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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2020, mánudaginn 23. mars kl. 13:00 var haldinn 288. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir og Eyþór 

Laxdal Arndals, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa 

Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Lagðar fram fundargerðir SF 285, 286 og 287. Undirritun frestað. 
 

2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála fór yfir stöðu fjármögnunar og 

fjárhagsleg áhrif Covid-19 á samstæðuna. Einnig gerð grein fyrir sviðsmyndum 

varðandi arðgreiðslur og fjárfestingar á árinu 2020 og næstu ár. Umræður. 
 

Stjórn óskar bókað:  

Vegna þeirra aðstæðna sem nú eru í heiminum og sterkrar stöðu fyrirtækisins, vill 

Orkuveita Reykjavíkur styðja við eigendur sína og viðskiptavini með margþættum 

aðgerðum. Í fyrsta lagi að flýta fjárfestingum á þessu og næsta ári sem ella hefðu 

beðið. Í öðru lagi að kappkosta að lágmarka gjaldskrár sem og að rýmka gjaldfresti. 

Í þriðja lagi skoða fjárhagsleg samskipti Orkuveitunnar og eigenda. Í fjórða lagi að 

huga að sölu eigna. 
 

Stjórn felur formanni og varaformanni ásamt stjórnendum fyrirtækisins að ræða við 

eigendur um útfærslu framangreindra þátta.  
 

3. Grettir Adolf Haraldsson mætti til fundarins klukkan 14:30 og kynnti ásamt Magneu 

Guðmundsdóttur og Atla Bollasyni hönnuðum, svohljóðandi tillögu um framkvæmdir í 

Elliðaárdal. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að fela forstjóra að bjóða út 

framkvæmdaáfanga 2.1 að sögu- og tæknisýningu í Elliðaárdal á grundvelli 

kostnaðaráætlunar hönnuða verkefnisins. Áfangi 2.1 tekur til jarðvegsframkvæmda 

og frágangs á yfirborði á útisvæðinu við húsaþyrpingu OR í Elliðaárdal. Stjórn felur 

forstjóra jafnframt að ganga til samninga við verktaka um að ráðast í framkvæmd 

verksins svo fremi að hagstæðasta tilboð sem berst uppfylli gæðakröfur hönnuða og 

sé ekki hærra en sem nemur kostnaðaráætlun hönnuða að viðbættum 30% 

vikmörkum.  

Samþykkt samhljóða. 
 

4. Bjarni Snæbjörn Jónsson mætti til fundarins kl 14:45 og kynnti niðurstöðu 

gildakönnunar sem gerð var meðal starfsmanna samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. 
 

5. Reynir Guðjónsson, öryggisstjóri mætti til fundarins kl 15:15 og gerði grein fyrir 

viðbrögðum OR samstæðunnar vegna Covid-19. 
 

Stjórn óskar bókað:  

Orkuveitusamstæðan sinnir grunnþörfum samfélagsins og þar má ekki verða brestur 

á. Stjórn OR vill þakka öllu starfsfólki samstæðu OR fyrir frumkvæði, fyrirhyggju 

sem og ábyrg og fumlaus viðbrögð við þeirri hættu sem Covid 19 skapar. 
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6. Lögð fram minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða dags. 19. mars s.l. og um stöðu 

forðagæslu dags. 19. mars s.l. Umræður. 
 

7. Kenneth Breiðfjörð, forstöðumaður Innkaupa kom á fundinn kl 15:45, lagði fram og 

kynnti innkaupastefnu. Stefnan rýnd og samþykkt samhljóða. Kenneth lagði einnig fram 

og kynnti innkaupayfirlit ársins 2019. 
 

8. Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Mannauðs og menningar mætti til fundarins 

kl. 16:00 kynnti breytingu á mannauðstefnu. Stefnan borin upp og samþykkt samhljóða. 

Siðareglur rýndar og samþykktar óbreyttar. Starfskjarastefna rýnd og samþykkt óbreytt.  
 

9. Sólrún gerði grein fyrir stefnuverkefni Mannauðs og menningar vegna ársins 2019 og 

lykiláherslum ársins 2020. 
 

10. Hallur Símonarson, innri endurskoðandi mætti til fundarins kl 16:24 ásamt Guðjóni 

Hlyni Guðmundssyni. Lagður fram samningur um innri endurskoðun samstæðu 

Orkuveitu Reykjavíkur. Umræður. Samningurinn borinn upp og samþykktur með 

atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússon, Sigríðar Rutar Júlíusdóttur, 

Hildar Björnsdóttir og Eyþórs Laxdal Arndals. Valgarður Lyngdal situr hjá. Valgarður 

og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir óska bókað: 
 

Við undirrituð, fulltrúar Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar í stjórn OR, lýsum 

yfir ánægju með þær breytingar sem gerðar hafa verið á samningi um innri 

endurskoðun, en þær kveða meðal annars á um stjórnskipulegt óhæði innri 

endurskoðanda OR og milliliðalausan aðgang stjórnar og/eða einstaka 

stjórnarmanna að honum. Með þessum breytingum er komið til móts við sjónarmið 

minnihlutaeigenda um mikilvægi þess að innri endurskoðandi OR sé óháður 

eigendum fyrirtækisins. 
 

Hildur Björnsdóttir yfirgaf fundinn kl 16:30. 
 

Hallur Símonarson gerði grein fyrir sveigjanleika og breytingum á 

endurskoðunaráætlun sem fyrirhugað er að viðhafa á meðan breytingar eru í starfsemi 

fyrirtækisins vegna Covid-19.  
 

Guðjón Hlynur gerði grein fyrir niðurstöðum eftirfylgniúttektar vegna úttektar á 

vinnustaðamenningu og mannauðsmálum OR. Umræður.  
 

Stjórn samþykkir að óska greinargerðar frá endurskoðunarnefnd um þann þátt í 

eftirfylgniúttektinni, sem snýr að skipan stjórna dótturfélaga.  
 

Stjórn óskar bókað: 

Stjórn OR fagnar því hvernig brugðist hefur verið við fyrri skýrslu IE, enda 

mannauður fyrirtækisins ekki síður mikilvægur en auðlindirnar. Mikilvægt er að hlúa 

áfram vel að mannauðsmálum og sofna aldrei á verðinum. Ávallt þarf að tryggja 

skýra ferla svo starfsfólk viti ætíð hvert það geti leitað með erfið mál, í trausti þess 

að á þeim verði tekið. 
 

11. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 23. mars 2020 um 

starfsemina á milli stjórnarfunda. 
 

12. Önnur mál. 

• Lögð fram að nýju viljayfirlýsing vegna sölu Landsnets, ásamt minnisblaði 

framkvæmdastjóra fjármála OR, dags. 19. mars 2020. 
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Stjórn samþykkir viljayfirlýsinguna með þeim fyrirvörum sem fram koma í 

minnisblaðinu og með fyrirvara um samþykki eigenda á síðari stigum.  

 

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 17:15. 

 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 8. apríl 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 



 

EBP-100  

 

 
 
 
 
Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 

SF 288] 
GAH 

Reykjavík 23. mars 2020 
 

Tillaga 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að fela forstjóra að bjóða út framkvæmdaáfanga 2.1 að sögu- 
og tæknisýningu í Elliðaárdal á grundvelli kostnaðaráætlunar hönnuða verkefnisins. Áfangi 2.1 tekur til 
jarðvegsframkvæmda og frágangs á yfirborði á útisvæðinu við húsaþyrpingu OR í Elliðaárdal. Stjórn 
felur forstjóra jafnframt að ganga til samninga við verktaka um að ráðast í framkvæmd verksins svo 
fremi að hagstæðasta tilboð sem berst uppfylli gæðakröfur hönnuða og sé ekki hærra en sem nemur 
kostnaðaráætlun hönnuða að viðbættum 30% vikmörkum.  

 

Greinargerð 

Hér er óskað samþykkis stjórnar fyrir að ráðast í útboð á framkvæmdaáfanga 2.1 að sögu- og 
tæknisýningu í Elliðaárdal. Áfanginn tekur til útisvæðisins við húsaþyrpingu OR við Rafstöðvarreit. Þótt 
nýja útisvæðið myndi órofa heild samanstendur það í grófum dráttum af a) fræðandi leiksvæði fyrir 
börn með rennandi vatni syðst á svæðinu, b) máluðu yfirborði og gróðri við inngang svæðisins, c) torgi 
austur af straumskiptistöð með áherslu á vandaðar ofanvatnslausnir, d) stúku sem veit að túrbínuturni 
straumskiptistöðvarinnar, e) skrúðgarði aftan við stöðvarstjórahúsið, og f) garði sem er hannaður á 
grunni eldra tengivirkis austur af torfunni. Frumhönnun á áfanga 2.1 liggur fyrir og vinnsla 
útboðsgagna er í fullum gangi. 
 
Áfangaskipting 

 
Rifjað skal upp að verkefninu var skipt í nokkra áfanga. Þeir voru skilgreindir svo: 
 

0. Foráfangi: gerð hönnunarhandbókar, rekstraráætlunar og mörkunar eða ásýndar („branding“).  
1. Fyrsti áfangi: hönnun á áningarstöðum og upplifunum í Elliðaárdal auk myndrænnar 
framsetningar á upplýsingum um borholur, stíflu og aðfallsrör.  
2. Annar áfangi er tvískiptur: 
 2.1 Hönnun á ytra yfirborði svæðisins, torgi, aðkomu og stígum og útisvæði. 

2.2 Hönnun á endurbótum og breytingum á móttöku, kaffihúsi og skrifstofum 
Stangaveiðifélags Reykjavíkur. Útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í 
Stöðvarstjórahúsinu og Gömlu rafstöðinni, auk uppsetningar gufuborsins Dofra og 
höggborsins svonefnda. 

3. Þriðji áfangi: útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í Straumskiptistöðinni.  
 
Áfangi 2.1 
 
Áfangi 2.1 er fyrsti hluti sögu- og tæknisýningar á rafstöðvarreit. Allir þættir hans miða að því að miðla 
sögu svæðisins og Orkuveitunnar eða fræða gesti beint og óbeint um víðtæka starfsemi fyrirtækisins 
auk vísindanna sem búa að baki hagnýtingunni. 
 
Í áfanga 2.1 felast þessir þættir: 

 a) Fræðandi leiksvæði með rennandi vatni (syðst á svæði, aftan við hlöðu) 
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• Ýmis tæki og tól gera forvitnum ungum gestum kleift að skoða þrýsting, vatnshraða, vatnsafl, 
fallorku og hegðun vatns í náttúrunni í gegnum leik og tilraunir. 

• Rennibrautir sem tákna stíflu og aðfallsrör liggja á manngerðum hól. 

• Hóllinn er jafnframt vélarhús sem hýsir dælur. 

• Pípur, slöngur og önnur slík leikföng verða geymd í skemmu austast á rafstöðvarreitnum utan 
opnunartíma svæðisins. 

• Gert er ráð fyrir að leiksvæðið verði eitt helsta aðdráttarafl svæðisins og laði fjölskyldufólk í 
ríkari mæli í Elliðaárdal.  

 b) Nýtt yfirborð á Rafstöðvartorfunni (frá inngangi að smiðju og stöðvarstjórahúsi) 

• Hvítar línur eru málaðar á yfirborð svæðisins. Þær liggja frá hliðinu inn á torfuna og yfir að 
húsunum þar. 

• Línurnar eru vegvísar og leiða gesti um svæðið. 

• Hönnunin minnir á veitukerfin sem eru undir malbikinu. 

 c) Veitutorg (austur af straumskiptistöð) 

• Nýr miðpunktur svæðisins. 

• Veitutorgið sýnir með beinum hætti hvernig hægt er að beina vatni af föstu yfirborði og þökum 
út í náttúrulega viðtaka, svokallaðar blá-grænar ofanvatnslausnir. Meðhöndlun regnvatns hefur 
í ríkari mæli þróast á þennan veg og hér veitir OR innsýn í framtíðina í þessum efnum.  

• Unnt verður að nota torgið undir viðburði, t.d. leiksýningar, hátíð að loknu kapphlaupi, 
jólamarkað eða annað slíkt. 

• Innviðir borgarinnar verða gerðir sýnilegir með skapandi framsetningu á ljósastaurum, 
brunnlokum, niðurföllum o.þ.h. 

 d) Stúka (norðaustur af stramskiptistöð) 

• Á norðanverðu Veitutorginu er gert ráð fyrir setstöllum. Þeir eru til hvíldar og afslöppunar en 
mynda einnig stúku sem snýr að hærri túrbínuturni straumskiptistöðvarinnar. 

• Setstallarnir skapa rými utan um gufuborinn Dofra.  

• Stúkan er hluti af nýrri aðkomuleið fyrir gangandi vegfarendur frá Rafstöðvarvegi inn á 
Veitutorgið. 

 e) Skrúðgarður (aftan við stöðvarstjórahúsið) 

• Þegar Steingrímur rafveitustjóri bjó ásamt fjölskyldu sinni í húsinu minnti garðurinn að nokkru 
leyti á skrúðgarð. Hugmyndin er að heiðra þá sögu með einföldum hætti. 

 f) Garður á grunni tengivirkis (á túni austast á svæðinu) 

• Fótspor gamla tengivirkisins myndar sjónása og gönguleiðir að borunum tveimur, auk þess 
sem það ræður staðsetningu trjágróðurs og smærri innsetninga. 

Útboðsgögn sem lýsa ofangreindri hönnun verða auglýst að fengnu samþykki innkauparáðs OR. 
Stefnt er að því að hefja framkvæmdir í sumar svo þeim verði lokið fyrir 100 ára afmæli rafstöðvarinnar 
sumarið 2021, þegar ætlunin er að opna svæðið almenningi. 

Verkefnisstjórn og verkefnisskipulag  
Frá því niðurstaða hugmyndasamkeppninnar lá fyrir hefur Grettir A. Haraldsson hjá Vörðu 
verkþjónustu haldið utan um uppbyggingu sögu- og tæknisýningar. Lagt er til að svo verði áfram. 
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Kostnaður við framkvæmdaáfanga 2.1 

Kostnaðaráætlun sem hönnuðir unnu í samstarfi við ljósahönnunarstofuna Limelight, verkfræðistofuna 
Hnit og landslagsarkitektana Landslag hljóðar upp á 235 m kr. f. utan vsk. Hæfileg vikmörk vegna 
óvissu um tilboðsupphæðir eru metin 30%. Efri mörk heimildar sem óskað er eftir í tillögu til stjórnar er 
því 306 m. kr.f.utan vsk. skv. eftirfarandi sundurliðun: 
 

Undirbúningur, öryggisaðgerðir o.s.frv. 4 

Upprif og jarðvinna 42 

Veitur 28 

Snjóbræðsla 6 

Uppsteypt mannvirki (leiksvæði og tæknirými) 20 

Frágangur yfirborðs 73 

Gróður 10 

Lýsing 16 

Leiktæki og annar sértækur búnaður 36 

30% vikmörk vegna óvissu í áætlun kostnaðar allra liða 70 

  

Samtals umsókn til stjórnar til ráðstöfunar í framkvæmd áfanga 

2.1: millj. kr. f.utan vsk: 306 
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AÐ MÆLA MENNINGU

HVAÐ ER STARFFÓLKINU MIKILVÆGT?

HVER ERU GILDIN OG ÁHERSLURNAR
SEM FÓLK UPPLIFIR Í NÚVERANDI 

MENNINGU?

o Hvað virkar vel?

o Hvað grefur undan árangri?

HVAÐA GILDI/ÁHERSLUR VILL FÓLK SJÁ ENDURSPEGLAST Í MENNINGUNNI?
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INNRI ÓREIÐA (CULTURAL ENTROPY)

Innri óreiða gefur vísbendingu um þá orku sem tapast í innbyrðis 

núningi og endurspeglar veikleika í menningu fyrirtækisins

Óreiða Áhrif 

<10% Í lágmarki: Heilbrigð virkni

11-19% Afmörkuð viðfangsefni:  Þarfnast lagfæringa/aðlögunar á 

menningu, eða innra skipulagi

20-29% Marktæk vandamál: Þarfnast umbreytingar á menningu eða 

innra skipulagi og sértæks stuðnings við leiðtoga (coaching)

30-39% Kreppuástand sem kallar á umsvifalausar breytingar.

40-49% Mikil hætta á hruni, gjaldþroti eða falli.
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STAFF ENGAGEMENT AND ENTROPY LEVELS

High engagement 

= Low entropy
Low engagement 

= High entropy

This research of 160 organisations in Australia was carried out 

by Hewitt Associates and the Barrett Values Centre in 2008

Tier 1            Tier 2            Tier 3           Tier 4
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MISMUNANDI VITUNARSTIG - GILDAÞREP

Þjónusta

Samræmi út á við

Samræmi inn á við

Lærdómur og 
þroski

Sjálsfvirðing

Tengsl

Afkoma

Sameiginlegir hagsmunir

Umbreyting

Eiginhagsmunir



SJÖ VITUNDARSTIG INNAN FYRIRTÆKJA
(LEVEL OF CONSCIOUSNESS)

Þjónusta

ÞJÓNUSTA VIÐ MANNKYN OG MÓÐUR JÖRÐ

Samfélagsleg ábyrgð, komandi kynslóðir, langtímasýn, 

siðferði, helgun, hógværð

Ytra samræmi

STEFNUMIÐAÐ SAMSTARF OG BANDALÖG

Náið samstarf, umhverfisvitund, þátttaka í samfélagi, 

starfsfullnægja, þjálfun/stuðningur

Innra samræmi

ÞRÓUN Á FYRIRTÆKJASAMFÉLAGINU

Sameiginleg gildi, framtíðarsýn, gagnkvæm skuldbinding, 

heilindi, traust, ástríða, sköpunargleði, gegnsæi

Þróun og umbreyting

STÖÐUG ENDURNÝJUN OG LÆRDÓMUR

Ábyrgðartilfinning, aðlögunarhæfni, umboð til athafna, 

valddreifing, liðsvinna, nýsköpun, markmið og persónuleg 

þróun/þroski

Sjálfsmynd

FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

Kerfi, ferlar, gæði, bestu aðferðir, áhersla á árangur

Tengsl

TENGSL SEM STYÐJA ÁRANGUR FYRIRTÆKISINS

VIÐSKIPTAVINIR – STARFSMENN

Hollusta, opin tjáskiptiL, ánægja viðskiptavina, vinátta

Afkoma

FJÁRHAGSLEGUR STÖÐUGLEIKI

Virði hluthafa, hagnaður, vöxtur fyrirtækisins, heilsa og 

öryggi starfsmanna

Jákvæðar áherslur / Neikvæðar áherslur

Eftirlit, spilling, græðgi

Skrifræði, sjálfsánægja

Blekkingar, ásakanir
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Iceland National: Overall Group (890)

spilling (L) 474 1(O)

óörugg framtíð (L) 423 1(I)

efnishyggja (L) 386 1(I)

yfirstétt (L) 347 3(R)

áhersla á skammtímamarkmið 
(L)

328 1(O)

ásakanir (L) 319 2(R)

fátækt (L) 316 1(I)

sóun auðlinda (L) 281 3(O)

árekstrar (L) 261 2(R)

áhyggjur af komandi 
kynslóðum

259 7(S)

heiðarleiki 291 5(I)

fjárhagslegt öryggi 258 1(I)

minnkun fátæktar 251 1(O)

tækifæri til menntunar 245 3(O)

umhyggja fyrir öldruðum 230 4(S)

jafnrétti 222 4(R)

mannréttindi 201 7(S)

fjölskylda 199 2(R)

áreiðanleg opinber þjónusta 197 3(O)

samfélagsleg ábyrgð 196 4(S)

Values Plot December 12, 2014Copyright 2014 Barrett Values Centre

I = Einstaklingur

R = Samband
Svört undirstrikun = PV & CC

Appelsínugult = PV, CC & DC

Appelsínugult = CC & DC

Blátt = PV & DC

P = Jákvætt

L = Mögulega takmarkandi (hvítur hringur)

O = Skipulagslegt

S = Samfélagslegt

Samstæð

PV - CC 0
CC - DC 0
PV - DC 2

Menningarleg óreiða:
Núverandi menning

61%

fjölskylda 499 2(R)

heiðarleiki 417 5(I)

vinátta 304 2(R)

jákvætt viðhorf 283 5(I)

traust 263 5(R)

umhyggja 244 2(R)

sanngirni 223 5(R)

ábyrgðarkennd 222 4(R)

sjálfstæði 221 4(I)

virðing 207 2(R)

Stig Persónuleg gildi (PV) Núverandi menningargildi (CC) Ákjósanlega menningargildi (DC)

7

6

5

4

3

2

1

IRS (P)=3-7-0  IRS (L)=0-0-0 IROS (P)=0-0-0-1  IROS (L)=3-3-3-0 IROS (P)=2-2-3-3  IROS (L)=0-0-0-0



Stig Persónuleg gildi (PV) Núverandi gildi og áherslur (CC) Ákjósanleg gildi og áherslur (DC)

7

6

5

4

3

2

1

IRS (P)=4-6-0 IRS (L)=0-0-0 IROS (P)=2-1-7-0 IROS (L)=0-0-0-0 IROS (P)=3-2-5-0 IROS (L)=0-0-0-0

fagleg vinnubrögð 151 3(O)

heiðarleiki 135 5(I)

ánægja viðskiptavina 114 2(O)

framsýni 108 4(O)

hagsýni 108 1(I)

jafnrétti 96 4(O)

jafnvægi (heimili/vinna) 82 4(O)

öryggi 82 1(O)

samvinna 79 5(R)

lausnamiðað 74 3(O)

fagleg vinnubrögð 170 3(O)

heiðarleiki 170 5(I)

framsýni 145 4(O)

ánægja viðskiptavina 133 2(O)

að hlusta 111 2(R)

hagsýni 111 1(I)

jafnvægi (heimili/vinna) 88 4(O)

samvinna 86 5(R)

öryggi 74 1(O)

frumkvæði 73 4(I)

Svört undirstrikun = PV & CC

Appelsínugult = PV, CC & DC
Appelsínugult = CC & DC
Blátt = PV & DC

P = Jákvætt

L = Mögulega takmarkandi (hvítur hringur)

I = Einstaklingur

R = Samband
O = Skipulagslegt
S = Samfélagslegt

heiðarleiki 201 5(I)

fjölskylda 159 2(R)

jákvætt viðhorf 132 5(I)

virðing 130 2(R)

ábyrgðarkennd 128 4(R)

samvinna 116 5(R)

að hlusta 112 2(R)

framsýni 104 4(I)

metnaður 91 3(I)

traust 91 5(R)

Samstæð

PV - CC 3

CC - DC 8

PV - DC 1
nýjar beiðnir

Menningarleg óreiða:
Núverandi menning

11%

Menningarleg þróunarskýrslaCopyright 2019 Barrett Values Centre

Orkuveita Reykjavíkur Overall Group (334)



Stig 2015 2019

7

6

5

4

3

2

1

Dreifing hæstu gilda í fyrirtækinu fyrir hvert tímabil sýnir 

aðaláherslusvið sem móta skipulagsmenninguna.

