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Lykiltölur 2020 
Útlánuð gögn: 35.830 (42.131) *  
Útlán Rafbókasafn: 750 (661) útlán   

 
Virkir lánþegar: 1.579, 1.118  konur og 461 karlar 
Lán per lánþega: 23 eintök 
Þriggja ára tímabil:  3.122 (3.174) lánþegar 

 
Bókin heim og útlán á Höfða: 1835 (1.578). Þjónustubeiðnir  94 (90) 

 
Millisafnalán: 281(335) safngögn 

 
Heimsóknir leikskólabarna, ýmist skipulagðar eða á eigin vegum: 3(14) 

heimsóknir: 28 (371) börn 
Heimsóknir grunnskólanema: 15 (24) heimsóknir: 505 (407) börn 
Talning gesta á viðburðum: Ekki talið (4.157)  

 
Svöfusalur: aðgangskort: 40 (30) 
Þjónustutími, vetur/sumar: 43/40 (33/30) klst. á viku. Opið: mánudaga - föstudaga 

kl. 10-18 og laugardaga 11-14 (okt-apríl) 

 
Safnkostur skráður í Gegni í árslok 2020: 77.378 (82.170)  

 
Starfsfólk: Fastráðið í 3,75 (3,5) stöðugildi og lausráðið í 15% stöðugildi í 7 mánuði 

og í 100% sumarstarf 
Faglærð störf / ófaglærð störf: 1 staða háskólamenntaðs starfsmanns/ 2,75 stöðu-

gildi bókavarða 2 (stúdentspróf) 

Íbúafjöldi á Akranesi 1. jan. 2021 var 7.690 (7.536)  

 

*Til samanburðar eru tölur frá árinu áður í sviga ()  
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Stjórn safnsins og starfsfólk 

Bókasafnið heyrir undir menningar- og safnanefnd Akraneskaupstaðar. Ella María 

Gunnarsdóttir var forstöðumaður menningar- og safnamála, en starfið var lagt 

niður í lok ársins. Bókasafnið starfar samkvæmt bókasafnslögum nr. 150/2012. 

Á árinu var gengið frá fastráðningu á 25% bókavarðarstarfi 2 sem hefur umsjón 

með Bókinni heim auk annarra verkefna við safnið. 

Fastráðið starfsfólk: Ásta Björnsdóttir, Geirlaug Jóna Rafnsdóttir, Hrafnhildur 

Maren Ýr Árnadóttir, Ingibjörg Ösp Júlíusdóttir og Halldóra Jónsdóttir.  

Lausráðið starfsfólk: Gunnhildur Signarsdóttir og Tinna Rós Þorsteinsdóttir. 

Yfirlit yfir starfsemina  

Í upphafi ársins var ákveðið að bjóða upp á “Opið án þjónustu” opna safnið 2 klst 

fyrr en áður, eða kl. 10  virka daga og bjóða upp á sjálfsafgreiðslu til kl. 12 er 

safnið opnar með fulla þjónustu. Auka opnunartímann um 10 klst á viku. 

Safngestir geta afgreitt sig sjálfir eða notað aðstöðu sem er í boði á safninu.  
 

Árið 2020, árið sem farsóttin Covid_19 geisaði um heim allan, var óvenjulegt ár og 

setti svip á starfsemi Bókasafnsins eins og á allt okkar líf. 

Fyrsta smit af kórónuveirunni greindist á Íslandi 28. febrúar og hægt og sígandi 

hægði á allri starfsemi, fólk hélt sig til hlés og var svo allt árið. Starfsemi safnsins 

tók síðan mið af reglugerðum sóttvarnaryfirvald.  Samkomubann var sett 16. mars 

og öllum viðburðum frestað, en safnið lokaði viku seinna eða 24. mars og opnað 

aftur en 4. maí. Lokað í 6 vikur og aftur um haustið þegar önnur bylgja skall á. Í 

fyrstu bylgjunni vann starfsfólk á tvískiptum vöktum, annar hópurinn heima. 

