjavíkurborg, 2013; Anna Margrét Jóhannesdóttir, 2014). 

 Annað varnarþrepið snýr að starfseiningum eins og regluvörslu, áhættustýringu og 

gæða- og öryggismálum. Þessar starfseiningar eiga að hafa eftirlit með og styðja við 

að innra eftirlit sé virkt hjá stjórnendum og að þeir séu virkir í innleiðingu þess og fari 

eftir þeim lögum og reglum sem krafist er. Þessar deildir eiga að sinna 

ráðgjafarhlutverki varðandi vinnu eins og að leiðbeina áhættustýringardeild varðandi 

innleiðingu áhættustjórnunar innan starfseiningar. Einnig veitir annað varnarþrepið 

upplýsingar til stjórnar og yfirstjórnenda varðandi yfirsýn á einstaka þætti 

áhættustýringar og innra eftirlits og upplýsingar um heildarmat (Reykjavíkurborg, 

2013; Anna Margrét Jóhannesdóttur, 2014). 

 Þriðja varnarþrep snýr að Innri endurskoðun og upplýsir yfirstjórn og stjórn á óháðan 

hátt um hversu vel sveitarfélagið/stofnunin metur, greinir og stýrir áhættunni sem 

getur komið upp hverju sinni og hversu vel hin varnarþrepin takast á við hlutverk sín. 

Innri endurskoðun skilgreinir viðfangsefnin og metur þau með tilliti til 

áhættustýringar, innra eftirlits og stjórnarhátta (Anna Margrét Jóhannesdóttir, 2014). 

5.4.1 Misferli 

Það er mikilvægt að vera vakandi fyrir hættu á misferli og að það séu til staðar ferlar sem 

leiðbeina bæði íbúum og starfsfólki hvernig skuli bregðast við ef grunur vaknar um misferli á 

vinnustað eða illa er farið með fjármuni borgarinnar. Borgarráð hefur komið fyrir 

svokölluðum flautuhnappi á vef Reykjavíkurborgar og þegar smellt er á hann þá koma upp 

leiðbeiningar um hvað skuli gera ef grunur leikur á að misferli sé til staðar. Skrifstofa Innri 

endurskoðunar gerir ráð fyrir í starfsreglum sínum að hún annist skoðun á slíkum málum. Það 

er svo hlutverk Innri endurskoðunar að ákvarða hvernig mál skulu rannsökuð og hver annist 

rannsókn hvort heldur sem grunur um misferli hefur komið í gegnum ábendingaferli eða með 
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úttekt Innri endurskoðunar. Ef frekari grunur kemur upp eftir nánari skoðun þá leggur Innri 

endurskoðun málið fyrir borgarráð í samstarfi við borgarlögmann. Lögmætri starfsemi 

borgarinnar er haldið í skefjum með þessum aðferðum og byggir hún undir traust borgarbúa á 

meðferð borgarinnar á skattfé og stjórnun borgarinnar (Reykjavíkurborg, 2012).  

Gert er ráð fyrir að starfsmenn Innri endurskoðunar hafi næga þekkingu til að greina 

vísbendingar um að hætta geti verið á misferli en ekki er ætlast til þess að þeir hafi 

sérfræðiþekkingu á þeim málum. Að meðaltali þá hefur komið ein ábending frá 

starfsmönnum og íbúum á mánuði til Innri endurskoðunar en allar þær ábendingar sem berast 

til Innri endurskoðunar eru metnar. Flautuhnappurinn hefur sýnt fram á þá nauðsyn að hafa 

þennan möguleika á heimasíðu borgarinnar (Reykjavíkurborg, 2012). 

6. Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem var notuð við rannsóknina. Fjallað 

verður um rannsóknaraðferð, framkvæmd, gagnasöfnun, skráningu og úrvinnslu. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast var við að svara eru: 

 Hvernig er innra eftirliti háttað í bókhaldsdeild Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar? 

 Eru verkferlar reikninga í bókhaldsdeild Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar til 

staðar og eru þeir nýttir? 

6.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknir í heimi félagsvísinda byggjast á tveimur megin aðferðum, megindlegum og 

eigindlegum. Eigindlegar rannsóknir byggja á viðtölum en ekki á tilgátum eða kenningum 

sem eiga að skoða marktækan mun. Tilgangur rannsóknarinnar er að fá fram þekkingu og 

túlkun viðmælanda á ákveðnu efni en ekki að styðja þekkingu rannsakandans. Niðurstöður 

eigindlegra rannsókna eru því ekki settar fram á tölfræðilegu formi heldur með túlkunum 

rannsakanda. Ekki er hægt að færa niðurstöður sem koma út úr eigindlegri rannsókn yfir á 

stærri hóp heldur eiga þessar rannsóknir að veita dýpri innsýn í það viðfangsefni sem til 

rannsóknar er (Félagsvísindastofnun HÍ, 2014). 

Megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á að sett sé fram kenning eða tilgáta og tilgangur 

rannsóknarinnar er að styðja eða hafna þeirri kenningu með könnun eða tilraun. Þær eru 

notaðar til að safna tölulegum gögnum og niðurstöður rannsóknarinnar eru svo settar fram á 

tölulegan hátt og útskýrðar með gröfum og töflum (Félagsvísindastofnun HÍ, 2014). 

Í þessari rannsókn er ætlunin að leita svara við hvernig innra eftirliti er háttað í bókhaldsdeild 

Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar og einnig hvort verkferlar séu til staðar, hvernig og 
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hvort þeir eru almennt nýttir í starfseminni. Aðferðin sem var notast við fellur undir 

eigindlegt rannsóknarferli (qualitative research methods). Þar sem sú aðferð hentar betur en 

megindlegt rannsóknarferli (quantitative research methods) þegar verið er að greina og skýra 

tiltekið viðfangsefni (Marshall, M. N., 1996). Rannsóknin var tvíþætt annars vegar var 

notaður spurningalisti og hins vegar var gögnum safnað með áhorfi (observations technique). 

Fylgst var með störfum bókara og bókhaldsfulltrúa til að reyna að komast að því hvernig 

daglegum störfum þeirra væri háttað en þessi rannsóknaraðferð er oft notuð í eigindlegum 

rannsóknum og felur í sér að fylgst sé með hegðun einstaklinga eða hópa við ákveðnar 

aðstæður (PMR Research, e.d.). Rannsakandi skoðaði einnig handbók og sameiginlegt drif 

fyrir bókhaldsdeild FMS og fór yfir þá ferla sem hann fann þar og tengdust rannsókninni. 

6.2 Þátttakendur 

Það þarf að velja úrtak fyrir rannsókn óháð því hvaða rannsóknaferli er valið en algengast er 

að notast við þrjár tegundir úrtaka í eigindlegum rannsóknum. Hentugleika úrtak 

(convenience sampling), snjóboltaúrtak (snowball sampling) eða markmiðsúrtak (purposive 

sampling). Í hentugleika úrtaki notast rannsakendur við úrtak sem stendur þeim næst eða þeir 

geta nálgast á auðveldan hátt. Í snjóboltaúrtaki eru nokkrir þátttakendur fengnir til að benda á 

aðra með líka eiginleika og þeir sjálfir hafa eða jafnvel andstæður ef rannsóknin þarfnast þess 

með. Í sérvöldu úrtaki eru þátttakendur valdir út frá einstöku sviði sem tengist rannsókninni 

til dæmis reynslu, persónueinkennum eða þekkingu á einstöku sviði (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). Í þessari rannsókn var úrtakið sérvalið þar sem nauðsynlegt var 

fyrir rannsóknina að þátttakendur hefðu ákveðna þekkingu og reynslu á viðfangsefninu svo 

þeir gætu svarað þeim spurningum sem leitast var við að svara. 

Valdir voru 10 þátttakendur út frá því hvaða starfi þeir gegna í bókhaldsdeild 

Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Alls fengu fjórir bókarar, fjórir bókhaldsfulltrúar, 

Agresso sérfræðingur og deildarstjóri bókhaldsdeildar sendar spurningar. 

6.3 Mælitæki 

Í upphafi voru hannaðir tveir spurningalistar sem voru sendir til leiðbeinanda til samþykktar. 

Þeir voru síðan endurbættir eftir athugasemdum leiðbeinandans. Í heildina voru þetta 25 

spurningar. Annar spurningalistinn innihélt 16 spurningar og var hann sendur til bókara, 

bókhaldsfulltrúa og Agresso sérfræðings. Hinn spurningalistinn innihélt 21 spurningu og var 

hann sendur deildarstjóra. Þar af voru 11 spurningar sem allir fengu, 5 spurningar sem 
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bókarar, bókhaldsfulltrúar og Agresso sérfærðingur fengu og 9 spurningar sem einungis 

deildarstjóri fékk. 

Spurningalistarnir voru hannaðir með það að markmiði að fá svör við þeim tveimur 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í byrjun. Notast var við opnar spurningar svo 

svörin yrðu fjölbreyttari.  