Samantekt: Orkuveita Reykjavíkur 2015 / 2019

NÚVERANDI GILDI OG ÁHERSLUR

MENNINGARLEG ÓREIÐA

11%

12%

2019

2015

DREIFING JÁKVÆÐRA GILDA

9%
11%

16%

24%

19%

5%
4%

8%
9%

18%

25%

18%

6%
5%

1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 5. stig 6. stig 7. stig

2015 2019

GILDASAMSVÖRUN

Yfirlit yfir þróun menningar

Þetta myndrit sýnir prósentuhlutfall valinna 
gilda fyrir núverandi menningu OR fyrir hvort
tímabil.

Prósentuhlutfall takmarkandi gilda í fyrirtækinu.

Hæfilegt

Þarfnast eftirlits

Gerð krafa um eftirlit

Hættuaðstæður

Samvörun persónulegra gilda og 
gilda í núverandi menningu

Samsvörun gilda í núverandi og 
æskilegri menningu

Gefur til kynna hversu vel starfsmenn 
geta tengt sig menningunni

Sú trú sem þátttakendur hafa á innri 
áherslum og stefnu

Sterk tenging

Þó nokkur tenging

Lítil eða engin tenging

Sterk og jákvæð menning

Á réttri leið

Breytinga er óskað

Óskað eftir veigamiklum breytingum

Copyright 2019 Barrett Values Centre

3

6

2019

2015

8

8

2019

2015



Óbreytt frá 
síðustu 

mælingu

fagleg vinnubrögð

heiðarleiki

ánægja viðskiptavina

hagsýni

framsýni

samvinna

jafnrétti

fagleg vinnubrögð

heiðarleiki

framsýni

ánægja viðskiptavina

að hlusta

hagsýni

samvinna

frumkvæði

Mismunur á 
milli mælinga

ábyrgðarkennd

jákvætt viðhorf

að hlusta

jafnvægi (heimili/vinna)

öryggi

lausnamiðað

traust

jákvætt viðhorf

jafnvægi (heimili/vinna)

öryggi

Uppfyllt gildi 2019 sem ákjósanleg voru 2015: 0

Gildasamsvörun núverandi og ákjósanleg 2015: 8

Gildasamsvörun núverandi og ákjósanleg 2019: 8

Yfirlit yfir samsvörun og breytingar

Þessi skýringarmynd sýnir samsvörun og breytingar hæstu gilda á hvoru tímabilanna

IROS (P)=3-3-4-0 | (L)=0-0-0-0 IROS (P)=2-1-7-0 | (L)=0-0-0-0 IROS (P)=3-2-5-0 | (L)=0-0-0-0IROS (P)=4-3-3-0 | (L)=0-0-0-0

Yfirlit yfir þróun menningarCopyright 2019 Barrett Values Centre

Núverandi menning 2015 Núverandi menning 2019 Ákjósanleg menning 2019Ákjósanleg menning 2015



Yfirlit yfir menningarlega óreiðu

Stig Mögulega takmarkandi gildi %
Mögulega takmarkandi gildi

Núverandi menning 2019
% atkvæði 2019

Mismunur 
samanborðið

við 2015

3

skriffinnska (34)
ruglingur (33)

goggunarröð (30)
langur vinnutími (20)

síló hugsun/ flokkadrættir (19)
einokun upplýsinga (15)

vald (11)

10%
10%
9%
6%
6%
4%
3%

⯆

⯆

⯅

⯆

2%
0%
0%
3%
3%
1%
0%

2

smákóngatilhneiging (19)
innbyrðis samkeppni (15)

ásakanir (12)
misbeiting valds (7)

6%
4%
4%
2%

⯆

⯅

⯅

2%
1%
2%
0%

1

kostnaðar aðhald (36)
eftirlit (30)

áhersla á skammtímamarkmið (24)
óörugg atvinna (19)

gætni (13)
misnotkun (1)

11%
9%
7%
6%
4%
0%

⯆

⯆

⯅

⯆

⯆

10%
6%
0%
4%
1%
2%

Samtals %

n 2015: 12%

n 2019: 11%

Þetta stig menningaróreiðu gefur til kynna afmörkuð vandamál sem kalla á aðlögun 

og samstillingu í menningu eða skipulagi.

2%

2%

2019

2015

4%

5%

2019

2015

Yfirlit yfir þróun menningarCopyright 2019 Barrett Values Centre

5%

5%

2019

2015



Gildi 2015 2019 DC 2015 DC 2019

að hlusta 24% 18% ✓ ✓

framsýni 11% ✓ ✓

heiðarleiki 7% 10% ✓ ✓

sameiginleg framtíðarsýn 7% 8%

gleði 8%

vellíðan (líkamleg/ tilfinningaleg/ 
vitsmunaleg/ andleg)

9% 7%

stöðugar framfarir 6%

frumkvæði 8% 6% ✓ ✓

fagleg vinnubrögð 6% ✓ ✓

ánægja viðskiptavina 6% ✓ ✓

heilindi 6%

traust 10% ✓

hvatning 9%

viðurkenning starfsmanna 9%

langtímasýn 8%

fagleg þróun 7%

Óskir um áherslubreytingar

Myndritið sýnir á hvaða sviðum starfsfólk vill sjá meiri áherslu.

Yfirlit yfir þróun menningarCopyright 2019 Barrett Values Centre



Persónuleg gildi - nýjar áherslur og jákvæð samsvörun

Yfirlit yfir þróun menningarCopyright 2019 Barrett Values Centre

Samsvörun

að hlusta

ábyrgðarkennd

fjölskylda

heiðarleiki

jákvætt viðhorf

samvinna

traust

virðing

Mismunur
aðlögunarhæfni

hagsýni

framsýni

metnaður

Gildasamsvörun PV-CC 2015: 6

Gildasamsvörun PV-CC 2019: 3

Nýjar áherslur traust að hlusta

Nýjar áherslur PV-DC 2015: 1

Nýjar áherslur PV-DC 2019: 1

Persónuleg gildi 2015

IRS (P)= 4-6-0 | IRS (L)=0-0-0

Persónuleg gildi 2019

IRS (P)= 4-6-0 | IRS (L)=0-0-0



SAMSVÖRUN MILLI NÚVERANDI OG ÆSKILEGRAR MENNINGAR

10 10

7 7 7

6

5

7

6

4

7

5

6

7

6

0

2

4

6

8

10

12

Þróun og nýsköpun Stjórnhættir og 
stefna

Orka Náttúrunnar Fjármál Þjónusta Gagnaveitan Veitur Mannauður og 
menning

Fjöldi top 10 gilda sameiginleg í núverandi og æskilegri menningu

2015 2019

15



MENNINGARÓREIÐA

6%

7% 7%

8%

11%

16%

17%

6%

1%

6%

3%

10%

15%

13%

15%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Gagnaveitan Stjórnhættir og 
stefna

Þjónusta Rannsóknir og 
nýsköpun

Fjármál Orka náttúrunnar Veitur Mannauður og 
menning

Menningaróreiða (hlutfall takmarkandi gilda af heild)

2015 2019
16



MENNINGARÓREIÐA:
HEILDARNIÐURSTÖÐUR Í 1011 KÖNNUNUM Í 36 LÖNDUM
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Konur Karlar

Gildasamsvörun - kyn

2015 2019
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Gildasamsvörun - starfsaldur

2015 2019
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0

1

2

3

4
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7

8

9

Stjórnandi Skrifst.f. Ófagl. Sérfr. Iðnaðarm

Gildasamsvörun starf
2019
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7

6

5

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Grunnsk. Hásk. Iðnmennt Verknám Önnur

Gildasamsvörun - menntun
2019
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0%
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6%
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10%
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16%

Konur Karlar

Óreiða - kyn

2015 2019
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Grunnsk. Hásk. Iðnmennt Verknám Önnur

Óreiða - menntun
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HVERNIG LIFUM VIÐ GILDIN

1. Myndin á næstu glæru sýnir stöðuna gagnvart 
andstæðum pólum sem tengjast því hvernig fólk upplifir 
áherslur sem tengjast opinberu gildunum þremur:  
Framsýni, hagsýni og heiðarleiki.

2. Rauða svæðið gefur til kynna tækifæri til úrbóta eða 
tilefni til umræðu.

3. Þumalputtaregla segir að meðalskor lægra en 80% (4) sé 
ekki ásættanlegt.  

4. Markmiðið er að græna svæðið sé sem stærst í myndinni

20



Við erum upptekin við að

sinna daglegum rekstri

Ég veit hvað þarf að gera og hvenær

að skila verkinu

Við leggjum áherslu á réttu hlutina og

erum sífellt að meta vegferðina

Við fögnum árangri hvers annars

Við gerum alltaf það sem við segjumst

ætla að gera

Við viðurkennum mistök og lærum af þeim

Viðhorf okkar einkennast af “bíðum

og sjáum til” hugarfari

Við gerum okkar besta, en erum ekki 

viss hvernig það gagnast stefnu

Við viljum heldur vera í þægindahringnum

og ekki að reyna eitthvað nýtt

Við erum sífellt að aðlaga okkur að

nýjum áskorunum

Við eigum erfitt með að skila verkum á 

tíma og ná markmiðum okkar

Við erum vanalega spör á hrósið

Við gerum það sem hentar hverju sinni

Við erum fljót að ásaka þegar aðrir gera mistök

Við veitum athygli og gefum hvert

öðru góð ráð hvenær sem þörf er á

Við höfum skýra tilfinningu fyrir því

hvernig dagleg störf okkar tengjast stefnu

Við hugsum út fyrir boxið og erum fljót

að breyta til þess að ná árangri

Mér er óljóst til hvers er ætlast af mér og geri

því það sem mér finnst réttast hverju sinni

Mark

mið: 

80%

Framsýni

Hagsýni

Heiðarleiki

OR - ALLIR

21
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270

40

9 15

ÖLL TVÖ EITT EKKERT

10. Þekki gildin Allir

80,8%

12,0%

2,7% 4,5%

ÖLL TVÖ EITT EKKERT

10. Þekki gildin Allir



23

141

90

79

13 11

5 4 3 2 1

12. Þekki stefnuna - fjöldi

42,2%

26,9%

23,7%

3,9% 3,3%

5 4 3 2 1

12. Þekki stefnuna - hlutfall



24

147

93

69

11 14

5 4 3 2 1

11. Þekki framtíðarsýn - fjöldi

44,0%

27,8%

20,7%

3,3% 4,2%

5 4 3 2 1

11. Þekki framtíðarsýn - hlutfall



32,3%

24,6%

26,3%

9,0%
7,8%

5 4 3 2 1

13. Þekki lykil mælikvarða - hlutfall

108

82

88

30
26

5 4 3 2 1

13. Þekki lykil mælikvarða – fjöldi



OR og COVID-19





Undirbúningur

• Neyðarstjórn kemur saman

- Áætlanir yfirfarnar og uppfærðar

• Viðbragðsáætlun við farsótt – yfirlitsskjal fyrir stjórnendur

- Lykilhópar greindir

- Lágmarksmannafli fyrir hverja einingu skilgreindur

Frá og með 30. janúar

„Við þurfum að þora taka ákvarðanir byggðar á þeim upplýsingum sem fyrir liggja hverju sinni.“ 
– Reynir Guðjónsson, öryggisstjóri OR.



Fyrstu aðgerðir

• Ferðabann til útlanda á vegum vinnu

• Starfsfólk sem er að koma frá útlöndum svarar spurningalista
- Metið hvort það komi til vinnu

• Fundum fækkað með ytri aðilum
- Hvatt til notkunar fjarfundabúnaðar

• Hættum að heilsast með handabandi og sleppum knúsi

• Lokað fyrir ónauðsynlegan samgang við stjórnstöð

• Lokað milli virkjunar og Jarðhitasýningar

• Heimsóknum á heimili fólks fækkað sem kostur er
- Ef fara þarf inn á heimili fólks, hringt á undan

• Þrif aukin verulega

• Ákveðið að neyðarstjórn hittist á hverjum morgni

Frá og með 2. mars 2020



Næstu skref

• Hámarksfjöldi á fundum 20 manns, innan- sem utanhúss

• Allir stærri viðburðir á vegum OR samstæðunnar felldir 

niður

• Tekin ákvörðun um að loka Jarðhitasýningu í 

Hellisheiðarvirkjun

• Gestir sem koma erlendis frá og funda með starfsfólki 

svara spurningum um ferðalög og heilsufar

Frá og með 4. mars 2020



Enn aukið í

• Skilti sett upp við alla innganga

• Gestir sem hafa verið á skilgreindum 

hættusvæðum erlendis beðnir að sinna 

erindum símleiðis eða með fjarfundi

• Regla um starfsfólk OR sem hefur verið 

erlendis tekur einnig til verktaka á vegum 

samstæðunnar

Frá og með 5. mars 2020



Neyðarstigi lýst yfir

• Tilkynnt að þau sem geti unnið heima geri það eftir helgina

• Allir fundir verði fjarfundir
- Undantekning gerð ef þátttaka er mikilvæg fyrir rekstur

- Öryggisstjóri gerir áhættumat og veitir leyfi

• Starfsfólk beðið um að sækja ekki stærri mannamót

• Einingum innan OR skipt upp í minni hópa
- Komið í veg fyrir að margir smitist eða þurfi að fara i sóttkví á sama tíma

• Mikil vinna alla helgina í skipulagningu og undirbúningi fyrir nýtt 
vinnufyrirkomulag

• Starfsfólk hefur helgina og mánudaginn til að sækja starfsstöðvar og setja upp 
heima

Frá og með 6. mars 2020



Nýtt vinnufyrirkomulag tekur gildi

• Allt starfsfólk sem getur vinnur heima

• Allt starfsfólk í ræstingu er í vinnu

• Rýmum í húsinu lokað svo hægt sé að auka þrif á öðrum

• Öll sem vinna í húsi sótthreinsa starfsstöð í upphafi og við lok vinnudags

• Matstofa hólfuð niður og matmálstímum úthlutað

- Sótthreinsað á milli hópa, matur skammtaður, matarbakkar á aðrar 

starfsstöðvar en Bæjarháls

• Öllum námskeiðum sem ekki eru rafræn frestað

• Aðgangi að stjórnstöð lokað öllum nema  þeim sem þar starfa

Frá og með 9. mars 2020



• Öll starfsemi í Turninum færð á Bæjarháls

- Vegna skimunar Íslenskrar erfðagreiningar í húsinu

- Aukin smithætta möguleg

• Frá og með 14. mars

• Samkomubann sett á

- Ekki þörf á sérstökum aðgerðum

- OR samstæðan verið skrefinu á undan

• Frá og með 17. mars

• Skólastarf skert

- Unnið að útfærslu vinnu foreldra ungra barna

- Framlínufólk með forgang á leikskólum og grunnskólum

Frá og með 13. mars



Upplýsingagjöf

• Daglegir póstar til starfsfólks frá forstjóra
- Oftar ef þurfa þykir

• Hópur á Workplace
- Upplýsingagjöf um Covid 19

• Forstöðumenn upplýsa sitt starfsfólk

• Myndbönd með gagnlegum upplýsingum 
fyrir þá sem starfa heima og um Covid 19

• Leiðbeiningar, upplýsingar og fleira á 
veggspjöldum á vinnustað

Lykilskilaboð: Við hjá OR samstæðunni ætlum að taka þétt á málum er varða Covid19 til að tryggja rekstur á 
virkjunum og veitum svo ekki verði brestur á þeirri mikilvægu grunnþjónustu samfélagsins sem við sinnum.



Störf neyðarstjórnar

• Daglegir fundir

- Oftar ef þurfa þykir

• Margvíslegar sviðsmyndir undirbúnar 

- Mannaflaþörf við mismunandi sviðsmyndir metin

• Samráð um tilkynningar um þróun mála til starfsmanna og viðskiptavina

• Áhrif á rekstur 

- Sviðsmyndir ræddar og aðgerðir undirbúnar 

• Samræmdar aðgerðir milli dótturfélaga og móðurfélags

• Betri stuðningur við starfsmenn í sífelldri skoðun og endurmati



Stuðningur við starfsfólk

• Góð ráð
- Myndbönd með Líf og sál:

- Góð ráð í fjarvinnu

- Góð ráð til að efla andann

- Frétt á WP: Hvernig á að tala við börnin (og 
gagnlegir hlekkir)

- Skjáhvílur og myndræn framsetning á góðum 
ráðum

- Í undirbúningi: Skipulögð líkamsrækt í rafrænni 
samveru

• Starfsfólk hvatt til að hafa samband
- Auglýst og boðið upp á viðtal gegnum Teams:

- Við sálfræðing hjá Líf og sál

- Við mannauðsráðgjafa



Stuðningur við starfsfólk frh.

• Tækniþjónustan efld

- Leiðbeiningar um uppsetningu á 

vinnustöð heimavið 

- Starfsfólk aðstoðað við að tengjast 

VPN og gáttir stækkaðar til að anna 

eftirspurn

• Vinnustöðvar sendar heim til fólks 

í sóttkví



Stuðningur við stjórnendur

Mannauðsráðgjafar taka stöðuna með stjórnendum

• Líðan starfsfólks

• Eftirfylgni og stuðningur við fólk í sóttkví

• Er einhver verkefnalaus?

• Hver á eftir rafræna skyldufræðslu?

• Hverjar eru áskoranir, hvernig getum við stutt betur við?

Stuðningur við verkefni

• Lykilmannagreining

• Starfsmannasamtöl

• Þjálfunaráætlanir nýliða



Áskoranir 

• Forsendur breytast hratt
- Aðgerðir og áætlanir þurfa að vera sveigjanlegar

• Þarfir félaganna mismunandi
- Ekki mikið af hreinum línum

- Getur skapað óöryggi

• Röskun í starfi grunn- og leikskóla
- Vinnuaðstæður heima breytast til hins verra hjá stórum hópi starfsfólks

- Fari börn í sóttkví þá fara foreldrar með

• Margir í sóttkví eða veikir
- Áskorun að manna teymi

- Unnið að áætlun til að bregðast við því

• Treystum á leiðtoga
- Þurfum slíka á öllum stigum

Fjölmargar og síbreytilegar



Tækifærin

• Starfsfólk hvatt til að nýta tímann verði það 
verkefnalaust heima við

- Fara í gegnum netnámskeið á Eloomi

- Rýna ÖHV tilkynningar

- Læra á Teams, t.d. á Youtube

- Læra á DMM

- Ganga frá skjölum í Lindina

- Ferðatími á milli funda sparast með aukinni notkun 
fjarfunda

- Verðum frekar tilbúin að vera sveigjanlegt 
verkefnamenningarfyrirtæki



Málaflokkar
Lausafjáráhættur, markaðsáhættur, mótaðilaáhættur og rekstrar- og kjarnaáhættur



Fjármál

• Lausafjárstaða OR samstæðu hefur 

aldrei verið sterkari, 

• Aðgangur að um 30 milljörðum króna.

- 23,7 ma kr.

- Aðgengi að 7 ma kr. í lánalínum

- Tvö góð skuldabréfaútboð á árinu fjármögnun 

um 5 ma af 13,1 ma fyrir árið 2019

Sjóðstaða

0,0 ma.kr.

5,0 ma.kr.

10,0 ma.kr.

15,0 ma.kr.

20,0 ma.kr.

25,0 ma.kr.

2019 2020 2021

Lausafjárstaða

Uppfærð fjárhagsspá Álagspróf með arðgreiðslu



Fjármál

Áhættustýring



Birgðir

• Birgðir
- Búið er að greina birgðir allra félaga og miðla m.t.t lagerstöðu

- Staðan góð í öllum miðlum

- Auka pantanir hafa verið gerðar á lagervöru til að mæta áföllum í 
aðfangakeðjunni ef þær verða

• Birgjar
- Engin áhrif hafa verið á stærstu birgjana

- Fylgst er með stöðunni daglega

• Vöruhótel og skipafélög
- Engin áhrif á starfsemi vöruhúss aðrar en hertar reglur varðandi sóttvarnir

- Engin áhrif á flutninga landleiðina og í höfnum í Evrópu



Upplýsingatækni

• Tryggt að öll kerfi virki sett í forgang

• Mikið lagt uppúr því að starfsfólki geti sinnt vinnu sinni í fjarvinnu
- Aðstoð við starfsfólk

• Hópvinnulausnin Teams hefur náð mikilli útbreiðslu meðal starfsfólks
samstæðunnar og hefur lausnin reynst virkilega vel

• Aðstoð við breytt vinnulag starfsmanna

• Allur almennur rekstur upplýsingatæknikerfa samstæðunar heldur áfram
eins og í venjulegu árferði

• Almennt er jákvætt viðhorf, hvar sem litið er



Upplýsingaöryggi

• Á óvissutímum er yfirleitt aukin hætta á sviksemi

og öryggisbrestum

• Brýnt fyrir starfsfólki almenn tilmæli varðandi upplýsingaöryggi, 

svo sem;

- Upplýsingaöryggisnámskeið

- Hættu á sviksemispóstum

- Höfum verið með áminningar á skjáhvílum

- o.s.frv.