Samskipti voru í Teams fjarfundum.  

Safnið var lokað aftur 31. október og lokað í 3 vikur. Þá var ákveðið að boðið yrði 

upp á pöntunarþjónustu í gegnum fésbókarsíðu síðu safnsins, tölvupóst eða með 

símtali. Lánþegum var boðið að “panta og sækja í anddyrið” og var þjónustan í 

boði frá kl. 10 til kl. 16 virka daga. Beiðnum svarað, bókunum pakkað inn og 

merktar, þær sóttar í anddyrið, og jafnvel sent heim til viðskipavina. Starfsfólk 

valdi þessa leið til að nálgast viðskiptavinina og koma á móts við þarfir lesenda. 

Finna nýja leið til að nálgast viðskiptavini, þar sem sóttvarnir voru í fyrsta sæti.  

Allar bækur (reyndar allt árið) voru hreinsaðar og settar í sóttkví áður en þær fóru 

aftur í hillu eða til næsta lesanda.  
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24. nóvember var safnið opnað, nú með takmörkuðum afgreiðslutíma, opið 10-16 

á virkum dögum og gestafjöldi í senn 7 gestir, samtals 10 manns með starfsfólki.  

Laugardagar bætust við 13. desember. Þessi tími var í gildi til og með 16. 

desember, en þá tók við hefðbundinn afgreiðslutími, með sóttvarnarreglum og 

fjöldatakmörkunum stjórnvalda í gildi. 10 gestir, 15 ára og yngri ekki taldir með og 

starfsfólk ekki talið með. Skertur afgreiðslutími næstu 4 vikur. 
  
Safnið var svo opnað með hefðbundnum afgreiðslutíma 17. desember. Gildandi 

reglur voru  þá 10 gestir í senn (starfsfólk ekki talið með) og börn 15 ára og yngri 

ekki talin með. Grímuskylda. Þessi regla var í gildi til loka ársins. 

Á árinu 2020 var safnið lokað í 9 vikur og til viðbótar skertur afgreiðslutími í 4 

vikur.  Í 13 vikur var lokað eða takmarkaður afgreiðslutími.  

Aukning á rafrænni þjónustu.  

Safngestir hafa í langan tíma getað pantað bækur sem eru í útláni, farið á biðlista. 

Ákveðið var að gefa lánþegum einnig kost á að panta bækur í hillu og sótt þær í 

afgreiðslu daginn eftir sér að kostnaðarlausu. Lánþegi fær tölvupóst um leið og 

pöntunin er afgreidd. Vegna sóttvarna var þessi hluti þjónustunnar ekki virkjaður 

fyrr en árið eftir, bækur fóru í sóttkví og hreinsun áður en næsti tók við. 

Instagram og Fésbókarsíður Bókasafnins eru mikið notaðar til samskipta við 

viðskiptavini Bókasafnsins. 

Safnkostur 

Fyrri lokunin vegna Covid var notuð til að grisja í safninu og m.a. var grisjað í 

bókageymslu. Þá voru geymslur endurskipulagðar og safndeildir, Haraldssafn og 

Björnssafn flutt milli geymslusvæða, frá svæði Skjalasafnsins og yfir til 

Bókasafnsins. Óhjákvæmilegt var að grisja og rýma fyrir safndeildunum og var 

tímaritum sem komin eru á timarit.is í mörgum tilvikum fargað. Átthagatengdum 

tímaritum er þó aldrei fargað. 

