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1.0 INNGANGUR 

Framkvæmdasýsla ríkisins hefur frá árinu 
2003 unnið í anda gæðastjórnunar, eins og 
hún er sett fram í alþjóðlega gæðastjórnunar-
staðlinum ISO 9001.  

Í október 2004 tók Framkvæmdasýslan upp 
aðferðafræði samhæfðs árangursmats sem 
hluta af gæðastjórnun sinni og í tengslum við 
það hafa verið sett upp stefnukort og skorkort 
fyrir stofnunina. 

Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir árangri 
Framkvæmdasýslunnar á árinu 2011, bæði 
hvað varðar þjónustu, fjármál, innra starf, 
mannauð og frumkvæði, og er það meðal 
annars gert með því að birta og fjalla um 
niðurstöður mælinga á mælikvörðum í skor-
kortinu. Hver vídd starfseminnar fær umfjöllun 
í sérstökum kafla og í síðasta kaflanum er 
farið yfir hvernig rekstraráætlun ársins 2011 
stóðst, með því að bera saman áætlun og 
rauntölur. 

 

2.0  VÍDDIR STARFSEMINNAR 

Starfsemi Framkvæmdasýslu ríkisins hefur 
verið flokkuð niður í fimm víddir: Þjónustu, 
Fjármál FSR, Innra starf, Mannauð og 
Frumkvæði. Hugmyndin er sú að í hverri vídd 
sé tekið á áhersluatriðum sem stofnunin hefur 
sett fram á viðkomandi sviði.  

Samkvæmt aðferðafræði samhæfðs árangurs-
mats eru innan hverrar víddar sett fram yfir-
markmið, markmið og mælikvarðar sem tengj-
ast þeirri starfsemi eða áherslum sem hver 
vídd skilgreinir.  

Fjallað verður um hverja vídd fyrir sig í þeim 
köflum sem hér fara á eftir. Tekin verða fyrir 
þau verkefni og áhersluatriði sem tilheyra 
víddinni, ásamt þeim markmiðum og mæli-
kvörðum sem þar eru sett fram. 

Í hverjum kafla er sýnd skjámynd af niður-
stöðum skorkortsins til frekari skýringar. 

 

 

 

 

 

Skorkort: Skjámynd af inngangssíðu Skorkorts FSR árið 2011. 
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3.0  ÞJÓNUSTA 

3.1 Mælikvarðar 

 

 

Hér er sýnt hvernig skorkort FSR lítur út fyrir þjónustuvíddina árið 2011. Síðan er fjallað um hvern 
mælikvarða og stöðu hans í lok ársins. 

 

 

Skjámynd af síðu Skorkorts FSR árið 2011, sem sýnir þjónustuvíddina með markmiðum og mælikvörðum. 

 

 

3.1.1 Fjöldi frétta á vef FSR 

FSR er þjónustustofnun og mikilvægt að hún 
miðli sem bestum upplýsingum um starfsemi 
sína til viðskiptavina sinna og almennings. 
Mælikvarðinn mælir fjölda birtra frétta á vef 
FSR og var gert ráð fyrir 40 fréttum yfir árið. 
Séu fréttir færri en 39 verður mælikvarðinn á 
gulu svæði og verði fréttir færri en 30 verður 
mælikvarðinn rauður.  
 
Niðurstaða mælinga var 47 fréttir sem gefur 
grænt svæði.   

 



ÁRANGURSSKÝRSLA 2011 
   

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS                                                                                                                                              6  

 

 

3.1.2 Verkfundagerðir á verkefnavef 

Framkvæmdasýslan leggur áherslu sem 
þjónustuaðili á að fulltrúar ráðuneytanna og 
stofnana þeirra hafi ávallt réttar upplýsingar 
um stöðu þeirra verkefna sem FSR er með í 
vinnslu fyrir þau hverju sinni. Til að tryggja 
góða miðlun upplýsinga um gang verka til 
viðskiptavina skal vista verkfundargerðir á 
verkefnavef og stefnt að 2 verkfundagerðum á 
mánuði í hverju verki. 

Þessi mælikvarði er skoðaður ársfjórðungs-
lega. Ef markmiðið næst í 80% eða fleiri verka 
þá næst grænn litur, í yfir 65% þá næst gulur 
litur. Færri er rauður. 

Á árinu 2011 virðist mikill afturkippur hafa 
komið í vinnulagið frá fyrra ári þegar mark-
miðið var uppfyllt að fullu. Umsjónarmaður 
mælikvarðans fékk einungis upplýsingar frá 
einum verkefnastjóra og dugðu þær ekki til að 
ná máli fyrir mælikvarðann.  Á árinu 2012 
verður lögð áhersla á að fylgja því eftir að 
vinnulagi varðandi fundargerðir verkfunda 
verði fylgt. 