• Aukið eftirlit með öllum kerfum og búnaði sem er í rekstri



Þjónusta

• Fyrirtæki og einstaklingar í skilum
- Unnt verði að sækja um frest (frystingu) á greiðslum vegna reikninga með 

gjalddögum í apríl, maí og júní að hluta eða öllu leiti

- Unnt verði að semja um greiðsludreifingu þeirra til sex mánaða með fyrst 
gjalddaga 5. júlí 2020

• Fyrirtæki og einstaklingar í vanskilum
- Unnt verði að óska eftir framlengingu gildandi greiðslusamninga vegna 

eldri vanskila með frystingu greiðslna til gjalddaga þann 5. júlí 2020. 
Greiðslum verði dreift til allt að 12 mánaða

- Frestun nýrra reikninga verði metin í hverju tilfelli fyrir sig m.t.t. 
Áhættumats CreditInfo

Greiðslufrestur vegna orkureikninga



Virkjanir

Búið að skipta í tvö teymi



Virkjanir

• Búið að skipta í tvo aðgreinda hópa

- Búa til minni vinnuhópa í hvorri virkjun

- Stjórnstöð aðgreind og takmarkað aðgengi

- Ekki fullkomin aðgreining ennþá

• Verið að undirbúa að ástandið varið í a.m.k. nokkrar vikur

• Ný skilgreining á sóttkví

- Heimili eða virkjun

• Þurfum að vera undirbúin undir að starfsfólk geti dottið alveg út og 

hugsanlega að virkjanir séu með afar fá starfsmenn



Veitur

• Nýtt verklag við aukið viðbúnaðarstig

- Aðskilnaður starfsstöðvar

- Sérfræðingahópur vinnu í fjarvinnu og fara beint í tæknirými utan 

stjórnstöðvar

- Í stjórnstöð eru einungis vakthafandi aðilar hverju sinni og ekki aðrir úr 

vakthópnum

- Við vaktaskipti hefur verið stillt upp verklagi sem stuðlar að því að rjúfa 

smitkeðju þar sem vakthafandi endar á því að sótthreinsa starfstöð sína

• Sífellt endurmat

Stjórnstöð



Veitur

• Vinnuflokkum hjá framkvæmdum skipt upp

- Í tvær 2 vikna vaktir sem vinna sitt á hvað frá Bæjarhálsi og heiman að

- Hverjum hópi er svo skipt í 2-3 manna teymi

- Verið að meta hvort og hvenær það þurfi að „pakka í vörn“ og senda sem 

flesta heim og vinna aðeins í rekstrartruflunum og bilunum

• Allt starfsfólk Tækniþróunar vinnur nú heiman að undanskyldu

fageftirliti (6 manns)

- Fageftirlitið er skipt upp í tvo hópa sem skipta með sér tveggja vikna 

vaktaplani. Annar hópurinn á Bæjarhálsi í einu

Framkvæmdir og tækniþróun



Tækifæri

• Fara í gegnum netnámskeið á Eloomi

• Rýna ÖHV tilkynningar ef einhverjar eru

• Læra á Teams

• Tækifæri til heimavinnu til framtíðar o.fl.



Samantekt

• Engin truflun er á starfsemi OR

- Lokun skóla og dagvistununar heimila hefur áhrif

- Misjafnt eftir einingum

• Áherslan er á að verja grunnstarfsemina

• Fundað með Almannavörnum og ráðgjöf frá heilbrigðisyfirvöldum

• Stöðugt er fylgst með stöðunni og brugðist við ef þarf

- Fylgjumst með því sem gerist út í heimi

• Erum að undirbúa okkur að ástandið geti varað til lengri tíma



  

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 288 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 

Dagsetning: 19. mars 2020  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 23. mars 2020. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 

 

 
 

Opinber leyfi ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun. Drög að verklagsreglum vegna vöktunar og stýringar vatnsborðs Skorradalsvatns og 
rennslis í Andakílsá hafa verið kynnt innan ON. Fundur var haldinn með Stangveiðifélagi Reykjavíkur og 
Veiðifélagi Andakílsár þann 3. mars og farið var yfir fyrirhugaða hreinsun inntakslóns og tilhögun veiði í ánni. 
Vatnshæð Elliðaárvatns undir viðmiðunarmörk. Í tenglsum við framkvæmdir Veitna neðarlega í Elliðaárdal 
var opnað fyrir lokur í Elliðavatnsstíflu. Þetta var gert vegna slæmrar tíðar og hættu á flóðum á 
framkvæmdasvæðinu en vatnshæð fór undir viðmiðunarmörk 25. febrúar til 2. mars. Veitur höfðu samband við 
Hafrannsóknastofnun og aðra hagsmunaaðila í kjölfar atviksins og héldu samráðsfund 4. mars sl. 
Hafrannsóknastofnun mat aðstæður í vatninu þannig að atvikið hefði að öllum líkindum ekki mikil áhrif á lífríki. 
Unnið er að undirbúningi rannsókna og vöktunar á lífríki vatnsins til skamms tíma og víðtækari vöktun til lengri 
tíma. ON er starfsleyfishafi Elliðaárstöðvar. Unnið er að því að yfirfæra þekkingu ON á rekstri stöðvarinnar og 
tilheyrandi mannvirkjum til OR sem væntanlega tekur við starfsleyfinu.  
Tilkynningar til leyfisveitenda. Ekkert nýtt 
Samskipti við hagsmunaaðila: 

• Fundur með fulltrúum Sveitarfélagsins Ölfuss þann 21. febrúar um Rammaáætlun 4 og stöðu 
Rammaáætlunar 3. 

• Fundur með Stangveiðifélagi Reykjavíkur og Veiðifélagi Andakílsár þann 3. mars um fyrirhugaða hreinsun 
inntakslóns og tilhögun veiði í ánni. 

• Fundur með fulltrúum landeigenda í Skorradalhreppi og við Andakílsá verður haldinn 31. mars nk. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu. 
 

VEITUR: 
Fráveita. Ekkert nýtt. 
Vatnsveita. Rúta með nemendur úr MH fór út af Heiðmerkurvegi ofan við brunnsvæði vatnsveitu þann 13. 
mars.   Olía lak ekki út í umhverfið og mildi að engin slys urðu á fólki. Reykjavíkurborg og Garðabær hafa í 
kjölfarið lokað Heiðmerkurvegi tímabundið. Samtal er hafið við Reykjavíkurborg um lokun vega á þessu svæði. 
Hitaveita. Ekkert nýtt. 
Rafmagnsveita. Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 

CARBFIX: 
Greint verður frá leyfum vegna starfsemi CarbFix sem varða umhverfismál þegar þar að kemur. 
 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   
 

Styrkur undir viðmiðunarmörkum frá áramótum í Norðlingaholti, Hveragerði, Úlfarsárdal og Lækjarbotnum. 
 

 Loftslagsmál 

• Lofthreinsistöðin við Hellisheiðarvirkjun vann á hálfum afköstum vegna bilunar dagana 17.- 19. febrúar. 

• Unnið að endurskoðun loftslagsmarkmiða í ljósi þess að samstæða OR stefnir á kolefnishlutleysi 2030. 
Annað 
 

Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl. Ekkert nýtt.  
Mat á umhverfisáhrifum. ON vinnur að fyrirspurn um matsskyldu vegna borunar þriggja uppbótarholna á 
núverandi borteigum á neðra svæði Hellisheiðarvirkjunar. Fyrirspurnin er hluti af framtíðarsýn ON og viðleitni til 
að hafa svæði tilbúið þegar næstu viðhaldsboranir hefjast. Fyrirspurnin send í rýni til Skipulagsstofnunar í mars. 
Þekkingarmiðlun. Ársskýrsla OR 2019 kom út 12. mars sl. Þar er ítarleg umfjöllun um umhverfis- og 
loftslagsmál. Skýrslan er gefin út í íslensku og ensku: https://arsskyrsla2019.or.is/ 

https://arsskyrsla2019.or.is/
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Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 

Dagsetning: 19.3.2020  

 

Nýtingarleyfi Veitna 

Ákvörðun hefur verið tekin um að sækja um nýtingarleyfi fyrir allar hitaveitur Veitna á næstu 
misserum. Sú ákvörðun er tekin í ljósi þess að nauðsynlegt þykir að taka allan vafa af um afmörkun 
jarðhitaréttinda á veitusvæðum Veitna nú þegar svo virðist sem aukin ásókn sé meðal einkaaðila að 
nýta jarðhitaréttindi á jörðum sem liggja mjög nálægt forðasvæðum Veitna. Um þessar mundir er 
verið að vinna greiningarvinnu á umfangi verkefnisins auk forgangsröðunar veitusvæða auk þess 
sem til stendur að funda með Orkustofnun um fyrirætlanir okkar. Samhliða þessu verður skoðað 
hvort ástæða sé að sækja um fleiri nýtingarleyfi fyrir neysluvatn. 

 

  



Innkaupastefna

Kenneth Breiðfjörð



Rýni m.t.t. Heimsmarkmiða S.Þ

• Unnið hefur verið að því að innleiða 

heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna í stefnur 

OR.

• Heimsmarkmið 12.7:

- Stuðlað verði að sjálfbæru verklagi við opinber 

innkaup í samræmi við innlenda stefnu og 

forgangsröðun.



Núverandi innkaupastefna
Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að: 

• Beita opnum útboðum við kaup á vörum, þjónustu og 
verkframkvæmdum og að hagstæðasta tilboði sé tekið. Að öðrum 
kosti skal beita öðrum innkaupaaðferðum í samræmi við gildandi 
lög og reglur. 

• Innkaupareglur og innkaupaaðferðir séu skýrar og gagnsæjar. 

• Gæta jafnræðis, gagnsæis og hagkvæmni við öll innkaup. 

• Við innkaup og rekstur samninga skuli taka sérstakt tillit til gæða-, 
heilbrigðis-, mannréttinda-, umhverfis-, upplýsingaöryggis- og 
öryggissjónarmiða. 

• Innkaupastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett 
fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins. 

Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 24.02.2020



Tillaga
Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að: 

• Beita opnum útboðum við kaup á vörum, þjónustu og 
verkframkvæmdum. Í útboðum verði tekið tillit til 
sjálfbærnisjónarmiða og að hagstæðasta tilboði sé tekið. Að 
öðrum kosti skal beita öðrum innkaupaaðferðum í samræmi við 
gildandi lög og reglur. 

• Innkaupareglur og innkaupaaðferðir séu skýrar og gagnsæjar.

• Gæta jafnræðis, gagnsæis og hagkvæmni við öll innkaup.

• Við innkaup og rekstur samninga skuli taka tillit til 
sjálfbærnisjónarmiða, s.s. gæða-, heilbrigðis-, mannréttinda-, 
umhverfis-, upplýsingaöryggis- og öryggissjónarmiða.

• Innkaupastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett 
fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.



Takk fyrir



Innkaup 
ársins 2019

Kenneth Breiðfjörð



Innkaup ársins 2019

Samstæða

Samstæða

Flokkun  Upphæð 2019 Hlutfall 2019 Hlutfall 2018 Hlutfall 2017 Hlutfall 2016

Útboð 17.109.741.327    60% 59% 50% 56%

Innri viðskipti 1.582.816.288      6% 6% 8% 10%

Viðskiptakjarasamningar 6.630.004.592      23% 22% 30% 24%

Samtals 25.322.562.207    88% 87% 87% 90%

Viðskipti undir viðmiði 3.300.580.938      12% 13% 13% 10%

Samtals 28.623.143.145    100% 100% 100% 100%



Innkaup ársins 2019

Orkuveita Reykjavíkur



Innkaup ársins 2019

Veitur 



Innkaup ársins 2019

Orka Náttúrunnar

Orka náttúrunnar           

Flokkun   Upphæð 2019   Hlutfall 2019   Hlutfall 2018   Hlutfall 2017   Hlutfall 2016  

Útboð         5.278.433.472      76% 75% 50% 56% 

Innri viðskipti            280.085.735      4% 4% 10% 12% 

Viðskiptakjarasamningar            696.249.723      10% 12% 29% 19% 

Opinberir aðilar o.fl.              36.331.900      1% 1% 1% 1% 

Samtals         6.291.100.830      91% 92% 90% 88% 

Viðskipti undir viðmiði            616.558.342      9% 8% 10% 12% 

Samtals         6.907.659.171      100% 100% 100% 100% 

 



Innkaup ársins 2019

Gagnaveita Reykjavíkur 



Árangur 2019

• Stór útboð fóru fram í lok árs 2019

- Samningar tóku gildi í upphafi árs 2020 

- Veruleg áhrif hjá Veitum og að hluta til hjá Orku 

Náttúrunnar og Orkuveitu Reykjavíkur. 



Markmið 2020

• Til stendur að fara í útboð á árinu 2020 á hluta 

þeirra viðskipta sem hér að ofan eru flokkuð sem 

viðskiptakjarasamningar.

• Markmið 2020 í útboðum

- OR: 60% úr 48%

- Veitur: 75% úr 69%

- ON: 80% úr 76%



Mannauðsmál 
hjá OR

Rýni mannauðsstefnu, 
siðareglna og 
starfskjarastefnu  

Sólrún Kristjánsdóttir



Mannauðsstefna OR

Hjá Orkuveitu Reykjavíkur starfar hæft og ánægt starfsfólk sem hefur 

metnað og burði til að sinna þeim verkefnum sem starfsemi fyrirtækisins 

kallar á.

Samstæðan er eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagleg þekking og 

þjónustuvilji fer saman og aðbúnaður og kjör eru samkeppnishæf.

OR tryggir að starfsfólk njóti jafnréttis.

OR leggur áherslu á beita markvissri mannauðsstjórnun til að mannauður 

samstæðunnar nýtist sem best.

Mannauðsstefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til 

samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.



Mannauðsstefna OR – tillaga að breytingu

Hjá Orkuveitu Reykjavíkur starfar hæft og ánægt starfsfólk sem hefur 
metnað og burði til að sinna þeim verkefnum sem starfsemi fyrirtækisins 
kallar á.

Samstæðan er eftirsóknarverður vinnustaður, sem leggur áherslu á 
verkefnamenningu, þar sem fagleg þekking og þjónustuvilji fer saman og 
aðbúnaður og kjör eru samkeppnishæf.

OR tryggir að starfsfólk njóti jafnréttis.

OR leggur áherslu á beita markvissri mannauðsstjórnun til að mannauður 
samstæðunnar nýtist sem best.

Mannauðsstefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til 
samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.



Lykiláherslur í mannauðsmálum: LBJ-022

http://vefir.or.is/handbok/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/handbok/Handbokarskjol/Lykil%C3%A1herslur%20Mannau%C3%B0s.docx&action=default&DefaultItemOpen=1


Siðareglur samstæðu OR

Siðareglur samstæðu rýndar vel 2019 eftir rannsókn IER 

Lagt til að þær séu óbreyttar

http://vefir.or.is/handbok/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/handbok/Handbokarskjol/Si%C3%B0areglur%20OR.docx&action=default&DefaultItemOpen=1


Starfskjarastefna samstæðu OR

• Á forræði starfskjaranefndar sem hefur rýnt hana

• Lagt til að starfskjarastefna sé óbreytt

http://vefir.or.is/handbok/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/handbok/Handbokarskjol/Starfskjarastefna%20OR.docx&action=default&DefaultItemOpen=1


Yfirlit yfir stefnuverkefni, stöðu mannauðs og 
markmið í mannauðsmálum
2019



Stefnuverkefni 2019

• Framtíð starfa

- Verkefnið fól í sér kortlagningu starfa og greiningu á 

þjálfunarþörf og eflingu starfsfólks í tengslum við

tækniþróun og kröfur framtíðar.

• Efla endurgjöf í samstæðu

- Efla endurgjafamenningu með því að endurhanna

eyðublöð, fræða starfsfólk og stjórnendur og setja upp

virkt eftirlit.

• Mannauðsmælaborð

- Útbúa mælaborð með lykilmælikvörðum fyrir stjórnir og 

stjórnendur til að fylgjast með árangri í mannauðsmálum



Kynjamyndir

Kynjahlutfall fastráðinna Hlutfall kvenna eftir störfum

Karlar
69%

Konur
31%

5%

43%
35%

77%

51%

31%



Kynjamyndir

Hlutfall kvenna eftir störfum
Samanburður við 2014

• Störfin eru mjög kynskipt

- 32 fleiri sérfræðingar eru konur í 

dag en 2014.

- Hlutfalll kvenna meðal stjórnenda 

hefur vaxið jafnt og þétt á 

þessum árum.

31%

44%

5%

43% 35%

77%

51%

31%

2014 2020



Starfamyndin

• Sérfræðingum hefur fjölgað um 

73% frá 2014.

• Iðnaðarfólki hefur fjölgað um 

37%.

• Ófaglærðu starfsfólki hefur 

fækkað um 6%.

• Samstæðan er að verða meira 

tækni- og þekkingarfyrirtæki

Hiutfallsleg skipting eftir störfum
Samanburður við 2014 Fjöldi í störfum

37%

11%

34%

12%
7%

2014 2020



Aldursmyndin

• Meðalaldur er 46 ár, 
- 47 ár hjá körlum

- 44 ár hjá konum

• Konur í iðnstörfum eru að 
meðaltali 39 ára en karlar 48 ára.

• 30% iðnaðarfólks er undir 40 ára, 
það hlutfall var 18% árið 2014.

• Tæplega 30% ófaglærðs
starfsfólks er yfir 60 ára.

Aldursdreifing

Samanburður við 2014 OR samstæðan er að yngjast

20%

32%

6%

28%
29%

21%

16%

20-29 30-39 40-49 50-60 >60

2014 2020



Lykilmælikvarði: Starfsánægja

Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu

4,1
4,2

4,3

4,4
4,4

4,4

4,3

4,0

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

4,2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

OR ÍÍV-markaðssamanburður



NPS - Meðmælavísitala

Ég get mælt með því við aðra að sækja um starf hjá fyrirtækinu

27%

38%
43%

55% 53%

63%

48%

10%
6% 8%

14%
19%

23%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

OR ÍÍV-markaðssamanburður



Þekking mín og reynsla nýtist vel í starfi mínu

4,4

4,5
4,6

4,5
4,6

4,5

4,4

4,3 4,3

4,4 4,4

4,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019

OR ÍÍV-markaðssamanburður



Ég leita stöðugt nýrra tækifæra 
til að bæta árangur minn í starfi

4,2 4,2

4,3

4,4 4,4 4,4 4,5

4,2
4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

OR ÍÍV-markaðssamanburður



Faglegar ráðningar

• Innleiðing á nýju ráðningarkerfi, 50skills

• Jafnréttisvörður í ráðningarferli
- Til að koma í veg fyrir ómeðvitaða fordóma í 

ráðningarferli

• Umbætur á móttöku nýliða
- Upphafsdagur

- Þjálfunaráætlun í eloomi

Mæling Niðurstaða 2019 Markmið Staða

Starfsánægja nýliða 4,3 4,2 0,1

Starfsmannavelta nýliða 10,2% 13% 2,80%

Þjálfunaráætlun lokið 31% 100% -69,00%

Faglegar ráðningar



Gott starfsumhverfi

• Verkefnamiðuð vinnuaðstaða

- Nýtt rými á -1. hæð

• Samskiptavinnustofur fyrir alla samstæðu

- Áhersla á ferli varðandi óviðeigandi samskipti, 

einelti, kynferðislega og kynbundna áreitni og 

annað ofbeldi

- Samskiptasáttmáli 
Mæling Niðurstaða 2019 Markmið Staða

Meðmælavísitala NPS 48% 50% -0,02

Starfsandi 4,3 4,2 10,00%

Starfsmannavelta 10,4% 14,0% 3,60%

Starfsmannvelta að eigin ósk 2,2% 14,0% 11,80%

Heildarveikindi 3,6% 3,6% 0,00%

Gott starfsumhverfi



Frammistöðustjórnun

• Umbætur á ferli starfsmannasamtala

- Aukin áhersla á endurgjöf og 

markmiðasetningu

• Efla endurgjafamenningu

- Þjálfun og fræðsla

Mæling Niðurstaða 2019 Markmið Staða

Starfsmannasamtal 85% 100% -0,153

Þekking nýtist vel í starfi 4,5 4,2 30,00%

Frammistaða rétt metin  Ekki mælt 4,2 #VALUE!

Frammistöðustjórnun



Markviss starfsþróun

• Framtíð starfa: Vinnustofur og 

þarfagreining fræðslu

• Innleiðing á nýju fræðslukerfi; eloomi

• Þekkingarveita

- Námslínur

- Rafræn fræðsla

• Menntaverðlaun atvinnulífsins

- Menntafyrirtæki ársins 2020



Markviss starfsþróun



Samkeppnishæf starfskjör og umbun

• Mánaðarlegar jafnlaunagreiningar

• Áframhaldandi þróun hugbúnaðar til 

launaákvarðana í samvinnu við 

PayAnalytics

Mæling Niðurstaða 2019 Markmið Staða

Kynbundinn launamunur 0,6% 1% 0,5%

Ég er sátt(ur) við laun mín Ekki mælt #VALUE!

Hlutfall launa af markaðslaunum 104% 85%-115% 11,00%

Samkeppnishæf starfskjör og umbun



Greiningar og þekkingarmiðlun

• Mannauðsmælaborð

• Upplýsingar um mannauðsmál á 

Workplace

• Þekking á þriðjudögum

Mæling Niðurstaða 2019 Markmið Staða

Uppfærð lykilmannagreining 80% 95% -15,0%

Ánægja stjórnenda með upplýsingagjöf 4,7 4,2 50,00%

Greiningar- og þekkingarmiðlun



Eftirsóknarverður 

vinnustaður þar 

sem fagþekking 

og þjónustuvilji 

fer saman

Verkefnastofn Mælikvarði Staðan 

2019

Markmið 

2020

Stefnuverkefni ársins

VERKEFNAMENNING Þroski 

verkefna-

stjórnunar

1,9 ≥ 3,0

M&M: Verkefnastofn: Verkefnamiðuð vinnuaðstaða. Á árinu 2020 verður 

sérstaklega hugað að tæknilausnum sem styðja við verkefnamenningu.

M&M: Þjálfun í verkefnamenningarfyrirtæki. Skilgreina námslínur þvert 
á samstæðu og störf. Markviss og sameiginleg þjálfun stjórnenda í 
samstæðu.

Starfsánægja 4,3 ≥ 4,4

M&M: Tækifæri framtíðarinnar. Framtíðarstörf OR. 

Áframhald stefnuverkefnis Mannauðs 2019. Áframhald greiningar á 

störfum, kröfum og þjálfunarþörf út frá þeim breytingum sem 

4.iðnbylting hefur í för með sér.

Stefnuverkefni 2020



Takk fyrir



 

Samningur um innri endurskoðun hjá  

Orkuveitu Reykjavíkur sef.  

 

Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, Tjarnargötu 12, Reykjavík, og Orkuveita Reykjavíkur sef. Bæjarhálsi 
1, 110 Reykjavík, hér eftir einnig nefnd OR gera með sér svofelldan samning um að Innri endurskoðun 
sinni þjónustu á sviði innri endurskoðunar hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef. og dótturfélögum hennar; 
Veitum ohf. Orku Náttúrunnar ohf. Carbfix ohf. og Gagnaveitu Reykjavíkur ehf.  