Afskráð eintök 

Almenn safndeild 2.512 

Geymsla 4.657 

Samtals 7.169 
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Eintök eftir efnistegund 

Efnistegund Fjöldi 2020 Fækkun/fjölgun % Fjöldi 2019 
Bók 60.914  60.963 

Gagnasett 184  202 
Geisladiskur 835  837 
Geisladiskur/hljóðb 476  477 

Hljólmplata 37  37 
Innb tímarit 1.446 19%/ 1.785 
Kort 17  17 

Mp3-hljóðbók 652  637 

Myndband video 49  48 
Mynddiskur DVD 1124  1.125 
Nótur 116  115 

Snælda/hljóðbók 36  36 
Spil (card) 28  19 

Tímaritshefti 11.437 27.8% / 15.846 
Tæki 21  20 
Tölvugögn 6  6 

Samtals 77.378 5,8% / 82.170 

Á árinu var afskrifað 5,8% af safnkostinum og er það að mestu leyti tímarit sem 

eru komin á timarit.is og þar aðgengileg fyrir  almenning. Einnig afskrifað 

árangurslaus innheimta og upplesnar bækur, sem er árlegt verkefni. 

Útlán: 

Útlán: 35.830 (42.131), 6.301 færri útlán, margar lokunardagar á árinu. 

Útlán Rafbókasafns 750 (661) í 164 útlánum, 37 lánþegar. Alltaf opið. 

U01 Útlánaaðgerðir eftir aðgerðakóða 

Útlánaaðgerðir Fjöldi 2020 Fjöldi 2019 
50 - Útlán 29,035 35,063 

52 - Ótengd útlán 37 13 
58 - Láni eytt 10 13 

61 - Skil 29,134 35,210 
62 - Endurnýjað lán (www) 2,111 2,330 
63 - Endurnýjað lán (PC) 2,276 2,280 
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65 -Eintak skráð týnt 69 78 
66 - Eintak skráð skilað 2 1 

71–4 Frátektarbeiðni 1-4 870 801 
82-Eintaki skilað án útláns* 14,948 7.940 

*Þetta eru skil í sjálfsafgreiðlsuvél, sem starfsfólk fer yfir.  

U13 -  Útlán og skil í sjálfsafgreiðsluvél 

Útlánskóði Fjöldi 2020 Fjöldi 2019 
Útlán 10.962 7.675 

Skil 14.581 7.293 
Endurnýjað lán 99 43 

Samtals 25.642 15.011 

41% af lánum og skil fór um sjálfsafgreiðlsuvél og er það veruleg aukning frá fyrra 

ári.  Í upphafi farsóttarinnar var ákveðið að beina lánþegum sem mest í 

sjálfsafgreiðlsuvélina, m.a. til verndar starfsfólkinu og hreyfa ekki við innkomnum 

bókum fyrr en eftir ákv tíma. Tókst það vel og lánþegar fljótir að tileinka sér 

notkun vélarinnar. Verður átakinu haldið áfram, til að geta sinnt betur 

upplýsingaþjónustu við lánþega. 

Útlán 2020 2020 - útlán Skil  2019 

Janúar 3853   3396 
Febrúar 3239   2974 

Mars 3362   3011 

Apríl 305   3147 
Maí 3394   2613 

Júní 3798   3801+391 

Júlí 3964   3923+392 

Ágúst 3148   3510 
Sept 3167   3085 

Okt 3151   3626 

Nóv 1220   3591 

Des 2468   3010 

Samtals 33.459 29.136 62.595  
Rafbókasafn 750   661 

Annað 1000   1000 

Samtals 35,830   42.131 

Útlán eru 6.301 færri en árið áður (- 14,9 %) en útlánadagar eru mun færri,. Þegar 

á heildina er litið, eru útlánin ekki færri. 
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Bókin heim, útlán og fjöldi notenda.  Samtals  voru lánuð 1835 safngögn.  

94 þjónustubeiðnir. 10-12 lánþegar virkir í hverjum mánuði. 