6.4 Framkvæmd 

Sendur var spurningalisti til þátttakenda í tölvupósti ásamt kynningarbréfi um tilgang og efni 

spurninganna (Viðauki A) þann 13. apríl og viðtakendur beðnir um að svara spurningunum 

og senda svörin til baka. Strax daginn eftir höfðu borist svör frá fjórum þátttakendum, ítrekun 

var send á þá sem ekki höfðu svarað þann 15. apríl með þeirri skýringu að það gæti skipt 

miklu máli fyrir rannsóknina að svör bærust, þar sem ekki væri um marga þátttakendur að 

ræða. Þann 18. apríl höfðu svo borist svör frá 8 þáttakendum af 10, önnur ítrekun var svo 

send þann 19. apríl á þá tvo aðila sem áttu enn eftir að svara en það fengust engin svör frá 

þeim. Svörin voru svo nýtt til þess að meta hvort innra eftirlit bókhaldsdeildarinnar væri virkt 

og í samræmi við þau fræði sem Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar hefur gefið út auk 

þess að komast að því hvort þeir verkferlar sem hafa verið hannaðir og gefnir út séu nýttir á 

þann hátt sem til er ætlast.  

Rannsakandi fékk heimild til að fara í gegnum handbók og sameiginlegt drif FMS. Skoðuð 

voru þau gögn sem lágu fyrir á tímabilinu 29. mars til 1. apríl. Verkferlar, verklagsreglur, 

leiðbeiningar og þess háttar gögn voru skoðuð ásamt því að fylgjast með bókurum og 

bókhaldsfulltrúum að störfum til þess að sjá á hvaða hátt verkin voru unnin og hvort 

verkferlum var fylgt. 

6.5 Niðurstöður 

Ákveðið var að taka svörin frá þátttakendunum saman og búa til samfelldan texta úr þeim svo 

ekki sé hægt að lesa út úr þeim nákvæmlega hver svaraði hverju. 

 

1. Hvert er starf þitt hjá FMS? 

Svarendur skráðu niður starfsheiti sitt en eftirfarandi starfsheiti komu fram: Þrír 

bókhaldsfulltrúar, þrír bókarar, einn Agresso sérfræðingur og einn deildarstjóri. 

 

2. Hvað hefur þú starfað lengi hjá FMS? 

Mislangur starfsaldur er meðal svarenda, frá tveimur árum upp í tæplega tuttugu og fjögur ár. 
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3. Eru til skýrir verkferlar er varða þitt starf? 

Flestir svarendur sögðu að skýrir verkferlar væru til varðandi starf sitt eða að minnsta kosti 

hluta af því nema einn en hann segist hafa unnið við afstemmingar í mörg ár. Einn 

starfsmaður segist einnig hafa verið í vinnuhópi sem var að uppfæra verkferla varðandi 

skráningu reikninga og póst.  

Deildarstjóri segir að það sé til skýr starfslýsing er varðar starf hans. 

 

4. Áttu auðvelt með að nálgast leiðbeiningar, ferla og þess háttar sem tengist starfinu 

þínu? 

Flestir svarenda segjast eiga auðvelt með að nálgast leiðbeiningar, ferla og fleira sem tengist 

starfi sínu og vita hvar hægt er að nálgast þær í handbók FMS og að gögn séu vistuð á 

sameiginlegu drifi. Einn svarenda var ekki viss um hvar hann gat nálgast upplýsingarnar og 

einn segist örugglega geta fundið gögnin ef hann leitaði eftir þeim á sameiginlegu drifi enda 

þótt hann viti ekki nákvæmlega hvar upplýsingarnar er að finna. 

 

5. Nýtir þú efnið sem er inni á handbók FMS í vinnu þinni, hvernig? 

Svarendur skiptast í tvær fylkingar varðandi svör við spurningunni hvort þeir nýti sér efnið 

sem er inni í handbók FMS. Helmingur nýtir sér efnið sjaldan eða aldrei en helmingur nýtir 

sér efnið á einhvern hátt. Hins vegar er misjafnt hjá þeim sem nýta sér efnið á hvaða hátt þeir 

nýta sér það. Einn svarandi segist nýta sér handbókina til upprifjunar þegar hann er að vinna 

að verkefnum sem hann vinnur sjaldan að, einn vísar í efnið í leiðbeiningum til notenda og 

svörum til innri- og ytri endurskoðenda, einn sækir sér stöðluð bókunarblöð og einn sækir sér 

aðallega eyðublöð þangað inn. Einnig sagðist einn svarenda hafa sótt gamlar leiðbeiningar 

þangað til að uppfæra efnið en uppfærslan hafi ekki skilað sér þangað inn. 

 

6. Hvernig finnst þér að nálgast upplýsingar þar? 

Sá hluti svarenda sem nýtir sér upplýsingarnar eða um helmingur segir að samræma mætti 

efni handbókar og efni innra vefsins betur og það mætti vera auðveldara að nálgast 

upplýsingarnar. Einnig finnst einum svarenda erfitt að leita eftir leiðbeiningum og 

vinnuskjölum þar sem handbókin sé illa skipulögð og engin regla á því hvar skjölin er að 

finna. Einnig gagnrýnir einn svarenda það að leiðbeiningar og ferlar séu oft of gamlir eða 

ekki alveg nógu nákvæmir. 
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7. Er eitthvað sem þú telur að vanti þar inn og þá hvað? 

