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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 200 til 210 stöðugildum og á sumrin 

verða um 400 nöfn á launaskrá í um 270 stöðugildum. Yfir árið 2016 voru stöðugildin 221,6. 

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. 

Í árslok 2016 voru á ÖA 183 leyfð rými, 171 hjúkrunarrými og 12 dvalarheimilisrými. Af 171 

hjúkrunarrýmum eru 17 rými til skammtímadvalar. Að auki eru leyfi fyrir 36 rýmum í 

dagþjálfun í Hlíð en 16 þeirra eru svokölluð „sértæk rými“ og er eitt þeirra rekið fyrir 

Eyjafjarðarsveit samkvæmt samningi. Alls eru 20 almenn dagþjálfunarrými.  

Alls nýttu um 511 einstaklingar hjúkrunar-, dvalar- og dagþjálfun öldrunarheimilanna. Þar af 

114 einstaklingar sem gestir dagþjálfunar (81 kona og 33 karlar) og 232 einstaklingar (144 

konur og 88 karlar) sem nýttu sér tímabundna dvöl (hvíldar-/skammtíma).  

Að meðaltali koma um 70-80 einstaklingar í dagþjálfun í hverri viku. Full nýting rýma var í 

hjúkrun- og dvalarrýmum sem og í dagþjálfun. Nýjir íbúar sem fluttu inn í föst rými voru 71. 

Meðalaldur einstaklinga í hjúkrun var 86,4 ár og 83,7 ár í dvalarrýmum árið 2016. Konur voru 

68,7% notendahópsins en karlar um 31,3% og hefur hlutdeild karla hækkað um 1% stig milli 

ára. Á landsvísu eru hlutföllin 63,4/36,6%. 

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 

Búsetusviði bæjarins. Eldhúsið matreiðir um 1.200 skammta að meðaltali á mánuði í 

heimsendingu til aldraðra í heimahúsum. 

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. 

 

Tafla 1 Rekstur 2015 og 2016. 

Athugasemdir: 

1. Framlag Ak. 443 m. kr. Daggjöld 170 m. kr. yfir áætlun og húsnæðisgjald 9 m. kr. yfir áætlun 

2. Endurgreiðsla vegna starfsmanna 14,9 m. kr. í heild 

3. Lífeyrisskuldbindingar 37 m. kr. (20 m. kr. umfram áætlun) og áfallið orlof 23 m. kr. 

4. Dagvinna 5,5 m. kr. yfir áætlun. Tryggingargjald og launatengd gjöld 13,5 m. kr. yfir áætlun.  

5. Launatengd gjöld 4,4 m. kr. yfir áætlun. 

6. Yfirvinna 1,2 m. kr. yfir áætlun. 

7. Lyf og hjúkrunarvörur 700 þ. kr. yfir áætlun. 

8. Þjónusta heilbrigðisstétta 900 þ. kr. yfir áætlun. 

9. Dagvinna 2 m. kr. yfir áætlun. Tryggingargjald og launatengd 2,1 m. kr. yfir áætlun 

10. Þjónusta heilbrigðisstétta 500 þ. kr. yfir áætlun og ekki gert ráð f. aðkeyptri ráðgjöf 460 þ. kr. 

Öldrunarheimili Akureyrar Tímabil frá janúar til og með desember 2016
Lyklar Raun 2015 Raun 2016 Áætlun 2016 Notað % ATH Mismunur

*     Tekjur -2.018.706.754 -2.475.530.680 -2.134.497.000 116 1

*     Afskriftir 48.038 161.900   

**     1770100  Tekjur og framlög ÖA -2.018.658.716 -2.475.368.780 -2.134.497.000 116 2

***     Rekstrartekjur -2.018.658.716 -2.475.368.780 -2.134.497.000 116 -340.871.780

*     Vörukaup 4.721.819 3.914.458 4.527.000 86

*     Þjónustukaup 29.494.729 28.681.786 29.488.000 97

**     1771110  Raðhús 34.216.548 32.596.244 34.015.000 96

***     Dvalarheimili 34.216.548 32.596.244 34.015.000 96 -1.418.756

*     Tekjur -3.408.003 -6.883.417 -2.100.000 328 2

*     Laun og launatengd gjöld 90.050.701 85.597.507 63.145.797 136 3 22.451.710

*     Vörukaup 25.797.282 22.847.995 24.799.000 92

*     Þjónustukaup 239.518.853 239.973.034 245.270.000 98

**     1772120  Hjúkrunarheimilið Hlíð, sameig. 351.958.833 341.535.119 331.114.797 103 10.420.322

*     Tekjur -186.850 -1.271.730   

*     Laun og launatengd gjöld 334.883.910 388.320.252 369.531.850 105 4 18.788.402

*     Vörukaup 10.823.442 9.463.367 13.951.000 68 -4.487.633

*     Þjónustukaup 42.771.261 45.410.624 44.790.000 101 620.624

**     1772150  Reynihlíð - Skógarhlíð 388.291.763 441.922.513 428.272.850 103 13.649.662

*     Tekjur -902.862 -1.554.623 -840.000 185 2

*     Laun og launatengd gjöld 263.765.419 278.989.832 276.396.880 101 5 2.592.952

*     Vörukaup 11.041.035 10.014.968 11.000.000 91 -985.032

*     Þjónustukaup 36.098.002 37.664.549 37.270.000 101 394.549

**     1772160  Víðihlíð 310.001.595 325.114.726 323.826.880 100 1.287.846

*     Tekjur -546.182 -417.437   2

*     Laun og launatengd gjöld 254.600.286 271.196.999 268.615.110 101 6 2.581.889