Lánþegar 

Fjöldi lánþega: Í júní og júlí voru lánþegar virkastir eða 1.590 talsins, enda 

sumarlestur í fullum gangi. Ef árið er skoðað í heild voru 1597 vikrir lánþegar hjá 

Bókasafninu. Lánþegar eru 3.122 þegar horft er til 3ja ára tímabils. Skírteini voru 

ókeypis fyrir Akurnesinga stóran hluta ársins. Bæjarstjórn Akraness ákvað að 

fenginni tillögu frá menningar- og safnanefnd að fella niður árgjald korta og hvetja 

íbúa til að nota Bókasafnið á tímum farsóttar.   

L04 - Nýjir lánþegar eftir lánþegategund. Skírteini gjaldfrí í 8 mánuði árið 2020. 

     2020  2019  2018 

KK 67 0 0 67 88 105 

KV 0 113 0 113 108 132 

KX 0 0 1 1   
Ótilgreint 5 7 3 15 20 16 

Samtals 72 120 4 196 216 253 

Nýjir lánþegar eru færri en undanfarin ár, en hafa ber í huga að safnið var lokað í 9 

vikur og til viðbótar með skerta þjónstu í 4 vikur, í 13 vikur lokað eða skert 

þjónusta. Allir virkir lánþegar nutu góðs af niðurfellingu árgjaldsins.  

 

U15 – Virkir lánþegar og útlán eftir kyni og ári. 

ÁR KVK fjöldi KVK útlán 

KVK útlán 

pr. KK fjöldi KK útlán 

KK útlán 

pr. 

2020 1.118 25.052 22 461 7.417 16 

 1.118 25.052 22 461 7.417  

Samtals: 1.118 + 461 = 1.579 virkir lánþegar og konur virkari en karlar. 
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L01 - Lánþegar eftir lánþegastöðu í árslok. 
Lánþegastaða Karl Kona Ótilgreint Samtals 

01 144 499 1 644 

03 185 249 0 434 

04 80 194 0 274 

05 0 12 0 12 

06 2 8 0 10 

08 1 1 12 14 

80 1 1 15 17 

Samtals                                           413                             964                           28                           1.405 
Skýring á töflu: 01 Almennur lánþegi; 03 - Börn undir 18 ára ; 04 - Frítt skírteini ; 05 – 
Starfsmenn Akranessafna; 06 - Bókin heim ; 08 – Stofnanir/fyrirtæki ; 80 – MSL innlend söfn 

 

Álagstímar eru seinnipartinn. Mánudagur, fimmtudagar og föstudagar annasamir 
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Sýningar og viðburðir 

Pilhippe Ricart opnaði sýningu á 52 spjaldofnum bókamerkjum, 1 fyrir hverja viku 

ársins. Sýningin opnaði 6. mars og lauk 24. mars, þegar Bókasafninu var lokað 

vegna farsóttarnnar Covid_19. 

Arnþór Ingibergsson opnaði sýningu 27. maí  og nefndi sýninguna Tálgaðir fuglar. 

Sumarsýning sem lauk 24. júlí. Mjög góð aðsókn. 97 skrifuðu í gestabók sem var 

lítið brot af gestum sýningarinnar. Allir að forðast snertingu við ókunnan hlut. 

Sumarlestur barna og Ritsmiðja. 

Krakkar hafa ákveðnar skoðanir hvernig bækur þau vilja lesa og var nýjum bókum 

að þessu sinni raðað eftir tegundum, þegar sumarlesturinn hófst. Sumir vilja lesa 

spennusögur, aðrir vilja húmor, raunsæjar skáldsögur, ljóð, fræðibækur, 

teiknimyndasögur, fræðibækur eða  fantasíur. Bækur við allra hæfi eru á 

bókasafninu. 

Þema Sumarlestur (aldur 6-12) var Land verður til og málaði Tinna 

bæjarlistamaður og starfsmaður á bókasafninu ónumið land og eyjar á VEGGINN 

og var hlutverk lesara að skreyta Landið og næra Lestrarblómið sem spratt á 

veggnum. Á lokahátíðina kom Villi naglbítur og skemmti 140 gestum.  

