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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2021, mánudaginn 31. maí kl. 13:00 var haldinn 306. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað. 
 

Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, sem tók þátt 

um fjarfundabúnað, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir, Valgarður Lyngdal 

Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. Fulltrúi starfsmanna var Unnur Líndal, formaður 

stjórnar STOR. 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerð SF 305 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður undirrituð rafrænt. 
 

2. Klukkan 13:10 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins ásamt 

Bryndísi Maríu Leifsdóttur. Ingvar lagði fram og kynnti ársfjórðungs uppgjör samstæðu 

OrkuveituReykjavíkur. Umræður. Uppgjörið samþykkt samhljóða og verður undirritað 

rafrænt. 
 

Gísli Björn Björnsson mætti til fundarins kl 13:25 og kynnti stöðuna á álmörkuðum. 

Umræður. 
 

Áhættuskýrsla, dags. 14.05.2021, lögð fram. 
 

3. Lögð fram drög að minnisblaði Elínar Smáradóttur, dags. 27. maí 2021 sem er svar við 

fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins í borgarráði, um greiðslur til 

starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur. Umræður. 
 

4. Edda Sif Pind Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix ohf. mætti til fundarins kl. 13:50 og 

kynnti áætlanir um framtíðarskipulag fyrirtækisins. 

Umræður.  
 

5. Klukkan 14:45 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir stefnustjóri til fundarins og kynnti 

breytingar á framsetningu og rýni stefna í samstæðu OR. 
 

6. Guðrún Erla lagði fram til rýni mannauðsstefnu og siðarreglur Orkuveitu Reykjavíkur. 

Hún lagði til að stefnan og siðareglurnar yrðu óbreyttar. Samþykkt.  

 

Starfskjarastefna lögð fram óbreytt en með leiðréttingu á tilvísun. Persónuverndarstefna 

einnig lögð fram óbreytt. Samþykkt.  
 

7. Lögð fram til kynningar skýrsla Jóns Gunnars Borgþórssonar, dagsett 21. apríl 2021 um 

stjórnhætti og skipan stjórna dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur. Umræður.  
 

8. Klukkan 15:30 mætti Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri rannsókna og 

nýsköpunar til fundarins, lagði fram og kynnti minnisblað um forðagæslu, dags. 27. maí 

2021. Einnig lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 27. maí 2021.   
  

9. Lagt fram minnisblað, dags. 27. maí 2021 um áhrif vatnsmiðlunar á lífríki Skorradals-

vatns og Andakílsár. Umræður. 
 

10. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 27. maí 2021, um 

starfsemina á milli stjórnarfunda.  Umræður. 
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11. Önnur mál. 
 

• Lagt fram og kynnt minnisblað, dags. 28. maí 2021 um viðskipti Reykjavíkurborgar 

við Orku náttúrunnar. Eyþór Arnalds og Hildur Björnsdóttir óska bókað:  
 

Borgin keypti raforku og þjónustu af ON fyrir 826 milljónir króna árið 2020 án 

útboðs. Í ljós kom að ekki var heildarsamningur um raforkukaupin og enginn 

afsláttur, en nú hefur hann verið veittur afturvirkt. Mikill munur er á raforkuverði og 

fjárhæðir yfir útboðsmörkum. Nú hafa fallið úrskurðir um að bjóða eigi út 

raforkukaup borgarinnar og þjónustu vegna LED væðingu. Það er því einboðið að 

þessu verði breytti hið fyrsta.  

 

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 16:35. 

 

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 28. júní 2021.  

 

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir,  
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2021, mánudaginn 26. apríl kl. 13:00 var haldinn 305. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1 og um fjarfundarbúnað. 
 

Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður 

Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson í fjarveru Valgarðs 

Lyngdal, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir og Björn Gíslason að hluta. Fulltrúi starfsmanna var 

Davíð Örn Ólafsson. 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerð SF 304 lögð fram, samþykkt og verður undirrituð rafrænt. 
 

2. Klukkan 13:10 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins og 

gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar og reksturs. Klukkan 13:20 mætti Ásgeir 

Westergren til fundarins og gerði einnig grein fyrir stöðu virkjanatrygginga. Umræður. 
 

Áhættuskýrsla, dags. 14.04.2021 lögð fram og kynnt. 
 

3. Klukkan 13:45 mætti Edda Sif Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix, til fundarins, 

kynnti ásamt Ingvari Stefánssyni og lagði fram svohljóðandi tillaga um fjárhagsstuðning 

við Carbfix ohf. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita Carbfix ohf. viðbótarfjármögnun 

að fjárhæð allt að 300 m.kr., svo hægt sé að viðhalda tímaáætlunum lykilverkefna 

um frekari uppskölun og þróun Carbfix tækninnar árið 2021. Stefnt er að því að 

fjármögnun félagsins til lengri tíma ljúki á árinu.  

Samþykkt samhljóða. 
 

Klukkan 13:55 mætti Bryndís Ísfold, forstöðukona samskipta og samfélags, til fundarins 

og sagði frá kynningu á Coda verkefni Carbfix þann 22. apríl sl. 
 

4. Klukkan 14:35 mættu Hildigunnur Thorsteinsson og Sigrún Tómasdóttir frá 

Rannsóknum og nýsköpun ásamt Gesti Péturssyni, framkvæmdastjóra Veitna og 

Arndísi Ósk Ólafsdóttur, forstöðukonu Vatns- og fráveitu til fundarins og kynntu 

framtíðarsýn forðamála vatnveitu Reykjavíkur og Akraness. Umræður. 
 

5. Klukkan 15:07 mætti Kristján Már Atlason, forstöðumaður fyrirtækjamarkaðar Orku 

náttúrunnar og kynnti þróun og samkeppni á raforkumarkaði. 
 

Klukkan 15:45 vék Eyþór Arnalds af fundi og Björn Gíslason tók sæti á fundinum í hans 

stað.  
 

6. Klukkan 15:45 mættu Berglind Rán Ólafsdóttir, Edda Sif Aradóttir, Gestur Pétursson, 

Guðrún Erla Jónsdóttir, Hildigunnur Thorsteinsson, Ingvar Stefánsson, og Sólrún 

Kristjánsdóttir til fundarins og kynntu lykilverkefni í samræmi við áherslur stjórnar á 

starfsdegi. Umræður. 
 

7. Klukkan 16:15 mætti Grettir Adolf Haraldsson til fundarins og kynnti tilboð í 

endurbyggingu útveggja vesturhúss. Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 26. apríl 

2021 vegna endurbyggingu Vesturhúss. Tillögunni fylgir greinargerð: 
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að fela forstjóra að ganga til samninga við 

Ístak hf. um endurbyggingu útveggja vesturhúss OR að Bæjarhálsi 1, á grundvelli  

tilboðs Ístaks í verkframkvæmdina.  Tilboð Ístaks, sem er að fjárhæð 1.580.631.965.- 

kr. fyrir utan virðisaukaskatt, var lægsta gilda tilboðið sem barst. 
 

Tillagan borin upp og samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa 

Magnússonar, Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Guðjóns Viðars Guðjónssonar. Hildur 

Björnsdóttir og Björn Gíslason sitja hjá.  
 

Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir og Björn Gíslason óska bókað:  
 

„Saga þessa húss er orðin löng raunasaga allt frá því að ákveðið var að byggja þetta 

umdeilda hús og til þessa dags þar sem fjölþætt mistök eru staðfest í ítarlegri 

matsgerð sem nýlega var birt.“  
 

8. Klukkan 16:35 mætti Anna Margrét Björnsdóttir, skjalastjóri til fundarins og lagði fram 

stefnu í skjala- og upplýsingastjórnun til rýni. Stefnan rýnd og samþykkt óbreytt. 
 

Klukkan 16:48 mætti Birgitta Vigfúsdóttir, þjónustustjóri innkaupa til fundarins og 

lagði fram  innkaupastefnu Orkuveitu Reykjavíkur til rýni. Stefnan rýnd og samþykkt 

óbreytt. Ennfremur lagt fram innkaupayfirlit, dags. 26. apríl 2021. 
 

9. Lagt fram minnisblað dags. 16. apríl 2021 vegna fyrirspurnar Eyþórs Laxdal Arnalds 

um kostnað vegna útgáfu sögu fráveitunnar „Cloacina“.  
 

10. Lagt fram og minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 21. apríl 2021.  Einnig 

lagt fram minnisblað um forðagæslu, dags. 22. apríl 2021.  

 

 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 16:56. 

 

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 31. maí 2021.  

 

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,  

Guðjón Viðar Guðjónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Björn Gíslason. 



 

                                                                            1   EBQ-510-02 

MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn OR/borgarráð 

Sendandi: Elín Smáradóttir, ritari stjórnar OR 

Dagsetning: 27. maí 2021 

Efni: Greiðslur til starfskjaranefndar 

Orkuveitu Reykjavíkur hefur borist svohljóðandi erindi: 

BORGARRÁÐ 11. mars 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um greiðslur til 
starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur - R21030120 
 
BORGARRÁÐ 11. mars 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um greiðslur til 
starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur - R21030120 
Þriggja manna starfskjaranefnd starfar innan Orkuveitu Reykjavíkur og fær hver nefndarmaður miðað við 
upplýsingar frá í janúar 2019, 25.000 kr. á tímann. Að auki fær formaður nefndarinnar sömu þóknun auk 
50% álags, eða 37.500 krónur á tímann. Það er starfskjaranefnd sjálf sem leggur til hver laun 
nefndarmanna skulu vera. 1. Hvað hefur Orkuveita Reykjavíkur greitt til starfskjaranefndar félagsins síðan 
hún var sett á laggirnar sundurliðað eftir árum? 2. Hvað hefur formaður starfskjaranefndarinnar fengið 
greitt sundurliðað eftir árum? 

Eftirfarandi er svar við fyrirspurninni: 

Verkefni starfskjaranefndar 
 
Regluleg verkefni starfskjaranefndar eru á hverju ári þau að gera tillögur til stjórnar um 
þóknanir stjórnar og um laun forstjóra.  
Verkefni nefndarinnar hafa þó ekki takmarkast við það eitt heldur hefur nefndin á hverjum 
tíma unnið ýmsar greiningar og ábendingar að beiðni stjórnar.  
  
Má hér m.a. nefna eftirfarandi  verkefni starfskjaranefndar:    
1. Árleg kjaraviðtöl við forstjóra ásamt gagnaöflun, greiningarvinnu og gerð álitsgerðar með 
tillögu til stjórnar. 

2. Árleg greiningarvinna og gerð tillaga til stjórnar um þóknun stjórnar.   
3. Álitsgerð til stjórnar um skilgreiningu og skýringu viðmiða við launaákvarðanir forstjóra auk 
greiningar og tillagna um nauðsynlega gagnaöflun fyrir árleg starfskjaraviðtöl forstjóra. 

4. Ábendingar varðandi orðalag ráðningarsamnings forstjóra.   
5. Ábendingar varðandi nauðsyn á að yfirfara ráðningarsamninga starfsmanna vegna 
stjórnarsetu í dótturfélögum. 
6. Gerð minnisblaðs um mismunandi fyrirkomulag til ákvörðunar starfskjara forstjóra, að 
beiðni stjórnar. 

7. Gerð starfsreglna starfskjaranefndar.   

8. Gerð starfskjarastefnu OR fyrir og eftir uppskiptingu   
9. Árleg kjaraviðtöl við innri endurskoðanda fram til ársins 2018, ásamt gagnaöflun, 
greiningarvinnu og gerð álitsgerðar með tillögu til stjórnar.  
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Greiðslur 

  Greiðslur til formanns Heildargreiðslur 

  Brúttólaun   

2013-2014 
                                  
700.000     

                        
1.776.267     

2015-2016 (október) 
                                     
39.028     

                           
108.529     

2016 (nóvember) - 2018 
                                  
434.950     

                           
969.560     

2019-2020 
                                  
225.000     

                           
525.000     

Grand Total 
                               
1.398.978     

                        
3.379.356     

 

Athugasemdir við töflu   
1. Greiðslur áranna 2013 og 2014 taka mið af því að við upphaf starfs nefndar þurfti að semja 
starfskjarastefnu félagsins sem og starfsreglur nefndar, auk venjubundinna starfa 
nefndarinnar. 

2. Greiðslur á árinu 2018 eru samtala fyrir vinnu áranna 2016, 2017 og 2018.  
3. Meðaltal greiðslna sem greiddar hafa verið til formanna frá stofnun nefndar er kr. 174.872 
á ári brúttólaun. Það gerir að meðaltali kr. 14.572 brúttólaun á mánuði 
4. Greiðslur hafa bæði farið að meðaltali lækkandi að teknu tilliti til heildarfjárhæðar til 
formanns og að teknu tilliti til verðlags.  
5. Í hvert sinn sem stjórn hefur tekið ákvörðun um að breyta uppsetningu þóknunar 
starfskjaranefndar hefur það verið gert að frumkvæði þeirra sem  
þóknunina þiggja, þ.e. að frumkvæði starfskjaranefndar sjálfrar. Hefur þá verið horft til þess í 
hvert sinn að auka gagnsæi og að gætt sé að hófsemi  
en að sama skapi tekið tillit til þess að í nefndinni starfar fólk með sérþekkingu á 
viðfangsefninu, þ.m.t. utanaðkomandi vinnumarkaðssérfræðingur 

    
  



Framsetning stefnu

Einföldun 
markmiðsferlis 

Framvinda 
stefnuverkefna

SF306 31.05.2021 

Guðrún Erla Jónsdóttir



VIÐ AUKUM LÍFSGÆÐI

MEÐ HEIMSMARKMIÐ OG SAMFÉLAGSÁBYRGÐ AÐ LEIÐARLJÓSI



Stefnumiðuð stjórnun   :

félags

Rita Gunther McGrath. (2018). Why implementing a strategy is like flying a kite. 
In The chief strategy officer playbook. How to transform strategies into great results. (2018). Brightline 
Initiative, Thinkers50, UK 

Stjórnarhættir  : Jafnvægi



Hættum að nota stefnuhús félaga

Heildarstefna OR er stefna samstæðunnar. 
Stjórnir hafa útfært stefnuna fyrir hvert félag fyrir sig

og mótað framtíðarsýnina fyrir hlutverk félagsins 

Markmið
EINFÖLDUN

Skerpa sjónlínuna
Snýr að myndrænni framsetningu

Ein liðsheild – vinnum saman að árangri
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Fjárhagslegur styrkur og hagkvæmni 
sem tryggir þjónustu í takt við þarfir 
samfélagsins 