Mælikvarði ársins 2011 er rauður. 

 

 

3.1.3 Hlutfall fjárhagsyfirlita yfirfarið og 
sent til verkkaupa 

Þessi mælikvarði gerir ráð fyrir að 
kostnaðaráætlanir séu yfirfarnar mánaðarlega 
og fjárhagsyfirlitin uppfærð, þar sem það á við. 
Mælikvarði er skoðaður tvisvar á ári. 

Í lok reikningagerðar skal senda yfirlit með 
tölvupósti, þau sett inn á verkefnavef FSR eða 
með öðrum sannanlegum hætti komið til 
verkkaupa. Eftir að verkframkvæmd lýkur og 
þar til skilamati er lokið er ekki ástæða til að 
gefa út fjárhagsyfirlit. 

 

 

 

Markmiðið er 100% en leyft er 5% frávik fyrir 
grænt svæði og 20% frávik fyrir gult svæði. 

Á árinu 2011 tókst að uppfylla skilyrði þessa 
mælikvarða 96% á fyrri hluta árs og 100% á 
síðari hluta ársins og er því litur mælingarinnar 
grænn. 

 

3.1.4 Hlutfall verkefna þar sem frávik 
raunkostnaðar (að frádregnum 
viðbótarverkum) frá áætlun er 
minna en 5% 

Þegar skilamat hefur verið gefið út fyrir 
ákveðið verk er raunkostnaðurinn, án 
kostnaðar við viðbótarverk, borinn saman við 
áætlanir. 

Mælingin er síðan í því fólgin að kanna hversu 
hátt hlutfall lokinna verka hefur haldist innan 
5% viðmiðsins.  

Markmiðið er 100% en leyft er 15% frávik fyrir 
grænt svæði og 35% frávik fyrir gult svæði. 

Gefin voru út ellefu skilamöt á árinu 2011, af 
þeim voru níu innan við 5% frávik eða 82%. 
Mælikvarðinn er því grænn í skorkorti.   
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4.0  FJÁRMÁL FSR 

4.1 Mælikvarðar 

 
 

Hér á eftir verður fjallað um hvern mælikvarða fjármálavíddarinnar og stöðu hans á árinu 2011. Einnig 
er sýnt hvernig skorkort FSR lítur út fyrir víddina. 

 

Skjámynd af síðu Skorkorts FSR árið 2011, sem sýnir fjármálavíddina með markmiðum og mælikvörðum. 

 

4.1.1 Fjöldi greiðsluáætlana sem hlutfall 
af fjölda verka í verklegri 
framkvæmd í umsjón FSR 

Þessi mælikvarði er skoðaður tvisvar á ári og 
sýnir fjölda greiðsluáætlana sem hlutfall af 
fjölda verka í umsjón FSR. Markmiðið er 100% 
en leyft er 10% frávik fyrir grænt svæði og 
30% frávik fyrir gult svæði. 

Greiðsluáætlanir voru til fyrir allar verklegar 
framkvæmdir og er því mælikvarðinn grænn. 

 

 

 

 

 

4.1.2 Fjármagnskostnaður sem hlutfall 
af veltu  

Þessi mælikvarði er skoðaður tvisvar á ári og 
sýnir fjármagnskostnað FSR sem hlutfall af 
veltu. 

Markmiðið er 0% en mjög stíf krafa er gerð 
varðandi þetta hlutfall. Leyft er 0,05% frávik 
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fyrir grænt svæði og 0,1% frávik fyrir gult 
svæði. 

Mælikvarðinn er grænn í báðum mælingum 
ársins og mælist 0%. 

4.1.3 Afskrifaðar kröfur sem hlutfall af 
veltu 

Þessi mælikvarði er skoðaður einu sinni á ári 
og sýnir afskrifaðar kröfur FSR sem hlutfall af 
veltu. 

Markmiðið er 0% en leyft er 0,5% frávik fyrir 
grænt svæði og 2,0% frávik fyrir gult svæði.  

Á árinu 2011 voru engar kröfur afskrifaðar 
þannig að gildi mælikvarðans fyrir árið 2011 er 
0% og hann því grænn. 

 

 

4.1.4 Hlutfallslegt frávik (tap) rauntalna 
frá áætlun 

Rekstraráætlun FSR miðar við að stofnunin sé 
rekin á núlli ár hvert. Verði hagnaður af 
rekstrinum telst ekki um frávik að ræða í þessu 
tilliti. 

Þessi mælikvarði mælir því eingöngu tap á 
rekstri. Markmiðið er 0% en leyft er 4,0% frávik 
fyrir grænt svæði og 10,0% frávik fyrir gult 
svæði.  