 

1 Tilgangur 

Stjórnendaeftirlit er mikilvægur þáttur í uppbyggingu góðra stjórnarhátta og í því skyni felur stjórn OR 
Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar að annast eftirlit með fyrirkomulagi og virkni áhættustýringar, 
eftirlitsaðferða og stjórnarhátta með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum og styðja þannig OR í því 
að ná markmiðum sínum 

2 Umboð og hlutverk  

Innri endurskoðun starfar skv. samningi þessum í umboði stjórnar og ber að starfa á grundvelli alþjóðlegra 
staðla um innri endurskoðun (International Professional Practice Framework of the Institute of Internal 
Auditors) með áherslu á að gæta hlutleysis í störfum sínum og starfa óháð þeim rekstrareiningum sem hún 
endurskoðar.  

Hlutverk Innri endurskoðunar er að veita óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem er ætlað að vera 
virðisaukandi og bæta rekstur OR.  Innri endurskoðun mun gera reglulegar úttektir á fyrirkomulagi innra 
eftirlits, áhættustýringar og stjórnarhátta OR m.a. með hliðsjón af leiðbeiningum viðskiptaráðs um góða 
stjórnarhætti.  

Innri endurskoðun skal framkvæma samning þennan með þeim hætti að á hverjum tíma skal a.m.k. einn 
starfsmaður hafa starfsstöð hjá OR en vera óháður OR í störfum sínum. Stjórn OR skal í heild eða hver 
einstakur stjórnarmaður, geta leitað til innri endurskoðanda og/eða starfsmanns Innri endurskoðunar á 
staðnum milliliðalaust. 

Stjórnskipulagslegt óhæði innri endurskoðandi OR er tryggt með því að hann hefur beinar starfslegar 
boðleiðir til stjórnar OR og endurskoðunarnefndar OR með eftirfarandi hætti: 

• Endurskoðunarnefnd samþykkir starfsreglur Innri endurskoðunar; 

• Endurskoðunarnefnd fjallar um áhættumiðaða innri endurskoðunaráætlun Innri endurskoðunar 
fyrir OR og vísar henni til stjórnar til afgreiðslu; 

• Auðlindaáætlun innri endurskoðunar OR stýrist af því fjármagni sem stjórn OR veitir til 
starfseminnar; 

• Endurskoðunarnefnd fær reglulega upplýsingar frá innri endurskoðanda OR um árangur Innri 
endurskoðunar miðað við áætlun hennar og önnur mál; 

• Stjórn OR samþykkir ákvarðanir um skipun og brottvikningu innri endurskoðanda í samráði við 
endurskoðunarnefnd; 

• Endurskoðunarnefnd beinir viðeigandi fyrirspurnum til stjórnenda og innri endurskoðanda OR til 
að ákvarða hvort til staðar séu óviðeigandi takmarkanir á umfangi eða auðlindum. 

 



Til þess að ná þeim markmiðum sem starfsemi Innri endurskoðunar eru sett skulu starfsmenn OR afhenda 
starfsmönnum Innri endurskoðunar öll þau gögn og allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru við 
vinnslu úttekta svo að samningur þessi nái markmiði sínu. Stjórnendur og starfsfólk OR ásamt stjórn, 
stjórnendum og starfsmönnum dótturfyrirtækja skulu veita starfsmönnum Innri endurskoðunar þá aðstoð 
sem óskað er við að uppfylla starfsskyldur sínar. 

• Innri endurskoðandi leggur áhættugrundaða innri endurskoðunaráætlun fyrir Orkuveitu Reykjavíkur 
og einstök dótturfélög innan samstæðu OR fyrir endurskoðunarnefnd til afgreiðslu. Skal 
endurskoðunaráætlun einkum byggja á mati á áhættuþáttum í starfsemi og þörf á úttektum.  

• Innri endurskoðandi skal hafa reglubundin samskipti við endurskoðunarnefnd, stjórn, 
stjórnarformann, forstjóra og lykilstarfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur og samstæðunnar. 

• Innri endurskoðandi hefur seturétt á fundum stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur á fundum stjórna 
dótturfélaga og gerir stjórnum og endurskoðunarnefnd grein fyrir úttektum og eftirliti. Stjórn OR 
getur óskað eftir því sérstaklega að innri endurskoðandi mæti á fundi stjórnar eða aðra fundi og 
verður innri endurskoðandi við slíkum óskum. Innri endurskoðandi gerir endurskoðunarnefnd 
viðvart ef vart verður við misferli eins og það er skilgreint í alþjóðlegum stöðlum um innri 
endurskoðun (Institute of Internal Auditors International Professional Practice Framework). 

• Stjórn OR getur falið innri endurskoðanda úttekt á einstökum starfseiningum eða þáttum í rekstri 
fyrirtækisins. Forstjóri og stjórnendur geta með rökstuddum erindum óskað innri endurskoðunar á 
starfsemi sem undir þá heyrir. Stjórnir og framkvæmdastjórar dótturfélaga geta óskað innri 
endurskoðunar á starfsemi sinni. 

 

3 Ábyrgð OR og dótturfyrirtækja 

OR er sameignarfyrirtæki í eigu Borgarbyggðar, Akraneskaupstaðar og Reykjavíkurborgar og gegnir 
þýðingarmiklu hlutverki gagnvart íbúum þeirra og notendum á veitusvæði fyrirtækisins. Ábyrgð stjórnar 
OR og stjórna dótturfyrirtækja er að hafa eftirlit með rekstri fyrirtækjanna og sjá um að lögum, 
reglugerðum, samþykktum og markaðri stefnu sé fylgt. Jafnframt ber stjórnum sérstaklega að gæta þess 
að nægilegt eftirlit sé með bókhaldi og meðferð fjármuna. Forstjóri og stjórn OR og framkvæmdastjórar og 
stjórnir dótturfyrirtækja bera ábyrgð á því að til staðar séu árangursríkir ferlar um stjórnarhætti, 
áhættustýringu og innra eftirlit. 

Í samræmi við hlutverk Innri endurskoðunar munu OR og dótturfyrirtæki: 

• Skipa tengiliði við Innri endurskoðun sem mun koma með innlegg í árlega innri 
endurskoðunaráætlun til að stuðla að viðeigandi áhættumati, góðri nýtingu og að lágmarka 
tvíverknað. 

• Tryggja aðgang Innri endurskoðunar að lykilstarfsmönnum á þeim grunni sem samið er um. 

• Skipa viðeigandi bakhjarl fyrir hvert verkefni Innri endurskoðunar. (Bakhjarl í þessu samhengi er 
sá aðili innan OR eða dótturfyrirtækja sem ber stjórnunarlega ábyrgð á verkefni sem er til 
skoðunar hverju sinni) 

• Veita aðgang að öllum nauðsynlegum upplýsingum, gögnum, skjölum og samskiptum varðandi 
starfsemi, þar á meðal aðgangsstýrðum upplýsingum.  

• Veita starfsmönnum viðeigandi starfsaðstöðu hjá móðurfélagi og dótturfélögum eftir því sem við 
á. 

• Veita nauðsynlegan aðgang að öllum starfseiningum og/eða starfsmönnum vegna verkefna Innri 
endurskoðunar. 

• Fylgja eftir eða skýra viðeigandi viðbrögð við athugasemdum eða ábendingum Innri 
endurskoðunar sem varða starfsemi.  



• Hafa frumkvæðisskyldu að því að veita upplýsingar um málefni sem geta haft áhrif á innri 
endurskoðunaráætlun og breytingar á henni. 

• Ábyrgð á innleiðingu tillagna / viðbragða sem Innri endurskoðun kemur á framfæri hvílir á 
stjórnendateymi fyrirtækjanna. 

4 Ábyrgð Innri endurskoðunar 

Sem fyrr segir vinnur Innri endurskoðun á grundvelli alþjóðlegra staðla um innri endurskoðun. Samkvæmt 
þeim er skipulag innri endurskoðunar með þeim hætti að innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar ber 
endanlega ábyrgð á öllum þáttum starfsemi sem undir hann heyrir. Í þeim skilningi kemur hann fram sem 
innri endurskoðandi OR og samstæðunnar í tengslum við innri endurskoðun þeirra félaga sem 
samkomulag þetta nær til.  

Í samræmi við ákvæði samkomulags þessa mun innri endurskoðandi / Innri endurskoðun: 

• Leggja árlega fram áhættugrundaða innri endurskoðunaráætlun sem tekur tillit til uppbyggingar 
innra eftirlits, áhættustýringar og stjórnarhátta hjá OR.  

o Komi til þess að starfsemi OR breytist á þann hátt sem mikil áhrif hefur á störf að innri 
endurskoðun, er Innri endurskoðun heimilt að leggja fram endurskoðaða innri 
endurskoðunaráætlun. 

• Funda með ytri endurskoðendum til að samhæfa verklag og eftir atvikum veita aðgang að innri 
endurskoðungögnum sem þeir kunna að óska eftir til að forðast tvíverknað. 

• Sjá starfsmönnum Innri endurskoðunar fyrir nægilegri þekkingu, færni og reynslu til skila 
umsömdu verki. 

• Funda fyrirfram með tengiliði OR vegna innri endurskoðunarverkefna til að ræða formlega 
verkefnaáætlun sem m.a. felur í sér: 

o umfang og takmarkanir; 
o nálgun; 
o endurskoðunarteymi; 
o helstu bakhjarla OR  
o tímaáætlun 

• Funda með bakhjarli og eftir atvikum tengiliði OR í lok verkefna til að staðfesta staðreyndir og 
nákvæmni niðurstaðna Innri endurskoðunar. 

• Afhenda bakhjarli og tengiliði drög að skýrslu til yfirlestrar, með upplýsingum um niðurstöður, 
ábendingar og fyrirhugaðar aðgerðir/viðbrögð til skoðunar og fyrir endanlegan frágang skýrslu. 

• Innri endurskoðandi skal leggja fyrir endurskoðunarnefnd og stjórn skýrslu um niðurstöður innri 
endurskoðunarverkefna. 

4.1 Trúnaður 

Allir starfsmenn Innri endurskoðunar undirrita trúnaðaryfirlýsingu þegar þeir hefja störf hjá Innri 
endurskoðun. Starfsmenn Innri endurskoðunar sem starfa að innri endurskoðun hjá OR munu einnig 
undirrita trúnaðaryfirlýsingu vegna aðgangs að húsnæði og kerfum fyrirtækisins og virða trúnað um alla 
pappíra, gögn og upplýsingar sem koma fyrir augu þeirra og mega ekki afhenda neinum óviðkomandi OR 
án leyfis innri endurskoðanda og tengiliðs OR nema annars sé sérstaklega krafist lögum samkvæmt. Ef um 
nauðsynlega upplýsingagjöf er að ræða innan móðurfélags OR, er óheimilt að synja leyfis um slíkt. 

Allar skýrslur, vinnuskjöl, skjöl og önnur gögn, hvort heldur sem er á pappír eða rafrænt, sem verða til 
vegna vinnu við innri endurskoðunarverkefni skulu vera eign OR en varðveitt í skjalasafni Innri end-
urskoðunar á tryggan og ábyrgan máta til samræmis við trúnaðar- og þagnarskyldur. Á sama hátt munu 
persónuupplýsingar sem berast Innri endurskoðun og krafist er sem hluta af endurskoðun verða geymdar, 



fluttar og eytt á öruggan hátt í samræmi við ákvæði skjalavistunaráætlunar Innri endurskoðunar eins og 
hún var samþykkt af borgarskjalaverði 11. apríl 2014. 

Innri endurskoðun er skylt að varðveita tryggilega lykilorð og aðrar aðgangsupplýsingar og tryggja að þau 
berist ekki í rangar hendur. 

4.2 Gildandi staðlar 

Þjónustan, sem skilgreind er hér að framan mun fara fram í fullu samræmi við alþjóðlega staðla (The IIA‘S 
International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) og siðareglur um innri 
endurskoðun (IPPF Code of Ethics). Í samræmi við Staðlana ber Innri endurskoðun að gæta hlutleysis í 
störfum sínum og starfa óháð þeim rekstrareiningum sem hún endurskoðar. 

4.3 Eftirlit 

Endurskoðunarnefnd stjórnar OR mun hafa eftirlit með störfum Innri endurskoðunar. 

5 Endurgjald  

Endurgjald fyrir innri endurskoðun samkvæmt samkomulagi þessu skal nema kr. 35.791.000 á ári miðað 
við ágúst 2019 og fylgja launavísitölu starfsmanna sveitarfélaga. 

6 Upphafsdagur, tímalengd og uppsögn. 

Samkomulag þetta tekur gildi 01.02 2020 og skal endurskoðað fyrir árslok 2022. 

 

Hvor aðili getur á samningstímanum sagt samningi þessum upp. Uppsögn skal vera skrifleg og beint til 
gagnaðila með sannanlegum hætti. Uppsagnarfrestur skal vera 4 mánuðir frá móttöku skriflegrar 
uppsagnar. Að loknum gildistíma samnings þessa, þann 31. desember 2022, fellur hann niður hafi ekki 
verið tekin ákvörðun um endurnýjun. 

 

Reykjavík ____________ 2020 
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DRÖG 

 

 

Viljayfirlýsing 

um breytingu á eignarhaldi Landsnets hf. 

 

I. Aðilar 

Seljendur/framsalsgjafar:  Landsvirkjun sf., kt. 420269-1299 

RARIK ohf., kt. 520269-2669  

Orkuveita Reykjavíkur sf., kt. 551298-3029  

Orkubú Vestfjarða ohf., kt. 660877-0299 

 

Kaupandi/framsalshafi:  Ríkissjóður Íslands, kt. 540269-6459 

 

II. Inntak viljayfirlýsingarinnar. 

Aðilar þessarar viljayfirlýsingar eru sammála um að ganga til samninga um framsal á öllum 

eignarhlut seljenda í Landsneti hf. til kaupanda og telja slíka sölu á hlut sínum í fyrirtækinu til 

íslenska ríkisins jákvætt skref í þróun raforkumarkaðarins á Íslandi.  

 

III. Um Landsnet hf. 

Landsnet var stofnað með lögum 75/2004, sem tóku gildi í júní það ár. Samkvæmt lögunum 

skyldi Landsnet taka yfir rekstur flutningsvirkja sem féllu undir skilgreiningu 6. tl. 3. gr. 

raforkulaga nr. 65/2003. Upphaflegur eigandi var íslenska ríkið, sem lagði til stofnfé félagsins. 

Í árslok 2005 urðu Landsvirkjun (þá 69,44%), RARIK (þá 24,15%) og Orkubú Vestfjarða (þá 

6,41%) eigendur Landsnets, samhliða framsali á flutningskerfum þessara aðila inn í félagið. 

Árið 2007 keypti Landsnet flutningsnet af Orkuveitu Reykjavíkur (OR) og Hitaveitu 

Suðurnesja (HS). Var kaupverðið að öllu leyti greitt með peningum gagnvart HS, en að hluta 

með nýju hlutafé í Landsneti gagnvart OR. Í árslok 2007 var hluthafalisti félagsins svofelldur:  

 Landsvirkjun   64,73% 

 RARIK   22,51% 

 Orkuveita Reykjavíkur   6,78% 

 Orkubú Vestfjarða    5,98% 

Hluthafalistinn hefur ekkert breyst frá 2007. Landsnet hefur frá 2016 gert upp í dollurum 

(USD), en miðað við árslokagengi nam eigið fé félagsins 43 milljörðum íslenskra króna í árslok 

2018.  

  

IV. Markmið breytinga á eignarhaldi 

Markmið framsalsins er að tryggja skilvirkni, jafna samkeppnisstöðu og auka neytendavernd 

á raforkumarkaði. Aðilar eru sammála um mikilvægi þess að tryggt verði að framsalið hafi 

ekki neikvæð áhrif á efnahag seljenda, kaupanda og hag Landsnets hf.  

Stefnt er að undirritun samninga vorið 2020 og að þeir komi til framkvæmda eftir að fyrirvörum 

hefur verið aflétt. Stefnt er að því að leggja fram frumvarp að nauðsynlegum lagabreytingum 

svo af framsalinu geti orðið vorið 2020.  

Raunveruleg áhrif af framsali í samræmi við þessa viljayfirlýsingu eru þó takmörkuð, þar sem 

framsalshafi, Ríkissjóður Íslands, er í reynd þegar eigandi að 93,22% í Landsneti hf. sem eini 

eigandi Landsvirkjunar sf., RARIK ohf. og Orkubús Vestfjarða ohf. Það er hvorki markmið 

íslenska ríkisins að veikja eða styrkja fyrirtæki í sinni eigu með framsali á eignarhlutum í 

Landsneti hf. Þannig ættu lánveitendur þessara fyrirtækja að vera eins settir sem og mögulegir 

samkeppnisaðilar á markaði.  

 

V. Verðmæti hlutabréfa í Landsneti hf. 

Viljayfirlýsingu þessari er ekki ætlað að festa umsamið kaupverð framsalshafa á hlutum í 

Landsneti hf. Nefnd á vegum íslenska ríkisins hefur í viðræðum við eigendur Landsnets hf. 



DRÖG 

 

 

rætt um verðmat og útfærslur mögulegra kaupa. Í þeim viðræðum hefur komið fram, að tveir 

stærstu eigendur Landsnets hf., Landsvirkjun sf. og RARIK ohf. meta eignarhlut sinn á 

hlutdeildarvirði í ársreikningi sínum, þ.e. eigið fé Landsnets hf. eins og það er á hverjum tíma 

margfaldað með eignarhlut viðkomandi eiganda.  

Orkubú Vestfjarða ohf. metur sinn eignarhluta lægra, þ.e. á kaupvirði. Orkuveita Reykjavíkur 

metur sinn eignarhluta nokkru hærra en hlutdeildarvirðisaðferðin myndi gefa.  

Þá er hlutur Ríkissjóðs Íslands í Landsvirkjun sf., RARIK ohf. og Orkubúi Vestfjarða ohf. 

metinn á hlutdeildarvirði í ríkisreikningi.  

Landsnet hf. lýtur eftirliti og aðhaldi Orkustofnunar í rekstri sínum. Tekjuheimildir Landsnets 

hf. eru ákvarðaðar til lengri tíma. Fyrir liggur að komið er að endurnýjun slíkrar ákvörðunar. 

Þá er mikil fjárfestingarþörf hjá Landsneti hf., en flutningskerfi raforku er mjög viðkvæmt og 

þarfnast mikillar styrkingar. Þessi atriði, ásamt eiginfjárstöðu Landsnets hf. og rekstrarafkomu 

félagsins, mynda grunn að verðmæti félagsins.  

 

VI. Áhrif eignarhaldsbreytinga á núverandi eigendur. 

Samkvæmt lögum 75/2004 skal stjórn Landsnets hf. vera sjálfstæð gagnvart öðrum 

fyrirtækjum sem stunda vinnslu, dreifingu eða sölu raforku, þar á meðal eigendum sínum. Í 

samþykktum Landsnets hf. eru ákvæði sem ætlað er að tryggja að stjórnarmenn séu ekki 

fjárhagslega háðir einstökum eigendum félagsins.  

Breytt eignarhald í samræmi við viljayfirlýsingu þessa myndi leiða til þess að sjálfstæði 

Landsnets hf. væri ekki eingöngu tryggt í reynd, heldur einnig í ásýnd. Tortryggni annarra 

markaðsaðila ætti síður rétt á sér og svigrúm núverandi eigenda gagnvart Landsneti hf. myndi 

aukast. 

Skattaleg og bókhaldsleg áhrif eignarhaldsbreytinga er mismunandi á milli eigenda eftir því 

hvernig eignin er bókfærð hjá þeim.  

Allir núverandi eigendur eru virkir þátttakendur á raforkumarkaði og hafa hag af því að sá 

markaður þróist í samræmi við almannahag og tækniframfarir með það að markmiði að tryggja 

öruggt aðgengi að raforku á góðu verði og með sem minnstum neikvæðum umhverfisáhrifum. 

Mikilvægt er að laga- og regluumhverfi styðji við slíka þróun og að framkvæmd slíkra reglna 

sé í stöðugri endurskoðun.  

 

VII. Ákjósanleg aðferðarfræði við afhendingu hlutabréfa. 

Aðilar eru sammála um að skynsamlegt sé að hver og einn seljandi selji í einu lagi alla sína 

hlutafjáreign í Landsneti til kaupanda, þó sala í fleiri skrefum sé tæknilega möguleg. Að sama 

skapi eru aðilar sammála um að æskilegt sé að greitt sé fyrir hlutinn samhliða afhendingu hans, 

þó greiðsla geti verið í formi skuldaviðurkenningar.  

 

VIII. Næstu skref hvers aðila ásamt tímaáætlun 

Aðilar eru sammála um svofellda tímaáætlun:  
  Mar. 2020  Apr. 2020  Maí. 2020  Júní 2020   Síðar 2020  
Samningaviðræður                                                                     
Gerð frumvarps                        

 
      

Framlagning frumvarps                       
 

    
Undirritun samnings                                
Samþykkt lagabreyting                                                 
Fyrirvörum samnings aflétt                                 

Með viljayfirlýsingu þessari eru aðilar ekki að skuldbinda sig til annars en að ganga til 

samningaviðræðna af fullum heilindum.  

Þá er ekki að fullu ljóst hve tímafrekt verður að aflétta hugsanlegum fyrirvörum samnings. 

Aðilar eru sammála um að stefna að því sumarið 2020, en aðstæður geta verið mismunandi hjá 

núverandi eigendum félagsins.  



DRÖG 

 

 

Ljóst er að óhjákvæmilegt er annað en að breyta ákvæðum 2. mgr. 4. gr. laga 75/2004 um 

stofnun Landsnets hf. svo fyrirhuguð viðskipti nái fram að ganga. Liggur því fyrir að samningur 

milli aðila viljayfirlýsingar þessarar verður auk hefðbundinna fyrirvara um endanlegt samþykki 

þar til bærra aðila með fyrirvara um að lagabreyting nái fram að ganga sem geri eigendaskipti 

þau sem hér eru fyrirhuguð möguleg.  

 

Undirskriftir eru á sérstakri blaðsíðu 

 

 



 

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn OR 

Sendandi: Ingvar Stefánsson, framkv.stj. fjármál 
 

Dagsetning: 19. mars 2020 

Efni: Varðar viljayfirlýsingu um breytingu á eignarhaldi Landsnets hf.  