Fyrirmynd í rekstri Til fyrirmyndar í rekstri, öryggi 
og sporlausri starfsemi

Hagkvæmur vöxtur og arðbær 
rekstur

Skilvirkur og hagkvæmur 
rekstur

Virðing fyrir þörfum viðskiptavina og 
góð og örugg þjónusta

Ánægðir viðskiptavinir og 
fjölbreyttir markaðir

Framúrskarandi þjónusta Einföld og fljótvirk 
gæðaþjónusta

Árangursrík og framsýn 
nýsköpun og 

þekkingarmiðlun

Til fyrirmyndar í umhverfismálum og 
vinnur að stöðugum umbótum

Græn nýsköpun Í forystu í nýsköpun og 
tækniþróun

Í fremstu röð í tækni og 
hagkvæmni

Í fararbroddi í 
umhverfisvænni, 

hagkvæmri og varanlegri 
kolefnisförgun

Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og 
ábyrgan hátt

Stafræn forysta Virk þátttaka í þróun 
snjallvæðingar

Eftirsóknarverður vinnustaður þar 
sem fagþekking og þjónustuvilji fer 
saman

Menningin okkar Eftirsóknarvert 
þekkingarfyrirtæki og 
draumavinnustaður

Eftirsóknarverður vinnustaður 
með hvetjandi 

árangursmenningu

Eftirsóknarvert 
þekkingarfyrirtæki með 

samhent og drífandi teymi



Stafræn þróun

Hagkvæmni

Sjálfbær þróun

Verkefnamenning



Forgangsröðum út 
frá virði og áherslum

Sameiginlegar áherslur og 

forgangsmál samstæðunnar 

settar fram í húsi





➢ Gæðastefna
➢ Upplýsingatæknistefna
➢ Upplýsingaöryggisstefna

➢ Mannauðsstefna
➢ Jafnréttisstefna
➢ Siðareglur
➢ Starfskjarastefna
➢ ÖH stefna

➢ Áhættustefna
➢ Arðsemis- og arðgreiðslustefna
➢ Innkaupastefna
• Persónuverndarstefna

➢ Umhverfis og auðlindastefna

Stuðningsstefnur sem styðja við áherslurnar Markmiðin



Áhersla Stuðningsstefna

Hagkvæmni

Sjálfbær þróun

Verkefnamenning

Stafræn þróun



Áhersla Stuðningsstefna

Hagkvæmni Áhættustefna
Arðsemis- og 
arðgreiðslustefna
Innkaupastefna
Persónuverndarstefna

Sjálfbær þróun Umhverfis- og 
auðlindastefna

Verkefnamenning Mannauðsstefna
Jafnréttisstefna
Siðareglur
Starfskjarastefna
ÖH stefna

Stafræn þróun Gæðastefna
Upplýsingatæknistefna
Upplýsingaöryggisstefna



Áhersla Stuðningsstefna MARKMIÐIN og mælikvarðar

Hagkvæmni Áhættustefna
Arðsemis- og 
arðgreiðslustefna
Innkaupastefna
Persónuverndarstefna

GÓÐUR SAMFÉLAGSÞEGN

Sjálfbær þróun Umhverfis- og 
auðlindastefna

LÉTTARA KOLEFNISSPOR

Verkefnamenning Mannauðsstefna
Jafnréttisstefna
Siðareglur
Starfskjarastefna
ÖH stefna

ÁNÆGJA STARFSFÓLKS 

HEIL HEIM

Stafræn þróun Gæðastefna
Upplýsingatæknistefna
Upplýsingaöryggisstefna

FJÖLGUN RAFBÍLA



Áhersla Stuðningsstefna MARKMIÐIN og mælikvarðar Forgangsmál

Hagkvæmni Áhættustefna
Arðsemis- og 
arðgreiðslustefna
Innkaupastefna
Persónuverndarstefna

GÓÐUR SAMFÉLAGSÞEGN Strúktúr samstæðu

Sjálfbær þróun Umhverfis- og 
auðlindastefna

LÉTTARA KOLEFNISSPOR Þróun Carbfix 
100 ára sýn auðlinda
Fráveita og hringrásarhagkerfi

Verkefnamenning Mannauðsstefna
Jafnréttisstefna
Siðareglur
Starfskjarastefna
ÖH stefna

ÁNÆGJA STARFSFÓLKS 

HEIL HEIM

Starfsmannamál : 
aðstöðumunur og jafnræði 
Starfsumhverfi framtíðar

Stafræn þróun Gæðastefna
Upplýsingatæknistefna
Upplýsingaöryggisstefna

FJÖLGUN RAFBÍLA Orkuskipti og 
framtíðarorkumarkaður



Áhersla Stuðningsstefna MARKMIÐIN og mælikvarðar Forgangsmál

Hagkvæmni Áhættustefna
Arðsemis- og 
arðgreiðslustefna
Innkaupastefna
Persónuverndarstefna

GÓÐUR SAMFÉLAGSÞEGN Strúktúr samstæðu

Sjálfbær þróun Umhverfis- og 
auðlindastefna

LÉTTARA KOLEFNISSPOR Þróun Carbfix 
100 ára sýn auðlinda
Fráveita og hringrásarhagkerfi

Verkefnamenning Mannauðsstefna
Jafnréttisstefna
Siðareglur
Starfskjarastefna
ÖH stefna

ÁNÆGJA STARFSFÓLKS 

HEIL HEIM

Starfsmannamál : 
aðstöðumunur og jafnræði 
Starfsumhverfi framtíðar

Stafræn þróun Gæðastefna
Upplýsingatæknistefna
Upplýsingaöryggisstefna

FJÖLGUN RAFBÍLA Orkuskipti og 
framtíðarorkumarkaður



Staða/framvinda stefnuverkefna OR

Svona gengur okkur 
að vinna 
stefnuverkefnin  

backoffice.decideact.net


Fækkum stefnum sem ekki eru tilgreindar í eigendastefnu

Markmið
Fækkum stefnuskjölum. 

Einföldum það sem við getum. 
Straumlínulögun. 





Dæmi um það hvernig við getum útvíkkað gæðastefnu

Stefna Orkuveitu Reykjavíkur er að mæta þörfum viðskiptavina með því að miðla vörum og góðri þjónustu með 
hagkvæmum og öruggum hætti. 

Stöðugar umbætur, flæði ferla og lífsferilshugsun liggja til grundvallar í allri starfseminni. 

Lífsferilshugsun felur í sér heildarferilinn allt frá upplifun viðskiptavinar, upplýsingagjöf og að því vinna með 
hliðsjón af öryggi, hagkvæmni, vistspori og förgun á líftíma. (Hagsýni, framsýni)

OR leggur sérstaka áherslu á:
- virðisaukandi þjónustu (þjónustustefna) 

- faglega verkefnastjórnun 

- hagkvæma viðhalds- og eignastjórnun

- skjala- og upplýsingastjórnun (stefna í skjala- og upplýsingastjórnun)

- notkun á tækni til að auka virði og hagkvæmni

Starfsfólk kemur fram af virðingu og jákvæðni við hvert annað, viðskiptavini og hagsmunaaðila. (Heiðarleiki, 
framsýni).

Stjórnendur styðja starfsfólk til árangurs. (Hagsýni, framsýni).

Gæðastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og sett fram til samræmis við eigendastefnu.



Önnur dæmi

• Stefna um vistvænar samgöngur yrði hluti af og felld inn í 

umhverfis- og auðlindastefnu

• Samskiptastefna yrði: Áherslur samskipta og samfélags

• Stefna um samfélagsábyrgð : Getur hún verið: Leiðarljós 

samfélagsábyrgðar



Hættum að samþykkja stefnur í félögum nema gerðar séu breytingar. 
Ábyrgðaraðilar stefnu fjalli um markmið og áskoranir við að ná 

markmiðum. 
Umfjöllunin taki til 

Markmið
Stefnur breytast ekki og þarf þá ekki að uppfæra í rekstrarhandbók. 

Færri handtök. 
Styttum umfjöllun. 
Áhersla á áskoranir



Stefnuráð vaktar stefnur í samstæðu OR og fjallar um 
markmið og áskoranir við að ná þeim. Einnig fjallað um 
stefnuverkefni sem miða að því að ná skilgreindum 
árangri. 
Markmiðið er að rýna það hvernig reksturinn gengur í 
samræmi við stefnuna og gera umbætur þegar þess 
gerist þörf. 



Saman náum við árangri

Ein liðsheild
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn OR 

Sendandi: Sólrún Kristjánsdóttir framkvæmdastýra Mannauðs og menningar 

Dagsetning: 27.maí 2021 

Efni: Rýni Mannauðsstefnu og siðareglna  

Sæl kæru stjórnarmeðlmir OR. Það er komið að árlegri rýni mannauðsstefnu (STE-020) og 
siðareglna (STE-025) og að þessu sinni eru engar tillögur að breytingum.  

Helstu áskoranir og forgangsmál 

Starfsmannamál : aðstöðumunur og jafnræði auk starfsumhverfis framtíðar hafa verið 
skilgreind sem forgangsmál stjórnar og heildarstefnu OR. Helstu áskoranir okkar eru, eins 
og áður hefur verið rætt við ykkur um, er að halda áfram að skapa eftirsóknarverðan 
vinnustað í þeirri breyttu heimsmynd og starfsumhverfi sem við finnum okkur í í framhaldi 
af kórónuveirufaraldinrum. Heimurinn er að breytast á meiri hraða en áður þegar kemur að  
starfsumhverfi fólks og við vitum að verkefni okkar og ákvarðanir hafa áhrif á samfélagið 
okkar og komandi kynslóðir.  Samstæðan býr yfir þeim auð að geta boðið upp á spennandi 
verkefni  sem skapa  mikið virði fyrir samfélagið og það ásamt  góðu og nútímalegu 
starfsumhverfi er forsenda þess að vera eftirsóknarverður vinnustaður.   

Við viljum að menning okka virkji fólk til árangurs fyrir samfélagið og höfum sett fram fjórar 
megináherslur til að ná fram þeirri sýn sem við munum leggja áherslu á að vinna markvisst 
með öllu starfsfólki samstæðunnar að þær verði hornsteinar í vinnustaðamenningu okkar. 
Þessar áherslur eru: 
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Markmið og mælingar 

Eitt af lykilmarkmiðum samstæðunnar er að starfsánægja sé há (markmiðið er að hún sé 
4.5 árið 2023) því við vitum að ánægt starfsfólk sem fær tækifæri til að vaxa nær meiri 
árangri og skilar meira virði til viðskiptavina og samfélagsins. 

Starfsánægja mældist 4.4 í desember 2020 sem er skv. öllum samanburði há einkunn en 
við viljum gera enn betur og teljum að þessar áherslur og sú vinna sem er framundan við 
að festa þær í sessi innan samstæðunnar muni skila okkar enn meiri starfsánægju og þar 
með einnig árangri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar mannauðsstefnan og siðareglurnar voru rýndar með tilliti til alls þess sem að ofan 
greinir, þá var það okkar mat að ekki væri þörf að breytingum að sinni þar sem bæði stefnan 
og siðareglurnar styðja vel við þessar nýju áherslur og áfram verði unnið að árangri sem 
sett hafa verið markmið um.  
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 

Sendandi: Íris Lind Sæmundsdóttir, lögmaður  

Dagsetning: 28. maí 2021 

Efni: Rýni persónuverndarstefnu 2021 
 

 

Persónuverndarstefna Orkuveitu Reykjavíkur er svohljóðandi :  

Öll meðferð Orkuveitu Reykjavíkur (OR) á persónuupplýsingum lýtur lögum um persónuvernd 
og vinnslu persónuupplýsinga og reglum sem settar eru samkvæmt þeim. OR gætir þess að öll 
vinnsla persónuupplýsinga innan fyrirtækisins sé í samræmi við framangreind lög og framfylgir 
því að vinnsluaðilar sem fá aðgang að persónuupplýsingum fylgi þeim einnig. 

OR upplýsir einstaklinga um þá vinnslu persónuupplýsinga sem á sér stað á vegum fyrirtækisins 
og í hvaða tilgangi hún er unnin. OR tryggir að vinnsla fari ekki fram í öðrum tilgangi en upplýst 
hefur verið um nema með fullri vitneskju hlutaðeigandi og fullnægjandi heimild samkvæmt 
persónuverndarlögum. 

Einstaklingar geta óskað upplýsinga um vinnslu sem á sér stað hjá OR og varðar þá sjálfa. Þeir 
geta andmælt henni telji þeir að hún samræmist ekki gildandi lögum og reglum og eftir atvikum 
krafist þess að rangar, villandi eða ófullkomnar persónuupplýsingar verði leiðréttar eða eytt. 

Stefnan var samþykkt í stjórn OR þann 25. maí 2020 og var þá samþykkt óbreytt frá árinu 
á undan. Stefnan er samhljóða í samstæðu OR en henni til fyllingar er greinargerð sem er 
sértæk fyrir hvert félag og tekur mið af eðli starfsemi og verkefnum hvers um sig. Stefnurnar 
ásamt greinargerðum eru birtar á heimasíðum félaganna. Ekki er talin þörf á að gera 
breytingar á persónuverndarstefnu OR að sinni.  

Vinnsla persónuupplýsinga frá síðustu rýni stefnunnar hefur gengið vel og engar kvartanir 
hafa borist  á árinu 2020-2021. Þrátt fyrir það er mikilvægt að sofna ekki á verðinum enda 
mikið í húfi, bæði orðsporslega og fjárhagslega enda geta sektir vegna brota á 
persónuverndarlögum numið allt að 4% af árlegri heildarveltu fyrirtækis/samstæðu. Það er 
því sífelluverkefni innan samstæðunnar að tryggja reglubundna fræðslu starfsfólks þannig 
að það sé vel upplýst og meðvitað um hvað ber að varast. Á komandi hausti er stefnt að 
því að persónuverndarfulltrúi samstæðunnar haldi námskeið í anda þess sem hann hélt 
árið 2018 fyrir starfsfólk og mæltist afar vel fyrir. Þá er að fara í hönd skoðun 
persónuverndarfulltrúa á stöðu persónuverndarmála í samstæðunni en hún tekur til þrettán 
atriða. Lögfræðimál hafa fengið til liðs við sig laganema sem mun vera einingunni innan 
handar í skoðuninni. Skoðunin fer þannig fram að OR leggur fram samantekt um  stöðu 
þeirra atriða sem skoðuð eru auk þess að framvísa gögnum og svara spurningum um þau 
atriði sem kunna að vera óljós eða kalla á frekari skoðun að mati persónuverndarfulltrúa 
hverju sinni. Skoðuninni mun svo ljúka með skýrslu um stöðu mála. Vænta má að skoðunin 
geti nýst samstæðunni við að varpa ljósi á stöðu persónuverndarmála hjá OR og hvort og 
þá hvar úrbóta sé þörf.   

- ÍLS 
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21. apríl, 2021 
 

 

 

JGB, ráðgjöf og bókhald slf. 

