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Inngangur 
Tilgangur þessarar samantektar er að bæta upplýsingamiðlun og gefa mynd af rekstri ÖA. 

Markmiðið er líka  að efla kostnaðarvitund stjórnenda, starfsfólks, íbúa og aðstandenda, enda 

vitað að aukin kostnaðarvitund hefur áhrif á útgjöld. 

Stærsti útgjaldaliður Öldrunarheimila Akureyrar (ÖA) eru laun og launatengd gjöld. Á 

heimilunum starfa um 320 manns yfir vetrartímann í um 206 til 210 stöðugildum og með 

sumarstörfum verða rúmlega 400 nöfn á launaskrá í um 270 stöðugildum. Kynjahlutfallið er 

ójafnt og hallar verulega á karla en þeir eru um 6% starfsmanna, 94% starfsmanna eru konur. 

Meðalaldur starfsmanna er 43 ár. 

Rekstri ÖA er skipt upp í kostnaðarstöðvar. Í daglegu tali eru kostnaðarstöðvarnar heimili 

íbúa með fasta eða tímabundna búsetu, eldhús, þvottahús, skrifstofa, iðju- og félagsstarf og 

dagþjálfun. Aðrar kostnaðarstöðvar eru Hjúkrunarheimilið Hlíð sem er sameiginlegur 

kostnaður allra kostnaðarstöðva í Austurbyggð 17, s.s. rafmagn og hiti. 

Íbúar ÖA eru um 183 dag hvern, 65% konur og 35% karlar. Meðalaldur íbúa er 87 ár. Á 

fyrstu sex mánuðum ársins hafa 148 íbúar flutt til ÖA í fasta búsetu eða í skammtímadvöl. ÖA 

rekur einnig dagþjálfun. Í hana koma gestir sem njóta starfsins yfir daginn. Fjöldi 

dagþjálfunargesta er frá 82 til 86 á mánuði og eru konur um 70% á móti 30% karla.  

ÖA sinna fjölbreyttu iðju- og félagsstarfi, rekur eigið þvottahús og eldhús. Eldhúsið eldar fyrir 

íbúa og starfsmenn ÖA ásamt því að hægt er að sækja um heimsendingu á mat hjá 

Búsetudeild bæjarins. Eldhúsið matreiðir um 1.200 skammta í heimsendingu að meðaltali á 

mánuði.  

Hér á eftir verður fyrst farið yfir raun stöðu hverrar kostnaðarstöðvar miðað við 

fjárhagsáætlun og gefnar skýringar á liðum sem eru utan áætlunar. Farið verður yfir helstu 

þætti málaflokksins sem eru tekjur, laun, vörukaup og þjónustukaup og útskýrt hvað er á bak 

við valda liði. 
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Málaflokkur 177; Raun / Áætlun 
Í töflu 1 og 2 hér að neðan er yfirlit yfir fjárhagsáætlun 2016 og raun stöðu kostnaðarstöðva 

ÖA miðað við 6 mánuði (janúar - júní). 

 

Tafla 1 Rekstur 2015 og 2016. 

 

 

Öldrunarheimili Akureyrar Tímabil frá janúar til júní 2016
Lyklar Raun 2015 Raun 2016 Áætlun 2016 Notað % ATH

*     Tekjur -936.995.395 -1.032.119.769 -994.421.000 104 1

**     1770100  Tekjur og framlög ÖA -936.995.395 -1.032.119.769 -994.421.000 104 1a

***     Rekstrartekjur -936.995.395 -1.032.119.769 -994.421.000 104

*     Laun og launatengd gjöld 7.000

*     Vörukaup 2.642.804 1.484.778 2.263.500 66

*     Þjónustukaup 15.620.033 14.124.351 14.777.500 96

**     1771110  Raðhús 18.269.837 15.609.129 17.041.000 92

***     Dvalarheimili 18.269.837 15.609.129 17.041.000 92

*     Tekjur -1.387.389 -3.430.064 -1.050.000 327 2

*     Laun og launatengd gjöld 19.856.458 21.967.079 22.587.069 97

*     Vörukaup 13.554.206 13.374.229 12.399.500 108 3

*     Þjónustukaup 126.032.573 122.175.474 125.323.500 97

**     1772120  Hjúkrunarheimilið Hlíð, sameig.158.055.848 154.086.718 159.260.068 97

*     Tekjur -223.444 4

*     Laun og launatengd gjöld 156.939.004 190.127.489 169.426.418 112 5

*     Vörukaup 5.211.110 4.467.762 6.975.500 64

*     Þjónustukaup 22.942.171 22.536.791 22.395.000 101

**     1772150  Reynihlíð - Skógarhlíð 185.092.285 216.908.598 198.796.919 109

*     Tekjur -324.461 -756.819 -420.000 180 6

*     Laun og launatengd gjöld 124.204.636 138.414.203 127.624.145 108 5

*     Vörukaup 5.336.597 4.663.040 5.500.000 85

*     Þjónustukaup 20.936.652 18.642.221 18.635.000 100

**     1772160  Víðihlíð 150.153.424 160.962.645 151.339.145 106

*     Laun og launatengd gjöld 120.752.389 140.050.721 124.838.064 112 5

*     Vörukaup 6.262.508 6.684.351 6.522.500 102 7

*     Þjónustukaup 19.854.194 18.819.636 18.486.000 102 8

**     1772170  Beykihlíð - Asparhlíð 146.869.091 165.554.708 149.846.564 110

*     Tekjur -250.202 -1.413.854 9

*     Laun og launatengd gjöld 118.273.754 142.681.603 127.622.894 112 5

*     Vörukaup 5.813.058 5.977.793 6.151.500 97

*     Þjónustukaup 20.137.009 19.542.546 18.733.500 104 10

**     1772180  Einihlíð - Grenihlíð 143.973.619 166.788.088 152.507.894 109

*     Tekjur -2.135.110 -1.067.715 -800.000 133 11

*     Laun og launatengd gjöld 173.022.208 198.285.920 186.373.089 106 5

*     Vörukaup 17.873.535 17.286.531 17.647.000 98

*     Þjónustukaup 38.155.715 38.475.096 38.790.500 99

**     1772500  Lögmannshlíð 226.916.348 252.979.832 242.010.589 105

***     Hjúkrunarheimili 1.011.060.614 1.117.280.589 1.053.761.180 106
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Athugasemdir: 