 

Fjármál hafa framkvæmt skoðun og greiningu hvort skynsamlegt sé fyrir OR að selja eignarhluta 
sinn í Landsneti hf. á grundvelli draga um viljayfirlýsingu á breytingu á eignarhaldi Landsnets hf. OR 
á 6,78% hlut í Landsneti eftir að Landsnet keypti flutningsvirki af OR á árinu 2007. OR hefur síðustu 
ár talað fyrir breytingu á eignarhaldi með þau sjónarmið á lofti að óeðlilegt sé að (markaðsráðandi) 
hagsmunaaðilar eigi félagið, að beint eignarhald ríkisins sé eðlegra og loks er bent á að sala 
eignarhlut OR í Landsneti var hluti af Planinu. Undanþága hefur verið í gildi frá eigandaaðskilnaði 
flutningsfyrirtækis frá innleiðingu þriðja orkupakkans, en óháð undanþágu er skynsamlegt að skilja 
alveg á milli framleiðslu og flutnings til að tryggja sjálfstæði Landsnets og jafna samkeppnisstöðu 
aðila á raforkumarkaði.  

Viljayfirlýsingin gerir ráð fyrir að eigendur Landsnets hf., Landsvirkjun sf., RARIK ohf., Orkuveita 
Reykjavíkur sf. og Orkubú Vestfjarða ofh. Selji Ríkissjóði Íslands hlutabréf sín í Landsneti hf. 
Ofangreindir aðilar eiga 64,73%, 22,51%, 6,78% og 5,98% hluti í Landsvirkjun eða samtals 100%.  

Markmið sölu hlutabréfanna til Ríkissjóðs samkvæmt viljayfirlýsingunni er að tryggja skilvirkni, 
jafna samkeppnisstöðu og auka neytendavernd á raforkumarkaði. Aðilar eru sammála um 
mikilvægi þess að tryggt verði að framsalið hafi ekki neikvæð áhrif á efnahag seljenda, kaupanda 
og hag Landsnets hf. Miðað er við að samningar náist og séu undirritaðir vorið 2020 og gengið verði 
frá viðskiptum fyrir næstu áramót að því tilskyldu að mögulegum fyrirvörum hafi verið aflétt. 
Samkvæmt viljayfirlýsingunni er nauðsynlegt að gera breytingar á lögum nr. 75/2004 um stofnun 
Landsnets svo framsal hlutabréfa nái fram að ganga.  

Vinnuhópur Reykjavíkurborgar og OR hefur kynnt fyrir stjórn OR minnisblað þar sem fram kemur 
að væntanlegt verðmæti hlutabréfa í Landsneti geti verið á bilinu 5.160 – 7.107 ma.kr. Með tveimur 
síðustu vaxtalækkunum Seðlabankans og verulegri lækkun verðtryggðra vaxta á markaði hefur 
ávöxtunarkrafa til núvirðingar lækkað frá því verðmatið reiknað. Það leiðir hækkunar á verðmati 
Landnets. Bókfært verð hlutarins er í dag um 3,8 ma.kr. Sérstaklega ber að hafa í huga skattaleg 
áhrif vegna sölunnar en skattalegt stofnverð hlutarins er 400 mkr. Miðað við bókfært verð hlutarins 
er skattalegur söluhagnaður 3,4 ma.kr. Skatthlutfall OR sem rekið er sem sameignarfyrirtækis (sef) 
er 37,6% og skattlagning yrði því 1,3 ma.kr. Ef rekstrarformi OR yrði hinsvegar breytt í obinbert 
hlutafélag fyrir sölu hlutana í Landsneti yrði skattlagning 748 m.kr. og því væri skattspörun vegna 
breytingar rekstrarforms 530 mkr. Þvi er mikilvægt að hugas sé að félagsformi OR samhliða sölunni. 

Tímasetning viðskiptanna skiptir jafnframt OR talsverðu máli. Ljóst er að fjárfestingar Landsnets í 
framtíðinni skila jákvæðum tekjuáhrifum og hækkun verðmætis Landsnets. Mikilvægt er að ganga 
frá sölu hlutabréfanna með þeim fyrirvara að ef komi til verulegra forsendubreytinga á rekstri 
Landsnets m.a. vegna fjárfestinga sem leiði til aukins verðmætis bréfanna umfram það sem búast 
mætti við á þessum tímapunkti og næstu 5 – 10 ára muni OR fá hækkun á söluverðmæti bréfanna.  

Vakin er athygli á að í viljayfirlýsingunni kemur skýrt fram eftirfarandi “Aðilar eru sammála um 
mikilvægi þess að tryggt verði að framsalið hafi ekki neikvæð áhrif á efnahag seljenda, kaupanda 
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og hag Landsnets hf.” Sköttun söluhagnaðar hefur þar að leiðandi neikvæð áhrif á efnahag OR og 
þyrfti ríkissjóður að taka tillit til þess við ákvörðun kaupverðs á hluta OR í Landsneti.  

Eðlilegt telst í hlutabréfaviðskiptum að greiðsla kaupverðs eigi sér stað samhliða við afhendingu 
hlutabréfanna. Ekki er hægt að telja eðlilegt að skuldayfirlýsing ríkissjóðs sé greiðsluígildi. Í 
minnisblaði vinnuhóps OR um sölu á hlut í Landsneti er ennfremur varpað fram þeim möguleika að 
hluti af greiðslu söluandvirðis í Landsneti sé 100% hlutur í Orkufjarskiptum en OR telur mjög 
áríðandi að halda því tilboði til streitu gagnvart ríkissjóði í samningaviðræðum.  

Verð hlutafjár er ekki fest í viljayfirlýsingunni o ger lagt til að hver seljandi selji í einu lagi alla sína 
hluti. Einnig er opnað á mismunandi nálgun vi ðsamningsgerð. Með viljayfirlýsingunni eru aðilar 
ekki að skuldbinda sig til annars en að ganga til að ganga til samningaviðræðna af fullum heilindum.  
 





Innkaup 
ársins 2019


Kenneth Breiðfjörð







Innkaup ársins 2019


Samstæða


Samstæða


Flokkun  Upphæð 2019 Hlutfall 2019 Hlutfall 2018 Hlutfall 2017 Hlutfall 2016


Útboð 17.109.741.327    60% 59% 50% 56%


Innri viðskipti 1.582.816.288      6% 6% 8% 10%


Viðskiptakjarasamningar 6.630.004.592      23% 22% 30% 24%


Samtals 25.322.562.207    88% 87% 87% 90%


Viðskipti undir viðmiði 3.300.580.938      12% 13% 13% 10%


Samtals 28.623.143.145    100% 100% 100% 100%







Innkaup ársins 2019


Orkuveita Reykjavíkur







Innkaup ársins 2019


Veitur 







Innkaup ársins 2019


Orka Náttúrunnar


Orka náttúrunnar           


Flokkun   Upphæð 2019   Hlutfall 2019   Hlutfall 2018   Hlutfall 2017   Hlutfall 2016  


Útboð         5.278.433.472      76% 75% 50% 56% 


Innri viðskipti            280.085.735      4% 4% 10% 12% 


Viðskiptakjarasamningar            696.249.723      10% 12% 29% 19% 


Opinberir aðilar o.fl.              36.331.900      1% 1% 1% 1% 


Samtals         6.291.100.830      91% 92% 90% 88% 


Viðskipti undir viðmiði            616.558.342      9% 8% 10% 12% 


Samtals         6.907.659.171      100% 100% 100% 100% 


 







Innkaup ársins 2019


Gagnaveita Reykjavíkur 







Árangur 2019


• Stór útboð fóru fram í lok árs 2019


- Samningar tóku gildi í upphafi árs 2020 


- Veruleg áhrif hjá Veitum og að hluta til hjá Orku 


Náttúrunnar og Orkuveitu Reykjavíkur. 







Markmið 2020


• Til stendur að fara í útboð á árinu 2020 á hluta 


þeirra viðskipta sem hér að ofan eru flokkuð sem 


viðskiptakjarasamningar.


• Markmið 2020 í útboðum


- OR: 60% úr 48%


- Veitur: 75% úr 69%


- ON: 80% úr 76%
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Fjármál hafa framkvæmt skoðun og greiningu hvort skynsamlegt sé fyrir OR að selja eignarhluta 
sinn í Landsneti hf. á grundvelli draga um viljayfirlýsingu á breytingu á eignarhaldi Landsnets hf. OR 
á 6,78% hlut í Landsneti eftir að Landsnet keypti flutningsvirki af OR á árinu 2007. OR hefur síðustu 
ár talað fyrir breytingu á eignarhaldi með þau sjónarmið á lofti að óeðlilegt sé að (markaðsráðandi) 
hagsmunaaðilar eigi félagið, að beint eignarhald ríkisins sé eðlegra og loks er bent á að sala 
eignarhlut OR í Landsneti var hluti af Planinu. Undanþága hefur verið í gildi frá eigandaaðskilnaði 
flutningsfyrirtækis frá innleiðingu þriðja orkupakkans, en óháð undanþágu er skynsamlegt að skilja 
alveg á milli framleiðslu og flutnings til að tryggja sjálfstæði Landsnets og jafna samkeppnisstöðu 
aðila á raforkumarkaði.  


Viljayfirlýsingin gerir ráð fyrir að eigendur Landsnets hf., Landsvirkjun sf., RARIK ohf., Orkuveita 
Reykjavíkur sf. og Orkubú Vestfjarða ofh. Selji Ríkissjóði Íslands hlutabréf sín í Landsneti hf. 
Ofangreindir aðilar eiga 64,73%, 22,51%, 6,78% og 5,98% hluti í Landsvirkjun eða samtals 100%.  


Markmið sölu hlutabréfanna til Ríkissjóðs samkvæmt viljayfirlýsingunni er að tryggja skilvirkni, 
jafna samkeppnisstöðu og auka neytendavernd á raforkumarkaði. Aðilar eru sammála um 
mikilvægi þess að tryggt verði að framsalið hafi ekki neikvæð áhrif á efnahag seljenda, kaupanda 
og hag Landsnets hf. Miðað er við að samningar náist og séu undirritaðir vorið 2020 og gengið verði 
frá viðskiptum fyrir næstu áramót að því tilskyldu að mögulegum fyrirvörum hafi verið aflétt. 
Samkvæmt viljayfirlýsingunni er nauðsynlegt að gera breytingar á lögum nr. 75/2004 um stofnun 
Landsnets svo framsal hlutabréfa nái fram að ganga.  


Vinnuhópur Reykjavíkurborgar og OR hefur kynnt fyrir stjórn OR minnisblað þar sem fram kemur 
að væntanlegt verðmæti hlutabréfa í Landsneti geti verið á bilinu 5.160 – 7.107 ma.kr. Með tveimur 
síðustu vaxtalækkunum Seðlabankans og verulegri lækkun verðtryggðra vaxta á markaði hefur 
ávöxtunarkrafa til núvirðingar lækkað frá því verðmatið reiknað. Það leiðir hækkunar á verðmati 
Landnets. Bókfært verð hlutarins er í dag um 3,8 ma.kr. Sérstaklega ber að hafa í huga skattaleg 
áhrif vegna sölunnar en skattalegt stofnverð hlutarins er 400 mkr. Miðað við bókfært verð hlutarins 
er skattalegur söluhagnaður 3,4 ma.kr. Skatthlutfall OR sem rekið er sem sameignarfyrirtækis (sef) 
er 37,6% og skattlagning yrði því 1,3 ma.kr. Ef rekstrarformi OR yrði hinsvegar breytt í obinbert 
hlutafélag fyrir sölu hlutana í Landsneti yrði skattlagning 748 m.kr. og því væri skattspörun vegna 
breytingar rekstrarforms 530 mkr. Þvi er mikilvægt að hugas sé að félagsformi OR samhliða sölunni. 


Tímasetning viðskiptanna skiptir jafnframt OR talsverðu máli. Ljóst er að fjárfestingar Landsnets í 
framtíðinni skila jákvæðum tekjuáhrifum og hækkun verðmætis Landsnets. Mikilvægt er að ganga 
frá sölu hlutabréfanna með þeim fyrirvara að ef komi til verulegra forsendubreytinga á rekstri 
Landsnets m.a. vegna fjárfestinga sem leiði til aukins verðmætis bréfanna umfram það sem búast 
mætti við á þessum tímapunkti og næstu 5 – 10 ára muni OR fá hækkun á söluverðmæti bréfanna.  


Vakin er athygli á að í viljayfirlýsingunni kemur skýrt fram eftirfarandi “Aðilar eru sammála um 
mikilvægi þess að tryggt verði að framsalið hafi ekki neikvæð áhrif á efnahag seljenda, kaupanda 
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og hag Landsnets hf.” Sköttun söluhagnaðar hefur þar að leiðandi neikvæð áhrif á efnahag OR og 
þyrfti ríkissjóður að taka tillit til þess við ákvörðun kaupverðs á hluta OR í Landsneti.  


Eðlilegt telst í hlutabréfaviðskiptum að greiðsla kaupverðs eigi sér stað samhliða við afhendingu 
hlutabréfanna. Ekki er hægt að telja eðlilegt að skuldayfirlýsing ríkissjóðs sé greiðsluígildi. Í 
minnisblaði vinnuhóps OR um sölu á hlut í Landsneti er ennfremur varpað fram þeim möguleika að 
hluti af greiðslu söluandvirðis í Landsneti sé 100% hlutur í Orkufjarskiptum en OR telur mjög 
áríðandi að halda því tilboði til streitu gagnvart ríkissjóði í samningaviðræðum.  


Verð hlutafjár er ekki fest í viljayfirlýsingunni o ger lagt til að hver seljandi selji í einu lagi alla sína 
hluti. Einnig er opnað á mismunandi nálgun vi ðsamningsgerð. Með viljayfirlýsingunni eru aðilar 
ekki að skuldbinda sig til annars en að ganga til að ganga til samningaviðræðna af fullum heilindum.  
 








 


                                                                            1   EBS-450-01 


MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 


Dagsetning: 19.3.2020  


 


Nýtingarleyfi Veitna 


Ákvörðun hefur verið tekin um að sækja um nýtingarleyfi fyrir allar hitaveitur Veitna á næstu 
misserum. Sú ákvörðun er tekin í ljósi þess að nauðsynlegt þykir að taka allan vafa af um afmörkun 
jarðhitaréttinda á veitusvæðum Veitna nú þegar svo virðist sem aukin ásókn sé meðal einkaaðila að 
nýta jarðhitaréttindi á jörðum sem liggja mjög nálægt forðasvæðum Veitna. Um þessar mundir er 
verið að vinna greiningarvinnu á umfangi verkefnisins auk forgangsröðunar veitusvæða auk þess 
sem til stendur að funda með Orkustofnun um fyrirætlanir okkar. Samhliða þessu verður skoðað 
hvort ástæða sé að sækja um fleiri nýtingarleyfi fyrir neysluvatn. 


 


  








Mannauðsmál 
hjá OR


Rýni mannauðsstefnu, 
siðareglna og 
starfskjarastefnu  


Sólrún Kristjánsdóttir







Mannauðsstefna OR


Hjá Orkuveitu Reykjavíkur starfar hæft og ánægt starfsfólk sem hefur 


metnað og burði til að sinna þeim verkefnum sem starfsemi fyrirtækisins 


kallar á.


Samstæðan er eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagleg þekking og 


þjónustuvilji fer saman og aðbúnaður og kjör eru samkeppnishæf.


OR tryggir að starfsfólk njóti jafnréttis.


OR leggur áherslu á beita markvissri mannauðsstjórnun til að mannauður 


samstæðunnar nýtist sem best.


Mannauðsstefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til 


samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.







Mannauðsstefna OR – tillaga að breytingu


Hjá Orkuveitu Reykjavíkur starfar hæft og ánægt starfsfólk sem hefur 
metnað og burði til að sinna þeim verkefnum sem starfsemi fyrirtækisins 
kallar á.


Samstæðan er eftirsóknarverður vinnustaður, sem leggur áherslu á 
verkefnamenningu, þar sem fagleg þekking og þjónustuvilji fer saman og 
aðbúnaður og kjör eru samkeppnishæf.


OR tryggir að starfsfólk njóti jafnréttis.


OR leggur áherslu á beita markvissri mannauðsstjórnun til að mannauður 
samstæðunnar nýtist sem best.


Mannauðsstefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til 
samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.







Lykiláherslur í mannauðsmálum: LBJ-022



http://vefir.or.is/handbok/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/handbok/Handbokarskjol/Lykil%C3%A1herslur%20Mannau%C3%B0s.docx&action=default&DefaultItemOpen=1





Siðareglur samstæðu OR


Siðareglur samstæðu rýndar vel 2019 eftir rannsókn IER 


Lagt til að þær séu óbreyttar



http://vefir.or.is/handbok/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/handbok/Handbokarskjol/Si%C3%B0areglur%20OR.docx&action=default&DefaultItemOpen=1





Starfskjarastefna samstæðu OR


• Á forræði starfskjaranefndar sem hefur rýnt hana


• Lagt til að starfskjarastefna sé óbreytt



http://vefir.or.is/handbok/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/handbok/Handbokarskjol/Starfskjarastefna%20OR.docx&action=default&DefaultItemOpen=1





Yfirlit yfir stefnuverkefni, stöðu mannauðs og 
markmið í mannauðsmálum
2019







Stefnuverkefni 2019


• Framtíð starfa


- Verkefnið fól í sér kortlagningu starfa og greiningu á 


þjálfunarþörf og eflingu starfsfólks í tengslum við


tækniþróun og kröfur framtíðar.


• Efla endurgjöf í samstæðu


- Efla endurgjafamenningu með því að endurhanna


eyðublöð, fræða starfsfólk og stjórnendur og setja upp


virkt eftirlit.


• Mannauðsmælaborð


- Útbúa mælaborð með lykilmælikvörðum fyrir stjórnir og 


stjórnendur til að fylgjast með árangri í mannauðsmálum







Kynjamyndir


Kynjahlutfall fastráðinna Hlutfall kvenna eftir störfum


Karlar
69%


Konur
31%


5%


43%
35%


77%


51%


31%







Kynjamyndir


Hlutfall kvenna eftir störfum
Samanburður við 2014


• Störfin eru mjög kynskipt


- 32 fleiri sérfræðingar eru konur í 


dag en 2014.


- Hlutfalll kvenna meðal stjórnenda 


hefur vaxið jafnt og þétt á 


þessum árum.


31%


44%


5%


43% 35%


77%


51%


31%


2014 2020







Starfamyndin


• Sérfræðingum hefur fjölgað um 


73% frá 2014.


• Iðnaðarfólki hefur fjölgað um 


37%.


• Ófaglærðu starfsfólki hefur 


fækkað um 6%.


• Samstæðan er að verða meira 


tækni- og þekkingarfyrirtæki


Hiutfallsleg skipting eftir störfum
Samanburður við 2014 Fjöldi í störfum


37%


11%


34%


12%
7%


2014 2020







Aldursmyndin


• Meðalaldur er 46 ár, 
- 47 ár hjá körlum


- 44 ár hjá konum


• Konur í iðnstörfum eru að 
meðaltali 39 ára en karlar 48 ára.


• 30% iðnaðarfólks er undir 40 ára, 
það hlutfall var 18% árið 2014.


• Tæplega 30% ófaglærðs
starfsfólks er yfir 60 ára.


Aldursdreifing


Samanburður við 2014 OR samstæðan er að yngjast


20%


32%


6%


28%
29%


21%


16%


20-29 30-39 40-49 50-60 >60


2014 2020







Lykilmælikvarði: Starfsánægja


Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu
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OR ÍÍV-markaðssamanburður







NPS - Meðmælavísitala


Ég get mælt með því við aðra að sækja um starf hjá fyrirtækinu


27%


38%
43%


55% 53%
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OR ÍÍV-markaðssamanburður







Þekking mín og reynsla nýtist vel í starfi mínu
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OR ÍÍV-markaðssamanburður







Ég leita stöðugt nýrra tækifæra 
til að bæta árangur minn í starfi
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Faglegar ráðningar


• Innleiðing á nýju ráðningarkerfi, 50skills


• Jafnréttisvörður í ráðningarferli
- Til að koma í veg fyrir ómeðvitaða fordóma í 


ráðningarferli


• Umbætur á móttöku nýliða
- Upphafsdagur


- Þjálfunaráætlun í eloomi


Mæling Niðurstaða 2019 Markmið Staða


Starfsánægja nýliða 4,3 4,2 0,1


Starfsmannavelta nýliða 10,2% 13% 2,80%


Þjálfunaráætlun lokið 31% 100% -69,00%


Faglegar ráðningar







Gott starfsumhverfi


• Verkefnamiðuð vinnuaðstaða


- Nýtt rými á -1. hæð


• Samskiptavinnustofur fyrir alla samstæðu


- Áhersla á ferli varðandi óviðeigandi samskipti, 


einelti, kynferðislega og kynbundna áreitni og 


annað ofbeldi


- Samskiptasáttmáli 
Mæling Niðurstaða 2019 Markmið Staða


Meðmælavísitala NPS 48% 50% -0,02


Starfsandi 4,3 4,2 10,00%


Starfsmannavelta 10,4% 14,0% 3,60%


Starfsmannvelta að eigin ósk 2,2% 14,0% 11,80%


Heildarveikindi 3,6% 3,6% 0,00%


Gott starfsumhverfi







Frammistöðustjórnun


• Umbætur á ferli starfsmannasamtala


- Aukin áhersla á endurgjöf og 


markmiðasetningu


• Efla endurgjafamenningu


- Þjálfun og fræðsla


Mæling Niðurstaða 2019 Markmið Staða


Starfsmannasamtal 85% 100% -0,153


Þekking nýtist vel í starfi 4,5 4,2 30,00%


Frammistaða rétt metin  Ekki mælt 4,2 #VALUE!


Frammistöðustjórnun







Markviss starfsþróun


• Framtíð starfa: Vinnustofur og 


þarfagreining fræðslu


• Innleiðing á nýju fræðslukerfi; eloomi


• Þekkingarveita


- Námslínur


- Rafræn fræðsla


• Menntaverðlaun atvinnulífsins


- Menntafyrirtæki ársins 2020







Markviss starfsþróun







Samkeppnishæf starfskjör og umbun


• Mánaðarlegar jafnlaunagreiningar


• Áframhaldandi þróun hugbúnaðar til 


launaákvarðana í samvinnu við 


PayAnalytics


Mæling Niðurstaða 2019 Markmið Staða


Kynbundinn launamunur 0,6% 1% 0,5%


Ég er sátt(ur) við laun mín Ekki mælt #VALUE!