Jón Gunnar Borgþórsson 
 

Orkuveita Reykjavíkur 
Óháðir stjórnarmenn í dótturfélögum 

2021 
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) 
Greinargerð 

Tilurð verkefnis: 

Innri endurskoðun og endurskoðunarnefnd Orkuveitu Reykjavíkur (OR) hafa gert athugasemd við 
núverandi skipan stjórna dótturfélaga OR. 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ákvað að fela óháðum aðila að gera úttekt á kostum og göllum mismunandi 
samsetningar stjórna dótturfélaga í því skyni að tryggja óhæði stjórnarmanna, og að markmiðum stefnu 
samstæðunnar og eigendasamnings verði sem best náð. Í framhaldi hafði Brynhildur Davíðsdóttir, 
formaður stjórnar OR, samband við Jón Gunnar Borgþórsson hjá JGB, ráðgjöf og bókhald slf., og óskaði 
skoðunar samkvæmt ofangreindu. 

Undirritun verksamnings og trúnaðaryfirlýsingar er gerð þann 23. febrúar og voru eftirfarandi gögn send 
undirrituðum í framhaldi: 

• Úttektarskýrsla um vinnustaðamenningu og mannauðsmál hjá OR: 
o „vinnustadarmenning_og_mannaudsmal_hja_or_-_november_2018_ie_8rDWlbl.pdf“ 

• Skilagrein Helgu Jónsdóttur til stjórnar, 26.11. 2018 
• Bréf endurskoðunarnefndar, dags. 23. september 2020 um skipan stjórna dótturfélaga 
• Minnisblað um skipan stjórna dótturfélaga, dags. 26. október 2020 
• Tillaga varðandi skipan stjórna dótturfélaga, dags. 23. nóvember 2020 
• Skýrsla Deloitte um „Governance in Subsidiaries“ 
• Vinnustaðamenning og mannauðsmál hjá OR – eftirfylgni IE19110005 frá mars 2020 

 
Verkefnið eins og það er skilgreint í samningi: 

Verktaki skal leggja mat á: 

1. …kosti og galla þess að í stjórn dótturfélaga sitji aðeins aðilar sem ekki eru jafnframt starfsmenn 
samstæðunnar. 

2. …kosti og galla þess að í stjórn dótturfélaga sitji 3 stjórnarmenn sem teljist ótengdir 
samstæðunni að öðru leyti, þ.e. ekki starfsmenn samstæðunnar, og 2 stjórnarmenn sem séu 
einnig starfsmenn samstæðunnar. 

3. …kosti og galla þess að í stjórn dótturfélaga sitji 2 stjórnarmenn sem teljist ótengdir sam-
stæðunni að öðru leyti, þ.e. ekki starfsmenn samstæðunnar, og 3 stjórnarmenn sem séu einnig 
starfsmenn samstæðunnar. 

4. …í tilvikum stjórnar sem sé bæði samsett af starfsmönnum samsteypunnar og ótengdum aðilum 
verði metnir kostir og gallar þess úr hvorum hópnum um sig stjórnarformaður komi, einnig með 
tilliti til hvort hann tilheyri ofangreindum 2ja eða 3ja manna hópi. 

5. …þá er þess óskað að skoðað verði hvort sérstök rök mæli með því eða gegn að mismunandi 
forsendur gildi fyrir samsetningu stjórnar dótturfélags sem fer með sérleyfisrekstur samstæð-
unnar annars vegar og samkeppnisrekstur hins vegar m.t.t. hvort stjórnarmenn skuli koma úr 
hópi starfsmanna samstæðunnar eða ekki og hvernig sú samsetning ætti að vera, ef frábrugðin 
öðrum dótturfélögum. 
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Markmið 

Út frá ofangreindu má ætla að markmið verkefnisins sé að: „Skapa aukna yfirsýn og bæta ákvörðunar-
grundvöll varðandi samsetningu stjórna OR og dótturfélaga m.t.t. tryggingar óhæðis stjórnarmanna í 
samhengi við stefnu samstæðunnar og ákvæði eigendasamningsins“. 

Góðir stjórnarhættir 

Ekki er farið sérstaklega yfir sérstöðu OR sem félags enda hefur henni verið gerð góð skil í öðrum 
úttektum og/eða skýrslum, m.a. frá innra eftirliti og innri endurskoðun. Ástæða þykir hins vegar til að 
leggja nokkurn grunn að þeim þankagangi sem viðhafður er í greinargerðinni/skýrslunni með tilvitnunum 
í og umfjöllunum um helstu strauma og stefnur og það sem talið er einkenna góða stjórnarhætti. 

Í umfjöllun um góða stjórnarhætti er jafnan vísað sterkt til ákvæða leiðbeininga1 þeirra sem Viðskiptaráð, 
Samtök atvinnulífsins og Nasdaq á Íslandi hafa gefið út, nú síðast í febrúar í ár. 

Endurskoðun leiðbeininganna var unnin með víðtæku samráði mikils fjölda aðila hér innanlands auk þess 
sem lagt var upp úr því að tryggja að leiðbeiningarnar væru í samræmi við alþjóðlega staðla og þróun. 

Í leiðbeiningunum, hlutafélagalögum og almennt í fræðilegri umfjöllun um störf og fyrirkomulag stjórna 
hefur um allangt skeið verið grundvallaratriði að greina skýrt á milli starfa og aðkomu eigenda/hluthafa, 
stjórnar og stjórnenda að starfsemi félaga. 

Í nýjustu útgáfu leiðbeininganna er þetta orðað svo2: 

Rétt er að hafa í huga að samkvæmt hlutafélagalögum skulu vald og ábyrgð innan fyrirtækja skipt-
ast í þrjá meginþætti, hluthafafund, stjórn og framkvæmdastjóra. Vald og áhrif hluthafa tak-
markast þannig við hluthafafund en stjórn félags sækir umboð sitt til fundarins og fer með stjórn 
félagsins á milli hluthafafunda. Það er síðan á ábyrgð stjórnar að ráða framkvæmdastjóra 
félagsins (einn eða fleiri) og kalla hann til ábyrgðar varðandi rekstur félagsins. Framkvæmdastjóri 
ber ábyrgð á daglegum rekstri félagsins og skal í þeim efnum fara eftir stefnu og fyrirmælum 
stjórnar. 
Góðir stjórnarhættir snúast öðru fremur um að skipting valds og ábyrgðar sé með þeim hætti sem 
þrískipting hlutafélagaformsins gerir ráð fyrir, skýr mörk séu á milli vald- og ábyrgðarsviðs hvers 
þáttar og að aðilar hlutist ekki til um málefni sem eru á forræði annars aðila. 

Mikilvægt er að líta til skilnings þess sem lagður er í hvaða fyrirtækjum/félögum er ætlað að fylgja leið-
beiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Samkvæmt leiðbeiningunum er þeim… 

 „…sérstaklega beint að fyrirtækjum sem falla undir hugtakið eining tengd almannahagsmunum. 
Vegna breytinga á lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 og lögum um ársreikninga nr. 3/2006 
nær nú hugtakið til fleiri fyrirtækja en í síðustu útgáfu leiðbeininganna. Með hugtakinu er vísað til 
einingar sem er í rekstri og má almennt telja að sé þjóðhagslega mikilvæg. Þannig teljast til þeirra 
fyrirtæki með verðbréf sín skráð á skipulegum markaði, lífeyrissjóðir, lánastofnanir, vátrygginga-
félög auk tiltekinna sjávarútvegsfyrirtækja, stóriðjufyrirtækja, orkufyrirtækja, flugfélaga, 
fjarskiptafélaga og skipafélaga í millilandaflutningum. Þá er vakin athygli á nýjum skyldum 
fyrirtækja sem teljast stór í skilningi laganna og móðurfélaga stórra samstæðna í 66. gr. laganna. 
Rétt er að geta þess að fjármálafyrirtækjum og vátryggingafélögum ber lagaskylda til að fylgja 
viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.“ (bls. 6) 

 
1 https://leidbeiningar.is/ 
2 Bls. 6 í .pdf útgáfu nýjustu útgáfunnar 
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Neðanmáls á sömu blaðsíðu kemur eftirfarandi fram: 

„Samkvæmt lögum nr. 94/2019 um endurskoðendur, sbr. lög. nr. 3/2006 um ársreikninga eru 
einingar tengdar almannahagsmunum; a) lögaðilar sem eru með skráð lögheimili á Íslandi og hafa 
verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins, í 
aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum; b) lífeyrissjóðir sem hafa 
fullgilt starfsleyfi; c) lánastofnanir skv. lögum um fjármálafyrirtæki; d) félög sem hafa starfsleyfi til 
að reka vátryggingarstarfsemi skv. lögum um vátryggingarstarfsemi, e) lögaðili sem á fiskiskip 
með aflahlutdeild samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða og lögum um fiskveiðar utan lögsögu 
Íslands og telst vera stórt félag í (skilningi d-liðar 11. tölul. 2. gr.), sem og lögaðili sem hefur 
rekstrarleyfi samkvæmt lögum um fiskeldi og telst vera stórt félag, f) stórnotandi, dreifiveita eða 
flutningsfyrirtæki samkvæmt skilgreiningum raforkulaga, sem telst vera stórt félag, g) lögaðili sem 
hefur flugrekstrarleyfi samkvæmt lögum um loftferðir og telst vera stórt félag, h) lögaðili sem 
hefur leyfi til rekstrar fjarskiptanets samkvæmt lögum um fjarskipti og telst vera stórt félag og i) 
lögaðili sem sinnir farmflutningum samkvæmt siglingalögum og telst vera stórt félag.“ 

Af því sem að framan er rakið má vera ljóst að OR að meðtöldum dótturfyrirtækjum falla undir þann hóp 
sem leiðbeiningunum er beint sérstaklega að. Ekki þar fyrir, leiðbeiningarnar þykja mjög góður vegvísir 
fyrir stjórnir allflestra félaga þó minni séu – ekki síst þar sem „fylgið eða útskýrið“ reglan veitir ákveðið 
svigrúm til frávika frá þeim. 

Hlutverk stjórna 

Þegar fjallað er um samsetningu stjórnar fer ekki hjá því að rifja þurfi upp hver talin eru helstu hlutverk 
hennar. Aftur er leitað í smiðju leiðbeininganna, en þar segir að þau séu eftirfarandi (bls. 16): 

• Að fara með æðsta vald í málefnum félags milli hluthafafunda, stuðla að viðgangi félagsins og 
hafa eftirlit með daglegum rekstri þess. Skal stjórnin leggja reglulega mat á frammistöðu 
stjórnenda félagsins og það hvernig stefnumótun félagsins er hrint í framkvæmd 

• Að hafa forystu, ásamt framkvæmdastjóra, um að móta stefnu, setja markmið og skilgreina 
áhættuviðmið félagsins bæði til skemmri og lengri tíma 

• Að koma á virku kerfi innra eftirlits. Í því felst m.a. að fyrirkomulag innra eftirlits sé formlegt, 
skjalfest og að virkni þess sé sannreynd reglulega 

• Að sjá um að hagsmuna allra hluthafa sé ávallt gætt. Skal stjórnin koma jafnt fram við alla 
hluthafa í sama hlutaflokki og gæta jafnræðis milli þeirra 

• Að sjá til þess að félagið starfi í samræmi við gildandi lög og reglur 
• Að hafa með höndum ráðningu og uppsögn framkvæmdastjóra félagsins3 

 
Almennt er gengið út frá því að stjórn skuli vera hvetjandi, en veita jafnframt starfi félagsins og skipulagi 
aðhald. 
 
Hlutverk stjórna eru allflest hin sömu í fyrirtækjasamstæðum4 en flækjustigið ennþá hærra og erfiðara 
að viðhalda gegnsæi samfara flóknara skipulagi. Nýjar áskoranir líta dagsins ljós, s.s. að ákvarða hvort 
tryggð og helgun stjórnarmanna eigi að vera við dótturfyrirtækið, eigandann og eða við samstæðuna5. 

 
3 Það er ástæða til að benda á að ekki er sérstaklega minnst á að innifalið í fyrsta liðnum og þeim síðasta er það mikilvæga verkefni að setja 
fram áætlun um hver skuli taka við starfi forstjóra/framkvæmdastjóra, ef og þegar til þess kemur. 
4 Sørenson (2018), The Duties and Responsibilities of Boards in Company Groups, p. 5. 
5 https://www.oecd-ilibrary.org//sites/859ec8fe-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/859ec8fe-
en&_csp_=4b849e35212422a5d4105067181d1034&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e1818 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/859ec8fe-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/859ec8fe-en&_csp_=4b849e35212422a5d4105067181d1034&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e1818
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/859ec8fe-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/859ec8fe-en&_csp_=4b849e35212422a5d4105067181d1034&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e1818
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Samsetning stjórna 

Allajafna er miðað við að stærð og samsetning stjórnar þurfi að ráðast af aðstæðum innan og utan 
félagsins á hverjum tíma og starf hennar skuli einkennast af heilindum og skilvirkni. 

Í leiðbeiningunum og í lögum um hlutafélög og einkahlutafélög er vikið að þessum þáttum og gerð krafa 
um fjölbreytni í samsetningu stjórna varðandi lýðfræðilegar breytur ásamt því að ekki vanti upp á 
reynslu, menntun og faglegan bakgrunn.6 Málefnið hefur verið rannsakað all ítarlega og samhljómur um 
að fjölbreyttar stjórnir skili meiri virkni í stjórnarstafi, ferskari sýn og ríkari hugmyndaauðgi. Stjórnir 
samsettar af stjórnarmönnum með víðtæka reynslu eru taldar taka betri ákvarðanir en aðrar og 
stjórnarhættir fjölbreyttra stjórna þykja betri en annarra einsleitari. Þá þykja fyrirtæki sem viðhafa góða 
stjórnarhætti sýna betri arðsemi/afkomu til lengri tíma litið. 

Leiðbeiningarnar kveða mjög stíft að því (grein 2.2.2 bls. 17) að takmarka fjölda daglegra stjórnenda 
(þ.á.m. þátttakenda í framkvæmdastjórn félags eða dótturfélaga) í stjórn þess. Ástæðan er tilgreind sú 
að það sé ein veigamesta skylda stjórnarinnar að hafa eftirlit með daglegum rekstri félagsins. Því eigi 
einungis að hámarki vera þannig háttað um einn aðila í stjórninni. 

Áhersla er lögð á að tryggja þurfi stjórnarfólki nægan tíma og aðstöðu til að sinna stjórnarstörfum og/eða 
kynna sér upplýsingar svo það geti sinnt ákvarðanatöku og stefnumótun svo vel sé. Algengt viðmið er að 
fólk í stjórnum fyrirtækja skuli ekki sitja í fleiri en 4 stjórnum hverju sinni og má því álykta sem svo að 
stjórnarseta sinnt af alvöru fari nálægt því að vera 25% starf. Hér er um „þumalfingursreglu“ að ræða og 
því ekki algild sannindi, enda ræðst umfang starfs stjórnarfólks af ýmsum þáttum s.s. hlutverki 
viðkomandi innan stjórnarinnar, stærð fyrirtækisins, stöðu þess o.fl. 