Tap varð af rekstrinum árið 2011 svo þessi 
mælikvarði er rauður. 

Frekari umfjöllun um samanburð á rauntölum 
við rekstraráætlun ársins er í kafla 8. 

 

 

 

 

4.1.5 Hlutfallslegt frávik útseldra tíma frá 
áætlun 

Í upphafi hvers árs er gert ráð fyrir að allir 
starfsmenn FSR geri áætlun um vinnu sína. 
Vinnutímar skulu annars vegar flokkaðir í 
“útselda tíma” og hins vegar í “innselda tíma” 
og innan hvors flokksins eru tímarnir síðan 
settir niður á ákveðin verkefni.  Með útseldum 
tímum er átt við þá tíma sem FSR gerir 
reikninga fyrir til sinna verkkaupa, þ.e. 
einungis ráðuneyti og stofnanir þeirra, fyrir 
ýmiss konar þjónustu, bæði ráðgjöf og umsjón 
með framkvæmdum. 

Markmiðið er að áætlun standist 100% en leyft 
er 5% frávik fyrir grænan lit. Frávik upp á 10% 
gefur gulan lit  og hærra frávik rauðan. 

Ánægjulegur viðsnúningur varð varðandi 
þennan mælikvarða frá fyrra ári þegar ekki 
reyndist hægt að framkvæma mælingu vegna 
slælegrar skráningar. Niðurstaðan er frávik 
innan við 5% og því grænn litur í skorkorti. 

4.1.6    Hlutfallslegt frávik innseldra tíma 
frá áætlun 

Með innseldum tímum er átt við þá tíma sem 
starfsmenn FSR verja til innra starfs og 
þróunarvinnu af ýmsu tagi. 

Markmiðið er að áætlun standist 100% en 
leyfð frávik upp á 5% fyrir grænan lit. Frávik 
upp á 10% gefa gulan lit en hærra frávik 
rauðan. 

Eins og með mælikvarðann varðandi útselda 
tíma þá var ekki unnt að gera mælingu á árinu 
2010 en á því varð breyting 2011. Áætlun 
stóðst vel og var vel innan græna svæðisins 
þar til á síðasta ársfjórðungi þegar verkefna-
staða stofnunarinnar versnaði til muna. 
Endanleg niðurstaða er því gulur litur í 
skorkorti. 
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5.0  INNRA STARF 

5.1 Mælikvarðar 

Hér á eftir verður fjallað um hvern mælikvarða 
víddarinnar um innra starf 2011 og stöðu hans  

 

 

 

 

á árinu. Einnig er sýnt hvernig skorkort FSR 
lítur út fyrir víddina. 

 

 

 Skjámynd af síðu Skorkorts FSR árið 2011 sem sýnir víddina fyrir innra starf með markmiðum og mælikvörðum. 

 

5.1.1 Gæðastjórnunarkerfi FSR vottað  

Fyrir árslok 2004 var gerður samningur við 
Vottun hf. um vottun gæðastjórnunarkerfis 
FSR. Ýmsar hindranir hafa verið í veginum á 
vottunarleiðinni en á árinu 2011 var lögð 
umfangsmikil vinna í að endurskilgreina marga 
ferla innan kerfisins og festa í sessi með það 
fyrir augum að ná vottun fyrir árslok.. 

Á árinu fóru fram umfangsmiklar innri úttektir 
hjá stofnuninni og síðan forúttekt á 
haustmánuðum sem Vottun hf. sá um. Mikil 
úrbótavinna fór fram í kjölfarið en endanleg 
vottunarúttekt náðist ekki fyrir áramót. 

Mælikvarðinn er því rauður. 

 

5.1.2 Samanlagður fjöldi frétta á 
fréttaveitu og frétta frá 
starfsmannafélaginu Auðvitað 

Markviss og áreiðanleg upplýsingamiðlun 
innan stofnunarinnar er mikilvægt markmið til 
að auka gæði innra starfs hennar. Til að ná því 
markmiði var stefnt að því að samanlagður 
fjöldi frétta af starfi stofnunarinnar á innri 
fréttaveitu og frétta af starfi starfsmanna-
félagsins yrði 30 talsins.  

Markmiðið um 30 fréttir gæfi grænan lit, 20-29 
fréttir gulan en færri fréttir rauðan. Saman-
lagður fjöldi fréttanna varð 45 svo mæli-
kvarðinn er grænn í skorkorti.  

 

5.1.3  Fjöldi fundargerða faghópa á 
Verkefnavefnum 

Á árinu 2011 var eins og fyrri ár gert ráð fyrir 
vissum fundafjölda hjá hverjum faghópi yfir 
árið en faghópar innan FSR eru forstjóra til 
ráðgjafar á viðkomandi sviðum ásamt því sem 
þeir aðstoða við gerð mælikvarða fyrir 
Skorkort FSR á sínu sviði.  