Styrktaraðilar voru Skaginn 3X, Penninn, Íslandsbanki og Skessuhorn. 

Fjöldi þátttakenda Hvað var mikið lesið Per þátttakanda 
166 skráð, 108 börn virk 81.313 bls eða 931 bók 753 bls / 8,6 bók 

 

      

Ritsmiðjan var í byrjun júní og stýrði Sunna Dís Másdóttir ritlistarleiðbeinandi 

smiðjunni.  Góð þátttaka, fullbókað,  og stóð smiðjan yfir í 4 morgna og lauk með 

upplestri fyrir foreldra og fjölskyldur barnanna. 
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Öskudagur. 

550 börn komu í heimsókn og voru mynduð. Samstarfsverkefni við Ljósmyndasafn 

Arkaness, allir hópar sem vildu voru myndaðir og myndirnar settar á vef 

Ljósmyndasafnsins. 

Þjóðsögur og ævintýri. Samstarfsverkefni með Tónlistarskólanum á Akranesi.  

Tilefnið var að 200 ár voru liðin frá fæðingu þjóðsagnasafnarans Jóns Árnasonar 

(1819-1888) Samstarfið fólst í því að starfsfólk Bókasafnsins valdi sögur sem 

nemendur gerðu síðan tónverk við. Eitt tónlistaratriðið var síðan flutt fyrir gesti 

safnsins á Fjölskyldudegi á laugardegi. 

Vökudagar.  

Rithöfundakvöld var í streymi mánudaginn 2. nóv kl. 20. Heiðar Mar Björnsson frá 

Muninnfilm var fenginn til samstarfs. Streymið var í gegnum Fésbókarsíðu 

Bókasafnsins. Sem fyrr var Sigurbjörg Þrastardóttir dagskrárstjóri, en hún tók 

einnig þátt í upplestrinum:  

                      Eyrún Ingadóttir - Konan sem elskaði fossinn 

                      Ragnar Jónasson - Vetrarmein 

                      Sigríður Hagalín Björnsdóttir - Eldarnir 

                      Ófeigur Sigurðsson - Váboðar 

                      Sigurbjörg Þrastardóttir - Mæður geimfara. 
 

Þá settu Listakonurnar Borghildur Jósúadóttir og Steinunn Guðmundsdóttir upp 

sýninguna  Zentangle og var hún einnig í streymi á FB, sem starfsfólk bókasafnsins 

útbjó með listakonunum því sýningunni var lokað vegna Covid. Fáeinir gestir náðu 

að sjá hana í safninu en mun fleiri á Fésbókarstreyminu.   
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Kristín Ósk,KRÓSK fatahönnuður setti upp sýningu á Vökudögum, og var sú sýning 

færð út í glugga þegar safnið lokaði. 

Tvær sýningar frá nemendahópum voru í safninu. Brekkubæjarskóli sýndi á 

vordögum Framtíðin er rusl  og nemendur frá FVA settu upp gluggaljósmynda-

sýningu á Vökudögum. 

    

Nokkrir rithöfundar  frá Akranesi sem voru með í jólabókaflóðinu lásu upp úr 

bókum sínum í streymdi á Fésbókarsíðu safnsins. Þetta var í umsjón Ingibjargar 

Aspar Júlíusdóttur, bókavarðar (sjá https://www.facebook.com/bokasafn.akraness) 

Spilakaplar í streymi var einnig á hennar vegum á fb síðu safnsins og náðu 

streymisviðburðir góðu áhorfi og mikilli ánægju. 

Fastir viðburðir. 

Foreldramorgnar, Prjóna- og heklkaffi (2), Leshringir (2) og Kallaspjall á 

föstudögum, skipulagðar samverustundir, urðu að víkja fyrir pestinni, að mestu 

leyti. Safnkynningum og safnheimsóknum nemenda varð einnig oft að fresta.  