1. Daggjöld (Vistunargjöld) eru 33 m.kr. yfir áætlun. Hluti komudaga (fyrsti dvalardagur) er 

enn útistandandi eða um 4 m.kr. Mögulega má draga um 15 m.kr. frá tekjum þar sem S.Í. 

hefur ekki innheimt kostnaðarþátttöku sem átti að gjaldfella fyrstu 2-3 mánuði ársins.  

1.a. Framlög (endurgr.v/starfsm.) 4,5 m.kr. yfir áætlun í heild. 

2. Framlög (endurgr.v/starfsm.) 1,1 m.kr. Styrkir 1,2 m.kr. 

3. Lyf og hjúkrunarvörur 2 m.kr. yfir áætlun. 

4. Framlög (endurgr.v/starfsm.) 223 þ.kr. ekki í áætlun. 

5. Kjarasamningar. Afturvirk launahækkun. 

6. Framlög (endurgr.v/starfsm.) 336 þ.kr. yfir áætlun. 

7. Áhöld og munir 103 þ.kr. yfir áætlun. 

8. Þjónusta heilbrigðisstétta 525 þ.kr. yfir áætlun. 

9. Framlög (endurgr.v/starfsm.) 1,4 m.kr. ekki í áætlun og greiðsla frá S.Í. 560 þ.kr. vegna 

vinnuslyss. 

10. Sérfræðiþjónusta 460 þ.kr. yfir og þjónusta heilbrigðisstétta 380 þ.kr. yfir áætlun. 

11. Framlög (endurgr. v/starfsm.) 135 þ.kr. yfir áætlun. 
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Tafla 2 Rekstur 2015 og 2016. 

12. Vörusala 580 þ.kr. yfir áætlun og framlög (endurgr. v/starfsm.) 200 þ.yfir áætlun. 

13. Kjarasamningar. Afturvirk hækkun 

14. Endurbætur í dagþjálfun, áætlaðar á þjónustukaup. 

15. Laun og afturvirkar kjarabætur bókuð vegna 2015. 

16. Söluskattur á laun. Áætlun gerir ráð fyrir 5 m.kr.í desember. 

17. Styrkur vegna velferðartækni 3 m.kr. og Connect styrkur. 

18. Leiðrétting launatengdra gjalda, afturvirkt síðan 2013. 

19. Kostnaður vegna úttektar KPMG 1,2 m.kr. ekki í áætlun. 

20. Breyting á bókun, skuld við Aðalsjóð nú færð sem fjármagnsgjöld. 

21. Rekstrarniðurstaða neikvæð um 25 m.kr., 15% yfir áætlun. 

  

Lyklar Raun 2015 Raun 2016 Áætlun 2016 Notað % ATH

*     Tekjur -3.061.763 -2.333.245 -1.740.000 134 12

*     Laun og launatengd gjöld 17.799.000 21.388.827 19.117.033 112 13

*     Vörukaup 988.542 1.102.899 1.144.500 96

*     Þjónustukaup 688.646 856.577 1.305.500 66

**     1774110  Iðju- og félagsstarf ÖA 16.414.425 21.015.057 19.827.033 106

*     Tekjur -225.665 -697.465 -883.000 79

*     Laun og launatengd gjöld 16.497.561 33.824.762 35.451.773 95

*     Vörukaup 282.062 2.540.462 1.021.500 249 14

*     Þjónustukaup 5.568.923 10.348.494 12.223.000 85 14

**     1774120  Dagþjónusta í Hlíð 22.122.881 46.016.253 47.813.273 96

*     Tekjur -704.972

*     Laun og launatengd gjöld 14.435.696 496.320

*     Vörukaup 1.056.631

*     Þjónustukaup 9.428.219 4.132

**     1774130  Dagþjónustan Víðilundi 24.215.574 500.452 15

***     Félagsstarf 62.752.880 67.531.762 67.640.306 100

*     Tekjur -79.910.882 -79.504.100 -79.497.500 100

*     Laun og launatengd gjöld 36.905.878 42.918.635 44.054.865 97

*     Vörukaup 37.464.174 35.956.002 39.771.000 90

*     Þjónustukaup 882.724 716.215 1.152.500 62

**     1775140  Eldhús Hlíð -4.658.106 86.752 5.480.865 2

*     Tekjur -13.124.236 -13.513.329 -13.091.500 103

*     Laun og launatengd gjöld 10.867.402 12.115.515 10.955.145 111 16

*     Vörukaup 348.077 329.552 610.500 54

*     Þjónustukaup 116.862 108.953 136.000 80

**     1775200  Þvottahús Hlíð -1.791.895 -959.309 -1.389.856 69

***     Annar rekstur -6.450.001 -872.558 4.091.010 -21

*     Tekjur -1.438.179 -5.359.826 -502.000 1.068 17

*     Laun og launatengd gjöld 16.492.601 21.787.339 20.218.257 108 18

*     Vörukaup 155.043 353.449 376.500 94

*     Þjónustukaup 6.984.870 8.798.401 7.876.000 112 19

**     1777010  Skrifstofa Öldrunarheimila 22.194.335 25.579.362 27.968.757 91

***     Yfirstjórn 22.194.335 25.579.362 27.968.757 91

**     1778010  Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld -5.139.045 4.526.455 -3.729.500 -121 20

***     Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld -5.139.045 4.526.455 -3.729.500 -121

****     177 Málaflokkur 165.693.224 197.534.970 172.351.752 115 21
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Tekjur 
Í töflu 3 er búið að taka saman tekjur, laun, vörukaup, þjónustukaup og fjármagnshreyfingar 

allra kostnaðarstöðva (heildaryfirlit). 