*     Vörukaup 13.257.307 13.492.827 13.045.000 103 7 447.827

*     Þjónustukaup 37.660.292 37.913.514 36.972.000 103 8 941.514

**     1772170  Beykihlíð - Asparhlíð 304.971.703 322.185.903 318.632.110 101 3.553.793

*     Tekjur -585.969 -1.770.013   2

*     Laun og launatengd gjöld 254.150.770 275.405.687 270.952.011 102 9 4.453.676

*     Vörukaup 11.864.249 11.770.313 12.303.000 96 -532.687

*     Þjónustukaup 36.927.045 38.467.176 37.467.000 103 10 1.000.176

**     1772180  Einihlíð - Grenihlíð 302.356.095 323.873.163 320.722.011 101 3.151.151

*     Tekjur -5.078.174 -2.970.103 -1.600.000 186 2

*     Laun og launatengd gjöld 361.808.168 396.217.420 395.241.811 100 975.609

*     Vörukaup 34.878.215 33.328.848 35.294.000 94 -1.965.152

*     Þjónustukaup 75.307.794 77.451.970 76.435.000 101 11 1.016.970

**     1772500  Lögmannshlíð 466.916.003 504.028.135 505.370.811 100 -1.342.676

***     Hjúkrunarheimili 2.124.495.992 2.258.659.558 2.227.939.459 101 12 30.720.098
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Tafla 2 Rekstur 2015 og 2016. 

11. Þjónusta heilbrigðisstétta 1,8 m. kr. yfir áætlun og ekki gert ráð fyrir bílaleigubíl 900 þ. kr. 

12. Hjúkrunarheimilin í heild 30 m. kr. yfir áætlun en 7 m. kr. undir áætlun þegar lífeyrisskuldbindingar 

verða teknar út eins og gert var ráð fyrir í rammasamningi. 

13. Tryggingargjald og launatengd 1,3 m. kr. yfir áætlun. Yfirvinna 1,5 m. kr. undir áætlun. 

14. Endurbætur í dagþjálfun, áætlaðar á þjónustukaup 

15. Laun og afturvirkar kjarabætur v. 2015 

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

17. Launatengd gjöld 2,8 m. kr. yfir áætlun. aðallega vegna afturvirkra gjalda 

18. Fjárfesting v. velferðartækni með styrk 1 m. kr. 

19. Rekstrarúttekt KPMG 2,7 m. kr.  

20. Breyting á bókun - skuld við Aðalsjóð nú fært sem vaxtagjöld; 14,6 m. kr. breyting. 

21. Laun og launatengd gjöld 36 m. kr. yfir áætlun, þ.a. lífeyrisskuldbindingar 37 m. kr. Tryggingargjald 

og launatengd 27,5 m. kr. yfir áætlun og orlof 7 m. kr. yfir áætlun.  

21. Vöru- og þjónustukaup 19 m. kr. undir áætlun. 

  

Lyklar Raun 2015 Raun 2016 Áætlun 2016 Notað % ATH Mismunur

*     Tekjur -5.938.048 -5.081.325 -3.480.000 146 -1.601.325

*     Laun og launatengd gjöld 33.566.114 42.392.565 41.778.873 101 13 613.692

*     Vörukaup 2.107.789 2.363.470 2.289.000 103 74.470

*     Þjónustukaup 919.883 1.789.025 2.524.000 71

**     1774110  Iðju- og félagsstarf ÖA 30.655.738 41.463.736 43.111.873 96 -1.648.137

*     Tekjur -3.099.264 -1.370.273 -1.766.000 78

*     Laun og launatengd gjöld 34.607.677 68.468.285 80.027.108 86

*     Vörukaup 470.097 3.199.139 2.043.000 157 14

*     Þjónustukaup 11.056.259 20.944.782 24.246.000 86 14

**     1774120  Dagþjónusta í Hlíð 43.034.770 91.241.933 104.550.108 87 -13.308.176

*     Tekjur -1.725.890    

*     Laun og launatengd gjöld 33.200.647 496.320 436.612 114

*     Vörukaup 2.008.226    

*     Þjónustukaup 22.154.955 4.132   

**     1774130  Dagþjónustan Víðilundi LOKAÐ 2016 55.637.938 500.452 436.612 115 15

***     Félagsstarf 129.328.446 133.206.120 148.098.593 90 -14.892.473

*     Tekjur -155.588.102 -160.574.208 -158.995.000 101

*     Laun og launatengd gjöld 77.014.078 83.957.925 87.551.552 96

*     Vörukaup 76.329.068 74.882.202 79.542.000 94

*     Þjónustukaup 2.244.956 1.734.081 1.986.000 87

**     1775140  Eldhús Hlíð 0 0 10.084.552  -10.084.552

*     Tekjur -25.058.789 -26.166.561 -26.183.000 100

*     Laun og launatengd gjöld 24.252.608 25.362.507 27.436.000 92

*     Vörukaup 681.533 643.943 1.221.000 53

*     Þjónustukaup 124.648 160.111 169.000 95

**     1775200  Þvottahús Hlíð -0 0 2.643.000  -2.643.000

***     Annar rekstur 0 0 12.727.552  -12.727.552

*     Tekjur -2.148.790 -3.115.471 -1.004.000 310 16 -2.111.471

*     Laun og launatengd gjöld 39.644.709 43.407.442 42.240.396 103 17 1.167.046

*     Vörukaup 346.278 1.529.967 753.000 203 18 776.967

*     Þjónustukaup 19.551.435 16.223.517 15.595.000 104 19 628.517

**     1777010  Skrifstofa Öldrunarheimila 57.393.632 58.045.454 57.584.396 101 461.059

***     Yfirstjórn 57.393.632 58.045.454 57.584.396 101

**     1778010  Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld -3.194.129 7.161.404 -7.459.000 -96 20 14.620.404