Eftirsóttir eiginleikar stjórnarmanna 

Samkvæmt Richard Leblanc7 eru þrír jafnmikilvægir grunnþættir sem segja til um skilvirkni stjórnar-
manns, en þeir eru óhæði/sjálfstæði, hæfi og hegðun. Vanti upp á einhvern þessara þátta, dragi það úr 
skilvirkni stjórnarinnar. Standi stjórnarmaður sig ekki, hefur það áhrif á starfsgetu og skilvirkni 
stjórnarinnar til hins verra. 

Óháðir stjórnarmenn 

Það er ef til vill að bera í bakkafullan lækinn að fara að telja upp aðskiljanlegustu atriði og skilgreiningar 
sem snúa að góðum stjórnarháttum en þó verður ekki hjá því komist að tiltaka hvað þurfi að koma til, 
svo stjórnarmaður sé „óháður“. Og enn skal leitað til leiðbeininganna, en þar segir (bls. 17) að 
stjórnarmaður er ekki óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess: 

1. Ef hann er eða hefur verið starfsmaður félagsins eða nátengds félags undanfarin þrjú ár áður en 
hann tekur sæti í stjórn félagsins. 

2. Ef hann þiggur eða hefur þegið verulegar greiðslur frá félaginu, nátengdu félagi eða daglegum 
stjórnendum þess, fyrir utan stjórnarlaun, t.d. sem ráðgjafi eða verktaki, undanfarin þrjú ár áður 
en hann tekur sæti í stjórn félagsins. 

3. Ef hann er eða hefur verið síðastliðið ár, í umtalsverðum viðskiptum við félagið eða nátengd 
félög, t.a.m. sem viðskiptavinur, birgir eða samstarfsaðili, eða hefur mikilla annarra viðskipta-
hagsmuna að gæta í félaginu, hvort heldur persónulega eða í gegnum annað félag. 

 
6 Sjá gr. 2.2 í leiðbeiningunum bls. 16 og 1. mgr. 63. gr. hfl. og 1. mgr. 39. gr. ehfl. 
7 Leblanc, R. 2020. Ed. The Handbook of Board Governance: A Comphrehensive Guide for Public, Private, and not-for-Profit Board Members. 
John Wiley & Sons, INc., Hoboken, New Jersey, USA bls. 199 
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4. Ef hann er einn af daglegum stjórnendum annars félags þar sem einn af stjórnarmönnum þess 
er daglegur stjórnandi í félaginu. 

5. Ef hann er, eða hefur verið undanfarin þrjú ár áður en hann tekur sæti í stjórn félagsins, með-
eigandi ytri endurskoðanda félagsins eða nátengds félags, eða starfsmaður sem tekið hefur þátt 
í ytri endurskoðun félagsins. 

6.  Ef hann er tengdur nánum fjölskylduböndum daglegum stjórnendum félagsins og/eða aðila sem 
nefndur er í töluliðunum hér að framan ef sá aðili er í beinum eða óbeinum viðskiptum við félagið 
og þau eru slík að umfangi að ekki er réttlætanlegt að telja stjórnarmanninn óháðan. 
 

Frekari tilefni eru tilgreind og tekið fram að upptalningin hér að framan sé á engan hátt tæmandi – og 
það sé hlutverk stjórnarinnar að meta hvort hagsmunir skarist í reynd og í ásýnd. Hins vegar er goldið 
varhug við því í skýringum að líta þannig á að þeir sem eru háðir félaginu geti ekki verið vel hæfir til 
stjórnarsetu. 

Þá er í framhaldi fjallað allnokkuð um skilyrði sem þarf að sama skapi að uppfylla sem snúa að óhæði 
gagnvart stórum hluthöfum félagsins. Undirrituðum þykir ljóst að allir starfsmenn OR samstæðunnar 
sem skipa stjórnir dótturfélaganna teljast háðir félaginu í því samhengi. 

Klykkt er út með því að segja að aðalatriðið sé að stjórnarmenn háðir félaginu séu ekki í meirihluta 
stjórnar og að skýrt sé gerð grein fyrir stöðunni í stjórnarháttayfirlýsingu félagsins. 

Ef upp koma tilvik þar sem tiltekinn stjórnarmaður uppfyllir ekki framangreind skilyrði en er talinn 
mjög hæfur til starfsins vegna reynslu, menntunar eða annarra atriða er rétt að greina frá því í 
stjórnarháttayfirlýsingu félagsins hvernig stjórnin hyggst draga úr líkum á hagsmunaárekstrum 
sem gætu komið upp í starfi hans sem stjórnarmanns og forða því að þeir hafi áhrif á 
ákvarðanatöku. 

Kostir og gallar óháðra stjórnarmanna 

Í skýrslu Birgis Más Ragnarssonar hjá Lex ehf. frá 2007 um stjórnunarhætti fyrirtækja er prýðis umfjöllun 
sem hefur beina skírskotun í veigamikla ástæðu þess að litið er til óháðra stjórnarmanna sem jákvæðs 
þáttar í góðum stjórnarháttum. Þar er fjallað um umboðsmannakostnað (e. Agency Cost) og hvað í 
honum felst8. 

„Í stærri fyrirtækjum er óhagkvæmt að tryggja beina aðkomu eigenda að öllum ákvörðunum um 
rekstur félagsins þar sem það er mjög kostnaðarsamt, tímafrekt eða jafnvel ómögulegt. Þetta 
leiðir til þess að eigendurnir sjá sig knúna til að framselja ákvarðanavald til annarra starfseininga, 
oftast sérstakrar stjórnar sem síðan framselur vald til ákvarðana um daglegan rekstur til sérstakra 
framkvæmdastjóra. Þetta framsal kemur hins vegar ekki án fórna þar sem það felur í sér kostnað 
sem almennt er kallaður á ensku „agency cost“ eða umboðsmannskostnaður. Kostnaður þessi 
fellur til vegna þess að hagsmunir stjórnenda og hluthafa fara ekki saman að fullu og þar með 
skapast sú hætta að stjórnendur fyrirtækja láti að einhverju marki sína persónulega hagsmuni 
ráða, á kostnað þeirra fyrirtækja sem þeir vinna fyrir og þar með hluthafa þess. Með nokkurri 
einföldun er hægt er að segja að umboðsmannskostnaður sé tvíþættur, annars vegar kostnaðurinn 
við að hafa eftirlit með störfum stjórnenda og hins vegar kostnaður af tækifærisstefnu stjórnenda 
sem er afleiðing af því að eftirliti með þeim er ekki framfylgt á sem hagkvæmastan hátt.“ 

Hugmyndin að baki óhæði stjórnarmanna er að fólk sem hefur engra persónulegra hagsmuna að gæta 
og eða hafi engin tengsl er máli skipta (e. Material) við félag, sé betur til þess fallið að gæta hagsmuna 

 
8 Bls. 7 í viðauka 1 við skýrslu viðskiptaráðherra um stjórnunarhætti fyrirtækja https://www.althingi.is/altext/pdf/130/s/1308.pdf 
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þess en aðrir. Mikilvægi þeirra snýr ekki síst að eftirlitshlutverki stjórnarinnar gagnvart stjórnendum 
félagsins og daglegum rekstri þess, sem talin er ein veigamesta skylda stjórnarinnar. 

Áslaug Björgvinsdóttir setti eftirfrandi fram í grein í Lögréttu árið 20049: 

„Þó telja margir að menn sem eru sjálfstæðir, það er ekki tengdir félaginu á neinn hátt, sýni 
skeytingaleysi við ákvarðanatöku en það getur orsakast af áhugaleysi á að beita sér fyrir málefnum 
sem snerta þá ekki.“ 

Ólíklegt má telja að fólk í stjórnum „alvöru“ fyrirtækja í dag leyfi sér að sýna áhugaleysi eins og hér er lýst, 
enda þó nokkur tími liðinn og ábyrgð og hlutverk stjórnarfólks tekið allnokkrum breytingum frá því þetta var 
skrifað. Þá má ætla að eigendur myndu ekki láta það óátalið væru slík vinnubrögð viðhöfð og myndu skipta 
viðkomandi út á næsta aðalfundi. 

Það er af mörgum talinn megingalli óháðs stjórnarfólks, hversu erfitt er fyrir það að sinna stefnumótunarhluta 
stjórnarstarfsins. Oft sé það ekki nógu vel að sér um starfsemina og tíðum sé erfitt að viðhalda samfellu í starfi 
þeirra10,11. 10 – 20 starfsdagar á ári sem dreifast yfir árið séu tæplega nægilega margir til þess. Komist er hjá 
þeim vanda, í það minnsta að einhverju leyti í félögum á sviðum fjármála og vátryggingarstarfsemi, með 
framsettum kröfum um þekkingu stjórnarmanna. Einnig má segja að stundum vanti að gerður sé 
greinarmunur á skilgreindu óhæði og raunverulegu sjálfstæði – ekki síst í hugsun. Þannig getur stjórnarmaður 
verið óháður samkvæmt framsetningu leiðbeininganna, en engu að síður t.d. beygt sig undir vilja annarra í 
stjórn eða vilja forstjórans. „Ef stjórnarmenn eru ekki sjálfstæðir, þá vinna þeir fyrir stjórnendur, frekar en að 
það sé á hinn veginn“12  

Rétt er að tína til að óhæði (og eða sjálfstæði) stjórnarmanna, hvort sem það er skynjað eða raunverulegt, 
hefur áhrif á orðspor (smánunarhættu?) félags og það traust sem það nýtur. Einhverjar þær aðgerðir sem má 
skynja sem linkind gagnvart stjórnendum geta dregið úr trausti á stjórnina – ekki síst þegar um opinber eða 
hálfopinber fyrirtæki er að ræða. Hið sama má reyndar segja, verði um opinberan ágreining að ræða milli 
stjórnar og stjórnenda. Þetta má ef til vill orða þannig að faglegur samstarfsandi og traust þurfi að ríkja milli 
þessara aðila. Ýmsar leiðir og aðferðir eru þekktar til að ýta undir og tryggja betur sjálfstæði og óhæði 
stjórnarmanna, en sú umfjöllun er utan ramma þessa verkefnis. 

Hæfi 

Leblanc (2020, bls. 209) skilgreinir hæfi til stjórnarstarfa sem samsafn hæfni (e. Skills), þekkingar, reynslu, 
menntunar og þjálfunar, sem hægt er að leggja mat á og styður við skilvirkni starfs viðkomandi í stjórn. Hæfi 
megi styrkja með þjálfun og þróun. Hæfnisþáttum megi stilla upp, skoða þá og meta framlag núverandi- og 
framtíðarstjórnarmanna til einstakra þátta sem og hæfi stjórnarinnar í heild. 

Mælt hefur verið með því að stjórnarhátta-/tilnefningarnefnd (eða samsvarandi eining) þrói leiðir og mæli-
kvarða til að meta hvaða hæfi sé þörf fyrir innan stjórnarinnar og hvernig skuli meta hvaða hæfi stjórnarfólks 
er til staðar. Þetta verði í framhaldi rýnt, rætt og samþykkt af stjórninni. Af og til eigi sér stað endurskoðun 
með tilliti til stefnumiða, ábyrgðarþátta og aðstæðna félagsins.13 Á grunni slíks mats mætti t.d. setja fram og 
endurskoða endurmenntunaráætlun stjórnar í samræmi við þær aðstæður sem uppi eru á hverjum tíma. 
Umræður um og mat á samsetningu/fjölbreytni stjórnarinnar væri rétt að gera samhliða. 

 
9 Áslaug Björgvinsdóttir. 2004. Stjórnarhættir fyrirtækja og fyrstu viðmiðin á Íslandi. Tímarit Lögréttu., 1((1)), 87-96. 
10 Mule, Ann C. og Elson, C. M., 2014. A New Kind of Captured Board. Philadelphia, PA: Directors and Boards.  
11 Eyþór Ívar Jónsson. 2004. Utanaðkomandi og óháður stjórnarmaður. Vísbending, 14. tölublað, 22. árgangur 
12 Leblanc, R. Forty Proposals to Strengthen the Public Company Board of Director‘s Role in Value Creation; Management Accountability to the 
Board; and Board Accountability to Shareholders, International Journal of Disclosure and Governance 10 (4): 1-16 
13 Leblanc, R. og Lindsay, H. 2010. 20 Questions Directors of Not-For-Profit Organizations Should Ask About Building an Effective Board. 
Institute of Chartered Accountants. Toronto, Canada. 
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Hegðun 

Hegðun er (eins og áður sagði) þriðji grunnþáttur skilvirks stjórnarstarfs og snýr að því hvernig stjórnar-
fólk ber sig að og kemur fram – ekki síst gagnvart öðrum í stjórninni og stjórnendum félagsins. Hegðun 
má líta á sem samsafn eiginleika, persónueinkenna, framkomu o.fl. þátta sem hægt er að leggja mat á 
og sem hafa áhrif á skilvirkni viðkomandi í stjórnarstarfi sínu. Svipað gildir um hana eins og hæfið, að 
hægt er að þróa hana til betri vegar og æskilegt að á vegum stjórnarinnar sé sett fram hvað sé talin 
æskileg hegðun og síðan lagt mat á hver staðan er. Oftast er um sjálfs- og/eða jafningjamat að ræða. Til 
skýringar má nefna að hér er verið að tala um þætti eins og a) sjálfstætt mat; b) heiðarleika; c) tryggð við 
félagið; d) helgun; e) rýnigetu o.s.frv. 

Um OR, dótturfélög og stjórnir þeirra 

OR, Orkuveita Reykjavíkur, er skipt upp í móðurfélag og dótturfélög eftir því hvort um samkeppnis- eða 
sérleyfisrekstur er að ræða. Í samræmi við lög um OR14 er kveðið á um skipan í stjórnir í sameignar-
samningi eigenda. 

Við lestur hans vöknuðu nokkrar spurningar í tengslum við efni 6. og 7. kafla samningsins, m.a. hvort 
ástæða sé til að endurskoða þá kafla og gera skýrari ákvæði um hvar ákvörðunarvald um skipan í stjórnir 
dótturfélaga liggi. Nú er stjórn OR æðsta vald félagsins á milli eigendafunda/aðalfunda, en forstjóri OR 
engu að síður handhafi hlutafjár dótturfyrirtækja. Þá er algengt að stjórnarfólk móðurfélaga eigi einnig 
sæti í stjórnum dótturfélaga og að talsverðum tíma sé varið af þeirra hálfu vegna starfsemi og 
áhættustýringar dótturfélaganna15. Í sameignarsamningi OR hins vegar er kveðið á um að stjórnarfólk 
OR megi ekki sitja í stjórnum dótturfyrirtækja félagsins. 