 

 

Tafla 3 Heildaryfirlit, samantekt. 

Eins og sjá má eru tekjur yfir áætlun, enda oft varlega áætlaðar þar sem áætlun er unnin áður 

en endanlegt fjárlagafrumvarp er afgreitt. Stærsti hluti tekna ÖA eru í formi daggjalda sem 

greiddar eru af ríkinu, Sjúkratryggingum Íslands (S.Í). Í bókhaldi ÖA heitir bókhaldslykillinn 

Vistunargjöld. Ríkið ákveður einhliða hver daggjöldin eru á hverju ári en þeim er ætlað að 

standa undir almennum rekstrarkostnaði öðrum en húsnæðiskostnaði. Í töflu 4 hér að neðan 

má sjá þróun daggjalda frá árinu 2009. Daggjöld fyrir hjúkrunarrými hafa hækkað um 6% að 

meðaltali milli ára eins og daggjöld fyrir dvalarrými. Daggjöld fyrir dagþjálfun hafa hækkað 

um 5% að meðaltali milli ára.   

 

Tafla 4 Daggjöld frá árinu 2009 til 2016. 

Annar bókhaldslykill sem einnig tengist þessu er lykillinn Endurgreiðslur. Á þann lykil bókast 

Húsnæðisgjald, greitt af S.Í. og þátttökugreiðslur frá nágrannasveitarfélögum fyrir aðgang að 

þjónustu ÖA. Í töflu 5 má sjá fjárhæð vistunargjalda og endurgreiðslur. 

Janúar til júní 2016 Raun 2016 Áætlun 2016 Mismunur 2016

*     Tekjur -1.032.119.769 -994.421.000 37.698.769 -  104%

*     Laun og launatengd gjöld 964.058.413 888.268.752 75.789.661   109%

*     Vörukaup 94.220.848 100.383.500 6.162.652 -    94%

*     Þjónustukaup 275.148.887 279.834.000 4.685.113 -    98%

*    Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 4.526.455 -3.729.500 8.255.955     -121%

Samtals 305.834.834   270.335.752    27.243.127   113%

Samantekt á daggjöldum.

Hjúkrunarrými Árið 2009 Árið 2010 Árið 2011 Árið 2012 Árið 2013 Árið 2014 Árið 2015 Árið 2016

Hjúkrunarrými 19.021  19.937  19.322  21.539  22.460  23.538  25.298  26.913  

Hjúkrunarrými % hækkun milli ára 5% -3% 11% 4% 5% 7% 6%

Hjúkrunarrými hækkun í krónum milli ára 1.833    916        615 -       2.217    921        1.078    1.760    1.615    

Dvalarrými Árið 2009 Árið 2010 Árið 2011 Árið 2012 Árið 2013 Árið 2014 Árið 2015 Árið 2016

Dvalarrými 8.624    9.267    9.641    10.221  10.750  11.135  11.668  12.636  

Dvalarrými % hækkun milli ára 7% 4% 6% 5% 4% 5% 8%

Dvalarrými hækkun í krónum milli ára 1224 643 374 -4366 5475 385 533 968

Dagþjálfun Árið 2009 Árið 2010 Árið 2011 Árið 2012 Árið 2013 Árið 2014 Árið 2015 Árið 2016

Dagvist C Almenn rými 4.795    5.113    5.002    5.275    5.580    5.800    6.091    6.492    

Dagvist C % hækkun milli ára 7% -2% 5% 6% 4% 5% 7%

Dagvist B Sérhæfð rými 10.335  10.388  10.148  11.626  12.160  12.595  13.295  14.170  

Dagvist B % hækkun milli ára 1% -2% 15% 5% 4% 6% 7%

Kostnaðarþátttaka gesta í dagþjálfun, dregin frá greiðslu SÍ 800 850 875 925 970 1000 1020 1100

Kostnaðarþátttaka vegna dagvistar, % hækkun 6% 3% 6% 5% 3% 2% 8%
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Tafla 5 Bókhaldslyklar tekna. 

Þessar tekjur eiga að duga ÖA fyrir öllum þeim tilkostnaði sem fylgir því að annast íbúa og 

gesti skv. reglugerð. Hér er meðtalinn allur dvalar-, matar-, og lyfjakostnaður, akstur, vörur og 

þjónustukaup ásamt launakostnaði. 

 

Laun og launatengd gjöld 
Launakostnaður hefur farið fram úr áætlun fyrstu sex mánuði ársins.  

Í janúar voru dagvinnulaun 84 m.kr. en í júní voru þau komin upp í 122 m. kr. Á hálfu ári hafa 

þau hækkað um 38 m. kr. Megin ástæða hækkana eru nýgerðir kjarasamningar. 

Kostnaður vegna yfirvinnu fer hækkandi frá því á sama tíma í fyrra. Hækkun launakostnaðar 

vegna yfirvinnu skýrist að einhverju leiti af hækkun dagvinnulauna. Hins vegar er yfirvinna 

að aukast eins og sjá má þegar skoðaðar eru unnar einingar. 

 

Mynd 1 Yfirvinna (kr.) 

Samanlagðar einingar í yfirvinnu á fyrstu sex mánuðum ársins 2015 voru 22.580 klst. Á sama 

tímabili árið 2016 voru þær 23.371 klst. Við erum því að vinna 791 klst. meiri yfirvinnu þetta 

árið. Eins og sjá má dregur úr yfirvinnu í júní samanborið við 2015, en tilhneigingin virðist 

hækkun sem kallar á eftirlit og aðhald. 