***     Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld -3.194.129 7.161.404 -7.459.000 -96

****     177 Málaflokkur 323.581.773 14.300.001 338.409.001 4 21 -324.109.000



Rekstur ÖA – Árið 2016    

Öldrunarheimili Akureyrar  7 

Tekjur 
Í töflu 3 eru teknar saman tekjur, laun, vörukaup, þjónustukaup og fjármagnshreyfingar allra 

kostnaðarstöðva (heildaryfirlit). 

 

 

Tafla 3 Heildaryfirlit, samantekt. 

Eins og sjá má eru tekjur 356 m. kr. yfir áætlun og raun niðurstaða mun betri en áætlun gerði 

ráð fyrir. Helsta ástæða þess er að skv. bókhaldsreglum var Akureyrarbæ gert að jafna 

neikvæða rekstrarniðurstöðu allra fyrirtækja innan bæjarins og var því framlag bæjarins hærra 

en áætlun gerði ráð fyrir. 

Stærsti hluti tekna ÖA eru í formi daggjalda sem greiddar eru af ríkinu, Sjúkratryggingum 

Íslands (S.Í.). Erfitt er að áætla daggjöld þar sem fjárhagsáætlun ÖA er unnin löngu áður en 

forsendur daggjalda liggja fyrir eða fjárlagafrumvarp afgreitt. Í töflu 4 hér að neðan má sjá 

þróun daggjalda frá árinu 2008. Athygli vekur hækkunin árið 2016 en í október það ár var 

undirritaður rammasamningur á milli hjúkrunarheimila og S.Í. Hækkaði þá daggjaldið fyrir 

hjúkrunarrými og dvalarrými afturvirkt fyrir árið 2016. 

 

Tafla 4 Daggjöld frá árinu 2009 til 2016. 

Daggjöld eru bókuð á lykilinn Vistunargjöld í bókaldi ÖA. Ríkið ákveður einhliða hver 

daggjöldin eru á hverju ári en þeim er ætlað að standa undir almennum rekstrarkostnaði, 

öðrum en húsnæðiskostnaði. Annar bókhaldslykill sem 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 daggjalda, 

endurgreiðslur og fleiri tekjuliði innan ÖA.  

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. 

Rekstraryfirlit ÖA Raun 2016 Áætlun 2016 Mismunur 2016 Mism.%

*     Tekjur -2.686.705.841 -2.330.465.000 356.240.841 - 115%

*     Laun og launatengd gjöld 1.959.812.741 1.923.354.001 36.458.741     102%

*     Vörukaup 187.451.498 200.767.000 13.315.502 -    93%

*     Þjónustukaup 546.418.299 552.212.000 5.793.701 -      99%

*    Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 7.161.404 -7.459.000 14.620.404     -96%

*     Afskriftir 161.900 0 161.900           

Samtals 14.300.000        338.409.001              324.109.000 - 4%

Samantekt á daggjöldum. Árið 2008 Árið 2009 Árið 2010 Árið 2011 Árið 2012 Árið 2013 Árið 2014 Árið 2015 Árið 2016

Hjúkrunarrými 17.188  19.021    19.937    19.322    21.539    22.460    23.538    25.298    27.873           

Hjúkrunarrými % hækkun milli ára 11% 5% -3% 11% 4% 5% 7% 10%

Hjúkrunarrými hækkun í krónum milli ára 1.833    916       615 -      2.217    921       1.078    1.760    2.575         

Árið 2008 Árið 2009 Árið 2010 Árið 2011 Árið 2012 Árið 2013 Árið 2014 Árið 2015 Árið 2016

Dvalarrými 7.400   8.624    9.267    9.641    10.221  10.750  11.135  11.668  13.722       

Dvalarrými % hækkun milli ára 17% 7% 4% 6% 5% 4% 5% 18%

Dvalarrými hækkun í krónum milli ára 1.224    643       374       580       529       385       533       2.054         

Árið 2008 Árið 2009 Árið 2010 Árið 2011 Árið 2012 Árið 2013 Árið 2014 Árið 2015 Árið 2016

Dagþjálfun C Almenn rými 4.267   4.795    5.113    5.002    5.275    5.580    5.800    6.091    6.492         

12% 7% -2% 5% 6% 4% 5% 7%

Dagþjálfun B Sérhæfð rými 9.162   10.335  10.388  10.148  11.626  12.160  12.595  13.295  14.170       

13% 1% -2% 15% 5% 4% 6% 7%

Kostnaðarþátttaka gesta dagþjálfunar, dregin frá greiðslu S.Í. 725 800 850 875 925 970 1000 1020 1100

Kostnaðarþátttaka gesta dagþjálfunar, % hækkun 10% 6% 3% 6% 5% 3% 2% 8%
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Tafla 5 Heiti bókhaldslykla með breytingum. 