Félögin eru 5 (7 ef On Power ohf. og eignafélagið eru talin með) og stjórnarmenn þeirra eru eftirfarandi: 

OR Veitur Gagnaveita Rvk. ON (og ON Power ohf.) CarbFix 

Brynhildur Davíðsdóttir fm Guðrún Erla Jónsdóttir fm 
Stefnustjóri OR 

Ingvar Stefánsson fm. 
Frkvstj. fjármála OR 

Hildigunnur Thorsteinsson fm 
Frkvstj. þróunarsviðs OR 

Gestur Pétursson 
Frkstj. Veitna 

Gylfi Magnússon vfm. Ágúst Þorbjörnsson 
Rekstrarráðgjafi 

Áslaug Árnadóttir, 
Lögmaður hjá Landslög 

Elísabet Hjaltadóttir 
Sjálfstætt starfandi 

Daði Már Kristófersson 
Prófessor í hagfræði, H.Í. 

Sigríður Rut Júlíusdóttir Bjarni Freyr Bjarnason 
Aðstm. frkstj. fjármála OR 

Birna Bragadóttir 
Forstýra sýningar við Elliðaár 

Hólmfríður Sigurðardóttir 
Umhverfisstjóri OR 

Erling Freyr Guðmundsson 
Frkstj. Gagnaveitu Rvk. 

Hildur Björnsdóttir Guðni Axelsson 
Jarðeðlisfræðingur ÍSOR 

Gunnar Ingvi Þórisson 
Frkvstj. Netters ehf 

Magnús Már Einarsson 
Forstm. Aðbúnaðar OR 

Gréta María Grétarsdóttir 
Frkstj. nýsköpunar, samf.áb. 
og fjárfestatengsla hjá Brim 

Eyþór Laxdal Arnalds Sólrún Kristjánsdóttir 
Frkvst. mannauðs OR 

Pálmi Símonarson 
Sérfr. í viðskiptagreind OR 

Tómas Ingason 
CIO/CBDO Icelandair 

Hildigunnur Thorsteinsson 
Formaður stjórnar ON og 
frkstj. þróunarsviðs OR 

Ftr. Akranes: 
 Valgarður L. Jónsson 

Áheyrnarftr. Borgarbyggðar: 
Halldóra L. Þorvaldsdóttir 

Varamenn (5 + 2) 

 

Varamenn (2) starfsm. OR 

 

Varamenn (2) starfsm.OR 

 

Varamenn eru ekki tilteknir á 
heimasíðu 

 

Varamenn eru ekki tilteknir á 
heimasíðu 

{ath. 14. gr. samþykkta} 

Tafla 1 - Stjórnarmenn OR og dótturfyrirtækja (nöfn starfsmanna OR eru skáletruð) 

 
14 https://www.althingi.is/lagas/151a/2013136.html - 5. grein 
15 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/risk/Corporate%20Governance/in-gc-governance-of-subsidiaries-a-
survey-of-global-companies-noexp.pdf 

https://www.althingi.is/lagas/151a/2013136.html
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Í skilningi leiðbeinganna, er ljóst að í það minnsta allir stjórnendur OR og dótturfyrirtækja falla undir það 
að vera háðir stjórnarmenn. Ekki var gengið úr skugga um óhæði annarra stjórnarmanna. 

Í samræmi við samþykktir dótturfélaganna eru oftast 3 stjórnarmanna þeirra starfsmenn OR og skipaðir 
af forstjóra OR. Flest allir stjórnarmenn skipaðir af forstjóra OR, utan „óháðra“, eru jafnframt í 
stjórnunarstörfum innan samstæðunnar, ýmist forstöðumenn sviða OR eða framkvæmdastjórar annarra 
dótturfyrirtækja. Þá vekur athygli að í einu tilfelli er sami starfsmaður framkvæmdastjóri þróunarsviðs 
OR, formaður stjórnar ON (og ON Power) og í stjórn CarbFix. 

Að teknu tilliti til þess hversu tímafrekt stjórnarstarf er sé því sinnt af fullri vigt, vakna nokkrar efasemdir 
um hvort stjórnir dótturfyrirtækjanna geti sinnt starfi sínu í samræmi við þær hæfiskröfur sem fjallað var 
um hér að framan og tilgreindar eru t.d. í íslensku leiðbeiningunum um stjórnarhætti eða OECD 
leiðbeiningunum um stjórnarhætti opinberra fyrirtækja16. Hin hliðin á þeim peningi er að stjórnarstörf 
þessa starfsfólks (ef sinnt að fullu) geti mögulega komið niður á störfum þeirra innan OR. 

Líklegt er að orðsporsáhætta (smánunarhætta?) opinberra fyrirtækja eins og OR sé almennt meiri en 
einkafyrirtækja, þar sem væntingar hagaðila um vönduð vinnubrögð og samfélagsvitund eru meiri en 
ella og almenningur t.d. telur (a.m.k. í mörgum tilfellum) sig vera eiganda þeirra að einhverju marki. 

Kostir og gallar starfsfólks sem stjórnarmanna 

Þar sem verkefnið snýst fyrst og fremst um mat á því hversu mikil þátttaka óháðra stjórnamanna annars 
vegar og starfsmanna OR hins vegar skuli vera í stjórnum félaga innan samstæðunnar, er e.t.v. ekki úr 
vegi að setja fram nokkra punkta um mögulega kosti og galla starfsmanna sem stjórnarmanna.  

Nokkrir punktar um þátttöku starfsfólks í stjórnum: 

• Fyrir liggja niðurstöður rannsókna sem benda til þess að starfsemi félaga hvar starfsfólk og eða 
stjórnendur eiga fulltrúa í stjórninni (e. Proxy stjórnir) sýni betri frammistöðu en þegar einungis 
óháðir stjórnarmenn sitja í stjórn17 

• Starfsfólk hefur bein tengsl við starfsemi annarra félaga/samstæðunnar 
• Er oftast vel að sér um einstaka stefnur, ferla, gildi og starfsaðferðir 
• Þarf að finna jafnvægi milli starfa sinna innan stjórnar og aðalstarfs 
• Menning, gildi, áherslur o.s.frv. geta verið mismunandi milli fyrirtækja samstæðunnar og líklegra að 

sá munur komi til með að aukast eftir því sem frá líður 
• Er starfsfólk annarra dótturfélaga samstæðunnar eða sviðsstjórar móðurfélagsins rétti aðilinn til að 

leggja mat á frammistöðu framkvæmdastjóra/-stýru dótturfélags og gera áætlun eða tillögu um 
viðtakanda? 

• Þeir eiginleikar og sú þekking sem talin er nauðsynleg við stjórnarstörf þarf ekki að fara saman við 
kröfur sem gerðar eru til starfsfólks/yfirmanna 

• Kjarnastarfsemi dótturfélaganna er ekki sú sama og því óvíst um að þekking starfsfólks frá rekstri 
annarra félaga samstæðunnar (þ.á.m. móðurfélags) komi að fullum notum í stjórn 

• Ætla má að því hætti til að hafa takmarkaða þekkingu á sérsviði dótturfélagsins, í hvers stjórn það situr 
 

Það skal tekið fram að þessi upptalning er alls ekki tæmandi, heldur nokkur þeirra atriða sem flugu í 
höfuð höfundar við lestur og skrif greinargerðarinnar. 

 
16 http://www.oecd.org/corporate/soes/ og OECD (2015), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris. 
17 CFA Institute. 2014. Proxy Access in the United States: Revisiting the Proposed SEC Rule. Charlottesville, VA, USA. 
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Samhengi við verkefnið 

Hér er farið nokkrum orðum um þau tilteknu atriði sem kallað var eftir svörum við í samningi um 
verkefnið og gerð tilraun til að fjalla um hvert og eitt þeirra í samhengi við umfjöllunina að framan. 
Vonandi hefur sú umfjöllun sem er hér á undan ýtt undir ennþá fleiri þanka í samhengi við reynslu 
stjórnarmanna OR af stjórnarstarfi sínu fyrir móðurfélagið. 

Í grein 6.5 sameignarsamningsins um val á stjórnarfólki OR segir að það skuli vera gagnsætt og forsendur 
fyrir vali stjórnarfólks skulu vera opinberar og að stjórnarfólk skuli a) Vera óháð hvað varðar tengsl við 
önnur fyrirtæki í samkeppni við eða í verulegum viðskiptum við Orkuveitu Reykjavíkur; b) Hafa þekkingu 
og reynslu sem hæfir þeirri ábyrgð sem stjórnarsetunni fylgir; c) Hafa tök á að verja nægilegum tíma til 
stjórnarstarfa. 

Í grein 6.4. kemur vel fram mikilvægi starfs forman(n)s umfram aðra í stjórn, í því að þar er tekið fram að 
formaður skal ekki taka að sér önnur störf fyrir félagið en þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem 
stjórnarformanns, að undanskildum einstökum verkefnum sem stjórn felur honum að vinna fyrir sig. 

Ætla má að samsvarandi kröfur megi gera til stjórnarfólks dótturfyrirtækja eftir því sem mögulegt er. 

Í 7. gr sameignarsamningsins er kveðið á um að forstjóri OR fari með eignarhluti fyrirtækisins í dóttur-
félögum og hlutdeildarfélögum. Einnig skal hann kynna tillögur að skipan stjórna og fulltrúa í stjórnir 
hlutdeildarfélaga fyrir stjórn OR. Stjórnarmenn OR skulu ekki sitja í stjórnum dótturfélaga eða hlutdeild-
arfélaga. Þá skal kveðið á um kröfur og varðandi hæfi og samsetningu stjórna í samþykktum dótturfélaga. 

Kostir og gallar þess að í stjórn dótturfélaga sitji aðeins aðilar sem ekki eru jafnframt starfsmenn 
samstæðunnar. 

• Kostir snúa að sjálfstæði stjórna og stjórnenda dótturfélaganna, auknum möguleikum á nýsköpun 
því samfara og sveigjanleika samfara minni afskiptum af reglulegri/daglegri starfsemi 

• Væri mögulega trúverðugri og sýnilegri framkvæmd á uppskiptingu félaganna eins og lagt var upp 
með á sínum tíma, fremur en aðrar samsetningar stjórna, ekki síst dótturfélaga í samkeppnisrekstri 

• Þjónusta móðurfélagsins gæti ennþá verið til staðar þar sem það þykir hagstætt, en dótturfyrirtækin 
myndu mögulega (frekar en áður) kalla á þrýsting um hagkvæm kjör/verð og þjónustuframboð 

• Möguleikar innan samstæðunnar til þess að færa útgjaldaliði, kostnað og tekjuliði á milli 
starfseininga væru væntanlega minni en ella þar sem meiri áhersla yrði á að gæta eigin hagsmuna 
viðkomandi rekstrareiningar 

• Gæti orsakað ókunnugleika innan stjórnar á stefnum, eigendastefnu, sameignarsamningi, gildum, 
ferlum og öðru því sem þegar hefur verið þróað í móðurfélaginu og „erfst“ hefur til dótturfélags. Við 
það gæti mögulega skapast aukin hætta á misskilningi og sóun vegna mögulegrar vankunnáttu – í 
það minnsta til að byrja með 

• Tiltölulega einfalt ætti hins vegar að vera að bæta úr þeim þáttum með kynningu, þjálfun og 
námskeiðum – eitthvað sem er þegar tekist á við gagnvart nýjum starfsmönnum samstæðunnar 

• Það má vera að heppilegasta samsetning sumra stjórnanna sé með þessum hætti – þá einna helst 
þar sem starfsemin er á jaðri eða jafnvel utan kjarnastarfsemi OR og kallað er eftir þekkingu sem 
liggur ekki á lausu nú þegar innan samstæðunnar. Mikil verðmæti liggja hins vegar í þekkingu á 
skipulagi, ferlum og uppbyggingu rekstrar innan OR sem geta nýst í fjölbreyttum rekstri. Má því ætla 
að það væri glapræði að nýta sér það ekki, standi til boða að fá reynslumikla manneskju á þeim 
sviðum frá móðurfélaginu í stjórnina 
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Kostir og gallar þess að í stjórn dótturfélaga sitji 3 stjórnarmenn sem teljist ótengdir samstæðunni að 
öðru leyti, þ.e. ekki starfsmenn samstæðunnar, og 2 stjórnarmenn sem séu einnig starfsmenn 
samstæðunnar. 

• Gengur lengra í að koma á ásýnd um og mögulega raungera aukið óhæði og sjálfstæði en er í 
núverandi fyrirkomulagi og færir meirihluta og þ.a.l. ákvörðunarvald að einhverju leyti frá fulltrúum 
OR yfir til óháðra stjórnarmanna 

• Eftir sem áður ræðst skilvirkni stjórnarinnar af samsetningu hennar, þess hæfis sem byggt er innan 
hennar með vali á stjórnarmönnum og með samspili þeirra þátta sem ræddir hafa verið hér að 
framan 

• Kallar væntanlega á meiri þjálfun og kennslu við að koma utanaðkomandi í takt við menningu, ferla, 
o.fl. í þeim dúr sem fylgir samstæðunni, starfsemi hennar og skipulagi – eitthvað sem er þegar tekist 
á við gagnvart nýjum starfsmönnum samstæðunnar 

• Eigendastefnan og samningur eigenda ætti eftir sem áður að vera ráðandi um grunnforsendur 
starfsemi félaganna. Helstu stefnur aðrar liggja fyrir og ólíklegt má telja að stjórn telji félagi til 
framdráttar að fylgja þeim ekki – ekki síst þar sem um opinber fyrirtæki er að ræða og samfélags-
ábyrgð þeirra ríkari fyrir vikið 

• Hér er e.t.v. komið einhvers konar millistig og varfærnari leið til að auka sjálfræði dótturfélaga. 
Reynslan sem af þessu fyrirkomulagi hlytist gæti verið leiðbeinandi um hvort ástæða væri til að 
ganga lengra í þessa átt og fjölga mögulega óháðu stjórnarfólki enn frekar 

• Gagnvart dótturfélögum utan samkeppnisrekstrar gæti þetta mögulega verið ákjósanleg samsetning 
til frambúðar þar sem kjarnastarfsemi er að ræða og utanaðkomandi þrýstingur um ásýnd sjálfstæðis 
stjórnanna er ekki eins mikill. 

 
Kostir og gallar þess að í stjórn dótturfélaga sitji 2 stjórnarmenn sem teljist ótengdir samstæðunni að 
öðru leyti, þ.e. ekki starfsmenn samstæðunnar, og 3 stjórnarmenn sem séu einnig starfsmenn 
samstæðunnar. 