Afkoma      Janúar      Febrúar      Mars     Apríl      Maí      Júní

40220  Vörusala (án vsk) -201.970 -153.550 -118.700 -128.850 -130.656 -145.074

40221  Vörusala (með 24% vsk) -11.266 -7.403 -11.379 -12.810 -41.419

40222  Vörusala (með 11% vsk) -17.423 -10.414 -6.023 -14.198 -21.405

40240  Fæðissala -341.353 -309.500 -598.500 -347.900 -482.800 -464.800

40250  Aðgangseyrir -73.500 -54.776 -18.760 -30.400 -223.628

40265  Vistunargjöld -152.197.285 -145.544.440 -154.730.435 -149.536.721 -155.092.202 -151.821.618

40310  Leigutekjur (án vsk) -119.620 -124.961 -104.349 -105.038 -105.457 -120.666

40760  Framlög eigin stofnana mf -11.603.500 -11.603.500 -11.603.500 -11.603.500 -11.603.500 -11.603.500

40765  Endurgreiðslur eigin stofn. -15.193.750 -14.764.300 -15.075.100 -14.987.200 -14.953.300 -14.939.650

40860  Framlög -145.140 -2.309.777 -1.768.173 -2.588.967 -2.052.005

40865  Endurgreiðslur -7.799.848 -7.330.620 -11.639.400 -7.583.400 -7.836.180 -11.386.620

40990  Aðrar tekjur (án vsk) -3.000.000 -1.863.950

*  Tekjur -187.704.656 -179.903.465 -199.215.923 -186.118.190 -193.016.690 -194.460.708

28.078.199 

15.755.033 
13.038.535 

31.111.868 

22.663.873 
26.794.881 

31.558.920 

15.281.648 14.355.788 

41.180.026 

30.941.530 
23.992.638 

 -

 10.000.000

 20.000.000

 30.000.000

 40.000.000

 50.000.000

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2015 2016

Yfirvinna
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Mynd 2 Yfirvinna (einingar) 

Yfirvinnu er hægt að skýra að einhverju leiti með auknum veikindum. Á fyrstu sex mánuðum 

ársins 2015 voru veikindastundir starfsmanna og barna þeirra samanlagðar 19.271 klst. Á 

sama  tímabili árið 2016 voru þær 21.503 klst. Mismunurinn er 2.232 klst. 

 

Mynd 3 Veikindi starfsfólks og vegna barna. 

Ef bornar eru saman breytur í útborgun 1.mars (A03) eru unnar yfirvinnustundir færri en 

veikindastundir bæði árin.  

 

Mynd 4 Samanburður yfirvinnu og veikinda (einingar) 

Áhugavert gæti verið að skoða unna yfirvinnu hverrar kostnaðarstöðvar en vegna þess hve 

mismundandi þær eru og hve margt getur komið upp á er vert að bera saman yfirvinnu frá 

sama tímabili 2015.  

4.873 
3.446 3.044 

6.704 

4.512 4.802 

3.057 3.057 

7.327 

5.128 

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

A02 A03 A04 A05 A06 A02 A03 A04 A05 A06

2015 2016

Yfirvinna - einingar
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Á mynd 5 má sjá þróun yfirvinnustunda eftir kostnaðarstöðvum. Yfirvinnustundum fjölgar hjá 

Eini- Grenihlíð í útborgun A02 en fækkar hjá flestum öðrum kostnaðarstöðvum. Í útborgun 

A03 fjölgar yfirvinnustundum mest hjá Eini- Grenihlíð en fækkar mest hjá Reyni- Skógarhlíð. 

Í útborgun A04 fjölgar yfirvinnustundum mest á Lögmannshlíð en fækkar mest hjá Eini- 

Grenihlíð. Yfirvinnustundum fjölgar hjá öllum stöðvum í útborgun A05 og A06 nema í 

Lögmannshlíð. Athygli vekur að yfirvinnustundum fækkar í Víðihlíð (Furuhlíð og Raðhús) 

frá útborgun A02 til A04.  

 

Mynd 5 Yfirvinna eftir kostnaðarstöðvum (einingar) 

Í töflu 6 hér að neðan er lagður saman mismunur útborgana á sama tíma á milli ára. 

Niðurstaðan sýnir að í Víðihlíð hefur yfirvinna minnkað um 118 klst. á hálfu ári miðað við 

hálfa árið 2015. Yfirvinna hjá Eini-Grenihlíð hefur hins vegar aukist um 363 klst. 

 

Tafla 6 Yfirvinna, mismunur útborgana milli ára (einingar) 

Laun og launatengd gjöld eru hátt hlutfall af daggjöldum/tekjum (Vistunargjöldum) þó svo að 

aðrar endurgreiðslur séu taldar með. Eins og áður segir hafa daggjöld fyrir hjúkrunar- og 

dvalarrými hækkað um 6% að meðaltali frá árinu 2009. Laun og launatengd gjöld ÖA hafa 

hins vegar hækkað um 13% að meðaltali frá árinu 2012. Sjá í töflu 7. 

 

Tafla 7 Samanburður launa og launatengdra gjalda og daggjalda. 