Af daggjöldum taka íbúar á dvalar- og hjúkrunarheimilum og gestir dagþjálfunar þátt í 

greiðslu kostnaðar. Daggjöldin (Vistunargjöld) voru 1.921 m. kr. árið 2016 eins og sjá má í 

töflu 6. Þar af greiddu íbúar í hjúkrunarrýmum og dvalarrýmum sjálfir um 76 m. kr. af 

daggjaldinu eða að meðaltali um 4%. Gestir í dagþjálfun greiddu sjálfir um 8,5 m. kr. af 

daggjaldinu eða að meðaltali um 10,5%. 

Íbúar í dvalar- og hjúkrunarrýmum greiða sjálfir að meðaltali um 4% af daggjaldinu þegar 

litið er til s.l. þriggja ára. Gestir í dagþjálfun greiða sjálfir að meðaltali um 11% af 

daggjaldinu.  

Laun og launatengd gjöld 
Launakostnaður ÖA fór 36,5 m. kr. fram úr áætlun árið 2016. Launatengd gjöld voru 22,9 m. 

kr. yfir áætlun og lífeyrisskuldbindingar 19,5 m. kr. yfir áætlun. Megin ástæða fram úr 

keyrslunnar voru nýgerðir kjarasamningar. Í töflu 6 hér fyrir neðan má sjá hvernig 

launakostnaður skiptist á einstaka liði. 

 

Tafla 6 Laun og launatengd gjöld. 

Launaútgjöld hafa farið hækkandi undan farin ár. Mánaðarlaun hækkuðu um 9% frá árinu á 

undan og yfirvinna um 7%. Stöðugildum fækkaði hins vegar um tvö. 

Afkoma 2016 Upphæð

Aðgangseyrir í ferðir 645.164 -            

Styrkir 2.375.599 -         

Húsnæðisgjald og sveitarfélög 111.071.164 -     

Endurgreiðslur eigin stofnana 180.609.571 -     

Endurgreiðslur vegna starfsmanna 18.830.836 -       

Endurgreiðslur og framlag Akureyrarbæjar 442.991.383 -     

Fæðissala 5.027.753 -         

Leigutekjur (án vsk) 1.260.303 -         

Veitingasala (Kaffi Sól) 582.962 -            

Daggjöld 1.921.468.133 -  

Vörusala (án vsk) 1.521.219 -         

Vörusala (m 11% vsk) 151.745 -            

Vörusala (með 24%) 170.009 -            

Tekjur samtals 2.686.705.841 -  

Lyklar Raun 2016 Áætlun 2016 Mismunur Notað. (%)

   51110  Dagvinnulaun 1.255.416.020 1.269.416.344 14.000.324 98,90

   51120  Yfirvinna 257.077.776 259.459.205 2.381.429 99,08

   51800  Tryggingagjald 122.661.261 118.083.905 -4.577.356 103,88

   51810  Launatengd gjöld 251.509.014 228.621.547 -22.887.467 110,01

   51820  Vsk á laun 5.452.649 5.380.000 -72.649 101,35

   51870  Lífeyrisskuldbindingar, breyting 37.548.631 18.000.000 -19.548.631 208,60

   51875  Áfallið orlof, breyting 23.065.961 16.000.000 -7.065.961 144,16

   51920  Matarkostnaður starfsmanna 13.470  -13.470  

   51940  Vinnufatnaður starfsmanna 3.762.751 4.295.000 532.249 87,61

   51990  Starfsmannakostnaður, annar 3.305.208 4.098.000 792.792 80,65

*  Laun og launatengd gjöld 1.959.812.741 1.923.354.001 -36.458.741 101,90
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Mánaðarlaun hækka um 79 m. kr. á milli ára þrátt fyrir að stöðugildum fækki um tvö. Útgjöld 

vegna yfirvinnu aukast um 13,6 m. kr. á milli ára en yfirvinnutímum fækkar hins vegar. Sjá 

mynd 1 og 2. 

 

Mynd 1 Mánaðarlaun, yfirvinna (kr.) og stöðugildi. 

Samanlagðar einingar í yfirvinnu árið 2016 voru 54.258 klst. Árið 2015 voru þær 55.181 klst. 

Yfirvinnustundum fækkar því um 923 á milli ára. Yfirvinna skiptist niður á nokkra þætti eða 

flokka og á næstu mynd má sjá nokkra þeirra. 

 

Mynd 2 Yfirvinna (einingar). 

Yfirvinna (blá) og afleysing v. veikinda (appelsínugul) eru yfirvinnutímar sem falla til vegna 

tilfallandi verkefna eða fjarveru/afleysinga til skemmri tíma. Yfirvinna v. matar og kaffitíma 

er vegna óreglulegra og ónæðis í matar og kaffitímum skv. kjarasamningum. 
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Árið 2015 voru samanlagðar fjarverustundir starfsmanna vegna veikinda 33.772 klst. Árið 

2016 voru þær 41.224 klst. sem jafngildir 19,8 stöðugildum. Mismunurinn er 7.452 klst. sem 

jafngildir aukningu um 3,6 stöðugildi á milli ára. Á mynd 3 má sjá fjölda fjarverustunda í 

helstu flokkum skráðrar fjarveru og hvernig þróunin er á milli mánaða og ára.  

Í Vinnustund er fjarvera vegna veikinda skráð og þannig haldið utan um veikindarétt 

starfsmanna. Þess vegna þarf að hafa fyrirvara á að upplýsingarnar endurspegla ekki 

veikindafjarveru frá vinnu.  

 

Mynd 3 Veikindi starfsfólks. 