Flestir voru sammála að það þyrfti að uppfæra þau skjöl sem eru þar inni og hafa þar alltaf 

nýjustu leiðbeiningar og eyðublöð. Einnig telja svarendur að leiðbeiningar mættu veru skýrari 

og betri skilgreiningar á grunnhugtökum í bókhaldinu, eins og hvað er kostnaðarstaður, 

verkefni, verkþáttur o.fl. Einn starfsmaður talar hins vegar um það að hans mati þurfi að 

passa það að drekkja starfsmönnum ekki í ferlum og reglugerðum, en þó verði að vera skýrari 

skilgreiningar á hugtökum. Einnig kom athugasemd um að það mætti benda starfsfólki á að 

nýta sér vefinn sem það vafalaust myndi gera ef efnið væri uppfært reglulega. 

 

8. Telur þú að almennt sé verið að fylgja verkferlum? 

Meiri hluti svarenda telur að almennt sé verið að fylgja verkferlum og að vinnuferlið bjóði 

ekki upp á annað en þeim sé fylgt og yfirmenn sjái til þess. Einn svarenda segist gera ráð fyrir 

að flestir vinni eftir ferlum en að hins vegar séu sumir ferlar óskýrir sem veldur því að allir 

séu ekki að vinna hlutina nákvæmlega eins. Einnig geti verið misbrestur á því að fólk sé að 

fylgja ferlunum þar sem sumir ferlar eru ekki nógu vel kynntir eða úreltir/ekki uppfærðir í 

takt við breytingar á vinnulagi, búnaði eða þjónustu. Einn svarenda telur fólk vera óöruggt 

með að fylgja eftir verkferlum þar sem hann rekur ekki minni til að upplýsingar um hvar 

megi finna ferlana hafi verið sendar út. Hann telur einnig að það mætti senda út reglulegar 

upplýsingar hvar megi finna verkferlana og halda starfsmannafundi þegar verkferlar hafa 

verið uppfærðir og þá kynntir því starfsfólki sem er að vinna eftir þeim. 

 

9. Hvernig er innra eftirliti háttað innan deildarinnar? 

Það kom fram í svörum að einstaklingar eru í einhverjum tilfellum eftirlitsaðilar hvor hjá 

öðrum og sjá um greiningu þegar þeir vinna verkin. Einnig með afstemmingum á 

viðskiptamönnum/birgjum. Bókhaldsfulltrúarnir rýna vel þau gögn og fylgigögn sem þeir fá 

til vinnslu áður en þeir skrá þau. Einn svarenda telur að innra eftirliti sé háttað þannig að 

innra eftirlit komi inn í bókhald á ákveðnum tímapunktum og yfirfari gögn og upplýsingar. 

Einn svarenda segir að Innri endurskoðun sjái um eftirlit með fjárhagskerfinu og að árlega 

séu gerðar ítarlegar úttektir á afmörkuðum þáttum í starfsemi deildarinnar og notkun 

kerfisins. Einnig segir sami svarandi að stjórnendur deildarinnar skoði tölfræðilegar 

upplýsingar um færslur bókara og allar færslur bókara og aðgerðir séu skráðar í kerfið og 

geymdar. Einn svarendanna telur að stjórnendur reyni að finna leiðir til að hámarka skilvirkni 

starfsmanna svo bókarar bóki sem réttast og að lögum og reglum sé fylgt. Einn svarendanna 
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hafði enga hugmynd um hvernig innra eftirliti er háttað innan deildarinnar og einn 

svarendanna hafði aldrei leitt hugann að því. 

Deildarstjóri svaraði þessari spurningu og segir að það sé gert með úrtaksskoðunum, 

samanburði áætlana og rauntalna og fleira. En hins vegar þegar hann er spurður að því hvert 

hans hlutverk sé þegar kemur að innra eftirliti þá lætur hann þeirri spurningu ósvarað. 

 

10. Er innra eftirlit sýnilegt? 

Hluti svarenda taldi innra eftirlit ekki vera sýnilegt en það var sá hluti þeirra sem hafði ekki 

hugmynd um það hvernig innra eftirliti er háttað eða ekki leitt hugann að því. En meiri 

hlutinn telur að innra eftirlitið sé sýnilegt og starfsmenn séu reglulega beðnir um að fylgjast 

með bókun reikninga og samþykktum. Einn svarendanna segir að innra eftirlitið sé vel 

sýnilegt innan þess teymis sem hann vinnur, verk þeirra skarist og fari á milli þeirra og það 

fari oftast tveir aðilar yfir gögnin. Einn svarenda segir að stjórnendur og kerfisstjórar vinni 

náið með innra eftirlitinu á hverju ári og afrakstur eftirlitsins sé skýrsla með ábendingum sem 

er fylgt eftir. Einn aðili telur eftirlitið ekki mjög sýnilegt en heldur að það sé alltaf einhver 

vinna í gangi og að stjórnendur taki tillit til þeirra hugmynda sem starfsmenn leggja til og 

íhuga þær þó svo þær verði ekki alltaf að veruleika. Sami svarandi telur stjórnendur 

einfaldlega vera oft mjög upptekna af mörgum öðrum verkefnum svo þeir geti ekki eins vel 

sinnt innra eftirliti. 