Mismunur 2016 - 2015 A02 A03 A04 A05 A06 Mismunur

Beykihl - Asparhlíð 16     74 -       32        20        187      181         

Dagþjálfun 7       27        20        25        31        110         

Einihlíð - Grenihlíð 125   94        173 -     232      85        363         

Eldhús Hlíð 23 -    55        40        26        59        158         

Lögmannshlíð 75 -    127 -     184      50        3 -          29            

Austurhlíðar 7       230 -     3           192      206      178         

Víði-Furuhlíð og Raðhús 59 -    126 -     91 -       99        58        118 -        

Samtals munur milli ára 1 -      382 -     15        645      622      900         

   Raun 2012    Raun 2013    Raun 2014    Raun 2015    Raun 2016 Meðaltal

Laun og launatengd gjöld 587.149.588  686.407.739  723.510.442  826.053.587  964.058.413  

Breyting frá fyrra ári 17% 5% 14% 17% 13%

Daggjöld

Hjúkrunarrými 21.539          22.460          23.538          25.298          26.913          

Breyting frá fyrra ári 4% 5% 7% 6% 6%
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Í töflu 8 eru vistunargjöld og endurgreiðslur lagðar saman og deilt í laun og launatengd gjöld. 

Niðurstaðan er að launin eru 79% til 125% af tekjum fyrstu sex mánuði ársins. Launin eru því 

100% af tekjunum að meðaltali en þá á eftir að greiða önnur útgjöld vegna vörukaupa, 

þjónustukaupa og fjármagnskostnað. 

 

Tafla 8 Laun og launatengd gjöld og tekjur. 

Fjármagnsgjöld eru orðin rúmlega 8 m. kr. hærri en fjármagnstekjurnar eða 121%. Breyting 

sem gerð var á bókun fjármagnsgjalda sem ekki lá fyrir við vinnu við  fjárhagsáætlun 2016. 

Nú er rekstrartap ÖA fært sem skuld við Aðalsjóð/Akureyrarbæ og sú skuld ber vexti. Það 

þýðir að vaxtagjöld ÖA vegna þessa eru orðin 4,5 m.kr. á fyrstu sex mánuðum ársins, sbr. 

töflu 9. 

 

Tafla 9 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld. 

  

Afkoma      Janúar      Febrúar      Mars     Apríl      Maí      Júní

51110  Dagvinnulaun 84.187.023 88.358.764 89.237.221 116.018.835 110.251.477 122.087.872

51120  Yfirvinna 31.558.920 15.281.648 14.355.788 41.180.026 30.941.530 23.992.638

51800  Tryggingagjald 9.577.727 8.564.955 8.570.291 13.019.293 11.672.520 12.066.180

51810  Launatengd gjöld 17.151.708 15.244.410 15.353.356 23.494.725 21.107.249 24.925.076

51820  Vsk á laun 702.172 798.424 864.868

51870  Lífeyrisskuldbinding 1.484.540 1.785.537 1.571.821 1.582.160 1.742.178 1.864.330

51920  Matarkostn. starfsm. 13.470

51940  Vinnufatnaður starfsm. 152.988 216.165 136.793 152.913 678.986 345.513

51990  Starfsm.kostn., annar 57.270 129.342 1.454.747 53.529 48.545 22.890

*  Laun og launatengd gjöld 144.170.176 130.282.993 130.693.487 196.299.905 176.442.485 186.169.367

Vistunargjöld og endurgreiðs lur 159.997.133 -  152.875.060 -  166.369.835 -  157.120.121 -  162.928.382 -  163.208.238 -  

Laun og launat. gj. sem hlutfall af ofangreindu 90% 85% 79% 125% 108% 114%

Afkoma      Janúar      Febrúar      Mars     Apríl      Maí      Júní Samtals

77030  Vextir af sk.tíma kröfum -67 -247 -4.356 -123 -2.105 6.898 -          

77035  Greiddir dráttarvextir -5.813 -2.244 -3.582 -7.435 -2.068 -6.721 27.863 -        

77137  Vextir af skuld við aðalsjóð 999.855 435.603 534.657 550.281 949.911 1.090.909 4.561.216   

*  Fjármunatekjur og fjármagnsgj. 993.975 433.112 526.719 542.846 947.720 1.082.083 4.526.455   
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Vörukaup 
Vörukaup ÖA eru rúmlega 94 m.kr. eða á bilinu 14 til 16 m.kr. á mánuði, eru því 6 m.kr. 

undir áætlun á fyrstu sex mánuðum ársins. ÖA hafa því notað 94% af áætlun ársins vegna 

vörukaupa. 

Þegar vörukaup eru skoðuð sést greinilega að matvörur vega þyngst. Fyrstu sex mánuði ársins 

er kostnaður vegna matvara 39 m.kr. Í beiðnakerfi Timian getum við skoðað hvernig 

kostnaðurinn þróast og hvað liggur á bak við hann. Athugið að beiðnakerfi Timian sýnir ekki 

kostnað vegna matar sem eldhúsið eldar og bakar. Sá kostnaður er enn sem komið er áætlaður 

og skipt niður á kostnaðarstöðvar miðað við fjölda og bókaður undir þjónustukaup, þátttaka í 

rekstri eigin kostnaðarstöðva. Beiðnakerfið gefur upplýsingar um hvað kostnaðarstöðvarnar 

panta frá sameiginlegum lager, verð og magn.  

Á myndinni 

Rekstrareiningar, 

mynd 6, má sjá að 

útgjöld hafa aukist á 

árinu hjá báðum 

rekstrareiningum en 

sérstaklega á Hlíð.  

Til að gera 

samanburðahæfar 

tölur skoðum við 

fyrst Lögmannshlíð. 

Þar búa 9 íbúar á 

hverju heimili. 

Kollugerði með 

lægstu útgjöldin, 646 þ.kr. Hæstu útgjöldin eru hjá Sandgerði, 819 þ.kr. Sjá mynd 7. 

 

Mynd 7 Matarkostnaður heimila á Lögmannshlíð (beiðnakerfi Timian) 

Á mynd 8 tökum við fyrir allar hlíðar á Hlíð. Við sjáum að Asparhlíð náði ákveðnu hámarki í 

apríl og að Beykihlíð eykur útgjöldin þó nokkuð í maí og júní. Eini- og Grenihlíð virðast vera 

Mynd 6 Matarkostnaður rekstrareininganna Hlíð og Lögmannshlíð. 
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auka útgjöldin jafnt og þétt eins og Furuhlíð og Reynihlíð. Skógarhlíð, Birki- og Lerkihlíð 

ásamt Víðihlíð hækka lítillega.  