Laun og launatengd gjöld er stór hluti af daggjöldum/tekjum þó svo að aðrar endurgreiðslur 

séu taldar með. Daggjöld fyrir hjúkrunarrými hafa hækkað um 7% að meðaltali á ári frá árinu 

2012. Laun og launatengd gjöld ÖA hafa hins vegar hækkað um 13% að meðaltali á ári frá 

árinu 2012. Sjá í töflu 7. 

 

Tafla 7 Samanburður launa og launatengdra gjalda og daggjalda. 

Í töflu 8 eru daggjöld og endurgreiðslur lagðar saman og deilt í laun og launatengd gjöld. 

Niðurstaðan er að launin eru 82% til 96% af tekjum og fer hlutfallið hækkandi. Mismunurinn 

Árið 2012 Árið 2013 Árið 2014 Árið 2015 Árið 2016

Laun og launatengd gjöld 1.210.581.296   1.425.865.625   1.560.770.022   1.801.545.087   1.959.812.741   

Breyting frá fyrra ári 18% 9% 15% 9%

Daggjöld

Hjúkrunarrými 21.539               22.460               23.538               25.298               27.873               

Breyting frá fyrra ári 4% 5% 7% 10%
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á milli tekna og launa minnkar og höfðu Öldrunarheimilin aðeins tæpar 73 m. kr. árið 2016 til 

að greiða önnur útgjöld vegna vörukaupa, þjónustukaupa og fjármagnskostnaðar á árinu 2016. 

 

Tafla 8 Laun og launatengd gjöld og tekjur. 

Breytingar á bókunaraðferðum fjármunatekna/gjalda árið 2016 gerði það að verkum að 10,4 

m. kr. viðsnúningur varð á fjármunatekjum og gjöldum frá áætlun. Nú er tekjuhalli ÖA færður 

sem skuld við Aðalsjóð/Akureyrarbæ og sú skuld ber vexti. Það þýðir að vaxtagjöld ÖA voru 

vegna þessa 7,2 m. kr. árið 2016, sbr. töflu 9, í stað 3,2 m. kr. í tekjur árið 2015. 

 

Tafla 9 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.  

Árið 2012 Árið 2013 Árið 2014 Árið 2015 Árið 2016

Laun og launatengd gjöld 1.210.581.296   1.425.865.625   1.560.770.022   1.801.545.087   1.959.812.741   

Daggjöld -1.424.478.999 -1.507.065.104 -1.610.925.344 -1.781.276.802 -1.921.468.133

Húsnæðisgjald og endurgr. Sveitarfélaga -50.233.174 -88.873.392 -94.868.328 -102.243.952 -111.071.164

Samtals -1.474.712.173 -1.595.938.496 -1.705.793.672 -1.883.520.754 -2.032.539.297

Laun og lt.gj. sem hlutfall af tekjum að ofan 82% 89% 91% 96% 96%

Mismunur 264.130.877 -      170.072.871 -      145.023.650 -      81.975.667 -        72.726.556 -        

Vörukaup 163.265.973       172.869.666       185.110.532       194.326.341       187.451.498       

Þjónustukaup 470.735.701       458.431.585       499.415.733       553.830.113       546.418.299       

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld Árið 2012 Árið 2013 Árið 2014 Árið 2015 Árið 2016

   77010  Vaxtatekjur af bankainnstæðum -                             -                             -                             -                             51.071 -                

   77030  Greiddir vextir af skammtímakröfum 4.643 -                   10.002 -                14.457 -                7.005 -                   10.729 -                

   77035  Greiddir vextir - Dráttavextir 28.738 -                31.051 -                37.962 -                52.564 -                51.503 -                

   77037  Vextir frá Akureyrarbæ 9.016.110 -          7.225.522 -          6.695.180 -          5.230.112 -          -                             

   77137  Vextir af skuld við Akureyrarbæ -                             -                             -                             976.307               7.252.046           

   77170  Fjármagnstekjuskattur 929                       2.000                    2.891                    1.401                    12.360                 

   77175  Fjármagnstekjuskattur flutt af Ak. 5.747                    6.210                    7.592                    10.513                 10.301                 

   77179  Dráttarvextir (gjöld) -                             -                             -                             1.107.331           -                             

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 9.042.815 -          7.258.365 -          6.737.116 -          3.194.129 -          7.161.404           
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Vörukaup 
Vörukaup ÖA námu rúmlega 187 m. kr. árið 2016 eða á bilinu 15 til 16 m. kr. á mánuði. 

Áætlun hljóðaði upp á rétt tæpar 201 m. kr. og var raunin því 13,3 m. kr. undir áætlun eða 

93,4%. Vörukaup voru 194 m. kr. árið 2015 og 185 m. kr. árið 2014. 

Þegar vörukaup eru skoðuð má sjá að matvörur vega þyngst. Útgjöld ÖA vegna matvara var 

79,3 m. kr. á árinu en 82 m. kr. árið 2015. 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 t.d. í hádeginu. Sá kostnaður er enn sem 

komið er áætlaður og skipt 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 hvernig innkaup í beiðnakerfi Timian hafa 

þróast á árinu 2016 á Hlíð og í Lögmannshlíð. 

 

  

Til að gera samanburðahæfar tölur skoðum við fyrst Lögmannshlíð því þar eru 

rekstrareiningarnar allar eins og búa 9 íbúar á hverju heimili. Árgerði og Kollugerði eru með 

lægstu útgjöldin á árinu eða rúmar 1,5 m. kr. Hæstu útgjöldin eru á Sandgerði, 1,9 m .kr. Sjá 

mynd 5. 