Til að efla upplýsingamiðlun innan 
stofnunarinnar var mælikvarðinn um fjölda 
fundargerða faghópa á verkefnavef settur upp. 
Árið 2011 var gert ráð fyrir að faghópar 
funduðu mánaðarlega tíu mánuði ársins sem 
var fækkun um tvo fundi frá fyrra ári. 

Mælikvarðinn byggir á reiknuðu meðaltali 
fjölda funda á ári samkvæmt fundargerðum. 
Markmiðið er 100% eða tíu fundir en leyft 
frávik þannig að átta fundir gæfu grænt. Fimm 
fundir skyldu gefa gult svæði en færri rautt.  

Niðurstaða talningar á Verkefnavef er að 
meðalfjöldi faghópsfunda er 2,7 fundir yfir árið 
og því rauður litur í skorkorti.  
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6.0  MANNAUÐUR 

6.1 Mælikvarðar 

Hér á eftir verður fjallað um hvern mælikvarða 
mannauðsvíddarinnar 2011 og stöðu hvers um  

 

 

 

 

sig á árinu. Einnig er sýnt hvernig skorkort 
FSR lítur út fyrir víddina. 

 

  

Skjámynd af síðu Skorkorts FSR árið 2011, sem sýnir mannauðsvíddina með markmiðum og mælikvörðum. 

 

6.1.1 Fjöldi starfsmannasamtala á ári 
sem hlutfall af starfsmannafjölda 

Þessi mælikvarði, sem skoðaður er einu sinni 
á ári, sýnir fjölda starfsmannasamtala á ári 
sem hlutfall af starfsmannafjölda. Mælikvarð-
inn er grænn ef rætt er við a.m.k. 80% starfs-
manna og gulur ef hlutfallið er milli 60 og 80%.  

Mikil umskipti urðu frá fyrra ári þegar 90% 
starfsmanna fóru í starfsmannasamtal því árið 
2011 reyndust engin starfmannasamtöl hafa 
farið fram. 

Mælikvarðinn er því rauður fyrir árið 2011. 

6.1.2 Námskeið í skyndihjálp fyrir 
starfsmenn FSR. 

Til að stuðla að símenntun og efla þekkingu 
innan stofnunarinnar á skyndihjálp var sett það 
markmið að fá viðurkenndan aðila til að halda 
námskeið í skyndihjálp sem öllum starfs-
mönnum stæði til boða að sækja. Gert var ráð 
fyrir að námskeiðið yrði haldið fyrir september-
lok.  

 

 

 

 

Mælingin er einföld, grænt svæði fæst fyrir að 
halda námskeið fyrir tilskildan tíma annars 
rautt. 

Allir starfsmenn tóku þátt í námskeiðinu sem 
haldið var af Rauða krossinum og því er 
mælingin græn. 

6.1.3 Hlutfall starfsmanna sem sótt hefur 
sér símenntun á árinu. 

Þessi mælikvarði er skoðaður í lok ársins og 
mælir hversu margir starfsmen hafa nýtt sér 
möguleika til símenntunar  en áætlað er fyrir 
símenntun í rekstraráætlun stofnunarinnar fyrir 
hvert ár.  
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Ef 80% starfsmanna eða fleiri nýta sér 
símenntunarsjóðinn fæst grænn litur, 50-79% 
gefa gulan en færri rauðan lit. 

Mæling ársins 2011 sýndi að 65% 
starfsmanna hafði nýtt sjóðinn og er því 
mælikvarðinn gulur. 

6.1.4 Fundir með verkefnastjórum um 
framkvæmd og eftirfylgni 
öryggisáætlana   

Í samræmi við markmiðið um að viðhalda og 
efla sérþekkingu innan FSR vildil stofnunin 
efla og viðhalda þekkingu verkefnastjóra í gerð 
öryggis- og heilbrigðisáætlana. Halda skyldi 
amk. tvo fundi  verkefnastjóra á árinu 2011 um 
framkvæmd og eftirfylgni öryggisáætlana á 
verkstað.  

Mælikvarðinn skyldi skoðaður einu sinni og 
fæst grænn litur fyrir tvo fundi, gulur fyrir einn 
fund en rauður ef enginn fundur er haldinn.  