Hlutfall launa af markaðslaunum 104% 85%-115% 11,00%


Samkeppnishæf starfskjör og umbun







Greiningar og þekkingarmiðlun


• Mannauðsmælaborð


• Upplýsingar um mannauðsmál á 


Workplace


• Þekking á þriðjudögum


Mæling Niðurstaða 2019 Markmið Staða


Uppfærð lykilmannagreining 80% 95% -15,0%


Ánægja stjórnenda með upplýsingagjöf 4,7 4,2 50,00%


Greiningar- og þekkingarmiðlun







Eftirsóknarverður 


vinnustaður þar 


sem fagþekking 


og þjónustuvilji 


fer saman


Verkefnastofn Mælikvarði Staðan 


2019


Markmið 


2020


Stefnuverkefni ársins


VERKEFNAMENNING Þroski 


verkefna-


stjórnunar


1,9 ≥ 3,0


M&M: Verkefnastofn: Verkefnamiðuð vinnuaðstaða. Á árinu 2020 verður 


sérstaklega hugað að tæknilausnum sem styðja við verkefnamenningu.


M&M: Þjálfun í verkefnamenningarfyrirtæki. Skilgreina námslínur þvert 
á samstæðu og störf. Markviss og sameiginleg þjálfun stjórnenda í 
samstæðu.


Starfsánægja 4,3 ≥ 4,4


M&M: Tækifæri framtíðarinnar. Framtíðarstörf OR. 


Áframhald stefnuverkefnis Mannauðs 2019. Áframhald greiningar á 


störfum, kröfum og þjálfunarþörf út frá þeim breytingum sem 


4.iðnbylting hefur í för með sér.


Stefnuverkefni 2020







Takk fyrir








OR og COVID-19











Undirbúningur


• Neyðarstjórn kemur saman


- Áætlanir yfirfarnar og uppfærðar


• Viðbragðsáætlun við farsótt – yfirlitsskjal fyrir stjórnendur


- Lykilhópar greindir


- Lágmarksmannafli fyrir hverja einingu skilgreindur


Frá og með 30. janúar


„Við þurfum að þora taka ákvarðanir byggðar á þeim upplýsingum sem fyrir liggja hverju sinni.“ 
– Reynir Guðjónsson, öryggisstjóri OR.







Fyrstu aðgerðir


• Ferðabann til útlanda á vegum vinnu


• Starfsfólk sem er að koma frá útlöndum svarar spurningalista
- Metið hvort það komi til vinnu


• Fundum fækkað með ytri aðilum
- Hvatt til notkunar fjarfundabúnaðar


• Hættum að heilsast með handabandi og sleppum knúsi


• Lokað fyrir ónauðsynlegan samgang við stjórnstöð


• Lokað milli virkjunar og Jarðhitasýningar


• Heimsóknum á heimili fólks fækkað sem kostur er
- Ef fara þarf inn á heimili fólks, hringt á undan


• Þrif aukin verulega


• Ákveðið að neyðarstjórn hittist á hverjum morgni


Frá og með 2. mars 2020







Næstu skref


• Hámarksfjöldi á fundum 20 manns, innan- sem utanhúss


• Allir stærri viðburðir á vegum OR samstæðunnar felldir 


niður


• Tekin ákvörðun um að loka Jarðhitasýningu í 


Hellisheiðarvirkjun


• Gestir sem koma erlendis frá og funda með starfsfólki 


svara spurningum um ferðalög og heilsufar


Frá og með 4. mars 2020







Enn aukið í


• Skilti sett upp við alla innganga


• Gestir sem hafa verið á skilgreindum 


hættusvæðum erlendis beðnir að sinna 


erindum símleiðis eða með fjarfundi


• Regla um starfsfólk OR sem hefur verið 


erlendis tekur einnig til verktaka á vegum 


samstæðunnar


Frá og með 5. mars 2020







Neyðarstigi lýst yfir


• Tilkynnt að þau sem geti unnið heima geri það eftir helgina


• Allir fundir verði fjarfundir
- Undantekning gerð ef þátttaka er mikilvæg fyrir rekstur


- Öryggisstjóri gerir áhættumat og veitir leyfi


• Starfsfólk beðið um að sækja ekki stærri mannamót


• Einingum innan OR skipt upp í minni hópa
- Komið í veg fyrir að margir smitist eða þurfi að fara i sóttkví á sama tíma


• Mikil vinna alla helgina í skipulagningu og undirbúningi fyrir nýtt 
vinnufyrirkomulag


• Starfsfólk hefur helgina og mánudaginn til að sækja starfsstöðvar og setja upp 
heima


Frá og með 6. mars 2020







Nýtt vinnufyrirkomulag tekur gildi


• Allt starfsfólk sem getur vinnur heima


• Allt starfsfólk í ræstingu er í vinnu


• Rýmum í húsinu lokað svo hægt sé að auka þrif á öðrum


• Öll sem vinna í húsi sótthreinsa starfsstöð í upphafi og við lok vinnudags


• Matstofa hólfuð niður og matmálstímum úthlutað


- Sótthreinsað á milli hópa, matur skammtaður, matarbakkar á aðrar 


starfsstöðvar en Bæjarháls


• Öllum námskeiðum sem ekki eru rafræn frestað


• Aðgangi að stjórnstöð lokað öllum nema  þeim sem þar starfa


Frá og með 9. mars 2020







• Öll starfsemi í Turninum færð á Bæjarháls


- Vegna skimunar Íslenskrar erfðagreiningar í húsinu


- Aukin smithætta möguleg


• Frá og með 14. mars


• Samkomubann sett á


- Ekki þörf á sérstökum aðgerðum


- OR samstæðan verið skrefinu á undan


• Frá og með 17. mars


• Skólastarf skert


- Unnið að útfærslu vinnu foreldra ungra barna


- Framlínufólk með forgang á leikskólum og grunnskólum


Frá og með 13. mars







Upplýsingagjöf


• Daglegir póstar til starfsfólks frá forstjóra
- Oftar ef þurfa þykir


• Hópur á Workplace
- Upplýsingagjöf um Covid 19


• Forstöðumenn upplýsa sitt starfsfólk


• Myndbönd með gagnlegum upplýsingum 
fyrir þá sem starfa heima og um Covid 19


• Leiðbeiningar, upplýsingar og fleira á 
veggspjöldum á vinnustað


Lykilskilaboð: Við hjá OR samstæðunni ætlum að taka þétt á málum er varða Covid19 til að tryggja rekstur á 
virkjunum og veitum svo ekki verði brestur á þeirri mikilvægu grunnþjónustu samfélagsins sem við sinnum.







Störf neyðarstjórnar


• Daglegir fundir


- Oftar ef þurfa þykir


• Margvíslegar sviðsmyndir undirbúnar 


- Mannaflaþörf við mismunandi sviðsmyndir metin


• Samráð um tilkynningar um þróun mála til starfsmanna og viðskiptavina


• Áhrif á rekstur 


- Sviðsmyndir ræddar og aðgerðir undirbúnar 


• Samræmdar aðgerðir milli dótturfélaga og móðurfélags


• Betri stuðningur við starfsmenn í sífelldri skoðun og endurmati







Stuðningur við starfsfólk


• Góð ráð
- Myndbönd með Líf og sál:


- Góð ráð í fjarvinnu


- Góð ráð til að efla andann


- Frétt á WP: Hvernig á að tala við börnin (og 
gagnlegir hlekkir)


- Skjáhvílur og myndræn framsetning á góðum 
ráðum


- Í undirbúningi: Skipulögð líkamsrækt í rafrænni 
samveru


• Starfsfólk hvatt til að hafa samband
- Auglýst og boðið upp á viðtal gegnum Teams:


- Við sálfræðing hjá Líf og sál


- Við mannauðsráðgjafa







Stuðningur við starfsfólk frh.


• Tækniþjónustan efld


- Leiðbeiningar um uppsetningu á 


vinnustöð heimavið 


- Starfsfólk aðstoðað við að tengjast 


VPN og gáttir stækkaðar til að anna 


eftirspurn


• Vinnustöðvar sendar heim til fólks 


í sóttkví







Stuðningur við stjórnendur


Mannauðsráðgjafar taka stöðuna með stjórnendum


• Líðan starfsfólks


• Eftirfylgni og stuðningur við fólk í sóttkví


• Er einhver verkefnalaus?


• Hver á eftir rafræna skyldufræðslu?


• Hverjar eru áskoranir, hvernig getum við stutt betur við?


Stuðningur við verkefni


• Lykilmannagreining


• Starfsmannasamtöl


• Þjálfunaráætlanir nýliða







Áskoranir 


• Forsendur breytast hratt
- Aðgerðir og áætlanir þurfa að vera sveigjanlegar


• Þarfir félaganna mismunandi
- Ekki mikið af hreinum línum


- Getur skapað óöryggi


• Röskun í starfi grunn- og leikskóla
- Vinnuaðstæður heima breytast til hins verra hjá stórum hópi starfsfólks


- Fari börn í sóttkví þá fara foreldrar með


• Margir í sóttkví eða veikir
- Áskorun að manna teymi


- Unnið að áætlun til að bregðast við því


• Treystum á leiðtoga
- Þurfum slíka á öllum stigum


Fjölmargar og síbreytilegar







Tækifærin


• Starfsfólk hvatt til að nýta tímann verði það 
verkefnalaust heima við


- Fara í gegnum netnámskeið á Eloomi


- Rýna ÖHV tilkynningar


- Læra á Teams, t.d. á Youtube


- Læra á DMM


- Ganga frá skjölum í Lindina


- Ferðatími á milli funda sparast með aukinni notkun 
fjarfunda


- Verðum frekar tilbúin að vera sveigjanlegt 
verkefnamenningarfyrirtæki







Málaflokkar
Lausafjáráhættur, markaðsáhættur, mótaðilaáhættur og rekstrar- og kjarnaáhættur







Fjármál


• Lausafjárstaða OR samstæðu hefur 


aldrei verið sterkari, 


• Aðgangur að um 30 milljörðum króna.


- 23,7 ma kr.


- Aðgengi að 7 ma kr. í lánalínum


- Tvö góð skuldabréfaútboð á árinu fjármögnun 


um 5 ma af 13,1 ma fyrir árið 2019


Sjóðstaða


0,0 ma.kr.
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Lausafjárstaða


Uppfærð fjárhagsspá Álagspróf með arðgreiðslu







Fjármál


Áhættustýring







Birgðir


• Birgðir
- Búið er að greina birgðir allra félaga og miðla m.t.t lagerstöðu


- Staðan góð í öllum miðlum


- Auka pantanir hafa verið gerðar á lagervöru til að mæta áföllum í 
aðfangakeðjunni ef þær verða


• Birgjar
- Engin áhrif hafa verið á stærstu birgjana


- Fylgst er með stöðunni daglega


• Vöruhótel og skipafélög
- Engin áhrif á starfsemi vöruhúss aðrar en hertar reglur varðandi sóttvarnir


- Engin áhrif á flutninga landleiðina og í höfnum í Evrópu







Upplýsingatækni


• Tryggt að öll kerfi virki sett í forgang


• Mikið lagt uppúr því að starfsfólki geti sinnt vinnu sinni í fjarvinnu
- Aðstoð við starfsfólk


• Hópvinnulausnin Teams hefur náð mikilli útbreiðslu meðal starfsfólks
samstæðunnar og hefur lausnin reynst virkilega vel


• Aðstoð við breytt vinnulag starfsmanna


• Allur almennur rekstur upplýsingatæknikerfa samstæðunar heldur áfram
eins og í venjulegu árferði


• Almennt er jákvætt viðhorf, hvar sem litið er







Upplýsingaöryggi


• Á óvissutímum er yfirleitt aukin hætta á sviksemi


og öryggisbrestum


• Brýnt fyrir starfsfólki almenn tilmæli varðandi upplýsingaöryggi, 


svo sem;


- Upplýsingaöryggisnámskeið


- Hættu á sviksemispóstum


- Höfum verið með áminningar á skjáhvílum


- o.s.frv.


• Aukið eftirlit með öllum kerfum og búnaði sem er í rekstri







Þjónusta


• Fyrirtæki og einstaklingar í skilum
- Unnt verði að sækja um frest (frystingu) á greiðslum vegna reikninga með 


gjalddögum í apríl, maí og júní að hluta eða öllu leiti


- Unnt verði að semja um greiðsludreifingu þeirra til sex mánaða með fyrst 
gjalddaga 5. júlí 2020


• Fyrirtæki og einstaklingar í vanskilum
- Unnt verði að óska eftir framlengingu gildandi greiðslusamninga vegna 


eldri vanskila með frystingu greiðslna til gjalddaga þann 5. júlí 2020. 
Greiðslum verði dreift til allt að 12 mánaða


- Frestun nýrra reikninga verði metin í hverju tilfelli fyrir sig m.t.t. 
Áhættumats CreditInfo


Greiðslufrestur vegna orkureikninga







Virkjanir


Búið að skipta í tvö teymi







Virkjanir


• Búið að skipta í tvo aðgreinda hópa


- Búa til minni vinnuhópa í hvorri virkjun


- Stjórnstöð aðgreind og takmarkað aðgengi


- Ekki fullkomin aðgreining ennþá


• Verið að undirbúa að ástandið varið í a.m.k. nokkrar vikur


• Ný skilgreining á sóttkví


- Heimili eða virkjun


• Þurfum að vera undirbúin undir að starfsfólk geti dottið alveg út og 


hugsanlega að virkjanir séu með afar fá starfsmenn







Veitur


• Nýtt verklag við aukið viðbúnaðarstig


- Aðskilnaður starfsstöðvar


- Sérfræðingahópur vinnu í fjarvinnu og fara beint í tæknirými utan 


stjórnstöðvar


- Í stjórnstöð eru einungis vakthafandi aðilar hverju sinni og ekki aðrir úr 


vakthópnum


- Við vaktaskipti hefur verið stillt upp verklagi sem stuðlar að því að rjúfa 


smitkeðju þar sem vakthafandi endar á því að sótthreinsa starfstöð sína


• Sífellt endurmat


Stjórnstöð







Veitur


• Vinnuflokkum hjá framkvæmdum skipt upp


- Í tvær 2 vikna vaktir sem vinna sitt á hvað frá Bæjarhálsi og heiman að


- Hverjum hópi er svo skipt í 2-3 manna teymi


- Verið að meta hvort og hvenær það þurfi að „pakka í vörn“ og senda sem 


flesta heim og vinna aðeins í rekstrartruflunum og bilunum


• Allt starfsfólk Tækniþróunar vinnur nú heiman að undanskyldu


fageftirliti (6 manns)


- Fageftirlitið er skipt upp í tvo hópa sem skipta með sér tveggja vikna 


vaktaplani. Annar hópurinn á Bæjarhálsi í einu


Framkvæmdir og tækniþróun







Tækifæri


• Fara í gegnum netnámskeið á Eloomi


• Rýna ÖHV tilkynningar ef einhverjar eru


• Læra á Teams


• Tækifæri til heimavinnu til framtíðar o.fl.







Samantekt


• Engin truflun er á starfsemi OR


- Lokun skóla og dagvistununar heimila hefur áhrif


- Misjafnt eftir einingum


• Áherslan er á að verja grunnstarfsemina


• Fundað með Almannavörnum og ráðgjöf frá heilbrigðisyfirvöldum


• Stöðugt er fylgst með stöðunni og brugðist við ef þarf


- Fylgjumst með því sem gerist út í heimi


• Erum að undirbúa okkur að ástandið geti varað til lengri tíma
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MINNISBLAÐ  
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 288 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 


Dagsetning: 19. mars 2020  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 23. mars 2020. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 


 


 
 


Opinber leyfi ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun. Drög að verklagsreglum vegna vöktunar og stýringar vatnsborðs Skorradalsvatns og 
rennslis í Andakílsá hafa verið kynnt innan ON. Fundur var haldinn með Stangveiðifélagi Reykjavíkur og 
Veiðifélagi Andakílsár þann 3. mars og farið var yfir fyrirhugaða hreinsun inntakslóns og tilhögun veiði í ánni. 
Vatnshæð Elliðaárvatns undir viðmiðunarmörk. Í tenglsum við framkvæmdir Veitna neðarlega í Elliðaárdal 
var opnað fyrir lokur í Elliðavatnsstíflu. Þetta var gert vegna slæmrar tíðar og hættu á flóðum á 
framkvæmdasvæðinu en vatnshæð fór undir viðmiðunarmörk 25. febrúar til 2. mars. Veitur höfðu samband við 
Hafrannsóknastofnun og aðra hagsmunaaðila í kjölfar atviksins og héldu samráðsfund 4. mars sl. 
Hafrannsóknastofnun mat aðstæður í vatninu þannig að atvikið hefði að öllum líkindum ekki mikil áhrif á lífríki. 
Unnið er að undirbúningi rannsókna og vöktunar á lífríki vatnsins til skamms tíma og víðtækari vöktun til lengri 
tíma. ON er starfsleyfishafi Elliðaárstöðvar. Unnið er að því að yfirfæra þekkingu ON á rekstri stöðvarinnar og 
tilheyrandi mannvirkjum til OR sem væntanlega tekur við starfsleyfinu.  
Tilkynningar til leyfisveitenda. Ekkert nýtt 
Samskipti við hagsmunaaðila: 


• Fundur með fulltrúum Sveitarfélagsins Ölfuss þann 21. febrúar um Rammaáætlun 4 og stöðu 
Rammaáætlunar 3. 


• Fundur með Stangveiðifélagi Reykjavíkur og Veiðifélagi Andakílsár þann 3. mars um fyrirhugaða hreinsun 
inntakslóns og tilhögun veiði í ánni. 


• Fundur með fulltrúum landeigenda í Skorradalhreppi og við Andakílsá verður haldinn 31. mars nk. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu. 
 


VEITUR: 
Fráveita. Ekkert nýtt. 
Vatnsveita. Rúta með nemendur úr MH fór út af Heiðmerkurvegi ofan við brunnsvæði vatnsveitu þann 13. 
mars.   Olía lak ekki út í umhverfið og mildi að engin slys urðu á fólki. Reykjavíkurborg og Garðabær hafa í 
kjölfarið lokað Heiðmerkurvegi tímabundið. Samtal er hafið við Reykjavíkurborg um lokun vega á þessu svæði. 
Hitaveita. Ekkert nýtt. 
Rafmagnsveita. Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 


CARBFIX: 
Greint verður frá leyfum vegna starfsemi CarbFix sem varða umhverfismál þegar þar að kemur. 
 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   
 


Styrkur undir viðmiðunarmörkum frá áramótum í Norðlingaholti, Hveragerði, Úlfarsárdal og Lækjarbotnum. 
 


 Loftslagsmál 


• Lofthreinsistöðin við Hellisheiðarvirkjun vann á hálfum afköstum vegna bilunar dagana 17.- 19. febrúar. 


• Unnið að endurskoðun loftslagsmarkmiða í ljósi þess að samstæða OR stefnir á kolefnishlutleysi 2030. 
Annað 
 


Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl. Ekkert nýtt.  
Mat á umhverfisáhrifum. ON vinnur að fyrirspurn um matsskyldu vegna borunar þriggja uppbótarholna á 
núverandi borteigum á neðra svæði Hellisheiðarvirkjunar. Fyrirspurnin er hluti af framtíðarsýn ON og viðleitni til 
að hafa svæði tilbúið þegar næstu viðhaldsboranir hefjast. Fyrirspurnin send í rýni til Skipulagsstofnunar í mars. 
Þekkingarmiðlun. Ársskýrsla OR 2019 kom út 12. mars sl. Þar er ítarleg umfjöllun um umhverfis- og 
loftslagsmál. Skýrslan er gefin út í íslensku og ensku: https://arsskyrsla2019.or.is/ 



https://arsskyrsla2019.or.is/






Innkaupastefna


Kenneth Breiðfjörð







Rýni m.t.t. Heimsmarkmiða S.Þ


• Unnið hefur verið að því að innleiða 


heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna í stefnur 


OR.


• Heimsmarkmið 12.7:


- Stuðlað verði að sjálfbæru verklagi við opinber 


innkaup í samræmi við innlenda stefnu og 


forgangsröðun.







Núverandi innkaupastefna
Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að: 


• Beita opnum útboðum við kaup á vörum, þjónustu og 
verkframkvæmdum og að hagstæðasta tilboði sé tekið. Að öðrum 
kosti skal beita öðrum innkaupaaðferðum í samræmi við gildandi 
lög og reglur. 


• Innkaupareglur og innkaupaaðferðir séu skýrar og gagnsæjar. 


• Gæta jafnræðis, gagnsæis og hagkvæmni við öll innkaup. 


• Við innkaup og rekstur samninga skuli taka sérstakt tillit til gæða-, 
heilbrigðis-, mannréttinda-, umhverfis-, upplýsingaöryggis- og 
öryggissjónarmiða. 


• Innkaupastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett 
fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins. 


Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 24.02.2020







Tillaga
Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að: 


• Beita opnum útboðum við kaup á vörum, þjónustu og 
verkframkvæmdum. Í útboðum verði tekið tillit til 
sjálfbærnisjónarmiða og að hagstæðasta tilboði sé tekið. Að 
öðrum kosti skal beita öðrum innkaupaaðferðum í samræmi við 
gildandi lög og reglur. 


• Innkaupareglur og innkaupaaðferðir séu skýrar og gagnsæjar.


• Gæta jafnræðis, gagnsæis og hagkvæmni við öll innkaup.


• Við innkaup og rekstur samninga skuli taka tillit til 
sjálfbærnisjónarmiða, s.s. gæða-, heilbrigðis-, mannréttinda-, 
umhverfis-, upplýsingaöryggis- og öryggissjónarmiða.


• Innkaupastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett 
fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.







Takk fyrir








Orkuveita Reykjavíkur


Mæling á gildum og menningu


Heildarniðurstöður


Úbúið af 


Barrett Values Centre 


December 2019


BARRETT VALUES CENTRE, IRS, IROS and CULTURAL ENTROPY are registered trademarks of Barrett Values Centre, LLC.







AÐ MÆLA MENNINGU


HVAÐ ER STARFFÓLKINU MIKILVÆGT?


HVER ERU GILDIN OG ÁHERSLURNAR
SEM FÓLK UPPLIFIR Í NÚVERANDI 


MENNINGU?


o Hvað virkar vel?


o Hvað grefur undan árangri?


HVAÐA GILDI/ÁHERSLUR VILL FÓLK SJÁ ENDURSPEGLAST Í MENNINGUNNI?
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INNRI ÓREIÐA (CULTURAL ENTROPY)


Innri óreiða gefur vísbendingu um þá orku sem tapast í innbyrðis 


núningi og endurspeglar veikleika í menningu fyrirtækisins


Óreiða Áhrif 


<10% Í lágmarki: Heilbrigð virkni


11-19% Afmörkuð viðfangsefni:  Þarfnast lagfæringa/aðlögunar á 


menningu, eða innra skipulagi


20-29% Marktæk vandamál: Þarfnast umbreytingar á menningu eða 


innra skipulagi og sértæks stuðnings við leiðtoga (coaching)


30-39% Kreppuástand sem kallar á umsvifalausar breytingar.