Deildarstjóri segir að væntanlega sé innra eftirlit missýnilegt eftir sviðum/deildum. 

 

11. Hefur þú komið auga á veikleika í innra eftirliti deildarinnar? Hvað þá? 

Allir svarendur voru sammála um að veikleika mætti finna í innra eftirliti innan deildarinnar 

nema einn sem veit ekki hvernig innra eftirlitið vinnur og gat því ekki sagt til um hvort 

veikleika megi finna þar eða ekki. Svarendur nefna að það vanti skýrari verkaskiptingu á 

þeim tímabilum þegar álagstoppar komi upp í deildinni á ákveðnum tímabilum og mikið af 

reikningum og verkefnum hlaðist upp. Útdeilingu verkefna sé ábótavant. Einn svarenda 

nefndi að ekki sé nógu vel fylgst með þegar einhver er í fríi eða hætti störfum og þá berist 

gögn ekki áfram til annarra bókara heldur stoppi þar sem viðkomandi bókari er í fríi. Einn 

svarendanna telur að helsti veikleikinn sé hversu seint endurbætur komi til framkvæmda og 

það gleymist jafnvel að kynna þær ef þær hafa verið gerðar. Einnig séu verkferlar illa kynntir 

og telur hann helstu ástæðuna vera að stjórnendur séu einfaldlega að drukkna í allskyns 

öðrum verkefnum.  
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Deildarstjóri svarar ekki spurningunni um hverjar helstu áhættur og veikleikar í innra eftirliti 

deildarinnar eru að hans mati. 

 

12. Hvað mætti bæta í innra eftirliti bókhaldsdeildarinnar? 

Tveir svarenda höfðu ekki hugmynd um hvernig mætti bæta innra eftirlit 

bókhaldsdeildarinnar en það eru sömu svarendur og þekkja lítið sem ekkert eða vita ekki 

hvernig innra eftirliti er háttað. Einn svarenda taldi að bætt samskipti milli deilda myndu bæta 

innra eftirlit bókhaldsdeildarinnar. Einn svarenda telur að með því að virkja almenna 

starfsmenn í eftirlitinu og biðja um ábendingar frá þeim og til dæmis kalla eftir endurbótum 

geti bætt innra eftirlitið. Sami svarandi telur að Innri endurskoðun þurfi að senda út 

spurningalista um það sem þeir vilji skoða og starfsfólkið eigi að svara þeim með því að vísa 

í verkferla ofl. Einn svarendanna kom með þá hugmynd að auka vinnslu hugmynda með því 

að úthluta einhverjum starfsmanni verkefni og að það þurfi að benda bókurum á mistök þeirra 

í stað þess að senda bara tölvupóst á heildina. 

Deildarstjóri svaraði ekki þessari spurningu. 

 

13. Hversu vel telur þú að fylgst sé með hættu á misferli innan deildarinnar? 

Svarendur voru flestir sammála um að vel sé fylgst með hættu á misferli innan deildarinnar. 

Reikningar séu færðir og síðan samþykktir af 1-3 aðilum sem eigi að koma í veg fyrir misferli 

ef samþykkjandi er ekki sá hinn sami og stofnar til reikningsins. Einn svarenda segir að 

bókhaldsferlar eigi að koma í flestum tilfellum í veg fyrir misferli þar sem alltaf séu tveir 

aðililar eða fleiri utan bókaldsins sem þurfa að samþykkja reikningana áður en til greiðslu 

þeirra kemur og það komi í veg fyrir misferli. Einnig séu aðgangsstýringar, samþykktarferli 

og sjálfvirkar vaktanir, yfirferð gjaldkera á greiðslutillögum og fleiri þættir sem minnka hættu 

á misferli. Einn svarenda var viss um að áhættan á misferli sé í algjöru lágmarki en var hins 

vegar ekki viss um að verið sé að fylgjast með hvort eitthvað misjafnt sé í gangi. Hann segir 

einnig „ætli kerfinu sé ekki bara treyst til að sjá um sig“. 

Deildarstjóri telur að nokkuð vel sé fylgst með hættu á misferli innan deildarinnar og nefnir 

sérstaklega að tvöfalt samþykktarferli reikninga eigi að koma í veg fyrir/minnka líkur á 

misferli. 