 

Mynd 8 Matarkostnaður heimila á Hlíð (beiðnakerfi Timian) 

Hægt er að kalla fram margskonar upplýsingar úr Timian en þeim verður ekki öllum gerð skil 

hér. Hægt er að skoða t.d. útgjöld vegna innkaupa á rjóma, sjá mynd 9. Á hálfu ári hefur 

Furuhlíð keypt rjóma fyrir 126 þ. kr. og samanlagt hafa kostnaðarstöðvarnar keypt rjóma fyrir 

957 þ.kr. á fyrstu sex mánuðum ársins. 

 

Mynd 9 Matarkostnaður, rjómi (beiðnakerfi Timian) 

Einnig má nefna innkaup á Kremkexi sem dæmi. Útgjöld hjá Beykihlíð voru 43 þ.kr. 

samanlagt vegna vanillu og súkkulaði kremkex á fyrsta helmingi ársins. Sandgerði og 

Asparhlíð hafa keypt þessar tvær vörur fyrir rúmlega 17 þ. kr. hvort um sig á sama tíma.  
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Mynd 10 Matarkostnaður, kremkex (beiðnakerfi Timian) 

Annar stór útgjaldaliður í rekstri ÖA eru lyf og hjúkrunarvörur. Á fyrstu sex mánuðum ársins 

voru keypt lyf og hjúkrunarvörur fyrir 29 m.kr. sem gera 4,8 m.kr. á mánuði að meðaltali Á 

mynd 11 hér að neðan sést hvernig kostnaðurinn skiptist niður á mánuði og fer hann hækkandi 

eins og sést á punktalínunni. Hækkunin nemur um hálfri milljón. 

 

Mynd 11 Lyf og hjúkrunarvörur, heildarkostnaður. 

Á mynd 12 er kostnaðarskiptingin á lyfjum og hjúkrunarvörum eftir flokkum fyrstu sex 

mánuði ársins. 

 

Mynd 12 Lyf og hjúkrunarvörur, heildarkostnaður eftir flokkum. 
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Á mynd 13 er flokkunum skipt upp eftir mánuðum. Hjúkrunarvörur kostuðu 930 þ.kr. í janúar 

en meðaltal næstu mánaða á eftir er 550 þ.kr. Lyf í hjúkrunarrýmum kostuðu 3,9 m.kr. í júní 

en kostuðu á fyrri hluta ársins að meðaltali 2,9 m.kr. Hækkun á kostnaði vegna súrefnis í mars 

er vegna nýrra eins árs og þriggja ára samninga sem gerðir voru við birgja. 

 

Mynd 13 Lyf og hjúkrunarvörur, mánaðarlegur kostnaður eftir flokkum. 

Á mynd 14 sést hvernig kostnaðurinn vegna lyfja og hjúkrunarvara skiptist á heimilin og 

sameiginlegan lager. Athygli vekja að innkaup í janúar og mars á sameiginlegan lager eru 

400-500 þ.kr. yfir meðaltali. Í júní jókst kostnaðurinn hjá flestum heimilum og maí var 

sérstaklega dýr fyrir Lögmannshlíð. 

 

Mynd 14 Lyf og hjúkrunarvörur, mánaðarlegur kostnaður eftir heimilum. 

Á mynd 15 sést þróun 

kostnaðar við innkaup 

á fæðubótaefnum. 

Hugsanlega þarf að 

fara í örútboð þar sem 

útgjöld hafa aukist 

vegna þeirra. Við 

þennan kostnað bætist 

flutningskostnaður sem 

telst ekki með hér. 
Mynd 15 Fæðubótaefni 
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Hreinlætisvörur eru einnig nokkuð stór þáttur í útgjöldum ÖA. Á fyrstu sex mánuðum ársins 

hafa þessi útgjöld numið 4,6 m.kr. eða tæplega 800 þ.kr. að meðaltali á mánuði. Á mynd 16 

sést að útgjöld vegna innkaupa á hreinlætisvörum fer hækkandi. 

 

Mynd 16 Hreinlætisvörur 

Á mynd 17 eru innkaup á hreinlætisvörum flokkuð eftir heimilum og skipt niður á mánuði. 

Athygli vekja innkaup Austurhlíða í júní, Eini- og Grenihlíða í janúar og Lögmannshlíðar í 

maí. 

 

Mynd 17 Hreinlætisvörur, mánaðarlegur kostnaður eftir heimilum. 

Á mynd 18 er 

kostnaður vegna 

kaupa á áhöldum 

og munum skipt 

eftir 

kostnaðarstöðvum. 

Útgjöld 

Dagþjálfunar 

nema tæpri 2,2 

m.kr. og eru 

tilkomin vegna 

sameiningar Mynd 18 Áhöld og munir, kostnaðarstöðvar. 
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dagþjónustanna í Víðilundi og Hlíð. Keyptir voru hvíldarstólar, ísskápur og húsgögn. Þessi 

kostnaður er tilfallandi vegna flutnings, og kemur ekki til á næstu árum með sama hætti. 

Samtals hafa verið keyptar skrifstofuvörur fyrir 800 þ.kr. á fyrstu sex mánuðum ársins. Á 

myndinni hér að neðan sést skipting kostnaðar eftir kostnaðarstöðvum. 

 

Mynd 19 Skrifstofuvörur, kostnaðarstöðvar. 

Kostnaður vegna 

rekstrarvara hefur 

farið lítillega 

lækkandi eins og 

sjá má á mynd 20. 