Sögugangan “Kellingar ganga heim að Görðum” var unnin og flutt í samstarfi við 

Skagaleikflokkinn. Fræðslugangan fór fram á Írskum dögum, góð þátttaka í 

blíðskaparveðri. Uppbyggingasjóður Vesturlands styrkti viðburðinn. 

12.03.2021 - Halldóra Jónsdóttir, bæjarbókavörður. 

Skýrslan er byggð á Árslokatölfræði Landskerfis bókasafna fyrir árið 2020. 

Lykilskýrslur eru:  

Eintök, E01 og E04 ;   

Útlán U01, U03, U04 og U15.  

Lánþegar L01, L04, U15 og M01. 
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Niðurstöður Ársreiknings. 

 

Númer Heiti Hreyfing Áætlun Mismunur 

0290 Aðrar þjónustutekjur -774.266 kr -2.186.000 kr -1.411.734 kr 
0860 Styrkir -50.000 kr 0 kr 50.000 kr 
0980 End.gr. ríkissjóðs -stofnana -749.594 kr 0 kr 749.594 kr 
0990 Endurgreiðslur annarra -96.970 kr -171.000 kr -74.030 kr 
1110 Mánaðarlaun 21.418.980 kr 20.570.615 kr -848.365 kr 
1130 Laun lausráðinna starfsmanna 2.080.436 kr 2.350.356 kr 269.920 kr 
1150 Áfallið orlof 577.965 kr 73.000 kr -504.965 kr 
1210 Yfirvinna fastráðinna starfsma 4.703.922 kr 6.249.310 kr 1.545.388 kr 
1230 Yfirvinna lausráðinna starfsma 949.243 kr 332.334 kr -616.909 kr 
1250 Orlof á yfirvinnu 978.051 kr 1.087.754 kr 109.703 kr 
1731 Fatapeningar launakerfi 8.749 kr 0 kr -8.749 kr 
1810 Tryggingagjald 2.169.962 kr 2.203.819 kr 33.857 kr 
1815 Mannauðssjóður 70.357 kr 70.157 kr -200 kr 
1816 Félagsmannasjóður 322.689 kr 157.923 kr -164.766 kr 
1820 Mótframlag í lífeyrissjóð 3.968.575 kr 4.032.685 kr 64.110 kr 
1830 Sjúkrasjóðir 70.548 kr 97.893 kr 27.345 kr 
1840 Fjölskyldu- og styrktarsjóðsgj 166.618 kr 170.674 kr 4.056 kr 
1850 Endurhæfingarsjóður 30.138 kr 30.608 kr 470 kr 
1910 Orlofsheimilasjóður 214.020 kr 217.989 kr 3.969 kr 
1940 Starfsmenntunarsjóðir 276.987 kr 282.167 kr 5.180 kr 
1960 Kaffistofa starfsfólks 327.885 kr 145.000 kr -182.885 kr 
1970 Matarkostnaður 224.803 kr 375.000 kr 150.197 kr 
2020 Bækur, tímarit, blöð 791.947 kr 807.000 kr 15.053 kr 
2030 Ritföng, pappír, bréfabindi 108.319 kr 281.946 kr 173.627 kr 
2050 Tölvuvörur 16.325 kr 308.701 kr 292.376 kr 
2080 Kort, myndir, filmur, segulmið 1.444 kr 0 kr -1.444 kr 
2090 Aðrar vörur v.ritf.pappír ofl. 177.950 kr 221.000 kr 43.050 kr 
2180 Hreinlætisvörur 223.629 kr 99.000 kr -124.629 kr 
2210 Lyf og hjúkrunarvörur 1.298 kr 3.000 kr 1.702 kr 
2640 Málningarvörur 2.845 kr 0 kr -2.845 kr 
2760 Raflagnaefni 50.172 kr 36.000 kr -14.172 kr 