Á mynd 6 má sjá hvernig útgjöldin þróast eftir mánuðum. Sandgerði eykur útgjöldin í 

október, Bandagerði í desember og Melgerði í mars. Kollugerði er með tvo minni toppa í mars 

og desember en útgjöld í Árgerði er þokkalega jöfn yfir árið. 

Mynd 4 Matarkostnaður rekstrareininganna í Hlíð og Lögmannshlíð. 
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Mynd 5 Matarkostnaður heimila á Lögmannshlíð (beiðnakerfi Timian) 

 

Mynd 6 Matarkostnaður heimila á Lögmannshlíð eftir mánuðum (beiðnakerfi Timian) 

Á mynd 7 má sjá að Einihlíð sendi inn beiðnir fyrir 2,5 m. kr. árið 2016, Asparhlíð fyrir 2,4 

m. kr. og svo koll af kolli. Athugið að íbúar á Eini- og Grenihlíð, Aspar- og Beykihlíð eru 

vanalega 15 á hverju heimili. Íbúar í Víðihlíð eru að jafnaði 16 og í Furuhlíð 14. Í 

Austurhlíðum eru 37 rými og 17 þeirra eru skammtímarými. Í Birkihlíð er jafnan 8 íbúar, í 

Lerkihlíð 11, Reynihlíð 10 og 9 í Skógarhlíð. 
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Mynd 7 Matarkostnaður heimila á Hlíð (beiðnakerfi Timian) 

Á mynd 8 tökum við fyrir heimilin á Hlíð. Sjá má að Eini- og Grenihlíð juku útgjöld sín jafnt 

og þétt frá janúar til júlí en síðan þá hafa þau heldur minnkað. Svipaða sögu er að segja á 

Asparhlíð, sem jók útgjöld í matvöru um 65% frá janúar að apríl en urðu síðan nokkuð jöfn út 

árið. Á Beykihlíð jukust útgjöldin fyrstu fimm mánuði ársins. Í Víðihlíð og Furuhlíð hafa 

útgjöldin verið frekar jöfn yfir árið. 

 

Mynd 8 Matarkostnaður heimila á Hlíð eftir mánuðum (beiðnakerfi Timian) 

Í Austurhlíðunum; Lerkihlíð, Skógarhlíð, Reynihlíð og Birkihlíð hafa útgjöld í matvöru einnig 

verða þokkalega jöfn yfir árið en þó virðast topparnir vera yfir sumar tímann. Lerkihlíð sendi 

inn beiðnir fyrir rúma 1,7 m. kr. og Skógarhlíð 1,5 m. kr. Reynihlíð pantaði fyrir tæpa 1,3 m. 

kr. en minnst pantaði Birkihlíð eða fyrir tæpa 1,1 m. kr. Sjá mynd 9. 
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Mynd 9 Matarkostnaður í Austurhlíðum (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 kaffi, sjá mynd 10. Árið 2016 var keypt 

kaffi fyrir 4 m. kr. í heild á ÖA. Einihlíð og Víðihlíð virðast þurfa mest á kaffinu að halda en 

útgjöldin hafa hækkað á flestum heimilum og deildum frá árinu á undan nema á Lerki- og 

Birkihlíð og í félagsstarfinu. Athugið að árið 2015 var hluti Dagþjálfunar í Víðilundi og 

pantanir því ekki gerðar í gegnum Timian. 

 

Mynd 10 Matarkostnaður, kaffi (beiðnakerfi Timian) 
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Annar stór útgjaldaliður í rekstri ÖA eru lyf og hjúkrunarvörur. Árlega eru keypt lyf og 

hjúkrunarvörur fyrir 60 m. kr. sem gera 5 m. kr. á mánuði að meðaltali Á mynd 11 hér að 

neðan sést hvernig kostnaðurinn hefur þróast. Útgjöldin sveiflast talsvert á milli mánaða en 

þegar á heildina er litið er kostnaður ÖA að lækka með árunum. Árið 2014 námu 

heildarútgjöld í lyf og hjúkrunarvörum tæpum 63 m. kr., árið 2015 tæpum 65 m. kr. en árið 

2016 voru útgjöldin 55,4 m. kr. sem er 15% lækkun. Sjá mynd 11. Þess má geta að árið 2014 

hófst samstarfsverkefni ÖA, Þulu og Lyfjavers um rafræna lyfjaskráningu; ALFA. 

 

Mynd 11 Lyf og hjúkrunarvörur, heildarkostnaður. 

Á mynd 12 má sjá hvernig kostnaðurinn vegna lyfja og hjúkrunarvara skiptist á heimilin og 

sameiginlegan lager (Hjúkrunarheimilið Hlíð). 

 

Mynd 12 Lyf og hjúkrunarvörur, kostnaður eftir heimilum. 



Rekstur ÖA – Árið 2016    

Öldrunarheimili Akureyrar  17 

Á mynd 13 er þetta flokkað nánar. Lyf í hjúkrunarrýmum vega þyngst og kosta ÖA um 38 - 

42 m. kr. á ári. Aðrir flokkar kosta ÖA um 1 – 7 m. kr. árlega. Ánægjulegt er að sjá að 

kostnaður hefur verið að lækka undanfarin ár. Útgjöld vegna lyfja í hjúkrunarrýmum og 

dvalarrýmum lækkuðu um 10% milli 2015 og 2016, hjúkrunarvörur um 17% og súrefni um 

45%. 