 

14. Hvað telur þú vera áhættusamasta atriðið varðandi möguleikann á misferli?  

Svarendur töldu áhættusamasta atriðið varðandi möguleika á misferli vera misnotkun á 

innkaupakortum t.d þeir starfsmenn sem sjá um innkaup noti þau einnig til einkanota og 
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segjast svarendur vita dæmi þess. Einnig var nefnt að vanþekking eða vankunnátta bókara 

gæti verið áhættusöm varðandi möguleikann á misferli eða bókanir sem eru ekki bókaðar í 

samþykktarferli. Einn aðili vildi ekki gefa upp áhættusamasta atriðið af öryggisástæðum. 

Deildarstjóri telur áhættusamasta atriðið varðandi möguleikana á misferli vera slaka yfirferð 

reikninga í samþykktarferli og þegar reikningar eru samþykktir sjálfkrafa. 

 

15. Hvert er ferlið þegar upp kemur misferli? 

Ekki voru allir vissir um hvert ferlið er ef upp kemur misferli. En flestir töldu leiðina vera að 

tilkynna næsta yfirmanni eða yfirmanni viðkomandi sviðs um misferlið. Einn svarenda taldi 

jafnvel að tilkynna eigi Innri endurskoðun um atvikið og það yrði svo í kjölfarið tilkynnt til 

lögreglu og kært.  

Deildarstjóri var spurður að því hvort til séu verklagsreglur um hvernig skuli taka á misferli 

ef það kemur upp innan Fjármálaskrifstofunnar? Hann segir að öll misferli séu tilkynnt Innri 

endurskoðun.  

 

16. Þekkir þú siðareglur Reykjavíkurborgar? 

Aðeins rúmlega helmingur svarenda þekkir siðareglur Reykjavíkurborgar og hefur lesið þær. 

Einn svarandi taldi æskilegt að við ráðningu fengju nýir starfsmenn litla handbók með helstu 

upplýsingum um reglur og siði innan deildarinnar en sá hinn sami þekkir ekki siðareglur 

Reykjavíkurborgar. Einn þeirra sem hefur ekki lesið siðareglurnar gerir hins vegar ráð fyrir 

að þær sé að finna í handbókinni sem er aðgengileg á innra neti Reykjavíkurborgar. Annar 

svarandi sem hefur ekki kynnt sér siðareglurnar telur sínar siðareglur vera oftar en ekki í 

samræmi við almennt samþykkta siðfræði. Svarandinn sagðist hafa flett siðareglunum upp 

eftir að hann fékk spurningarnar og fannst þær einkennast af almennri skynsemi samkvæmt 

sínum persónulegu viðmiðum.  

Deildarstjóri var spurður að hve miklu leyti starfsmenn borgarinnar séu upplýstir um innihald 

siðareglna. Hann segir að nýir starfsmenn fái afhentar siðareglur með ráðningarsamningi, þær 

hafi verið kynntar öllum starfsmönnum og eru fyrirliggjandi á netinu. 

 

17. Hvernig er ferli reikninga í bókhaldsdeild Fjármálaskrifstofunar? 

Deildarstjóri segir að um tvöfalt samþykktarferli sé að ræða. 
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18. Að hve miklu leyti hafa markmið í starfsemi bókhaldsdeildarinnar verið skilgreind 

og kynnt fyrir starfsmönnum? 

Deildarstjóri segir að starfsemi FMS og starfsáætlun sé kynnt á starfsdegi og einnig rædd 

sérstaklega á starfsmannafundum í bókhaldsdeild ef á þurfi að halda. 

 

19. Að hve miklu leyti er áhættustjórnun beitt kerfisbundið? 

Deildarstjóri segir að farið sé eftir henni að miklu leyti og farið hafi verið yfir áhættumat og 

ferla hjá FMS á undanförnum misserum. 

 

20. Hvernig sjáið þið framtíðarþróun í innra eftirliti hjá Fjármálaskrifstofunni? 

Deildarstjóri svaraði ekki þessari spurningu. 

 

21. Er ferli reikninga í samræmi við útgefna verkferla, útskýrðu svar þitt? 

Deildarstjóri segir að reikningar fari í samþykktarferli hjá tveimur til fjórum aðilum eftir 

upphæðum reikninga. 

 

22. Er reglum um innkaup framfylgt af skilgreindum ábyrgðaraðilum? 

Deildarstjóri segir að það sé skýrt samkvæmt reglum að sviðstjórar eða þeir sem þeir 

framselja vald sitt til svo sem fjármálastjórar séu ábyrgðaraðilar. 

 

23. Er reglum um eftirlit um notkun innkaupabeiðna og innkaupakorta framfylgt? 

Deildarstjóri segir að eftirlit með innkaupum, beiðnum og innkaupakortum liggi bæði hjá 

sviðum og FMS. 