• Þessi liður lýsir núverandi aðstæðum, sem eftirlitsaðilar starfseminnar (innra eftirlit og endurskoð-
unarnefnd) hafa lýst sem ófullnægjandi – ekki síst þar sem ekki eru tilgreindar og útskýrðar í stjórnar-
háttayfirlýsingum ástæður þess að brugðið er frá ákvæðum leiðbeininga um stjórnarhætti 

• Bein og óbein áhrif/völd yfirstjórnenda OR og forstjóra (sem yfirmanns þeirra) eru talsverð 

• Mögulega er betri samfella í starfsemi samstæðunnar og hlítingu dótturfélaga gagnvart stefnum og 
starfsvenjum OR en ef starfsmenn væru færri 

• Meiri hætta er á að sjálfstæði óháðs stjórnarfólks sé minna en ella og það liti ákvarðanatöku, 
umræður og kröfur stjórnar til móðurfélagsins og stjórnenda dótturfélagsins 

• Miðað við núverandi fyrirkomulag, sinnir það starfsfólk OR sem valið hefur verið til stjórnarstarfa í 
dótturfélögum, ýmist stjórnunarstöðum eða sérfræðistörfum innan samstæðunnar. Það má því að 
líkindum líta á það sem lykilstarfsfólk í aðalstarfi sínu. Eins og áður hefur verið bent á, gerir seta í 
stjórn félags kröfu um að viðkomandi gefi stjórnarstarfinu umtalsverðan tíma. Það er því líklegt að 
það félag hvar aðalstarf viðkomandi er, njóti starfskrafta viðkomandi ekki að fullu. Eftir því sem slíkir 
aðilar eru fleiri má ætla að óhagræðið verði meira, aðgengi að þeim minna og mögulegur óánægja 
gæti skapast meðal undirmanna stjórnenda og/eða þeirra sem leita þurfa til sérfræðinganna 
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Í tilvikum stjórnar sem sé bæði samsett af starfsmönnum samsteypunnar og ótengdum aðilum verði 
metnir kostir og gallar þess úr hvorum hópnum um sig stjórnarformaður komi, einnig með tilliti til hvort 
hann tilheyri ofangreindum 2ja eða 3ja manna hópi. 

• Almennt séð er enn mikilvægara fyrir formann stjórnar en annað stjórnarfólk, að hann sé sjálfstæður 
og helgi stjórnarstarf sitt fyrirtækinu sem hann situr í stjórn fyrir, sem gæti verið býsna krefjandi og 
erfitt fyrir starfsmann sem heyrir undir aðra stjórnendur innan samstæðunnar 

• Formaður hefur fleiri hlutverk með höndum en aðrir stjórnarmenn og ver því allajafna meiri tíma í 
stjórnarstarfið en annað stjórnarfólk – undirbýr fundi, dagskrá þeirra, stýrir þeim, sinnir upplýsinga-
gjöf til stjórnarfólks og stjórnenda o.s.frv. - Starf formannsins er þ.a.l. oftast meira krefjandi og 
tímafrekara en önnur hlutverk stjórnarfólks og aðstæður kalla stundum á að það sé sett í algjöran 
forgang, s.s. við krísuaðstæður 

• Það sem sagt hefur verið um fráveru frá aðalstarfi vegna stjórnarstarfa á því enn frekar við um þann 
sem sinnir starfi stjórnarformanns, og neikvæðu áhrifin meiri að sama skapi 

• Frá sjónarhóli starfsemi dótturfyrirtækisins, ætti ekki að skipta meginmáli hvorum hópnum 
formaðurinn tilheyrir, sé hann á annað borð hæfur til starfans og hafi tíma til að sinna starfinu að 
fullu og helga sig því 

• Telja má meiri líkur á að formaður úr hópi starfsfólks annarra rekstrareininga eigi auðveldara með 
að vinna málum meðbyr sem þurfa stuðning annarra valdsaðila/stjórnenda innan samstæðunnar 
vegna félagslegra tengsla sinna innan hennar  

• Gera má ráð fyrir að orðsporsáhætta/smánunarhætta samstæðunnar minnki og ásýnd sjálfstæðis 
aukist gagnvart umhverfi og eftirlitsaðilum ef ótengdur/óháður aðili sinnir hlutverkinu. Það er ekki 
síst mikilvægt í dótturfélögum í samkeppnisrekstri 

 
Skoðað verði hvort sérstök rök mæli með því eða gegn að mismunandi forsendur gildi fyrir samsetningu 
stjórnar dótturfélags sem fer með sérleyfisrekstur samstæðunnar annars vegar og samkeppnisrekstur 
hins vegar m.t.t. hvort stjórnarmenn skuli koma úr hópi starfsmanna samstæðunnar eða ekki og hvernig 
sú samsetning ætti að vera, ef frábrugðin öðrum dótturfélögum. 

• Að mati undirritaðs er ljóst að það er mikilvægt fyrir dótturfélag OR í samkeppnisrekstri að greina 
sig frá öðrum rekstrareiningum innan OR með nokkuð áberandi hætti. Hagaðilum þarf að vera ljóst 
að dregið sé úr hættu á að tilfærslur rekstrarþátta eigi sér stað milli eininga í sérleyfisstarfssemi og 
hinna sem eru í samkeppnisrekstri. Helst að ljóst sé að engin slík tilfærsla eigi sér stað og að blöndun 
við aðra starfsemi OR sé haldið í lágmarki - ásýndin sýni þannig sjálfstæði rekstrarins 

• Samsetning stjórnarinnar þarf að endurspegla þetta. Þannig skapast trúverðugleiki á að aðskilnað-
urinn sé til staðar og augljós. Erfitt er að sjá fyrir sér að traust skapist á að svo sé ef stór eða stærsti 
hluti stjórnarmanna kemur frá öðrum hlutum samstæðunnar 

• Nokkuð hefur verið vikið að þessum þætti fyrr í umfjölluninni og hagaðilar s.s. félög í samkeppni við 
dótturfélag OR geta nýtt sér að benda á að einhver blöndun sé til staðar, til að koma höggi á félagið 
og draga úr trausti til þess. Þessar sömu aðstæður eru ekki til staðar varðandi sérleyfisreksturinn og 
hann því ekki eins viðkvæmur hvað það varðar. Einnig er vísað aftur til fyrri umræðu um orðspors-
áhættu og ásýnd einstakra rekstrareininga og samstæðunnar í heild 

• Það eru því vissulega fleiri rök sem styðja við að ótengt/óháð stjórnarfólk sé í stjórnum 
dótturfyrirtækja í samkeppnisrekstri, en hins vegar eru engu að síður gild rök fyrir að hið sama eigi 
við um öll dótturfyrirtækin  
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Annað 

Hér á eftir fara nokkur atriði og hugleiðingar til viðbótar sem eiga að einhverju leyti erindi, en snúa e.t.v. 
sum hver ekki beint að markmiði verkefnisins og úrlausnarefni þess. 

Menning og hóp-/teymishegðun stjórnarinnar skiptir höfuðmáli þegar litið er til eiginleika og hæfileika 
þess fólks sem velja á í stjórn, ekki síst þeirra sem ætlað er að leiða starfið.18 

Hvað tengsl milli óháðra stjórnarmanna og stjórnenda félaga varðar, hefur verið sýnt fram á samfylgni 
tengslanna og hærri umbunar stjórnenda. Nánar tiltekið hefur það verið rakið sérstaklega til félagslegra 
tengsla,  ekki síst þar sem aðilar starfskjaranefnda koma við sögu. Siðferðislega séð, ættu því stjórnar-
menn í félagslegum tengslum við aðila/starfsmenn innan félags ekki að vera í starfskjaranefndum. Gæði 
fjárhagsskýrslna þykja aukast við félagsleg tengsl, þó aðeins ef þau tengsl innifela nefndarmenn 
endurskoðunarnefnda.19 

Eru líkur á að starfsfólk OR fyrirtækja í stjórnum fylgi vald inn í stjórnarstörfin og þeir „domineri“ 
umræðuna og skekki hana þ.a.l.? Þeir hinir stjórnarmennirnir upplifi sig sem „gesti“ og haldi þ.a.l. aftur 
af sér í umræðum og komi ekki fram af fullkominni hreinskilni? Eru þ.a.l. minni líkur á gagnrýni og 
krefjandi spurningum frá óháðu stjórnarmönnunum? 

Þær breytingar sem gerðar voru með uppskiptingunni 2014 og skipulagið sem komið var á í framhaldi, 
hafa skilað samstæðunni árangri og því eðlileg tilhneiging að halda í það fyrirkomulag – „til hvers að 
skipta út vinningsliði“. 

Bent er á til athugunar að fyrirtæki/félög geta tekið þátt í verkefni á vegum sömu aðila og gefa út 
leiðbeiningar um stjórnarhætti sem kallað er „Fyrirmyndarfyrirtæki i stjórnarháttum“. Verkefnið er í 
umsjá Stjórnvísi og er þeim fyrirtækjum sem standast mat á stjórnarháttum veitt nafnbót í þá veru og 
hafa heimild til að nota merki verkefnisins til marks um það.20 

Viðbúið er að ákveðinnar tregðu gegni varðandi breytingar á núverandi fyrirkomulagi hjá starfsmönnum 
og stjórnarmönnum samsteypunnar, þar sem í einhverjum tilfellum megi reikna með að hagsmunir 
þeirra séu mögulega að einhverju leyti undir. 

Geta dótturfélögin nýtt sér ferla, faglega þætti, skipulag o.s.frv. móðurfélagsins án þess að vera að fullu 
bundið því og þá enn frekar vegna stjórnarmanna undir beinni stjórn forstjóra? 

Er betra að leyfa dótturfyrirtækjunum eilítið meiri sveigjanleika í uppbyggingu og þróun starfsemi sinnar 
og skipulags – hefði slíkt hugsanlega í för með sér meiri nýsköpun og framþróun en ella? 

Ljóst er að dótturfélög OR hafa ekki það svigrúm við núverandi aðstæður og til þyrftu að koma breytingar  
á eigendastefnunni til að aukinn sveigjanleiki gæti komið til. 

Þá er þess að geta að sá sem þetta skrifar hefur sannfæringu fyrir því að fjölbreytni í samsetningu stjórna 
félaga sé oftast til hagsbóta fyrir viðkomandi félag og að í starfssömum stjórnum þar sem heilbrigð 
skoðanaskipti fólks með ólík sjónarmið eigi sér stað, séu meiri líkur á vandaðri ákvarðanatöku en ella. 
Þessi hliðrun (e. bias) litar væntanlega að einhverju marki umfjöllun undirritaðs. 

 
18 Sjá t.d. áhugaverða umfjöllun um menningu stjórna: Browning, P.C og Sparks, W. L.. (2015). The Directors Manual: A Framework for Board 
Governance; J. Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Kafli 4: Board Culture 
19 Hoitash, U. (2011). Should Independent Board Members with Social Ties to Management Disqualify Themselves from Serving on the Board? 
Journal of Business Ethics, 99(3), 399-423. 
20 Sjá https://www.stjornvisi.is/is/fyrirmyndafyrirtaeki - Tekið er fram að skýrsluhöfundur er umsjónarmaður þessa verkefnis fyrir hönd 
Stjórnvísi og því ekki óvilhallur aðili 

https://www.stjornvisi.is/is/fyrirmyndafyrirtaeki
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Lokaorð 

Bæði innra eftirlit og endurskoðunarnefnd OR hafa ályktað að ekki hafi verið gengið nægilega langt í að 
auka sjálfstæði stjórna dótturfélaga OR og vísa í því sambandi fyrst og fremst í leiðbeiningar um 
stjórnarhætti, - ákvæði þeirra um fjölda óháðra stjórnarmanna og „hlýtið eða skýrið“ regluna. 

Uppskipting félagsins á sínum tíma var ekki gerð af léttvægum ástæðum, heldur til að auka sjálfstæði 
rekstrareininga og greina þannig skýrt á milli samkeppnisrekstrar og annarrar starfsemi. 

Að mati undirritaðs væri til bóta að losa um fyrri tengsl, stífa stýringu og yfirráð móðurfélagsins að 
einhverju leyti, með breytingum á stjórnarháttum og verkferlum. 

Þó það kalli á tímabundið óhagræði, er ástæða til skoða það af alvöru og koma í framhaldi í framkvæmd 
auknu sjálfstæði dótturfélaganna. Sé það ekki gert gæti það ýtt undir að orðspor samstæðunnar og eða 
einstakra félaga bíði hnekki. 

Liður í þeirri framkvæmd væri að minnka tökin í stjórnum dótturfélaganna – í sjálfu sér væri nóg að í 
stjórn þeirra væri einn fulltrúi frá móðurfélaginu, sem uppfylli þær kröfur sem gerðar væru til stjórnar-
manna í því félagi. 

Sá fulltrúi þyrfti að vera sjálfstæður og taka ákvarðanir út frá eigin sannfæringu um hvað kæmi félaginu 
og eigendum þess best, en ekki láta stjórnast að mestu leyti af hvað kæmi móðurfélaginu eða öðrum 
dótturfélögum til góða. 

Það er að sjálfsögðu háð því að það sé sú niðurstaða sem eigandinn og eða stjórnin sækist eftir. 

Loks vill undirritaður vara við alhæfingum og flokkadráttum – hvert félag er einstakt og á endanum er 
það fólkið sem situr í stjórn, hæfi einstaklinganna, samsetning hópsins og hæfi stjórnarinnar í heild, sem 
ákvarðar hversu skilvirkt og árangursríkt starf hennar er. 

Kærar þakkir fyrir að fá að takast á við þetta verkefni og kynnast starfsemi OR enn frekar og betur en 
áður. 

 

Með vinsemd og virðingu 

Reykjavík, 21. apríl 2021 

Jón Gunnar Borgþórsson 
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 

Dagsetning: 27.5.2021  

Auðlindamælikvarðar 

Markmið auðlindamælikvarða er að draga fram skýra mynd af stöðu auðlinda, varpa ljósi á það sem 
mætti betur fara og að draga fram þörf fyrir fjárfestingar í viðkomandi veitum eða virkjunum. Þeir eru 
uppfærðir tvisvar á ári. 

Neysluvatn og lághiti 

Ákveðið var að skipta yfir í svokallað umferðaljósakerfi í auðlindamælikvarða neysluvatns og lághita 
þar sem hver liður getur ýmist fengið rautt, gult eða grænt ljós og hverri veitu skipt niður í mismunandi 
auðlindasvæði þegar það á við. Þessi framsetning auðveldar að draga fram ástand hverrar auðlindar 
fyrir í stað þess að gefa heildareinkunn fyrir veituna eins og áður var gert.  

Auðlindamælikvarðar fyrir vatnsveitur eru sýndir í töflu 1 og fyrir hitaveitur í töflu 2. Skilgreiningar á 
auðlindamælikvörðunum eru í viðauka. 

Tafla 1. Auðlindamælikvarðar fyrir vatnsveitur maí 2021 
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Tafla 2. Auðlindamælikvarðar fyrir hitaveitu maí 2021 

 

 

Háhiti 

Auðlindamælikvarði fyrir háhitaauðlindir skiptist í tvo flokka; Heilbrigði auðlinda í dag og Horft til 
framtíðar. Skilgreiningar á einkunnargjöfum hvers undirflokks má finna í viðauka. 