40-49% Mikil hætta á hruni, gjaldþroti eða falli.
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STAFF ENGAGEMENT AND ENTROPY LEVELS


High engagement 


= Low entropy
Low engagement 


= High entropy


This research of 160 organisations in Australia was carried out 


by Hewitt Associates and the Barrett Values Centre in 2008


Tier 1            Tier 2            Tier 3           Tier 4
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MISMUNANDI VITUNARSTIG - GILDAÞREP


Þjónusta


Samræmi út á við


Samræmi inn á við


Lærdómur og 
þroski


Sjálsfvirðing


Tengsl


Afkoma


Sameiginlegir hagsmunir


Umbreyting


Eiginhagsmunir







SJÖ VITUNDARSTIG INNAN FYRIRTÆKJA
(LEVEL OF CONSCIOUSNESS)


Þjónusta


ÞJÓNUSTA VIÐ MANNKYN OG MÓÐUR JÖRÐ


Samfélagsleg ábyrgð, komandi kynslóðir, langtímasýn, 


siðferði, helgun, hógværð


Ytra samræmi


STEFNUMIÐAÐ SAMSTARF OG BANDALÖG


Náið samstarf, umhverfisvitund, þátttaka í samfélagi, 


starfsfullnægja, þjálfun/stuðningur


Innra samræmi


ÞRÓUN Á FYRIRTÆKJASAMFÉLAGINU


Sameiginleg gildi, framtíðarsýn, gagnkvæm skuldbinding, 


heilindi, traust, ástríða, sköpunargleði, gegnsæi


Þróun og umbreyting


STÖÐUG ENDURNÝJUN OG LÆRDÓMUR


Ábyrgðartilfinning, aðlögunarhæfni, umboð til athafna, 


valddreifing, liðsvinna, nýsköpun, markmið og persónuleg 


þróun/þroski


Sjálfsmynd


FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR


Kerfi, ferlar, gæði, bestu aðferðir, áhersla á árangur


Tengsl


TENGSL SEM STYÐJA ÁRANGUR FYRIRTÆKISINS


VIÐSKIPTAVINIR – STARFSMENN


Hollusta, opin tjáskiptiL, ánægja viðskiptavina, vinátta


Afkoma


FJÁRHAGSLEGUR STÖÐUGLEIKI


Virði hluthafa, hagnaður, vöxtur fyrirtækisins, heilsa og 


öryggi starfsmanna


Jákvæðar áherslur / Neikvæðar áherslur


Eftirlit, spilling, græðgi


Skrifræði, sjálfsánægja


Blekkingar, ásakanir
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Iceland National: Overall Group (890)


spilling (L) 474 1(O)


óörugg framtíð (L) 423 1(I)


efnishyggja (L) 386 1(I)


yfirstétt (L) 347 3(R)


áhersla á skammtímamarkmið 
(L)


328 1(O)


ásakanir (L) 319 2(R)


fátækt (L) 316 1(I)


sóun auðlinda (L) 281 3(O)


árekstrar (L) 261 2(R)


áhyggjur af komandi 
kynslóðum


259 7(S)


heiðarleiki 291 5(I)


fjárhagslegt öryggi 258 1(I)


minnkun fátæktar 251 1(O)


tækifæri til menntunar 245 3(O)


umhyggja fyrir öldruðum 230 4(S)


jafnrétti 222 4(R)


mannréttindi 201 7(S)


fjölskylda 199 2(R)


áreiðanleg opinber þjónusta 197 3(O)


samfélagsleg ábyrgð 196 4(S)


Values Plot December 12, 2014Copyright 2014 Barrett Values Centre


I = Einstaklingur


R = Samband
Svört undirstrikun = PV & CC


Appelsínugult = PV, CC & DC


Appelsínugult = CC & DC


Blátt = PV & DC


P = Jákvætt


L = Mögulega takmarkandi (hvítur hringur)


O = Skipulagslegt


S = Samfélagslegt


Samstæð


PV - CC 0
CC - DC 0
PV - DC 2


Menningarleg óreiða:
Núverandi menning


61%


fjölskylda 499 2(R)


heiðarleiki 417 5(I)


vinátta 304 2(R)


jákvætt viðhorf 283 5(I)


traust 263 5(R)


umhyggja 244 2(R)


sanngirni 223 5(R)


ábyrgðarkennd 222 4(R)


sjálfstæði 221 4(I)


virðing 207 2(R)


Stig Persónuleg gildi (PV) Núverandi menningargildi (CC) Ákjósanlega menningargildi (DC)


7


6


5


4


3


2


1


IRS (P)=3-7-0  IRS (L)=0-0-0 IROS (P)=0-0-0-1  IROS (L)=3-3-3-0 IROS (P)=2-2-3-3  IROS (L)=0-0-0-0







Stig Persónuleg gildi (PV) Núverandi gildi og áherslur (CC) Ákjósanleg gildi og áherslur (DC)


7


6


5


4


3


2


1


IRS (P)=4-6-0 IRS (L)=0-0-0 IROS (P)=2-1-7-0 IROS (L)=0-0-0-0 IROS (P)=3-2-5-0 IROS (L)=0-0-0-0


fagleg vinnubrögð 151 3(O)


heiðarleiki 135 5(I)


ánægja viðskiptavina 114 2(O)


framsýni 108 4(O)


hagsýni 108 1(I)


jafnrétti 96 4(O)


jafnvægi (heimili/vinna) 82 4(O)


öryggi 82 1(O)


samvinna 79 5(R)


lausnamiðað 74 3(O)


fagleg vinnubrögð 170 3(O)


heiðarleiki 170 5(I)


framsýni 145 4(O)


ánægja viðskiptavina 133 2(O)


að hlusta 111 2(R)


hagsýni 111 1(I)


jafnvægi (heimili/vinna) 88 4(O)


samvinna 86 5(R)


öryggi 74 1(O)


frumkvæði 73 4(I)


Svört undirstrikun = PV & CC


Appelsínugult = PV, CC & DC
Appelsínugult = CC & DC
Blátt = PV & DC


P = Jákvætt


L = Mögulega takmarkandi (hvítur hringur)


I = Einstaklingur


R = Samband
O = Skipulagslegt
S = Samfélagslegt


heiðarleiki 201 5(I)


fjölskylda 159 2(R)


jákvætt viðhorf 132 5(I)


virðing 130 2(R)


ábyrgðarkennd 128 4(R)


samvinna 116 5(R)


að hlusta 112 2(R)


framsýni 104 4(I)


metnaður 91 3(I)


traust 91 5(R)


Samstæð


PV - CC 3


CC - DC 8


PV - DC 1
nýjar beiðnir


Menningarleg óreiða:
Núverandi menning


11%


Menningarleg þróunarskýrslaCopyright 2019 Barrett Values Centre


Orkuveita Reykjavíkur Overall Group (334)







Stig 2015 2019
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Dreifing hæstu gilda í fyrirtækinu fyrir hvert tímabil sýnir 


aðaláherslusvið sem móta skipulagsmenninguna.


Samantekt: Orkuveita Reykjavíkur 2015 / 2019


NÚVERANDI GILDI OG ÁHERSLUR


MENNINGARLEG ÓREIÐA


11%


12%


2019


2015


DREIFING JÁKVÆÐRA GILDA


9%
11%


16%


24%


19%


5%
4%


8%
9%


18%


25%


18%


6%
5%


1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 5. stig 6. stig 7. stig


2015 2019


GILDASAMSVÖRUN


Yfirlit yfir þróun menningar


Þetta myndrit sýnir prósentuhlutfall valinna 
gilda fyrir núverandi menningu OR fyrir hvort
tímabil.


Prósentuhlutfall takmarkandi gilda í fyrirtækinu.


Hæfilegt


Þarfnast eftirlits


Gerð krafa um eftirlit


Hættuaðstæður


Samvörun persónulegra gilda og 
gilda í núverandi menningu


Samsvörun gilda í núverandi og 
æskilegri menningu


Gefur til kynna hversu vel starfsmenn 
geta tengt sig menningunni


Sú trú sem þátttakendur hafa á innri 
áherslum og stefnu


Sterk tenging


Þó nokkur tenging


Lítil eða engin tenging


Sterk og jákvæð menning


Á réttri leið


Breytinga er óskað


Óskað eftir veigamiklum breytingum
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Óbreytt frá 
síðustu 


mælingu


fagleg vinnubrögð


heiðarleiki


ánægja viðskiptavina


hagsýni


framsýni


samvinna


jafnrétti


fagleg vinnubrögð


heiðarleiki


framsýni


ánægja viðskiptavina


að hlusta


hagsýni


samvinna


frumkvæði


Mismunur á 
milli mælinga


ábyrgðarkennd


jákvætt viðhorf


að hlusta


jafnvægi (heimili/vinna)


öryggi


lausnamiðað


traust


jákvætt viðhorf


jafnvægi (heimili/vinna)


öryggi


Uppfyllt gildi 2019 sem ákjósanleg voru 2015: 0


Gildasamsvörun núverandi og ákjósanleg 2015: 8


Gildasamsvörun núverandi og ákjósanleg 2019: 8


Yfirlit yfir samsvörun og breytingar


Þessi skýringarmynd sýnir samsvörun og breytingar hæstu gilda á hvoru tímabilanna


IROS (P)=3-3-4-0 | (L)=0-0-0-0 IROS (P)=2-1-7-0 | (L)=0-0-0-0 IROS (P)=3-2-5-0 | (L)=0-0-0-0IROS (P)=4-3-3-0 | (L)=0-0-0-0
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Núverandi menning 2015 Núverandi menning 2019 Ákjósanleg menning 2019Ákjósanleg menning 2015







Yfirlit yfir menningarlega óreiðu


Stig Mögulega takmarkandi gildi %
Mögulega takmarkandi gildi


Núverandi menning 2019
% atkvæði 2019


Mismunur 
samanborðið


við 2015


3


skriffinnska (34)
ruglingur (33)


goggunarröð (30)
langur vinnutími (20)


síló hugsun/ flokkadrættir (19)
einokun upplýsinga (15)


vald (11)


10%
10%
9%
6%
6%
4%
3%


⯆


⯆


⯅


⯆


2%
0%
0%
3%
3%
1%
0%


2


smákóngatilhneiging (19)
innbyrðis samkeppni (15)


ásakanir (12)
misbeiting valds (7)


6%
4%
4%
2%


⯆


⯅


⯅


2%
1%
2%
0%


1


kostnaðar aðhald (36)
eftirlit (30)


áhersla á skammtímamarkmið (24)
óörugg atvinna (19)


gætni (13)
misnotkun (1)


11%
9%
7%
6%
4%
0%


⯆


⯆


⯅


⯆


⯆


10%
6%
0%
4%
1%
2%


Samtals %


n 2015: 12%


n 2019: 11%


Þetta stig menningaróreiðu gefur til kynna afmörkuð vandamál sem kalla á aðlögun 


og samstillingu í menningu eða skipulagi.


2%


2%


2019


2015


4%


5%


2019


2015
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5%


5%


2019


2015







Gildi 2015 2019 DC 2015 DC 2019


að hlusta 24% 18% ✓ ✓


framsýni 11% ✓ ✓


heiðarleiki 7% 10% ✓ ✓


sameiginleg framtíðarsýn 7% 8%


gleði 8%


vellíðan (líkamleg/ tilfinningaleg/ 
vitsmunaleg/ andleg)


9% 7%


stöðugar framfarir 6%


frumkvæði 8% 6% ✓ ✓


fagleg vinnubrögð 6% ✓ ✓


ánægja viðskiptavina 6% ✓ ✓


heilindi 6%


traust 10% ✓


hvatning 9%


viðurkenning starfsmanna 9%


langtímasýn 8%


fagleg þróun 7%


Óskir um áherslubreytingar


Myndritið sýnir á hvaða sviðum starfsfólk vill sjá meiri áherslu.
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Persónuleg gildi - nýjar áherslur og jákvæð samsvörun


Yfirlit yfir þróun menningarCopyright 2019 Barrett Values Centre


Samsvörun


að hlusta


ábyrgðarkennd


fjölskylda


heiðarleiki


jákvætt viðhorf


samvinna


traust


virðing


Mismunur
aðlögunarhæfni


hagsýni


framsýni


metnaður


Gildasamsvörun PV-CC 2015: 6


Gildasamsvörun PV-CC 2019: 3


Nýjar áherslur traust að hlusta


Nýjar áherslur PV-DC 2015: 1


Nýjar áherslur PV-DC 2019: 1


Persónuleg gildi 2015


IRS (P)= 4-6-0 | IRS (L)=0-0-0


Persónuleg gildi 2019


IRS (P)= 4-6-0 | IRS (L)=0-0-0







SAMSVÖRUN MILLI NÚVERANDI OG ÆSKILEGRAR MENNINGAR


10 10


7 7 7
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7


6
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7


5


6


7


6


0


2


4


6


8


10


12


Þróun og nýsköpun Stjórnhættir og 
stefna


Orka Náttúrunnar Fjármál Þjónusta Gagnaveitan Veitur Mannauður og 
menning


Fjöldi top 10 gilda sameiginleg í núverandi og æskilegri menningu


2015 2019


15







MENNINGARÓREIÐA


6%


7% 7%


8%


11%


16%


17%


6%


1%


6%


3%


10%


15%


13%


15%


0%


2%


4%


6%


8%


10%


12%


14%


16%


18%


Gagnaveitan Stjórnhættir og 
stefna


Þjónusta Rannsóknir og 
nýsköpun


Fjármál Orka náttúrunnar Veitur Mannauður og 
menning


Menningaróreiða (hlutfall takmarkandi gilda af heild)


2015 2019
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MENNINGARÓREIÐA:
HEILDARNIÐURSTÖÐUR Í 1011 KÖNNUNUM Í 36 LÖNDUM
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Konur Karlar


Gildasamsvörun - kyn


2015 2019


7


6
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< 1 ár 1 - 5 ár 6 - 10 ár > 10 ár


Gildasamsvörun - starfsaldur


2015 2019


6


8


7 7


6


0


1


2


3
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Stjórnandi Skrifst.f. Ófagl. Sérfr. Iðnaðarm


Gildasamsvörun starf
2019


8


7


6


5


8


0


1


2


3


4


5


6


7


8
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Grunnsk. Hásk. Iðnmennt Verknám Önnur


Gildasamsvörun - menntun
2019
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HVERNIG LIFUM VIÐ GILDIN


1. Myndin á næstu glæru sýnir stöðuna gagnvart 
andstæðum pólum sem tengjast því hvernig fólk upplifir 
áherslur sem tengjast opinberu gildunum þremur:  
Framsýni, hagsýni og heiðarleiki.


2. Rauða svæðið gefur til kynna tækifæri til úrbóta eða 
tilefni til umræðu.


3. Þumalputtaregla segir að meðalskor lægra en 80% (4) sé 
ekki ásættanlegt.  


4. Markmiðið er að græna svæðið sé sem stærst í myndinni


20







Við erum upptekin við að


sinna daglegum rekstri


Ég veit hvað þarf að gera og hvenær


að skila verkinu


Við leggjum áherslu á réttu hlutina og


erum sífellt að meta vegferðina


Við fögnum árangri hvers annars


Við gerum alltaf það sem við segjumst


ætla að gera


Við viðurkennum mistök og lærum af þeim


Viðhorf okkar einkennast af “bíðum


og sjáum til” hugarfari


Við gerum okkar besta, en erum ekki 


viss hvernig það gagnast stefnu


Við viljum heldur vera í þægindahringnum


og ekki að reyna eitthvað nýtt


Við erum sífellt að aðlaga okkur að


nýjum áskorunum


Við eigum erfitt með að skila verkum á 


tíma og ná markmiðum okkar


Við erum vanalega spör á hrósið


Við gerum það sem hentar hverju sinni


Við erum fljót að ásaka þegar aðrir gera mistök


Við veitum athygli og gefum hvert


öðru góð ráð hvenær sem þörf er á


Við höfum skýra tilfinningu fyrir því


hvernig dagleg störf okkar tengjast stefnu


Við hugsum út fyrir boxið og erum fljót


að breyta til þess að ná árangri


Mér er óljóst til hvers er ætlast af mér og geri


því það sem mér finnst réttast hverju sinni


Mark


mið: 


80%


Framsýni


Hagsýni


Heiðarleiki


OR - ALLIR


21
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270


40


9 15


ÖLL TVÖ EITT EKKERT


10. Þekki gildin Allir


80,8%


12,0%


2,7% 4,5%


ÖLL TVÖ EITT EKKERT


10. Þekki gildin Allir
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141


90


79


13 11


5 4 3 2 1


12. Þekki stefnuna - fjöldi


42,2%


26,9%


23,7%


3,9% 3,3%


5 4 3 2 1


12. Þekki stefnuna - hlutfall







24


147


93


69


11 14


5 4 3 2 1


11. Þekki framtíðarsýn - fjöldi


44,0%


27,8%


20,7%


3,3% 4,2%


5 4 3 2 1


11. Þekki framtíðarsýn - hlutfall







32,3%


24,6%


26,3%


9,0%
7,8%


5 4 3 2 1


13. Þekki lykil mælikvarða - hlutfall


108


82


88


30
26


5 4 3 2 1


13. Þekki lykil mælikvarða – fjöldi
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 


SF 288] 
GAH 


Reykjavík 23. mars 2020 
 


Tillaga 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að fela forstjóra að bjóða út framkvæmdaáfanga 2.1 að sögu- 
og tæknisýningu í Elliðaárdal á grundvelli kostnaðaráætlunar hönnuða verkefnisins. Áfangi 2.1 tekur til 
jarðvegsframkvæmda og frágangs á yfirborði á útisvæðinu við húsaþyrpingu OR í Elliðaárdal. Stjórn 
felur forstjóra jafnframt að ganga til samninga við verktaka um að ráðast í framkvæmd verksins svo 
fremi að hagstæðasta tilboð sem berst uppfylli gæðakröfur hönnuða og sé ekki hærra en sem nemur 
kostnaðaráætlun hönnuða að viðbættum 30% vikmörkum.  


 


Greinargerð 


Hér er óskað samþykkis stjórnar fyrir að ráðast í útboð á framkvæmdaáfanga 2.1 að sögu- og 
tæknisýningu í Elliðaárdal. Áfanginn tekur til útisvæðisins við húsaþyrpingu OR við Rafstöðvarreit. Þótt 
nýja útisvæðið myndi órofa heild samanstendur það í grófum dráttum af a) fræðandi leiksvæði fyrir 
börn með rennandi vatni syðst á svæðinu, b) máluðu yfirborði og gróðri við inngang svæðisins, c) torgi 
austur af straumskiptistöð með áherslu á vandaðar ofanvatnslausnir, d) stúku sem veit að túrbínuturni 
straumskiptistöðvarinnar, e) skrúðgarði aftan við stöðvarstjórahúsið, og f) garði sem er hannaður á 
grunni eldra tengivirkis austur af torfunni. Frumhönnun á áfanga 2.1 liggur fyrir og vinnsla 
útboðsgagna er í fullum gangi. 
 
Áfangaskipting 


 
Rifjað skal upp að verkefninu var skipt í nokkra áfanga. Þeir voru skilgreindir svo: 
 


0. Foráfangi: gerð hönnunarhandbókar, rekstraráætlunar og mörkunar eða ásýndar („branding“).  
1. Fyrsti áfangi: hönnun á áningarstöðum og upplifunum í Elliðaárdal auk myndrænnar 
framsetningar á upplýsingum um borholur, stíflu og aðfallsrör.  
2. Annar áfangi er tvískiptur: 
 2.1 Hönnun á ytra yfirborði svæðisins, torgi, aðkomu og stígum og útisvæði. 


2.2 Hönnun á endurbótum og breytingum á móttöku, kaffihúsi og skrifstofum 
Stangaveiðifélags Reykjavíkur. Útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í 
Stöðvarstjórahúsinu og Gömlu rafstöðinni, auk uppsetningar gufuborsins Dofra og 
höggborsins svonefnda. 


3. Þriðji áfangi: útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í Straumskiptistöðinni.  
 
Áfangi 2.1 
 
Áfangi 2.1 er fyrsti hluti sögu- og tæknisýningar á rafstöðvarreit. Allir þættir hans miða að því að miðla 
sögu svæðisins og Orkuveitunnar eða fræða gesti beint og óbeint um víðtæka starfsemi fyrirtækisins 
auk vísindanna sem búa að baki hagnýtingunni. 
 
Í áfanga 2.1 felast þessir þættir: 


 a) Fræðandi leiksvæði með rennandi vatni (syðst á svæði, aftan við hlöðu) 
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• Ýmis tæki og tól gera forvitnum ungum gestum kleift að skoða þrýsting, vatnshraða, vatnsafl, 
fallorku og hegðun vatns í náttúrunni í gegnum leik og tilraunir. 


• Rennibrautir sem tákna stíflu og aðfallsrör liggja á manngerðum hól. 


• Hóllinn er jafnframt vélarhús sem hýsir dælur. 


• Pípur, slöngur og önnur slík leikföng verða geymd í skemmu austast á rafstöðvarreitnum utan 
opnunartíma svæðisins. 


• Gert er ráð fyrir að leiksvæðið verði eitt helsta aðdráttarafl svæðisins og laði fjölskyldufólk í 
ríkari mæli í Elliðaárdal.  


 b) Nýtt yfirborð á Rafstöðvartorfunni (frá inngangi að smiðju og stöðvarstjórahúsi) 


• Hvítar línur eru málaðar á yfirborð svæðisins. Þær liggja frá hliðinu inn á torfuna og yfir að 
húsunum þar. 


• Línurnar eru vegvísar og leiða gesti um svæðið. 


• Hönnunin minnir á veitukerfin sem eru undir malbikinu. 


 c) Veitutorg (austur af straumskiptistöð) 


• Nýr miðpunktur svæðisins. 


• Veitutorgið sýnir með beinum hætti hvernig hægt er að beina vatni af föstu yfirborði og þökum 
út í náttúrulega viðtaka, svokallaðar blá-grænar ofanvatnslausnir. Meðhöndlun regnvatns hefur 
í ríkari mæli þróast á þennan veg og hér veitir OR innsýn í framtíðina í þessum efnum.  


• Unnt verður að nota torgið undir viðburði, t.d. leiksýningar, hátíð að loknu kapphlaupi, 
jólamarkað eða annað slíkt. 