 

 

 

 

 

 

Niðurstaðan var alger umsnúningur frá fyrra 
ári, þegar mælikvarðinn var grænn, yfir í að 
verða rauður fyrir árið 2011 þar sem engir 
fundir voru haldnir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.0  FRUMKVÆÐI 

7.1 Mælikvarðar 

Hér á eftir verður fjallað um hvern mælikvarða frumkvæðisvíddarinnar og stöðu hans á árinu. Einnig 
er sýnt hvernig skorkort FSR lítur út fyrir víddina 
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   Skjámynd af síðu Skorkorts FSR árið 2011, sem sýnir frumkvæðisvíddina með markmiðum og mælikvörðum. 
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7.1.1 Gerð flæðirit og stöðluð form fyrir 
frumathuganir 

Í samræmi við markmiðið um aukin gæði og 
hagræðingu í vinnslu frumathugana var ákveð-
ið að á árinu yrðu endurskoðuð stöðluð form 
og yfirlit yfir þau gögn sem til eru um 
frumathugun í GoPro, S-drifi og í Rekstrar-
handbók, alls sjö verkefni. 

Mælikvarðinn er skoðaður einu sinni á árinu. 
Stefnt var að 100% árangri en fimm form eða 
fleiri gefa grænan lit, þrjú gefa gulan annars 
verður mælikvarðinn rauður.  

Niðurstaða mælingar ársins var að 3 
verkefnum var lokið og því er mælikvarðinn 
gulur. 

 

 

 

7.1.2 Hlutfall umsagna um áætlunargerð 
þar sem FSR kemur að málum 

Markmið FSR er að þróa samstarf við verk-
kaupa um framkvæmd áætlunargerðar, 
innihald og framsetningu ráðgjafasamninga. Til 
að mæla árangur við innleiðingu þess vinnu-
lags eru taldar þær umsagnir sem FSR vinnur 
yfir árið.  

Mælikvarðinn er skoðaður árlega og hafi FSR 
gert umsagnir í 80% tilvika eða fleiri fæst 
grænn litur, ef hlutfallið fer niður í 70% fæst 
gulur litur annars rauður.  

Niðurstaða ársins er að hlutfallið er 100% og 
því er mælikvarðinn grænn. 

 

 

7.1.3 Öryggisfulltrúi FSR kannar 
framfylgni öryggisreglna á 
verkstöðum 

FSR leggur áherslu á að öryggisreglum sé 
framfylgt á verkstað til að draga sem mest úr 
slysahættu. Til að ná því markmiði var áætlað 
að öryggisfulltrúi FSR heimsækti hvern 
verkstað einu sinni og skoðaði hvort 
almennum öryggisreglum væri framfylgt og 
gæfi umsögn. Heimsókn á 90% eða fleiri 
verkstaða gefur grænt, 75-89% gefur gult, 
færri rautt. 

Öryggisfulltrúi fór í heimsókn á tvo verkstaði af 
fimm. Það gerir 40% og rauðan lit í skorkorti 
ársins. 

 

7.1.4 Verklagsregla um notkun 
öryggisbúnaðar á verkstað 

Í samræmi við þá áherslu sem FSR leggur á 
að draga úr slysahættu var ákveðið að 
öryggisfulltrúi FSR útbyggi verklagsreglu um 
notkun öryggisbúnaðar á verkstað.  
Verklagsregla þessi átti að vera tilbúin fyrir 1. 
júlí 2010. 

Verklagsreglan var úrbúin og er því 
mælikvarðinn grænn. 

 

 

 

7.1.5 Viðhald og þróun kostnaðarbanka 
FSR 

FSR telur mikilvægt að auka trúverðugleika og 
nákvæmni kostnaðaráætlana þannig að það 
séu til öruggari upplýsingar um grundvallar-
framkvæmdir, slíkt er meðal annars gert með 
því að viðhalda og þróa kostnaðarbanka FSR.  

Mælikvarðinn er skoðaður einu sinni á ári og 
er hlutfall verka sem hafa verið uppfærð í 
kostnaðarbankann. Stefnt er að 100% árangri 
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en leyfð 5% frávik fyrir grænt svæði og 15% 
fyrir gult. 

Niðurstaða mælingar ársins 2011 er 100% 
árangur og fær mælikvarðinn því grænan lit. 

 

7.1.6 Innleiðing BIM 

Innleiðing BIM á Íslandi er mikið átaksverkefni 
sem FSR hefur leitt til þessa. Til að fylgjast 
með árangri við innleiðingu var talinn fjöldi 
funda BIM Ísland sem FSR tekur þátt í. Gert 
var ráð fyrir sex fundum ársfjórðungslega, 
fimm fundir gæfu græna mælingu, þrír gæfu 
gula en færri rauða. 

Mæling leiðir í ljós að fimm fundir voru haldnir 
á hverjum ársfjórðungi og er því mælikvarðinn 
grænn. 