 

Mynd 13 Lyf og hjúkrunarvörur, mánaðarlegur kostnaður eftir flokkum. 

Á næstu mynd eru lyf í hjúkrunarrýmum tekin sérstaklega fyrir og skipt upp eftir heimilum. 

Sjá má lækkun útgjalda á öllum heimilum frá fyrra ári. Hafa ber í huga að íbúafjöldi getur 

verið misjafn eftir heimilum yfir árið en hér er gert ráð fyrir fullri nýtingu rýma. 

 

Mynd 14 Lyf hjúkrunarrými, kostnaður á hvern íbúa 
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Hreinlætisvörur eru einnig nokkuð stór þáttur í útgjöldum ÖA. Á árinu 2016 nam þessi 

kostnaður 9,3 m. kr. eða tæplega 780 þ. kr. að meðaltali á mánuði. Á mynd 15 má sjá að 

útgjöld vegna innkaupa á hreinlætisvörum fer lækkandi frá 2014. 

 

Mynd 15 Hreinlætisvörur, útgjöld ÖA 

Á mynd 16 eru innkaup á hreinlætisvörum flokkuð eftir heimilum.  

 

Mynd 16 Hreinlætisvörur, útgjöld eftir heimilum. 

Á mynd 17 eru útgjöld ÖA í áhöld og ýmsa muni. Þessi útgjöld hafa aukist ár frá ári.  Útgjöld 

Dagþjálfunar námu 2,5 m. kr. árið 2016 og eru að stærstum hluta tilkomin vegna sameiningar 

dagþjálfunar 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. 
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Mynd 17 Útgjöld í áhöld og munir 

Önnur helstu útgjöld ÖA eru t.d. rekstrarvörur sem eru tæpar 4 m. kr. á ári. Eins og sjá má á 

mynd 18 hafa þau útgjöld verið nokkuð jöfn frá árinu 2014. Útgjöld vegna skrifstofuvara 

lækkuðu á milli áranna 2015 og 2016 og voru rúmar 1,2 m. kr. í lok árs 2016. Kostnaður 

vegna bóka, blaða og tímarita hefur einnig lækkað töluvert en útgjöld vegna tölvabúnaðar 

hefur hins vegar hækkað frá fyrra ári. 

 

Mynd 18 Ýmisleg útgjöld 

  



Rekstur ÖA – Árið 2016    

Öldrunarheimili Akureyrar  20 

Þjónustukaup 
Þjónustukaup ÖA voru rúmar 546 m. kr. árið 2016 og voru tæpum 6 m. kr. undir áætlun eða 

98% af fjárhagsáætlun ársins. Stærstu þjónustuliðirnir eru; húsaleiga (215 m. kr.), þátttaka í 

rekstri eigin deilda (165 m. kr.), þjónusta heilbrigðisstétta (56 m. kr.) og ræsting húsnæðis (37 

m. kr.). 

ÖA greiða tæplega 18 m. kr. á mánuði til Akureyrarbæjar í húsaleigu og auk þess um 800 þ. 

kr. í lausafjárleigu.  

Þátttaka í rekstri eigin deilda er áætlaður kostnaður allra kostnaðarstöðva í rekstri eldhúss og 

þvottahúss sem síðan er gerður upp í lok árs. Gera þarf upp eldhús og þvottahús vegna þess að 

um er að ræða rekstrareiningar á samkeppnismarkaði sem greiða þarf af virðisaukaskatt, t.d. 

af launum. 

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 4,7 m. 

kr. á mánuði og er læknaþjónusta 2,5 m. kr. af því. Á mynd 19 má sjá hvernig 

heildarkostnaðurinn skiptist niður á heimili. 

 

Mynd 19 Þjónusta heilbrigðisstétta. 

Með því að skipta þjónustunni niður í verkþætti má sjá að fyrir utan 2,5 m. kr. fyrir fasta 

læknisþjónustu frá SAK eru útgjöld vegna sjúkraþjálfunar tæplega 20,5 m. kr. árið 2016 að 

meðtöldum launagreiðslum. Rannsóknir og röntgen kosta ÖA um 7 m. kr. á ári eða um 600 þ. 

kr. á mánuði. 

Á mynd 20 hér fyrir neðan má sjá hvernig útgjöld í einstaka verkþætti hafa þróast á árunum 

2014 til 2016 og í kjölfarið er hægt að sjá skiptingu á rannsóknum og röntgen og sjúkraþjálfun 

eftir heimilum. 
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Mynd 20 Þjónusta heilbrigðisstétta, verkþættir. 

 

Mynd 21 Þjónusta heilbrigðisstétta, rannsóknir og röntgen. 

Útgjöld í rannsóknir og röntgen hafa hækkað á þremur heimilum á milli áranna 2015 og 2016 

en þó virðist árið 2014 hafa verið sérstaklega kostnaðarsamt, sjá mynd 21. Athugið að á 

heimilunum búa mismargir íbúar yfir árið sem þurfa mismikið af heilbrigðisþjónustu og því 

ekki ráðlegt að bera saman kostnaðinn á milli heimila. 

Útgjöld vegna sjúkraþjálfunar hafa aukist jafnt og þétt. Árið 2014 námu þau 13 m. kr., árið 

2015 14,6 m. kr. og árið 2016 15,6 m. kr. Á mynd 22 má sjá hvernig útgjöldin hafa þróast 

eftir heimilum. 
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Mynd 22 Þjónusta heilbrigðisstétta, sjúkraþjálfun. 