• Innviðir borgarinnar verða gerðir sýnilegir með skapandi framsetningu á ljósastaurum, 
brunnlokum, niðurföllum o.þ.h. 


 d) Stúka (norðaustur af stramskiptistöð) 


• Á norðanverðu Veitutorginu er gert ráð fyrir setstöllum. Þeir eru til hvíldar og afslöppunar en 
mynda einnig stúku sem snýr að hærri túrbínuturni straumskiptistöðvarinnar. 


• Setstallarnir skapa rými utan um gufuborinn Dofra.  


• Stúkan er hluti af nýrri aðkomuleið fyrir gangandi vegfarendur frá Rafstöðvarvegi inn á 
Veitutorgið. 


 e) Skrúðgarður (aftan við stöðvarstjórahúsið) 


• Þegar Steingrímur rafveitustjóri bjó ásamt fjölskyldu sinni í húsinu minnti garðurinn að nokkru 
leyti á skrúðgarð. Hugmyndin er að heiðra þá sögu með einföldum hætti. 


 f) Garður á grunni tengivirkis (á túni austast á svæðinu) 


• Fótspor gamla tengivirkisins myndar sjónása og gönguleiðir að borunum tveimur, auk þess 
sem það ræður staðsetningu trjágróðurs og smærri innsetninga. 


Útboðsgögn sem lýsa ofangreindri hönnun verða auglýst að fengnu samþykki innkauparáðs OR. 
Stefnt er að því að hefja framkvæmdir í sumar svo þeim verði lokið fyrir 100 ára afmæli rafstöðvarinnar 
sumarið 2021, þegar ætlunin er að opna svæðið almenningi. 


Verkefnisstjórn og verkefnisskipulag  
Frá því niðurstaða hugmyndasamkeppninnar lá fyrir hefur Grettir A. Haraldsson hjá Vörðu 
verkþjónustu haldið utan um uppbyggingu sögu- og tæknisýningar. Lagt er til að svo verði áfram. 
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Kostnaður við framkvæmdaáfanga 2.1 


Kostnaðaráætlun sem hönnuðir unnu í samstarfi við ljósahönnunarstofuna Limelight, verkfræðistofuna 
Hnit og landslagsarkitektana Landslag hljóðar upp á 235 m kr. f. utan vsk. Hæfileg vikmörk vegna 
óvissu um tilboðsupphæðir eru metin 30%. Efri mörk heimildar sem óskað er eftir í tillögu til stjórnar er 
því 306 m. kr.f.utan vsk. skv. eftirfarandi sundurliðun: 
 


Undirbúningur, öryggisaðgerðir o.s.frv. 4 


Upprif og jarðvinna 42 


Veitur 28 


Snjóbræðsla 6 


Uppsteypt mannvirki (leiksvæði og tæknirými) 20 


Frágangur yfirborðs 73 


Gróður 10 


Lýsing 16 


Leiktæki og annar sértækur búnaður 36 


30% vikmörk vegna óvissu í áætlun kostnaðar allra liða 70 


  


Samtals umsókn til stjórnar til ráðstöfunar í framkvæmd áfanga 


2.1: millj. kr. f.utan vsk: 306 
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn OR 


Sendandi: Ingvar Stefánsson, framkv.stj. fjármál 
 


Dagsetning: 19. mars 2020 


Efni: Varðar viljayfirlýsingu um breytingu á eignarhaldi Landsnets hf.  


 


Fjármál hafa framkvæmt skoðun og greiningu hvort skynsamlegt sé fyrir OR að selja eignarhluta 
sinn í Landsneti hf. á grundvelli draga um viljayfirlýsingu á breytingu á eignarhaldi Landsnets hf. OR 
á 6,78% hlut í Landsneti eftir að Landsnet keypti flutningsvirki af OR á árinu 2007. OR hefur síðustu 
ár talað fyrir breytingu á eignarhaldi með þau sjónarmið á lofti að óeðlilegt sé að (markaðsráðandi) 
hagsmunaaðilar eigi félagið, að beint eignarhald ríkisins sé eðlegra og loks er bent á að sala 
eignarhlut OR í Landsneti var hluti af Planinu. Undanþága hefur verið í gildi frá eigandaaðskilnaði 
flutningsfyrirtækis frá innleiðingu þriðja orkupakkans, en óháð undanþágu er skynsamlegt að skilja 
alveg á milli framleiðslu og flutnings til að tryggja sjálfstæði Landsnets og jafna samkeppnisstöðu 
aðila á raforkumarkaði.  


Viljayfirlýsingin gerir ráð fyrir að eigendur Landsnets hf., Landsvirkjun sf., RARIK ohf., Orkuveita 
Reykjavíkur sf. og Orkubú Vestfjarða ofh. Selji Ríkissjóði Íslands hlutabréf sín í Landsneti hf. 
Ofangreindir aðilar eiga 64,73%, 22,51%, 6,78% og 5,98% hluti í Landsvirkjun eða samtals 100%.  


Markmið sölu hlutabréfanna til Ríkissjóðs samkvæmt viljayfirlýsingunni er að tryggja skilvirkni, 
jafna samkeppnisstöðu og auka neytendavernd á raforkumarkaði. Aðilar eru sammála um 
mikilvægi þess að tryggt verði að framsalið hafi ekki neikvæð áhrif á efnahag seljenda, kaupanda 
og hag Landsnets hf. Miðað er við að samningar náist og séu undirritaðir vorið 2020 og gengið verði 
frá viðskiptum fyrir næstu áramót að því tilskyldu að mögulegum fyrirvörum hafi verið aflétt. 
Samkvæmt viljayfirlýsingunni er nauðsynlegt að gera breytingar á lögum nr. 75/2004 um stofnun 
Landsnets svo framsal hlutabréfa nái fram að ganga.  


Vinnuhópur Reykjavíkurborgar og OR hefur kynnt fyrir stjórn OR minnisblað þar sem fram kemur 
að væntanlegt verðmæti hlutabréfa í Landsneti geti verið á bilinu 5.160 – 7.107 ma.kr. Með tveimur 
síðustu vaxtalækkunum Seðlabankans og verulegri lækkun verðtryggðra vaxta á markaði hefur 
ávöxtunarkrafa til núvirðingar lækkað frá því verðmatið reiknað. Það leiðir hækkunar á verðmati 
Landnets. Bókfært verð hlutarins er í dag um 3,8 ma.kr. Sérstaklega ber að hafa í huga skattaleg 
áhrif vegna sölunnar en skattalegt stofnverð hlutarins er 400 mkr. Miðað við bókfært verð hlutarins 
er skattalegur söluhagnaður 3,4 ma.kr. Skatthlutfall OR sem rekið er sem sameignarfyrirtækis (sef) 
er 37,6% og skattlagning yrði því 1,3 ma.kr. Ef rekstrarformi OR yrði hinsvegar breytt í obinbert 
hlutafélag fyrir sölu hlutana í Landsneti yrði skattlagning 748 m.kr. og því væri skattspörun vegna 
breytingar rekstrarforms 530 mkr. Þvi er mikilvægt að hugas sé að félagsformi OR samhliða sölunni. 


Tímasetning viðskiptanna skiptir jafnframt OR talsverðu máli. Ljóst er að fjárfestingar Landsnets í 
framtíðinni skila jákvæðum tekjuáhrifum og hækkun verðmætis Landsnets. Mikilvægt er að ganga 
frá sölu hlutabréfanna með þeim fyrirvara að ef komi til verulegra forsendubreytinga á rekstri 
Landsnets m.a. vegna fjárfestinga sem leiði til aukins verðmætis bréfanna umfram það sem búast 
mætti við á þessum tímapunkti og næstu 5 – 10 ára muni OR fá hækkun á söluverðmæti bréfanna.  


Vakin er athygli á að í viljayfirlýsingunni kemur skýrt fram eftirfarandi “Aðilar eru sammála um 
mikilvægi þess að tryggt verði að framsalið hafi ekki neikvæð áhrif á efnahag seljenda, kaupanda 
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og hag Landsnets hf.” Sköttun söluhagnaðar hefur þar að leiðandi neikvæð áhrif á efnahag OR og 
þyrfti ríkissjóður að taka tillit til þess við ákvörðun kaupverðs á hluta OR í Landsneti.  


Eðlilegt telst í hlutabréfaviðskiptum að greiðsla kaupverðs eigi sér stað samhliða við afhendingu 
hlutabréfanna. Ekki er hægt að telja eðlilegt að skuldayfirlýsing ríkissjóðs sé greiðsluígildi. Í 
minnisblaði vinnuhóps OR um sölu á hlut í Landsneti er ennfremur varpað fram þeim möguleika að 
hluti af greiðslu söluandvirðis í Landsneti sé 100% hlutur í Orkufjarskiptum en OR telur mjög 
áríðandi að halda því tilboði til streitu gagnvart ríkissjóði í samningaviðræðum.  


Verð hlutafjár er ekki fest í viljayfirlýsingunni o ger lagt til að hver seljandi selji í einu lagi alla sína 
hluti. Einnig er opnað á mismunandi nálgun vi ðsamningsgerð. Með viljayfirlýsingunni eru aðilar 
ekki að skuldbinda sig til annars en að ganga til að ganga til samningaviðræðna af fullum heilindum.  
 








 


Samningur um innri endurskoðun hjá  


Orkuveitu Reykjavíkur sef.  


 


Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, Tjarnargötu 12, Reykjavík, og Orkuveita Reykjavíkur sef. Bæjarhálsi 
1, 110 Reykjavík, hér eftir einnig nefnd OR gera með sér svofelldan samning um að Innri endurskoðun 
sinni þjónustu á sviði innri endurskoðunar hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef. og dótturfélögum hennar; 
Veitum ohf. Orku Náttúrunnar ohf. Carbfix ohf. og Gagnaveitu Reykjavíkur ehf.  


 


1 Tilgangur 


Stjórnendaeftirlit er mikilvægur þáttur í uppbyggingu góðra stjórnarhátta og í því skyni felur stjórn OR 
Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar að annast eftirlit með fyrirkomulagi og virkni áhættustýringar, 
eftirlitsaðferða og stjórnarhátta með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum og styðja þannig OR í því 
að ná markmiðum sínum 


2 Umboð og hlutverk  


Innri endurskoðun starfar skv. samningi þessum í umboði stjórnar og ber að starfa á grundvelli alþjóðlegra 
staðla um innri endurskoðun (International Professional Practice Framework of the Institute of Internal 
Auditors) með áherslu á að gæta hlutleysis í störfum sínum og starfa óháð þeim rekstrareiningum sem hún 
endurskoðar.  


Hlutverk Innri endurskoðunar er að veita óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem er ætlað að vera 
virðisaukandi og bæta rekstur OR.  Innri endurskoðun mun gera reglulegar úttektir á fyrirkomulagi innra 
eftirlits, áhættustýringar og stjórnarhátta OR m.a. með hliðsjón af leiðbeiningum viðskiptaráðs um góða 
stjórnarhætti.  


Innri endurskoðun skal framkvæma samning þennan með þeim hætti að á hverjum tíma skal a.m.k. einn 
starfsmaður hafa starfsstöð hjá OR en vera óháður OR í störfum sínum. Stjórn OR skal í heild eða hver 
einstakur stjórnarmaður, geta leitað til innri endurskoðanda og/eða starfsmanns Innri endurskoðunar á 
staðnum milliliðalaust. 


Stjórnskipulagslegt óhæði innri endurskoðandi OR er tryggt með því að hann hefur beinar starfslegar 
boðleiðir til stjórnar OR og endurskoðunarnefndar OR með eftirfarandi hætti: 


• Endurskoðunarnefnd samþykkir starfsreglur Innri endurskoðunar; 


• Endurskoðunarnefnd fjallar um áhættumiðaða innri endurskoðunaráætlun Innri endurskoðunar 
fyrir OR og vísar henni til stjórnar til afgreiðslu; 


• Auðlindaáætlun innri endurskoðunar OR stýrist af því fjármagni sem stjórn OR veitir til 
starfseminnar; 


• Endurskoðunarnefnd fær reglulega upplýsingar frá innri endurskoðanda OR um árangur Innri 
endurskoðunar miðað við áætlun hennar og önnur mál; 


• Stjórn OR samþykkir ákvarðanir um skipun og brottvikningu innri endurskoðanda í samráði við 
endurskoðunarnefnd; 


• Endurskoðunarnefnd beinir viðeigandi fyrirspurnum til stjórnenda og innri endurskoðanda OR til 
að ákvarða hvort til staðar séu óviðeigandi takmarkanir á umfangi eða auðlindum. 


 







Til þess að ná þeim markmiðum sem starfsemi Innri endurskoðunar eru sett skulu starfsmenn OR afhenda 
starfsmönnum Innri endurskoðunar öll þau gögn og allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru við 
vinnslu úttekta svo að samningur þessi nái markmiði sínu. Stjórnendur og starfsfólk OR ásamt stjórn, 
stjórnendum og starfsmönnum dótturfyrirtækja skulu veita starfsmönnum Innri endurskoðunar þá aðstoð 
sem óskað er við að uppfylla starfsskyldur sínar. 


• Innri endurskoðandi leggur áhættugrundaða innri endurskoðunaráætlun fyrir Orkuveitu Reykjavíkur 
og einstök dótturfélög innan samstæðu OR fyrir endurskoðunarnefnd til afgreiðslu. Skal 
endurskoðunaráætlun einkum byggja á mati á áhættuþáttum í starfsemi og þörf á úttektum.  


• Innri endurskoðandi skal hafa reglubundin samskipti við endurskoðunarnefnd, stjórn, 
stjórnarformann, forstjóra og lykilstarfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur og samstæðunnar. 


• Innri endurskoðandi hefur seturétt á fundum stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur á fundum stjórna 
dótturfélaga og gerir stjórnum og endurskoðunarnefnd grein fyrir úttektum og eftirliti. Stjórn OR 
getur óskað eftir því sérstaklega að innri endurskoðandi mæti á fundi stjórnar eða aðra fundi og 
verður innri endurskoðandi við slíkum óskum. Innri endurskoðandi gerir endurskoðunarnefnd 
viðvart ef vart verður við misferli eins og það er skilgreint í alþjóðlegum stöðlum um innri 
endurskoðun (Institute of Internal Auditors International Professional Practice Framework). 


• Stjórn OR getur falið innri endurskoðanda úttekt á einstökum starfseiningum eða þáttum í rekstri 
fyrirtækisins. Forstjóri og stjórnendur geta með rökstuddum erindum óskað innri endurskoðunar á 
starfsemi sem undir þá heyrir. Stjórnir og framkvæmdastjórar dótturfélaga geta óskað innri 
endurskoðunar á starfsemi sinni. 


 


3 Ábyrgð OR og dótturfyrirtækja 


OR er sameignarfyrirtæki í eigu Borgarbyggðar, Akraneskaupstaðar og Reykjavíkurborgar og gegnir 
þýðingarmiklu hlutverki gagnvart íbúum þeirra og notendum á veitusvæði fyrirtækisins. Ábyrgð stjórnar 
OR og stjórna dótturfyrirtækja er að hafa eftirlit með rekstri fyrirtækjanna og sjá um að lögum, 
reglugerðum, samþykktum og markaðri stefnu sé fylgt. Jafnframt ber stjórnum sérstaklega að gæta þess 
að nægilegt eftirlit sé með bókhaldi og meðferð fjármuna. Forstjóri og stjórn OR og framkvæmdastjórar og 
stjórnir dótturfyrirtækja bera ábyrgð á því að til staðar séu árangursríkir ferlar um stjórnarhætti, 
áhættustýringu og innra eftirlit. 


Í samræmi við hlutverk Innri endurskoðunar munu OR og dótturfyrirtæki: 


• Skipa tengiliði við Innri endurskoðun sem mun koma með innlegg í árlega innri 
endurskoðunaráætlun til að stuðla að viðeigandi áhættumati, góðri nýtingu og að lágmarka 
tvíverknað. 


• Tryggja aðgang Innri endurskoðunar að lykilstarfsmönnum á þeim grunni sem samið er um. 


• Skipa viðeigandi bakhjarl fyrir hvert verkefni Innri endurskoðunar. (Bakhjarl í þessu samhengi er 
sá aðili innan OR eða dótturfyrirtækja sem ber stjórnunarlega ábyrgð á verkefni sem er til 
skoðunar hverju sinni) 


• Veita aðgang að öllum nauðsynlegum upplýsingum, gögnum, skjölum og samskiptum varðandi 
starfsemi, þar á meðal aðgangsstýrðum upplýsingum.  


• Veita starfsmönnum viðeigandi starfsaðstöðu hjá móðurfélagi og dótturfélögum eftir því sem við 
á. 


• Veita nauðsynlegan aðgang að öllum starfseiningum og/eða starfsmönnum vegna verkefna Innri 
endurskoðunar. 


• Fylgja eftir eða skýra viðeigandi viðbrögð við athugasemdum eða ábendingum Innri 
endurskoðunar sem varða starfsemi.  







• Hafa frumkvæðisskyldu að því að veita upplýsingar um málefni sem geta haft áhrif á innri 
endurskoðunaráætlun og breytingar á henni. 


• Ábyrgð á innleiðingu tillagna / viðbragða sem Innri endurskoðun kemur á framfæri hvílir á 
stjórnendateymi fyrirtækjanna. 


4 Ábyrgð Innri endurskoðunar 


Sem fyrr segir vinnur Innri endurskoðun á grundvelli alþjóðlegra staðla um innri endurskoðun. Samkvæmt 
þeim er skipulag innri endurskoðunar með þeim hætti að innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar ber 
endanlega ábyrgð á öllum þáttum starfsemi sem undir hann heyrir. Í þeim skilningi kemur hann fram sem 
innri endurskoðandi OR og samstæðunnar í tengslum við innri endurskoðun þeirra félaga sem 
samkomulag þetta nær til.  


Í samræmi við ákvæði samkomulags þessa mun innri endurskoðandi / Innri endurskoðun: 


• Leggja árlega fram áhættugrundaða innri endurskoðunaráætlun sem tekur tillit til uppbyggingar 
innra eftirlits, áhættustýringar og stjórnarhátta hjá OR.  


o Komi til þess að starfsemi OR breytist á þann hátt sem mikil áhrif hefur á störf að innri 
endurskoðun, er Innri endurskoðun heimilt að leggja fram endurskoðaða innri 
endurskoðunaráætlun. 


• Funda með ytri endurskoðendum til að samhæfa verklag og eftir atvikum veita aðgang að innri 
endurskoðungögnum sem þeir kunna að óska eftir til að forðast tvíverknað. 


• Sjá starfsmönnum Innri endurskoðunar fyrir nægilegri þekkingu, færni og reynslu til skila 
umsömdu verki. 


• Funda fyrirfram með tengiliði OR vegna innri endurskoðunarverkefna til að ræða formlega 
verkefnaáætlun sem m.a. felur í sér: 


o umfang og takmarkanir; 
o nálgun; 
o endurskoðunarteymi; 
o helstu bakhjarla OR  
o tímaáætlun 


• Funda með bakhjarli og eftir atvikum tengiliði OR í lok verkefna til að staðfesta staðreyndir og 
nákvæmni niðurstaðna Innri endurskoðunar. 


• Afhenda bakhjarli og tengiliði drög að skýrslu til yfirlestrar, með upplýsingum um niðurstöður, 
ábendingar og fyrirhugaðar aðgerðir/viðbrögð til skoðunar og fyrir endanlegan frágang skýrslu. 


• Innri endurskoðandi skal leggja fyrir endurskoðunarnefnd og stjórn skýrslu um niðurstöður innri 
endurskoðunarverkefna. 


4.1 Trúnaður 


Allir starfsmenn Innri endurskoðunar undirrita trúnaðaryfirlýsingu þegar þeir hefja störf hjá Innri 
endurskoðun. Starfsmenn Innri endurskoðunar sem starfa að innri endurskoðun hjá OR munu einnig 
undirrita trúnaðaryfirlýsingu vegna aðgangs að húsnæði og kerfum fyrirtækisins og virða trúnað um alla 
pappíra, gögn og upplýsingar sem koma fyrir augu þeirra og mega ekki afhenda neinum óviðkomandi OR 
án leyfis innri endurskoðanda og tengiliðs OR nema annars sé sérstaklega krafist lögum samkvæmt. Ef um 
nauðsynlega upplýsingagjöf er að ræða innan móðurfélags OR, er óheimilt að synja leyfis um slíkt. 


Allar skýrslur, vinnuskjöl, skjöl og önnur gögn, hvort heldur sem er á pappír eða rafrænt, sem verða til 
vegna vinnu við innri endurskoðunarverkefni skulu vera eign OR en varðveitt í skjalasafni Innri end-
urskoðunar á tryggan og ábyrgan máta til samræmis við trúnaðar- og þagnarskyldur. Á sama hátt munu 
persónuupplýsingar sem berast Innri endurskoðun og krafist er sem hluta af endurskoðun verða geymdar, 







fluttar og eytt á öruggan hátt í samræmi við ákvæði skjalavistunaráætlunar Innri endurskoðunar eins og 
hún var samþykkt af borgarskjalaverði 11. apríl 2014. 


Innri endurskoðun er skylt að varðveita tryggilega lykilorð og aðrar aðgangsupplýsingar og tryggja að þau 
berist ekki í rangar hendur. 


4.2 Gildandi staðlar 


Þjónustan, sem skilgreind er hér að framan mun fara fram í fullu samræmi við alþjóðlega staðla (The IIA‘S 
International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) og siðareglur um innri 
endurskoðun (IPPF Code of Ethics). Í samræmi við Staðlana ber Innri endurskoðun að gæta hlutleysis í 
störfum sínum og starfa óháð þeim rekstrareiningum sem hún endurskoðar. 


4.3 Eftirlit 


Endurskoðunarnefnd stjórnar OR mun hafa eftirlit með störfum Innri endurskoðunar. 


5 Endurgjald  


Endurgjald fyrir innri endurskoðun samkvæmt samkomulagi þessu skal nema kr. 35.791.000 á ári miðað 
við ágúst 2019 og fylgja launavísitölu starfsmanna sveitarfélaga. 


6 Upphafsdagur, tímalengd og uppsögn. 


Samkomulag þetta tekur gildi 01.02 2020 og skal endurskoðað fyrir árslok 2022. 


 


Hvor aðili getur á samningstímanum sagt samningi þessum upp. Uppsögn skal vera skrifleg og beint til 
gagnaðila með sannanlegum hætti. Uppsagnarfrestur skal vera 4 mánuðir frá móttöku skriflegrar 
uppsagnar. Að loknum gildistíma samnings þessa, þann 31. desember 2022, fellur hann niður hafi ekki 
verið tekin ákvörðun um endurnýjun. 


 


Reykjavík ____________ 2020 
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Formaður stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur    
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Innri endurskoðandi       
 