 

7.1.7 Öryggisfulltrúi gerir úttekt á ÖHU 
áætlunum 

FSR leggur áherslu á  að ÖHU áætlanir 
uppfylli þær kröfur sem gerðar eru. 
Mælikvarðinn gerði ráð fyrir að öryggisfulltrúi 
FSR kallaði  inn af handahófi a.m.k. 3 ÖHU 
áætlanir í ólíkum verkum, færi yfir þær og 
gerði athugasemdir og/eða gæfi ábendingar 
um það sem betur mætti fara. Fyrir þrjár 
yfirfarnar áætlanir fengist grænn litur, gulur 
fyrir tvær áætlanir annars rauður.  
 
Niðurstaða ársins var að öryggisfulltrúi 
innkallaði og fór yfir þrjár áætlanir og því er 
litur mælikvarðans grænn.  
 

7.1.8 ÖHU áætlanir í verkum 

FSR tekur þátt í innleiðingu og þróun öryggis- 
heilbrigðis- og umhverfismála (vinnuumhverfi) í 
íslenskum byggingariðnaði. Stefnt er að því að 
ofangreindar áætlanir séu gerðar í öllum verk-
um. Stefnt er að því að auka samstarf við aðra 
verkkaupa á þessu sviði sem og Vinnu-
málastofnun. 

Mælikvarðinn gerir ráð fyrir að verkefnastjórar 
gefi yfirlit um verk sem þeir eru ábyrgir fyrir og 
hvort verktaki hafi skilað ÖHU áætlun. 
Mælikvarðinn er skoðaður árlega og er stefnt 
að 100% árangri. Leyft er þó 10% frávik fyrir 
grænt svæði og 20% fyrir gult. 

Niðurstaða mælingar ársins er að ÖHU 
áætlanir voru gerðar í öllum verkum og því er 
mælikvarðinn grænn. 

 

7.1.9 Gæðabókhald hönnuða og 
verktaka 

Hönnuðir og verktakar eiga, í verkum sem 
FSR hefur umsjón með, að skila í upphafi 
verkefnis svonefndri verkmöppu gæðakerfis.  
Á árinu 2011 átti að halda áfram að koma 
þessu kerfi í eðlilegan farveg þannig að 
verkmöppurnar verði lifandi gögn á verkstað. 
Áætlað var að funda sérstaklega um málefnið 
til að yfirfara stefnu FSR um hvernig megi 
auka gæði í hönnun og framkvæmd verklegra 
framkvæmda. 

Mælikvarðinn er einfaldlega grænn ef fundur 
er haldinn en annars rauður. 

Fundurinn var ekki haldinn og er því niður-
staðan rauður litur í skorkorti. 

 

 

 

7.1.9 Kynning fyrir samstarfsaðilum. 

Frá árinu 2003 hafa verið gerðar kröfur í 
útboðsverkum á vegum FSR um að verktakar 
vinni í anda gæðastjórnunar. Mjög misjafnt er 
hvernig verktökum hefur tekist að uppfylla 
þessar kröfur, en mikið hefur þó áunnist á 
síðastliðnum árum. Til að uppfylla það mark-
mið að innleiða gæðastjórnun í hönnun og 
verklegum framkvæmdum var áætlað að 
Samtökum iðnaðarins yrði ritað bréf í þeim 
tilgangi að auka vitund verktaka um kröfur 
FSR til gæðastjórnunar.  

Mælikvarðinn yrði grænn ef bréfið yrði sent en 
annars rauður.  

Niðurstaða ársins er að bréfið var ekki sent og 
því er mælikvarðinn rauður í skorkorti ársins. 
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7.1.11 Markmið FSR um slysalausa 
vinnustaði kynnt fyrir SI. 

FSR stefnir að því með markvissum hætti að 
allir vinnustaðir í verkum sem FSR hefur 
umsjón og eftirlit með verði slysalausir. 
Mælikvarðinn er að SI verði sent bréf sem 
kynni markmið FSR um slysalausa vinnustaði 
sem óskað verði eftir að SI sendi áfram til allra 
meðlima SI.  

Mælikvarðinn er skoðaður árlega og gefur 
útsent bréf grænt svæði annars rautt. 

Bréfið var ekki sent árið 2011 svo niðurstaða 
ársins er rauður mælikvarði. 

 

7.1.12 Fjöldi verka á Verkefnavef 

Öll útseld verk, yfir 30 milljónum, sem FSR 
hefur umsjón með eiga að vera vistuð á 
Verkefnavef. Þessum mælikvarða er ætlað að 
bera saman fjölda virkra verka á vefnum og 
fjölda virkra verka í verkbókhaldi sem fara yfir 
30 milljónir króna. Mælingin fer fram einu sinni 
á ári og er stefnt að 100% árangri. Leyfð eru 
þó 10% frávik fyrir grænt svæði og 20% fyrir 
gult.  