 

24. Er upplýsingaflæði varðandi verkferla nægjanlegt? 

Deildarstjóri telur upplýsingaflæði nægjanlegt en það sé hins vegar aldrei fullnægjandi og 

hafi aldrei verið hvort sem notaðir hafi verið fjaðurpennar, tölvupóstur eða eitthvað annað. 

 

25. Er aðgreining starfa skýr? 

Deildarstjóri telur svo vera. 
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7. Umræður 

Í þessum kafla er ætlunin að reyna að svara rannskóknarspurningunum tveimur sem settar 

voru fram í upphafi. 

Fyrri spurningin var Hvernig er innra eftirliti háttað í bókhaldsdeild Fjármálaskrifstofu 

Reykjavíkurborgar? 

Það er alveg skýrt frá hendi Reykjavíkurborgar í hverju innra eftirlit felst og segir í skýrslu 

Innri endurskoðunar að grunnur alls innra eftirlits Reykjavíkurborgar sé eftirlitsumhverfi í 

samstæðu hennar. Viðhorf til innra eftirlits og aðgerðir stjórnenda og stjórnar borgarinnar 

endurspeglast í umhverfi eftirlitsins (Reykjavíkurborg, 2015). Starfsmenn bókhaldsdeildar 

FMS vita hins vegar ekki allir hvað í innra eftirliti felst. Frammistaða starfsmanna þarf að 

vera tengd markmiðum innra eftirlits á þann hátt að ákveðinn starfsmaður þarf að vera 

ábyrgur fyrir afmörkuðum þáttum þess. Eftirfylgni er nauðsynleg og hún fer fram með 

reglulegu mati á frammistöðu einstaklingsins (Herbert V. Baldursson, 2015). Starfsmenn 

þurfa að vera hæfir til að sinna þeim eftirlitsþáttum sem þeir bera ábyrgð á og þeir þurfa að 

hafa tíma til að sinna þeim. Einnig þurfa þeir að hafa þekkingu á stefnu fyrirtækisins og innra 

eftirliti þess (Herbert V. Baldursson, 2015). Deildarstjóri svarar því ekki hvert hans hlutverk 

er þegar kemur að innra eftirliti, ekki er því hægt að segja til um hvort hann þekki ekki sitt 

hluverk í innra eftirliti eða hvort ástæðan sé sú að hann hafi ekki viljað gefa það upp. En 

fræðin segja að stjórn og stjórnendur eigi að bera ábyrgð á innra eftirliti og áhættumati og er 

því lykilatriði að stjórnandi þekki sitt hlutverk vel. Samkvæmt niðurstöðum í skýrslu um mat 

á innra eftirliti Reykjavíkurborgar sem kom út árið 2011 kom fram að stjórnendur þekktu 

almennt ekki nægilega vel til innra eftirlits en tilgangur innra eftirlits er að styðja stjórnendur 

í að ná settum markmiðum og lágmarka áhættu (Reykjavíkurborg, 2011). 

Hugtökunum innra eftirlit og Innri endurskoðun er oft ruglað saman. Eins og fram kemur í 

svörum einstakra starfsmanna um innra eftirlit þá lýsa þeir ferli Innri endurskoðunar. Innri 

endurskoðun er tilvísun í starfseiningu en innra eftirlit er það ferli sem sett er upp til að ná 

tilgreindum markmiðum (Daniela, P. og Attila, T., 2013; Anna Margrét Jóhannesdóttir, 

2014). Upplýsingar um hvað innra eftirlit er og sýnileiki þess virðist vera ábótavant en 

niðurstöður Innri endurskoðunar frá árinu 2011 virðast segja það sama og starfsmenn 

bókhaldsdeildar. En þar segir að upplýsingar um hvað innra eftirlit felur í sér vanti og einnig 

sé skortur á sýnileika þess, þrátt fyrir að margar úttektir Innri endurskoðunar hafi metið virkni 

innra eftirlits. Ítrekað hefur verið bent á mikilvægi þess að sameiginlegur skilningur verði 

milli fagsviða og miðlægra skrifstofa (Reykjavíkurborg, 2011). Veikleikar í innra eftirliti 



27 
 

 

virðast vera vegna þess að skýra verkaskiptingu sé ekki að finna innan deildarinnar, 

verkferlar séu illa kynntir og oft sé mikið álag á starfsfólki og þá skapist hætta á mistökum. 

Ýmsir þættir takmarka gæði innra eftirlits en nokkrir af þeim þáttum eru, þreyta starfsmanna, 

mannleg mistök og kæruleysi (Ríkisendurskoðun, 1998). Þrátt fyrir að innra eftirlit sé til 

staðar þá þarf þekkingin einnig að vera til staðar svo það virki eins og það á að gera. 