Ræsting húsnæðis er nokkuð stór útgjaldaliður. Með ræstingu er átt við hefðbundin þrif á 

húsnæðinu en einnig gluggaþvott, bónun og djúphreinsun á stólum svo eitthvað sé nefnt. 

Kostnaðurinn var um 37 m. kr. árið 2016 og 35 m. kr. árið 2015.  

 

Mynd 23 Ræsting húsnæðis 
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Árið 2014 nam heildarkostnaður vegna sjúkraflutninga um 850 þ. kr. Árið 2015 1,1 m. kr. og 

árið 2016 í 1 m. kr. Eins og sjá má á myndinni hér fyrir neðan jókst kostnaður við 

sjúkraflutninga í Lögmannshlíð og Eini- og Grenihlíð en dróst saman á öðrum heimilum. 

 

Mynd 24 Sjúkraflutningar á hverju heimili (kr.) 

Fyrir netþjónustu hafa ÖA verið að greiða um 900 þ. kr. á ári en það breyttist árið 2016. 

Umfram niðurhal vegna 2015 var greitt á árinu 2016 aftur í tímann. Vaxandi kröfur í 

samfélaginu um háhraða nettengingar gera stóru heimili erfitt fyrir og er alltaf unnið að því að 

finna leiðir til þess að bæta tengingar á sem hagkvæmastan hátt.  

 

Mynd 25 Netáskriftir og línuleigur 

Kostnaður vegna viðhalds áhalda og búnaðar var 3,5 m. kr. árið 2014 og 3,3 m. kr. árið 2015. 

Útgjöld til viðhalds lækkuðu árið 2016 og nam 2,8 m. kr. Kostnaður vegna viðhalds áhalda og 

búnaðar má sjá á mynd 26. 



Rekstur ÖA – Árið 2016    

Öldrunarheimili Akureyrar  24 

 

Mynd 26 Viðhald áhalda og búnaðar 

ÖA greiða akstur fyrir íbúa, starfsfólks í vinnuferðum, matarsendingar í Lögmannshlíð og 

fyrir gesti dagþjálfunar. Allur þessi akstur kostaði ÖA 13,3 m. kr. árið 2016.  

Kostnaður vegna hópferðarbifreiða, oftast nefndur ferliakstur, er akstur með gesti 

dagþjálfunnar á milli eigins heimilis og ÖA. Þessi kostnaður hækkaði á árinu 2016 vegna 

sameiningar dagþjálfunar í Víðilundi og Hlíð en á móti lækkaði kostnaður vegna leigubifreiða 

um 340.000 kr. á milli ára aðallega vegna sameiningarinnar. Útgjöld vegna leigubifreiða voru 

5,9 m. kr. árið 2015 og átti dagþjónustan 4,2 m. kr. af því eða 71%. Lögmannshlíð átti tæpa 1 

m. kr. Árið 2016 kostuðu leigubifreiðar um 5,5 m. kr. Dagþjálfun átti 4,6 m. kr. af því eða 

84% og Lögmannshlíð 760 þ. kr. Loks eru það bílaleigubifreiðar en það munar mestu að árið 

2016 kostaði rekstrarleigusamningur vegna Rauðhettu 907 þ. kr. 

 

Mynd 27 Útgjöld vegna aksturs 
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Hugleiðingar 
Stærsti útgjaldaliðurinn, laun og launatengd gjöld, er að mestu bundinn kjarasamningum og 

hafa þær breytingar haft áhrif á niðurstöðuna sem við stöndum frammi fyrir. Hækkanir 

samkvæmt kjarasamningum ásamt umsömdum leiðréttingum aftur í tímann, eru umfram 

áætlun á sama tíma og daggjaldatekjur hækka ekki í sama takt. 

Ljóst er að daggjöldin ná ekki að standa undir rekstri ÖA, þegar þau rétt duga fyrir 

launakostnaði. Ef utanaðkomandi lítur á þessar tölur gætu vaknað spurningar um fjölda 

starfsmanna og há laun. Staðreyndin er hins vegar sú að á ÖA hafa ekki orðið breytingar á 

fjölda starfsmanna fyrir utan 2013 þegar Lögmannshlíð tók til starfa. Enda var það þá 

meðvituð ákvörðun og ljóst að mönnunarmódelinu eins og það var í Kjarnalundi þyrfti að 

breyta. Önnur breyting á starfsmannahaldi var árið 2015 þegar ÖA tók við dagþjálfuninni í 

Víðilundi. Spurningum um launin verða aðrir að svara því kjarasamningar eru gerðir af 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga og stéttarfélögum. 

Breytingar á bókhaldsaðferðum, þegar Akureyrarbær bókfærði framlag sitt til ÖA sem skuld 

sem safnar vaxtagjöldum, hertu ólina enn frekar. Vörukaup og þjónustukaup eru hins vegar 

undir áætlun og tekjur, styrkir og daggjöld, er yfir áætlun.  

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 tilraun til samantektar um nokkra þætti í rekstri ÖA, varpi ljósi á 

stöðuna og verði hluti af áframhaldandi upplýsingagjöf, rýni og umræðu um rekstrarleg 

málefni heimilanna.  

Akureyri, 21.07 til 1.08.2017. 

Lúðvík Freyr Sæmundsson, rekstrarstjóri ÖA 

 