Á árinu 2011 voru 22 virk verk í verkbókhaldi 
yfir 30 milljónum og af þeim voru 11 á 
verkefnavef eða 50%. Mælikvarðinn er því 
rauður fyrir árið. 

 

 

7.1.13 Minnkuð orkunotkun 

Framkvæmdasýslan ætlaði að sýna frumkvæði 
í umhverfismálum með því að minnka orku-
notkun innan FSR á árinu 2011 miðað við árið 
2010. 

Mælingin er árleg innkaup orku á hvern starfs-
mann miðað við árið áður. Minni innkaup á 
orku árið 2011 miðað við 2010 gefa grænt 
svæði, óbreytt innkaup á orku gefa gult og 
meiri innkaup orku gefa rautt. 

Niðurstaða mælingar fyrir árið 2011 er að 
orkuinnkaup FSR minnkuðu um 1% á árinu og 
næst því grænn litur á mælikvarðann. 

 

 

7.1.14 Árlegt hlutfall verkefna í 
umhverfisvottunarferli 

FSR stefndi að því á árinu að sýna frumkvæði 
í því að koma byggingaverkefnum á hennar 
vegum í gegnum umhverfisvottunarferli.  

Mælikvarðinn ber saman fjölda verka í 
umhverfisvottunarferli milli áranna 2010 og 
2011. Óbreytt hlutfall gefur gulan lit, hærra 
hlutfall grænan en minnkað hlutfall rauðan.. 

Niðurstaða ársins er lækkað hlutfall, en 2010 
var það 26% en einungis 6% árið 2011. 
Mælikvarðinn er því rauður. 
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8.0 Samanburður rauntalna við rekstraráætlun fyrir árið 2011 

Hér að neðan má sjá samanburð rauntalna við rekstraráætlun Framkvæmdasýslu ríkisins 
fyrir árið 2011. Í köflum 8.1 til 8.10 verður fjallað nánar um hvern greiðslulið. 

 

Áætlun ársins Rekstrarliður Rauntölur ársins Frávik 

176.867.712 01 Laun 165.627.937 -6% 

137.230.140 011 Dagvinna 121.218.154 -12% 

947.760 013 Aukagreiðslur 9.576.631 910% 

0 014 Yfirvinna 2.338.594  - 

38.689.812 015 Launatengd gjöld 32.494.558 -16% 

21.500.000 02 Ferðir og fundir 20.015.124 -7% 

3.500.000 021 Ferða og dvalarkostnaður innanlands 2.330.192 -33% 

7.000.000 022 Ferða og dvalarkostnaður erlendis 9.800.213 40% 

3.000.000 023 Fundir, námskeið og risna 3.688.518 23% 

8.000.000 024 Akstur 4.196.201 -48% 

3.800.000 03 Rekstrarvörur 4.068.402 7% 

300.000 031 Tímarit, blöð og bækur 364.938 22% 

1.500.000 032 Skrifstofuvörur og áhöld 1.957.448 30% 

2.000.000 033 Aðrar vörur 1.746.016 -13% 

25.500.000 04 Aðkeypt þjónusta 32.806.968 29% 

7.000.000 041 Tölvu- og kerfisfræðiþjónusta 8.541.928 22% 

10.000.000 042 Önnur sérfræðiþjónusta 14.299.049 43% 

7.000.000 043 Sími og ýmis leigugjöld 8.718.004 25% 

1.500.000 044 Prentun,póstur, augl., flutningar 1.247.987 -17% 

8.300.000 05 Húsnæði 6.906.668 -17% 

8.000.000 051 Húsaleiga og aðk. ræsting 6.619.247 -17% 

300.000 052 Rafmagn og heitt vatn 287.421 -4% 

350.000 06 Bifreiðar og vélar 236.534 -32% 

0 061 Verkstæði og varahlutir 1.590  - 

200.000 062 Brensluefni og olíur 140.934 -30% 

150.000 063 Tryggingar og skattar 94.010 -37% 

2.000.000 07 Rekstrarkostnaður 3.558.553 78% 

0 071 Vextir, bætur, skattar 575.594  - 

1.000.000 072 Eignakaup 2.364.859 136% 

1.000.000 073 Tilfærslur 618.100 -38% 

238.317.712 Rekstrarkostnaður alls 233.220.186 -2% 

-229.310.000 08 Sértekjur -204.099.282 -11% 

        

9.007.712 Rekstrarniðurstaða neikvæð 29.120.904   

 

  



ÁRANGURSSKÝRSLA 2011 
   

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS                                                                                                                                              17  

8.1 Laun 

Á árinu 2011 var ekki mikil hreyfing á starfs-
fólki. Jón Heiðar Gestsson, verkefnastjóri  
hætti einn störfum og enginn nýr var ráðinn. 
Dagvinnulaun voru því undir áætlun. Ekki var 
áætlað fyrir neinni yfirvinnu í samræmi við 
tilmæli frá fjármálaráðuneytinu og vinnureglur 
Framkvæmdasýslunnar, en eftir samninga-
viðræður við starfsmenn, með þátttöku fulltrúa  
stéttarfélaga, var fallist á að greiða upp-
safnaða yfirvinnu starfsmanna og leiðrétta 
hana einnig afturvirkt. Liðurinn „Aukagreiðslur“ 
endurspeglar þessa aðgerð. 