Hellisheiði 

Staðan á Hellisheiði er að mestu leyti óbreytt frá seinustu uppfærslu. Helstu breytingar eru að jákvæð 
þróun er í áhrif niðurdælingar og útlit fyrir að einkunnin verði hækkuð á næstunni en neikvæð í 
rannsóknir og þróun nýrra svæða. Einkunin fyrir rannsóknir og þróun á nýjum svæðum til framtíðar 
var lækkuð úr fimm í þrjá í þessari uppfærslu. Til er áætlun um rannsóknir til næstu 10 ára og lengur 
og búið að vinna í yfirborðsrannsóknum en erfitt er að segja fyrir um hvenær muni koma til 
framkvæmda vegna óvissu varðandi afgreiðslu 3. áfanga rammaáætlunar frá Alþingi. Þessi staða er 
alvarleg og er farin að hindra æskilegan framgang verkefna. 
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Mynd 1: Auðlindamælikvarði fyrir auðlindir Hellisheiðarvirkjunar. Samanburður á samantekt frá hausti 2020 og vori 2021. 

Nesjavallavirkjun 

Staðan á Nesjavöllum er óbreytt frá seinustu uppfærslu að undanskildum rannsóknum og þróun á 
nýjum svæðum af sömu ástæðu og dregið er niður fyrir þann þátt á Hellisheiði.  

 

 

Mynd 2: Auðlindamælikvarði fyrir auðlindir Nesjavallavirkjunar. Samanburður á samantekt frá hausti 2020 og vori 2021. 
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Viðauki 1. Skilgreiningar auðlindamælikvarða 

 

Vatnsveitur: 

 
FLOKKUR LEIÐBEININGAR VARÐANDI EINKUNNAGJÖF 

FORÐASTAÐA Er til nægur virkaður forði í veitu til næstu 20 ára miðað við 
eftirspurnarspá forðastýringaráætlunar? 

GÆÐI 
Hafa öll reglubundin sýni undanfarna 6 mánuði staðist 
neysluvatnsreglugerð og ekki komið upp vandamál tengd gruggi? 
Frávik sem skýrast af framkvæmdum í dreifikerfi eru undanskilin. 

GÖGN 
Er gögnum safnað um upptekt og vatnshæð ef um borholur er að 
ræða? 

ÓGNIR Í VATNSVERND 

Brunnsvæði er skilgreint fyrir veituna og inni á skipulagi og í Luksjá 

Ekkert skipulagt húsdýrahald er innan brunnsvæðis/grannsvæðis 

Engin óþarfa umferð vélknúinna tækja er innan 
vatnsverndarsvæðis 

Ástand vatnstökumannvirkja er fullnægjandi 

 

Hitaveitur: 
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Háhiti: 

 

Flokkur Undirflokkur 5 – góð staða 3 – varhugaverð staða 1 – alvarleg staða

Vermi

Vegið meðalvermi unnins vökva 

hærra en 1400 kJ/kg og árlegar 

breytingar minni en 50 kJ/kg

Vegið meðalvermi unnins vökva lægra 

en 1400 kJ/kg eða árlegar breytingar 

meiri en 50 kJ/kg

Vegið meðalvermi unnins vökva 

lægra en 1400 kJ/kg og árlegar 

breytingar meiri en 50 kJ/kg

Vinnsluþéttleiki

Massavinnsla minni en 200 kg/s/km
2 

og meðalmassavinnsla á svæðinu 

minni en 50 kg/s/km
2

Massavinnsla meiri en 200 kg/s/km
2 

eða meðalmassavinnsla á svæðinu 

meiri en 50 kg/s/km
2

Massavinnsla meiri en 200 kg/s/km
2 

og meðalmassavinnsla á svæðinu 

meiri en 50 kg/s/km
2

Þrýstiniðurdráttur
Árlegur niðurdráttur í eftirlitsholum 

minni en 1,5 bar 

Árlegur niðurdráttur meiri en 1,5 bar í 

einni eftirlitsholu

Árlegur niðurdráttur meiri en 1,5 bar 

í tveimur eftirlitsholum eða fleiri

Hiti í kerfinu
Árleg kólnun í eftirlitsholum minni en 

1°C og árleg meðalkólnun kvars-

hitamælis s.l. 5 ár minni en 1°C 

Árleg kólnun í eftirlitsholum meiri en 

1°C eða árleg meðalkólnun kvars-

hitamælis s.l. 5 ár meiri en 1°C

Árleg kólnun í eftirlitsholum meiri en 

1°C og árleg meðalkólnun kvars-

hitamælis s.l. 5 ár meiri en 1°C

Áhrif niðurdælingar
Niðurdæling á sér stað án neikvæðra 

áhrifa á auðlind og 

umhverfi/samfélag.

Niðurdæling veldur neikvæðum 

áhrifum á auðlind eða 

umhverfi/samfélag. 

Niðurdæling hefur neikvæð áhrif á 

auðlind og umhverfi/samfélag. 

Staða vatnsbóls
Gæði, forði og aðgengi tryggð til 

langrar framtíðar

Líkur eru á að vinnsla sé of ágeng, 

gæði vatns hafa minnkað eða 

vatnsbólum stafar ógn af 

framkvæmdum, starfsemi eða 

umferðar

Vatnsból stendur ekki undir 

núverandi vinnslu til framtíðar eða 

viðvarandi gæðavandamál

Forði til 10 ára

Spáreikningar gefa til kynna að 

núverandi vinnsla standi undir sér til 

10 ára að teknu tilliti til fyrirliggjandi 

aðgerða í orkuöflun og niðurdælingu 

Spáreikningar gefa til kynna að 

núverandi vinnsla standi ekki undir sér 

eða að fyrirliggjandi aðgerðir í 

orkuöflun og niðurdælingu dugi ekki til 

að bæta úr stöðunni 

Spáreikningar gefa til kynna að 

núverandi vinnsla standi ekki undir 

sér og að fyrirliggjandi aðgerir í 

orkuöflun og niðurdælingu dugi ekki 

til að bæta úr stöðunni

R&Þ verkefni til 

framtíðar

Rannsókna- og þróunaráætlun til 10 

ára eða lengur er til staðar og unnið 

er eftir henni. Verkefni eru í 

orkunýtingarflokki í samþykktri 

rammaáætlun.

Rannsókna- og þróunaráætlun til 10 

ára eða lengur er til staðar. Ekki er 

unnið eftir henni eða verkefni eru ekki 

í orkunýtingarflokki í samþykktri 

rammaáætlun.

Rannsókna- og þróunaráætlun til 10 

ára eða lengur er ekki til staðar eða 

verkefni eru ekki til umfjöllunar í 

rammaáætlun.
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                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ 
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 306 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra OR 

Dagsetning: 27. maí 2021  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 31. mai 2021. Staða þriggja árangursmælikvarða sem 
falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 

 

Opinber leyfi OR, ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt 
 

ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:  
Árbæjarlón. Ekkert nýtt. 
Fiskgengd um Árbæjarstíflu. OR hefur fengið leyfi frá Fiskistofu til að bæta fiskgengd um norðurhluta stíflunnar. 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR:  
Andakílsárvirkjun. Fundur í júní með hagmunaaðilum í Skorradal og við Andakílsá til að ná sátt um vatnshæð. 
Nesjavallavirkjun: 

• Losun á yfirborð 11. maí vegna stöðvunar á varmastöðvegna viðhalds Veitna við heitavatnstanka á 
Reynisvatnsheiði. Losun um 300 kg/s til 29. maí.  

• Vegna úrkomuatburðar 15. apríl í Henglinum voru tekin vatssýni úr neysluvatni í Nesjvallavirkjun og ION hóteli 
til að vakta gerlamengun. Örverur mældust í neysluvatni virkjunarinnar. Í seinni sýnatöku uppfylltu sýni kröfur. 
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands krefst úrbóta og verður lindarveitan aftengd frá neysluvatni ION hótels og virkjunar.  

Hellisheiðarvirkjun. Losun á yfirborð 11. maí vegna stöðvunar lágþrýstiveitu. Losun um 350 kg/s til 27. maí.  
Samskipti við hagsmunaaðila. Fundur haldinn með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana 20. apríl, fjallað um 
niðurrennslismál á Nesjavöllum og skipulagsmál í tengslum við nýtingarleyfi virkjunarinnar.  
Leyfi:  

• Heilbrigðiseftirlit Suðurlands vinnur að endurnýjun starfsleyfis Nesjavallavirkjunar og fyrir Sleggjubeinsnámu. 

• Unnið að framkvæmdaleyfisumsókn vegna breytinga á búnaði fyrir skiljuvatnslosun á Nesjavöllum.  

• Fulltrúar Sveitarfélagsins Ölfus komu í vettvangsferð á Hellisheiði 11. maí til að skoða lagnir á yfirborði sem 
sveitarfélagið hefur veitt tímabundið leyfi fyrir. Ennfremur skoðuð framtíðar niðurdælingarsvæði við Lakahnúka, 
milli Gráuhnúka og Hverahlíðar. Þróun nýrra niðurdælingarsvæða tekur nokkur ár og er sameiginlegur skilningur 
á  þörf ON fyrir áframhaldandi tímabundin leyfi frá sveitarfélaginu. 

• Vinnuhópur um umhverfis- og leyfismál vegna 95% hreinsunar á CO2 við Hellisheiðarvirkjun hefur hafið störf. 
Áætað er að gangsetja stöðina árið 2025. 

Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 

VEITUR:   
Fráveita: Óhreinsað skólp fór í sjó við Ánanaust 18. maí í nokkrar mínútur vegna vinnu við stjórnbúnað vökvakerfis.   
Vatnsveita: Þann 4. maí kviknaði og breiddist út mikill gróðureldur í Heiðmörk. Svæðið sem brann er í suðvesturhluta 
Heiðmerkur og einungis 1 km frá vatnsbólum Veitna og Kópavogs í Vatnsendakrika. Veitur brugðust hratt við og létu 
smíða stúta sem hægt er að nota sem brunahana við Vatnsendakrika og voru vatnstankar settir á yfirfall til að verja 
þá og svæðið. Þétt samstarf var milli slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu (SHS), lögreglu, heilbrigðiseftirlits, 
vatnsveitna og Skógræktarfélags Reykjavíkur (SR) og verður áframhaldandi samstarf vegna fyrirbyggjandi aðgerða:   

• Skiltum komið upp í Heiðmörk sem unnin eru  í samráði við almannavarnir og SR. 

• Stjórnstöð vaktar gróðureld á a.m.k. klst. fresti að beiðni SHS. 

• Bakvaktamaður fer að lágmarki eina eftirlitsferð í Heiðmörk á vakt.  

• Uppfæra viðbragsætlun byggt á SÁBF kerfinu. 

• Umbótahugmyndabanki. 
Í framhaldinu verður fundað reglulega með lögreglu, heilbrigðiseftirliti, vatnsveitum og SR og verður vinnuhópur 
kallaður saman í haust til að samræma viðbragðsáætlanir. 
Rafveita undirbýr tilkynningu til Skipulagsstofnunar skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum vegna lagningar 132 kV 
háspennustrengs undir Fossvog, frá Kársnesi að Einarsnesi. Núverandi háspennustrengur (sæstrengur) er í uppnámi 
vegna framkvæmda við Fossvogsbrú. 
Hitaveita: Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 

CARBFIX: 
• Sjá „Annað“ og Umhverfis- og loftslagsvakning“ að neðan. 
 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   

• Styrkur brennisteinsvetnis undir viðmiðunarmörkum frá áramótum.  
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Loftslagsmál 
• Unnið að innleiðingu loftslagsáhættna í áhættustjórnun verkefna og reksturs samstæðunnar m.a. í hönnun. 

• Vá vegna gróðurelda, sem geta ógnað veitukerfi samstæðunnar, er staðreynd m.a. vegna loftslagsbreytinga og 
gróðursældar undanfarna áratugi. Sjá nánar að ofan um Vatnsveitu. Í Heiðmörk urðu um 60 ha eldi að bráð í 
maí samkvæmt mælingum Náttúrufræðistofnunar Íslands. Lúpínusina þakti stærsta hluta svæðisins þar var 
fjöldi gróðursettra trjátegunda. Svæðið er albrunnið. Mikill eldsmatur var í lúpínu- og grassinu og trjágróðri. 
Gera má ráð fyrir að smádýralíf og fuglar hafi orðið fyrir miklum skakkaföllum og líklegt að losun 
gróðurhúslofttegunda hafi verið mikil. https://www.ni.is/greinar/grodureldar-i-

heidmork?fbclid=IwAR3dPkTjjM1r2oYSmj5tu0yNMkhbr56QONLebsIFa-_-gEhKGWtf7nxUX5E 
 

Annað 
 

Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl:,  

• OR samstæðan sendi inn umsögn til nefndasviðs Alþingis, umhverfis- og samgöngunefndar, þann 29. apríl 
vegna frumvarps til laga um loftslagsmál (markmið um kolefnishlutleysi), 711. mál. Athugasemdirnar vörðuðu 
m.a. Carbfix aðferðina, markmið um neikvæða nettólosun, tímasetningu aðgerða og upplýsingagjöf vegna 
aðgerðaráætlunar Íslands í loftslagsmálum, fjármögnun og stuðning. Fulltrúi OR fór á fund umhverfis- og 
samgöngunefndar 25. maí og fylgdi umsögninni eftir. 

• OR samstæðan sendi inn umsögn til nefndasviðs Alþingis, umhverfis- og samgöngunefndar, þann 6. maí 
vegna frumvarps til laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana, 712. mál. Athugasemdirna vörðuðu m.a. 
hugtakið borun, viðmið vegna lengdar- og stærðarmarka leiðslna og mannvirki sem hafa þann tilgang að fanga 
CO2. Ennfremur var gerð athugasemd við skilgreiningu hugtaksins „Umsagnaraðilar“ og vakin athygli á að 
handhafar lögbundinna verkefna fái sannarlega beiðni um umsagnir þar sem við á. Veitur hafa t.d. ítrekað ekki 
fengið umsagnabeiðni vegna framkvæmda í nágrenni vatnsbóla og vatnsverndarsvæða.  
Fulltrúi OR mun fara á fund umhverfis- og samgöngunefndar 28. maí og fylgja umsögninni eftir. 

• OR samstæðan vinnur að  umsögn um drög að Vatnáætlun fyrir Ísland 2022 – 2027. 
Mat á umhverfisáhrifum: Ekkert nýtt. 
Umhverfis- og loftslagsvakning: 

• Kynning á kröfum Veitna um umhverfisvæna orkugjafa í útboðum. þann 21. apríl á ársfundi Félags 
vinnuvélaeiganda og 4. maí hjá starfshópi Reykjavíkurborgar um innkaup. 

• Í lok apríl kynnti Carbfix Coda Terminal verkefnið opinberlega. Ennfremur vakin athygli á verkefninu í þættinum 
„Hvað getum við gert?“ á RÚV og víðar. 

• Fjöldi heimsókna og fræðst um Carbfix m.a. ráðherrar, stjórnmálaflokkar og utanríkisráðherra BNA.  
• Á Workplace var sýnd myndræn framsetningum um hvernig frágangi með gróðurtofum úr lóð Vaxa í 

jarðhitagarði ON eru nýttar til að endurheimta staðargróður á fyrrum lagerplani við Sleggju. 

