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Borgarráð

       

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um Sex mánaða uppgjör janúar - júní 2020 

Á fundi borgarráðs þann 27. ágúst s.l. var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa 
Miðflokksins:

Í árshlutauppgjöri Reykjavíkur sem kynnt var 27. ágúst 2020 var kynnt að langtímaskuldir 
hafi hækkað um 1 milljarð vegna leiguskulda við Hjúkrunarheimilið á Sléttuvegi. Þann 
28. febrúar 2020 var 99 rýma hjúkrunarheimili vígt. 1. Hvernig stendur á því að þessar 
leiguskuldir Reykjavíkurborgar við hjúkrunarheimilið standi í 1 milljarði? 2. Óskað er 
eftir að fá skuldirnar sundurliðaðar eftir mánuðum um skuldaþróunina.  3. Er verið að 
færa í bókhaldinu „leiguskuld“ í stað fjárfestingaskuldar við hjúkrunarheimilið? 4. Óskað 
er eftir öllum upplýsingum sem fyrir liggja sem varpa ljósi á þessa gríðarlegu leiguskuld.

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar Fjármála og áhættustýringarsvið með bréfi skrifstofu 
borgarstjórnar, dags. 31. ágúst s.l.

Svar við fyrirspurn:

Reykjavíkurborg leigir hluta af  þjónustumiðstöð DAS við Sléttuveg í Reykjavík af 
Sjómannadagsráði fyrir hönd Ölduvarar ehf,  sem er eigandi fasteignarinnar en félagið er að 
öllu leyti í eigu Sjómannadagsráðs.  Leigusamningurinn var samþykktur á fundi borgarráðs  
þann 1. maí 2017 og fylgir afrit hans hér með.

Reykjavíkurborg fjármagnaði ekki framkvæmdina og tók því engin langtímalán vegna hennar 
en færir til bókar í upphafi leigusamnings leigueign meðal fastafjármuna og leiguskuld meðal 
skulda. Sama fjárhæð er bókuð til eignar og skuldar í upphafi eða kr. 951.864.893 og er það  
til samræmis við álit Reikningsskila- og upplýsinganefndar sveitarfélaga nr. 1/2010 sem 

starfar á grundvelli 74. greinar sveitarstjórnarlaga, lög nr. 138/2011.  Í álitinu kemur fram að 
sveitarfélögum sé skylt að færa í efnahagsreikning sinn alla leigusamninga vegna fasteigna og 
annarra mannvirkja til lengri tíma en þriggja ára, enda séu þeir ekki uppsegjanlegir af hálfu 
sveitarfélagsins innan eins árs. Leigusamningurinn er til 240 mánaða og hluti mánaðarlegra 
leigugreiðslna færður til lækkunar á leiguskuld. Samkvæmt leigusamningi er leiguskuld 
vísitölubundin og er leiguskuldin því  færð upp miðað við þróun vísitölu. Leigueign er 
afskrifuð línulega á gildistíma leigusamnings.
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