8.2 Ferðir og fundir 

Ferðakostnaður innanlands samanstendur af 
ferðum stjórnenda FSR á fundi eða opnanir 
mannvirkja úti á landi.   Þessi liður var nokkuð 
undir áætlun.  

Framkvæmdasýsla ríkisins er aðili að norrænu 
samstarfi, eins og NKS, NKU og NBD auk 
annars evrópusamstarfs og alþjóðasamstarfs. 
Þetta samstarf kallar á ferðir til útlanda á fundi 
og ráðstefnur. Kostnaður við ferðir og 
dvalarkostnað erlendis var 40% yfir áætlun 
þetta árið. Áframhaldandi áætlaður niðurskurð-
ur var því ekki raunhæfur. Kostnaður við 
akstur sem skráður er undir þessum lið var 
undir áætlun, en þessi kostnaður er skráður á 
verk þannig að tekjur koma á móti þessum 
kostnaði. Hann hefur því ekki bein áhrif á 
rekstrarafkomu FSR.  

8.3 Almennar rekstrarvörur 

Almennar rekstrarvörur eru ekki stór hluti af 
gjöldum FSR en hélst nokkuð á áætlun, enda 
er ávallt gætt aðhalds í rekstri. 

8.4 Aðkeypt þjónusta 

Þjónustugjöld eru einn stærsti gjaldaliður FSR 
og fóru þau í heild tæp 30% fram úr áætlun.  
Þarna koma til nokkuð stórir kostnaðarliðir 
vegna vinnu til vottunar á gæðakerfi stofn-
unarinnar en einnig vegna afleysingar forstjóra 
í námsleyfi.  Tölvukerfi eru og stórar upphæðir 
og stóðust ekki vonir um verulega lækkun í 
kostnaði vegna innleiðingar á Orra. 

8.5 Húsnæði 

Framkvæmdasýsla ríkisins er til húsa í Borgar-
túni 7A. Kostnaður vegna húsnæðis var 
nokkuð undir áætlun, eða 17%, mestmegnis 
vegna afsláttar af húsaleigu.  

8.6 Bifreiðar og vélar 

Framkvæmdasýsla ríkisins hefur eina bifreið á 
rekstrarleigu. Sú bifreið var endurnýjuð á árinu 
en varð ekki til hækkunar á kostnaði.  

8.7 Vextir, skattar og afskriftir 

Almennt er ekki áætlaður kostnaður vegna 
þessa liðar en þarna féll til kostnaður sem var 
leiðrétting á tvífærðum vaxtatekjum frá fyrra 
ári. Einhver kostnaður féll einnig til vegna 
afsláttar sem var veittur til að loka gömlum 
verkum með óverulegri stöðu. 

8.8 Eignakaup 

Eignakaup urðu nokkru meiri á árinu en gert 
hafði verið ráð fyrir og skýrist það að mestu af 
endurnýjun á tölvubúnaði og öðrum búnaði 
sem í sparnaðarskyni hefur undanfarin ár setið 
á hakanum. 

8.9 Tekjur 

Tekjur Framkvæmdasýslunnar voru um 204 
milljónir króna á árinu 2011 sem er um 11% 
lægra en áætlað hafið verið fyrir.  Engin 
framlög voru til stofnunarinnar á fjárlögum. 

8.10 Niðurstaða ársins 

Niðurstaða rekstrar Framkvæmdasýslu ríkisins 
árið 2011 er að rekstrarkostnaður var um 2% 
undir áætlun, en tekjur voru hins vegar um 
11% undir áætlun.  Rekstrarniðurstaðan er því 
neikvæð um 29 milljónir króna en áætlanir 
höfðu gert ráð fyrir rekstrartapi að fjárhæð 9 
milljónir króna.   

Það er von höfunda að skýrsla þessi gefi les-
endum gott yfirlit yfir starfsemi Framkvæmda-
sýslu ríkisins á árinu 2011. 

 

Reykjavík, 3. maí 2012. 

 

 
____________________________________ 

  Óskar Valdimarsson, forstjóri 