Árið 2014 nam 

þessi kostnaður 3,7 

m.kr., 2015 3,8 

m.kr. en 

kostnaðurinn það 

sem af er núverandi 

ári nemur 1,4 m.kr. 

Á mynd 21 hér til 

hliðar má sjá 

rekstrarkostnað 

skipt eftir 

kostnaðarstöðvum 

greint niður á ár. 

Athugið að árið 

2016 eru sex fyrstu 

mánuðirnir en hin 

árin eru heil. 

Aspar-Beykihlíð er 

að nálgast kostnað 

ársins 2015 og 

Víði-Furuhlíð farin 

yfir hann. 

Mynd 20 Rekstrarvörur, mánaðarlegur kostnaður frá 2014 

Mynd 21 Rekstrarvörur, árlegur kostnaður eftir kostnaðarstöðvum. 
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Á mynd 22 er dæmi um algenga vöruflokka innan rekstrarvara. Plastpokar vega þar þyngst. 

Þess ber að geta að vegna mismunandi skráningar við lyklun getur verið einhver skekkja í 

þessum tölum. 

 

Mynd 22 Rekstrarvörur, vöruflokkar. 

Undir vörukaupum eru fleiri liðir eða bókhaldslyklar. Sem dæmi má nefna að ÖA greiðir um 

1.m.kr. á mánuði fyrir heita vatnið og tæpa 1 m.kr. fyrir rafmagn. 
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Þjónustukaup 
Þjónustukaup ÖA voru rúmar 275 m.kr. eða 43 til 46 m.kr. á mánuði fyrstu sex mánuði ársins 

og eru tæpum 5 m.kr. undir áætlun. ÖA hafa því nýtt 98% af fjárhagsáætlun ársins. Stærstu 

þjónustuliðirnir eru; húsaleiga (107 m.kr.), þátttaka í rekstri eigin deilda (82 m.kr.), þjónusta 

heilbrigðisstétta (27,5 m.kr.) og ræsting húsnæðis (18 m.kr.). 

ÖA greiðir tæplega 18 m.kr. á mánuði til Akureyrarbæjar í húsaleigu. Þátttaka í rekstri eigin 

deilda er áætlaður kostnaður allra kostnaðarstöðva í rekstri eldhúss og þvottahúss.  

Þjónusta heilbrigðisstétta er kostnaður sem ÖA ber vegna íbúa í hjúkrunarrýmum og 

dvalarrýmum. Kostnaðurinn skiptist niður á nokkra verkþætti en þeir eru; lækniskostnaður, 

læknaþjónusta, rannsóknir, röntgen myndatökur og sjúkraþjálfun. 

Útgjöldin nema um 4,6 m.kr. á mánuði og er læknaþjónusta 2,5 m.kr. af því. Á mynd 23 sést 

hvernig heildarkostnaðurinn skiptist niður á heimili. 

 

Mynd 23 Þjónusta heilbrigðisstétta. 

Á mynd 24 má sjá hvernig kostnaður heimilanna hefur þróast milli mánaða. Febrúar virðist 

hafa verið erfiður mánuður m.t.t. kostnaðar en einnig júní. Þjónustan vegna raðhúsanna er um 

350 þ.kr. að meðaltali, austurhlíðar um 850 þ.kr., Víði-Furuhlíðar um 750 þ.kr., Aspar-

Beykihlíðar 800 þ.kr, Eini-Grenihlíðar 810 þ.kr. og loks Lögmannshlíðar um 1 m.kr. á mánuði 

að meðaltali fyrstu sex mánuði ársins.  

 

Mynd 24 Þjónusta heilbrigðisstétta, mánaðarlegur kostnaður heimila. 
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Með því að skipta þjónustunni niður í verkþætti má sjá að fyrir utan 2,5 m.kr. fyrir fasta 

læknaþjónustu kostar sjúkraþjálfunin mest, tæplega 7,4 m.kr. fyrstu sem mánuði ársins eða 

um 615 þ.kr. á mánuði. Rannsóknir og röntgen hafa kostað ÖA um 3,2 m.kr. það sem af er ári 

eða um 300 þ.kr. á mánuði. 

Á mynd 25 hér fyrir neðan getum við séð hvernig verkþættirnir skiptast niður á heimilin og í 

kjölfarið koma nokkrar myndir sem sýna sömu skiptingu eftir mánuðum. 

 

Mynd 25 Þjónusta heilbrigðisstétta, verkþættir. 

 

Mynd 26 Þjónusta heilbrigðisstétta, lækniskostnaður. 
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Mynd 27 Þjónusta heilbrigðisstétta, rannsóknir og röntgen. 

 

Mynd 28 Þjónusta heilbrigðisstétta, sjúkraþjálfun. 

Ræsting húsnæðis er 

nokkuð stór 

útgjaldaliður. ÖA 

greiddi um 18 m.kr. 

á fyrstu sex 

mánuðum ársins en 

með ræstingu er 

einnig átt við 

gluggaþvott og 

bónun svo eitthvað 

sé nefnt. 

Kostnaðurinn er 

tæplega 3 m.kr. að 

meðaltali frá janúar 

til og með júní.  

Mynd 29 Ræsting húsnæðis. 
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Fjöldi 

sjúkraflutninga er 

um 80 talsins 

árlega eða um 13 

til 15 á mánuði 

eins og sést á 

myndinni hér til 

hliðar. 

Kostnaður við 

sjúkraflutninga 

hefur aukist 

lítillega þar sem 

einingarverð 

hefur hækkað úr 

5.900 í 6.500 kr. 

frá 2013. Árið 

2014 nam 

heildarkostnaður 

vegna 

sjúkraflutninga um 

850 þ.kr. eða um 

71 þ.kr. að 

meðaltali á 

mánuði. Árið 2015 

1,1 m.kr. eða um 

92 þ.kr. á mánuði 

og stefnir árið 

2016 í 1,3 m.kr. og 

hefur verið 86 þ.kr. að meðaltali. Kostnaðinn má sjá á myndinni hér til hliðar. 