Starfsmenn þurfa að hafa þekkingu og tíma til að bregðast við áhættu með viðeigandi 

eftirlitsaðgerðum (Herbert V. Baldursson, 2015). Það sem helst mætti bæta í innra eftirliti 

bókhaldsdeildarinnar er að virkja almenna starfsmenn í eftirlitinu en það er það sem fræðin 

segja til um í innra eftirliti. Allir ferlar hafa verið áhættumetnir og þar kemur fram hver ber 

ábyrgð á hverri og einni aðgerð í ferlinum. En þar sem ekki allir starfsmenn 

bókhaldsdeildarinnar tóku þátt í þessari vinnu þá vantar að kynna þetta eftir að vinnunni lauk 

svo að allir verði meðvitaðir um hlutverk sitt og ábyrgð í eftirlitinu en ekki bara þeir sem 

komu að vinnunni. Aðeins rúmlega helmingur aðspurðra sögðust þekkja siðareglur 

Reykjavíkurborgar og hafa lesið þær. Þetta er áhyggjuefni þar sem þekking á siðareglum er 

undirstaða þess að góð eftirlitsmenning sé viðhöfð (COSO, 2013).  

Seinni spurningin var Eru verkferlar reikninga í bókhaldsdeild Fjármálaskrifstofu 

Reykjavíkurborgar til staðar og eru þeir nýttir? 

Verkferlar reikninga í bókhaldsdeild Reykjavíkurborgar eru til staðar og þá má finna í 

handbók FMS sem er að finna á innri vef borgarinnar og er aðgengileg starfsmönnum hennar. 

Einnig eru verkferlarnir inni á sameiginlegu drifi FMS. Þó flestir viti hvar ferlana er að finna 

þá var einungis helmingur sem nýtti sér efnið sem er að finna í handbók FMS. Flestir voru 

sammála um að það þurfi að uppfæra skjöl inni á handbókinni og að leiðbeiningar mættu vera 

skýrari. Það styður við það sem kom í ljós þegar rannsakandi skoðaði handbókina og 

sameiginlega drifið. Þó verkferlar séu uppfærðir þá eru þeir vistaðir á tveimur mismunandi 

stöðum og ekki er passað upp á að uppfæra á báðum stöðum. Þetta getur skapað það misræmi 

sem um er rætt. Það verður að gæta þess að kynna nýja verkferla þegar þeir hafa verið 

uppfærðir og settir inn á innri vef og í handbók. Einnig þarf að fjarlægja úrelta ferla og 

leiðbeiningar svo ekki skapist misskilningur um vinnulag. Niðurstöðurnar eru þær að 

verkferlar eru til staðar en þeir ekki uppfærðir sem skyldi. Hluti starfsmanna veit hvar 

upplýsingarnar er að finna en nýjar verklagsreglur og kynning til starfsmanna varðandi 

ferlana er ekki fullnægjandi. 
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8. Lokaorð 

Innra eftirliti er ætlað að sinna eftirlitsaðgerðum og leggja mat á áhættu til þess að nýta 

tækifæri og mæta þeirri ógn sem getur steðjað að fyrirtækjum. COSO teningurinn er gott 

hjálpartæki til að vinna að settum rekstrar markmiðum og minnka líkur á að ófyrirséð atvik 

komi upp en innri eftirlitskerfi geta verið misvirk. Þó innra eftirlit sé mjög mikilvægt og 

nauðsynlegt er það háð ákveðnum takmörkunum sem stjórnendur verða að gera sér grein 

fyrir. Tilhneiging hefur verið til að líta á innra eftirlit sem öryggisnet til að fanga þær ógnir 

sem geta skaðað starfsemi fyrirtækis en áhætta tengist öllum rekstri og getur uppruni hennar 

verið utan sem innan fyrirtækisins. Stöðug árverkni í formi eftirlits er hins vegar mikilvæg og 

skiptir höfuð máli að innra eftirlitið sé rétt skipulagt og rétt brugðist við ógnunum og þeim 

tækifærum sem geta komið upp. Stjórnendur bera ábyrgð á að upplýsa starfsmenn sína um 

verkferla, aðgerðir og ábyrgðarsvið en starfsmennirnir sjálfir bera einnig ábyrgð á að miðla 

upplýsingum til næsta yfirmanns eftir atvikum verði þeir varir við veikleika eða frávik innan 

eftirlitskerfisins. Þess vegna er mikilvægt að allir þekki sitt hlutverk innan fyrirtækisins og 

séu vel upplýstir um innra eftirlit og þá verkferla sem snúa að þeim störfum sem þeir sinna. 

Hafa þarf í huga að innra eftirlit er sjaldan sterkara en starfseiningarnar sem sinna því.  
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Viðauki A: Kynningarbréf með spurningalista 
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