2870 Leikföng og tómstundatæki 22.940 kr 0 kr -22.940 kr 
2880 Geisladiskar, snældur, myndb. 22.598 kr 206.000 kr 183.402 kr 
2882 Bókasafnsbækur 4.379.655 kr 4.621.000 kr 241.345 kr 
2890 Aðrar ótilgreindar vörur 227.410 kr 220.000 kr -7.410 kr 
4010 Prentun, fjölritun, ljósritun, 54.224 kr 81.000 kr 26.776 kr 
4030 Sími og fjarskiptaþjónusta 96.288 kr 55.000 kr -41.288 kr 
4050 Póstburðargjöld 27.968 kr 101.000 kr 73.032 kr 
4070 Auglýsingar 429.391 kr 680.122 kr 250.731 kr 
4080 Félagsgjöld 29.200 kr 28.000 kr -1.200 kr 
4120 Vöru- og sendiferðabílar 15.179 kr 42.000 kr 26.821 kr 
4181 Starfsmannabílar, launabókhald 64.713 kr 82.584 kr 17.871 kr 
4220 Gjafir 63.119 kr 86.552 kr 23.433 kr 
4240 Fargjöld og dvalarkostnaður 0 kr 78.205 kr 78.205 kr 
4270 Ráðstefnur 0 kr 20.000 kr 20.000 kr 
4280 Námskeið 32.800 kr 289.407 kr 256.607 kr 
4290 Annar móttökukostnaður 65.692 kr 80.000 kr 14.308 kr 
4340 Tölvu- og hugbúnaðarþjónusta 703.028 kr 937.650 kr 234.622 kr 
4351 Læknisvottorð / launakerfi 2.050 kr 0 kr -2.050 kr 
4390 Önnur sérfræðiþjónusta 178.503 kr 0 kr -178.503 kr 
4430 * Innri leiga 33.049.572 kr 33.049.564 kr -8 kr 
4454 Leiga og viðhald posa, án vsk. 75.978 kr 86.000 kr 10.022 kr 
4455 Gámaleiga 162.691 kr 63.000 kr -99.691 kr 
4490 Hússjóður 180.709 kr 195.000 kr 14.291 kr 
4510 Rafmagn 635.658 kr 750.000 kr 114.342 kr 
4520 Heitt vatn 890.193 kr 715.000 kr -175.193 kr 
4540 Kalt vatn 26.705 kr 30.000 kr 3.295 kr 
4610 Lóðir 0 kr 24.000 kr 24.000 kr 
4626 Rafþjónusta 144.634 kr 85.000 kr -59.634 kr 
4628 Pípulagningaþjónusta 0 kr 24.000 kr 24.000 kr 
4632 Málningar- og gólfefnaþjónusta 0 kr 24.000 kr 24.000 kr 
4650 Viðhald innanstokksmuna 1.157.914 kr 257.000 kr -900.914 kr 
4660 Viðhald áhalda 768.693 kr 836.439 kr 67.746 kr 
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4760 Lausafjártryggingar 176.328 kr 229.000 kr 52.672 kr 
4910 Innheimtukostnaður 16.248 kr 56.000 kr 39.752 kr 
4960 Þvottur og hreingerningar 2.273.318 kr 2.186.000 kr -87.318 kr 
4980 Aðkeypt önnur vinna 1.175.967 kr 1.031.000 kr -144.967 kr 
4990 Önnur aðkeypt þjónusta 12.028 kr 0 kr -12.028 kr 
4992 Afnota- og þjónustugjöld 999.808 kr 1.044.315 kr 44.507 kr 
4993 Leyfisgjöld 10.390 kr 0 kr -10.390 kr 
5106 Afr. vinnu með VSK 10.757 kr 186.000 kr 175.243 kr 
5857 Málverk og aðrir listmunir 120.000 kr 0 kr -120.000 kr 
  Hreyfing: 86.565.376 Áætlun: 86.326.769 Mismunur: -238.607 
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