 

Fyrir netþjónustu hafa ÖA verið að greiða um 900 þ.kr. á ári. Á fyrstu sex mánuðum ársins er 

kostnaðurinn um 600 þ.kr. og stefnir því í um 1200 þ.kr. ef ekkert verður í gert. Umfram 

niðurhal vegna 2015 hefur verið greitt á árinu og ljóst er að leyfilegt niðurhal dugar ekki 

núverandi og vaxandi kröfum starfsfólks, íbúa og aðstandenda. ÖA eru bundin samningum 

Akureyrarbæjar við fjarskiptafyrirtæki um leyfilegt niðurhal. Annað hvort þarf því að 

takmarka ákveðna þjónustu ÖA eða semja upp á nýtt með meiri notkun í huga.  

Mynd 31 Sjúkraflutningar (kr.) 

Mynd 30 Sjúkraflutingar. 
Mynd 30 Sjúkraflutningar. 

Mynd 31 Sjúkraflutningar (kr.) 
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Kostnaður vegna viðhalds áhalda og búnaðar var 3,5 m.kr. árið 2014 og 3,3 m. kr. 2015. 

Útgjöld fyrstu sex mánuði ársins hafa verið 1,26 m.kr. sem er lægra en hefur verið undanfarin 

ár. Kostnaður vegna viðhalds áhalda og búnaðar má sjá á mynd 32. 

 

Mynd 33 Viðhald áhalda og búnaðar. 

ÖA greiða akstur 

fyrir íbúa, starfsfólk 

í vinnuferðum, 

matarsendingar í 

Lögmannshlíð og 

fyrir gesti 

dagþjálfunar til og 

frá heimili sínu.  

Útgjöld vegna 

leigubifreiða voru 

5,9 m.kr. árið 2015 

og átti 

dagþjónustan í 

Víðilundi 4,2 m.kr. 

af því eða 71%. Lögmannshlíð átti tæpa 1 m.kr. Fyrstu sex mánuði ársins hafa útgjöldin verið 

2,8 m.kr.  

Mynd 32 Netáskrift og línuleigur. 

Mynd 34 Leigubifreiðar, dagþjálfun og Lögmannshlíð 



Rekstur ÖA - tímabilið janúar til júní 2016    

Öldrunarheimili Akureyrar  25 

Það sem af er ári hafa 

útgjöld 

dagþjálfunarinnar 

verið 2,3 m.kr. og ef 

sama verður upp á 

teninginum á seinni 

hluta ársins verða 

útgjöldin um 4,6 

m.kr. Skýringin á 

leigubifreiðakostnaði 

Lögmannshlíðar er 

aðallega vegna 

matarsendinga frá 

Hlíð. Kostnaður vegna leigubifreiða var 490 þ.kr. að meðaltali árið 2015 en fyrstu sex mánuði 

þessa árs er meðaltalið 470 þ.kr. Eins og sjá má á punktalínunni á myndinni hér að ofan er 

kostnaðurinn að lækka lítillega. 

Ljóst er að útgjöld 

dagþjálfunar vegna 

leigubifreiða er 

talsverður eins og 

sést á mynd 35.  

ÖA greiðir einnig 

kostnað vegna 

hópferðarþjónustu 

Akureyrarbæjar sem 

sér um að sækja og 

ná í hluta hópsins. 

Kostnaðurinn við þá 

þjónustu hefur 

hækkað talsvert á árinu. Á fyrstu sex mánuðum ársins er hann rúmlega 3 m.kr. og stefnir því í 

um 6 m.kr. miðað við 4,3 m.kr. árið 2015 og 4,1 m.kr. árið 2014. Kostnaður dagþjálfunnar 

vegna aksturs fyrstu sex mánuðina er 5,4 m.kr. 

  

Mynd 35 Leigubifreiðar, dagþjálfun. 

Mynd 36 Hópferðarbifreiðar, dagþjálfun. 
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Hugleiðingar 
Ljóst er að daggjöldin ná engan veginn að standa undir rekstri heimilanna, þegar þau rétt duga 

fyrir launakostnaði. Breyting á bókhaldsaðferðum hefur hert ólina að einhverju leyti með því 

að bókfæra skuld við Aðalsjóð og tilheyrandi vaxtagjöld með því. Vörukaup og þjónustukaup 

eru hins vegar undir áætlun og tekjur, styrkir og vistunargjöld, er yfir áætlun. Á heildina litið 

stöndum við okkur vel, ef miðað er við fjárhagsáætlun og þær forsendur sem lagt var upp 

með.  

Sá þáttur sem hefur mest áhrif og er stærsti kostnaðarliðurinn, laun og launatengd gjöld, er að 

lang mestu bundinn kjarasamningum, og hafa þær breytingar haft veruleg áhrif á niðurstöðuna 

sem nú blasir við. Hækkanir samkvæmt kjarasamningum ásamt umsömdum leiðréttingum 

aftur í tímann, eru langt umfram áætlun á sama tíma og daggjaldatekjur hækka ekki. 

Heilt yfir erum við hjá ÖA að vanda okkur og standa okkur vel og með því gera það áfram, 

standa saman, vera jákvæð og opin fyrir nýjum hugmyndum og nýjum aðferðum getum við 

jafnvel gert enn betur.  

Það er von mín að þessi fyrsta tilraun til samantektar um nokkra þætti í rekstri ÖA, varpi 

nokkru ljósi á stöðuna og verði hluti af áframhaldandi upplýsingagjöf, rýni og umræðu um 

rekstrarleg málefni heimilanna.  

Akureyri, 22. ágúst og 2. sept. 2016. 

Lúðvík Freyr Sæmundsson, rekstrarstjóri ÖA 

 