 

https://www.ni.is/greinar/grodureldar-i-heidmork?fbclid=IwAR3dPkTjjM1r2oYSmj5tu0yNMkhbr56QONLebsIFa-_-gEhKGWtf7nxUX5E
https://www.ni.is/greinar/grodureldar-i-heidmork?fbclid=IwAR3dPkTjjM1r2oYSmj5tu0yNMkhbr56QONLebsIFa-_-gEhKGWtf7nxUX5E
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INNGANGUR 

Stjórn OR óskaði eftir því að fá samantekt um áhrif vatnsmiðlunar Andakílsárvirkjunar á 

lífríki Skorradalsvatns og Andakílsár, sem rennur úr Skorradalsvatni. Nokkrar rannsóknir 

og úttektir hafa verið gerðar á áhrifum virkjunarinnar á einstaka þætti lífríkis vatnsins og 

árinnar en engin heildstæð úttekt hefur verið gerð. Hér eru því dregnar saman upplýsingar 

úr skýrslum, úttektum og greinargerðum sem hafa gerðar síðustu áratugi. Áhrifin eru 

flokkuð niður í fjóra megin flokka: lífríki í vatni, lífríki í ánni, land og landbrot og votlendið. 

Ekki er um að ræða tæmandi samantekt þar sem sumir þættir hafa einvörðungu verið 

skoðaðir óreglubundið. Langt er síðan rannsóknir hafa farið fram á Skorradalsvatni og er 

brýnt að gert verði nýtt mat á stöðu lífríkis og fiskistofna vatnsins. Ástand varðandi 

rannsóknir er betra við Andakílsá, fyrir neðan virkjun, þar sem fylgst hefur verið 

gaumgæfilega með ánni síðustu árin.  

Í samantektarskýrslu frá Náttúrufræðistofu Kópavogs (2003) kemur fram að frá 1970 til 

2000 voru framkvæmdar 12 líffræðirannsóknir í Skorradalsvatni þar af sex fiski rannsóknir 

og tvær rannsóknir fyrir hvert sviðið fyrir sig, botndýr, svifdýr og efna- og eðlisþætti. Tæpt 

verður helstu niðurstöðum þeirrar samantektar hér ásamt öðrum nýlegri heimildum. 

LÍFRÍKI Í VATNI 

Áhrif vatnsmiðlana á lífríki stöðuvatna eru vel þekkt erlendis frá og er ljóst að 

vatnsborðsbreytingar valda raski á umhverfi fiska og fæðuframboði. Í Skorradalsvatni eru 

náttúrulegir stofnar bleikju og hornsíla, auk urriða sem var sleppt tvívegis í vatnið; 1974 og 

1976. Ekki er talið að urriði hafi verið til staðar í vatninu fyrir þann tíma (Veiðimálastofnun 

2014). Stofn urriða í vatninu virðist vera vaxandi en nýlegar rannsóknir í Fitjaá, sem er eitt 

helsta innstreymi í Skorradalsvatn og uppeldissvæði fyrir urriða í vatninu, benda til þess 

(Sigurður Már Einarsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir, 2014). Frá náttúrunnar hendi er 

Skorradalsvatn fremur snautt af næringarefnum eins og lág rafleiðni í vatninu bendir til, en 

hún endurspeglar mögulega getu vatnakerfa til frumframleiðslu og þar með lífvænleika í 

vatnakerfum (Hilmar J. Malmquist o.fl., 2003). Samkvæmt skýrslu Náttúrufræðistofu 
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Kópavogs er fátt sem bendir til þess að bleikjustofninn í Skorradalsvatni hafi orðið fyrir 

markverðum breytingum vegna vatnsmiðlunar. Þó liggja ekki fyrir neinar beinar mælingar 

því til stuðnings og því ekki hægt að útiloka slíkt. Mjög líklegt er þó að óstöðugleiki í 

fjörubeltinu vegna vatnsmiðlunarinnar hafi áhrif á bleikjustofninn, einkum afkomumöguleika 

seiða en þau nýta fjörubeltið sem matarlind og búsvæði. Þess ber þó einnig að geta að 

bleikja hefur verið að hörfa úr vötnum víða um land vegna breytinga á loftslagi og hitafari 

og því má ekki útiloka áhrif þess einnig á bleikjuna í Skorradalsvatni. Þéttleiki botndýra í 

grýttu fjörbelti Skorradalsvatns er í lægri kantinum miðað við vötn almennt í landinu og er 

það álíka og í öðrum vötnum þar sem vatnsmiðlunar gætir en fjörubeltið er það búsvæði 

sem er undir hvað mestu álagi vegna vatnsmiðlunar. Skorradalsvatn sker sig ekki frá öðrum 

stöðuvötnum á landinu hvað varðar samsetningu tegunda og dýrhópa í fjörubeltinu, enda 

þótt þéttleiki einstakra tegunda og hópa sé lítill og í samræmi við lítinn heildarþéttleika 

botndýranna almennt í vatninu (Hilmar J. Malmquist o.fl., 2003). Fiskistofnar og lífríki í 

vatninu hafa ekki verið rannsakaðir í langan tíma og þörf er á að bæta úr því og bera saman 

við góð eldri gögn sem til þess að geta séð hvaða breytingar hafa átt sér staða síðustu tvo 

áratugi (Sigurður Már Hilmarsson, 2021 munnleg heimild).  

LÍFRÍKI Á LANDI OG LANDBROT  

Vatnsmiðlunin gerir það að verkum að tíðari og meiri yfirborðssveiflur eru á vatnsyfirborðum 

i Skorradalsvatns en væru af náttúrunnar hendi. Vatnsyfirborðið var fyrst hækkað 1947 með 

stíflumannvirki og síðan aftur 1957. Árið 1991 var síðan stíflan við Skorradalsvatn 

endurbyggð og hækkuð. Auk þessara breytinga hefur land verið að síga við vatnið (um 20 

cm) og því hefur möguleg hámarksstaða vatnsborðs hækkað um 1,3 – 1,5 síðan 1947 

(Hilmar J. Malmquist o.fl., 2003).  Þess ber að geta að síðan þetta var skrifað árið 2003 

hefur ON sett sér þrengri rekstrarmörk varðandi mögulega hámarks vatnshæð 

Skorradalsvatns og því væri nú nær að tala um 0,9 – 1,1 meter miðað við stöðuna um mitt 

ár 2021. Engu að síður getur mikil og tíð sveifla á vatnsyfirborði stuðlað að landbroti og haft 

áhrif á lífríki á landi og þá sérstaklega þegar há vatnsstaða og mikil vindstyrkur koma 

saman1. Í tengslum við sviðsmyndagreiningu fyrir verkefnið Framtíð Andakílsárvirkjun var 

Náttúrufræðistofnun Íslands beðin um að gefa álit á vatnsborðshækkunum mismunandi 

sviðsmynda og áhrifum þeirra á lífríki á landi. Í greinargerðinni, Mat á áhrifum 12 

mismunandi rekstrarsviðsmynda Andakílsárvirkjunar á gróðurfar við Skorradalsvatn 

(2020), kemur meðal annars fram að áhrif vatnsborðshækkunar er talin mun neikvæðari á 

þurrlendis vistgerðir en vistgerðir í votlendi. Í þeirri greinargerð er einnig er vitnað í úttekt 

Orkustofnunar frá 1998 Athugun á Landbroti við Skorradalsvatn en þar segir meðal annars 

að birkiskógur- og kjarr vex víða meðfram vatnsbakkanum og allmörg dæmi eru um að birki 

hafi orðið fyrir skakkaföllum vegna vatnságangs. Grafist hefur undan birkitrjám og kjarri og 

þau fallið niður, hlaðist möl upp að rótum trjánna eða hlaðist upp malarkambar innan við 

birkikjarrið og sums staðar hefur birki hreinlega drepist vegna vatnshækkunar. Nokkur 

gróðureyðing hefur orðið vegna landbrots af völdum öldurofs við bakka Skorradalsvatns 

(Skúli Víkingsson og Ingibjörg Kaldal, 1998). 

Áhrif landbrots gætir nú einkum í Fitjahlíð en það svæði er elsta sumarhúsasvæðið við 

Skorradalsvatn. Það byggðist upp að miklu leyti áður en skipulagslög voru sett á tíunda 

áratugnum en í þeim er meðal annars kveðið á um lágmarks fjarlægð bústaða frá 

 
1 Ítarlega er gert grein fyrir áhrifum og samverkun mismunandi vatnshæðar og vindstyrks í skýrslu 

Vegagerðarinnar Skorradalsvatn – Mat á öldufari (2020) sem var unnin fyrir On. 
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stöðuvötnum. Þar eru því margir bústaðir sem ná alveg út í vatnið en ekki er leyfilegt að 

byggja nærri en 50 metrar frá vatni í dag. Eigendur sumarhúsa á þessu svæði hafa sumir 

hverjir gripið til þess að setja stórgrýti í fjöruna hjá sér til þess að varna landbroti. Allnokkur 

bátaskýli eru víðs vegar við vatnið og þurfa eigendur þeirra reglulega að treysta undirstöður 

skýlanna þar sem þar grefur undan þeim vegna ágangs vatns. Í landi Grundar, í vesturenda 

Skorradalsvatns, gætir einnig áhrifa vatnsmiðlunarinnar en þar er bæði landrof og 

upphleðsla á möl sem hefur þau áhrif að skurðir stíflast og tún drena sig ekki á vorin nema 

með aðstoð vinnuvéla.  

Frá því að skýrsla Orkustofnunar (1998) var unnin hefur ekki verið fylgst skipulega með 

landbroti við vatnið fyrr en nú 2019 að On í byrjaði að láta taka loftmyndir af þeim svæðum 

sem eru helst talin vera undir álagi og kortleggja hvar virkt landbrot er svo hægt sé að 

bregðast við því.  

VOTLENDI 

Þekkt er að breytingar á vatnshæð í vötnum geta haft áhrif á grunnvatnshæð og gróðurfar 

á nálægum svæðum. Talsverðar breytingar voru á gróðri í votlendi Fitja í 

gróðurkortlagningu NÍ milli áranna 1998 og 2011 og er talið að sveiflur í vatnsborði 

Skorradalsvatns ættu að einhverju leyti þátt í því (Guðmundur Guðjónsson og Kristbjörn 

Egilsson, 2011).  Einnig voru talsverðar gróðurfarsbreytingar í votlendinu milli áranna 2011 

og 2019 og er hugsanlegt að breytingar á vatnsborði hafi að hluta til ráðið einhverju 

(Guðmundur Guðjónsson og Rannveig Thorodssen, 2019). 

Í greiningu Náttúrufræðistofnunar Íslands (2020) er talið að sveiflur á vatnsborði 

Skorradalsvatns ættu að einhverju leyti þátt í gróðurfarsbreytingum í votlendinu við Fitja við 

botn Skorradalsvatns. Aukin útbreiðsla gróðurfélagsins V11 (mýrastör í flóa) milli 

kortlagninga var t.d. rakin til þess (bls. áhrifamat sviðsmynda NÍ) 

Votlendisgróður er misþolinn gagnvart breytingum á grunnvatnshæð og geta því sveiflur á 

vatnhæð á þátt í breytingum á votlendisgróðri. Vatnsborðsbreytingar geta því haft áhrif á  

tegundasamsetningu í votlendi án teljandi breytinga á það sem vistkerfi eða þær vistgerðir 

sem eru skilgreindar innan þess en einnig geta áhrifin verið meiri á vistkerfið og leitt til 

gróðurfarsbreytinga þannig að ólíkar á vistgerði myndast í stað þeirra sem fyrir voru. Það 

fer svo eftir eðli breytinganna hvaða vistgerðir myndast. 

Í heild mætti segja að gróðureyðing í botni Skorradals frá virkjun nemi að lágmarki 4 ha en 

óvissa er mikil.  

Þann 26. maí 2021 var votlendissvæði Fitjaár í Skorradal Friðlýst.  

LÍFRÍKI Í ÁNNI OG LANDBROT VIÐ ÁNNA 

Áhrif virkjunarinnar á Andakílsá eru margvíslega. Á vissan hátt hefur Skorradalsvatn sem 

miðlunarlón þau áhrif að það jafnar út rennslissveiflur í Andakílsánni og getur þannig komið 

í veg fyrir flóð. Miðlunarlón geta einnig haft áhrif á hitastig straumvatnsins fyrir neðan. 

Stíflan við Skorradalvatn var reist 1947 og hafði varanlega áhrif á fiskistofna í efri hluta 

Andakílsár þar sem þessi hluti árinnar gat þar með ekki nýst lengur til hrygningar og 

nýliðunar fyrir laxfiska. Fitjaá er nú talin vera helsta hrygningar og uppeldissvæði fyrir 

urriðann í vatninu. 

Andakílsá fyrir neðan virkjun er vinsæl laxveiðiá. Starfsemi virkjunarinnar hefur áhrif á bæði 

lífríki í ánni sem og landbrot í henni. Miklar dægursveiflur á rennsli í ánni, vegna 

raforkuframleiðslu virkjunarinnar, geta haft neikvæð áhrif á botndýrastofna sem eru 
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aðalfæða laxaseiða í ám. Skyndilegar breytingar á rennsli árinnar geta einnig haft neikvæð 

áhrif á veiði og skapað hugsanlega hættu fyrir veiðimenn ef um mjög miklar og snöggar 

breytingar er um að ræða.  

Mikið landbrot er á bakka árinnar gengt Andakílsárvirkjun, í landi Efri-Hrepps, sem rekja 

má til nokkurra þátta tengda starfsemi virkjunarinnar. Við byggingu stöðvarhússins á 

árunum 1945-1947 voru gerðar breytingar á farvegi árinnar þar sem efni úr grunni 

stöðvarhússins var sett í árfarveginn nokkru neðan við stöðvarhúsið. Við þessa breytingu 

tók áin að beygja af leið. Við stækkun virkjunarinnar 1974 er líklegt að mikið gróft efni hafi 

borist niður í ánna, þar sem sprengt var úr klettabelti í Andakílsárfossum, sem jók enn 

fremur á breytingu árfarvegarins til hins verra. Nú, árið 2021, rennur áin í nánast í 90° 

beygju rétt fyrir neðan stöðvarhúsið og lendir beint á árbakkanum í landi Efri-Hrepps. Er 

svo komið að landbrot þar nú allt að einn til tvo metra á ári. ON vinnur að undirbúningi 

bakkavarna í landi Efri-Hrepps og stefnt er að því að fyrsti hluti framkvæmda verði lokið 

haustið 2021. 

Inntakslónið hefur einnig áhrif á bæði lífríkið í ánni sem og á landbrotið því einungis léttasti 

hluti þess set sem berst úr Skorradalsvatni og hliðarám Skarðsheiðarinnar (Kaldá, Hornsá 

og Álfsteinsá) rata alla leiðina niður í Andakílsá fyrir neðan virkjun. Grófara setið verður eftir 

í inntakslóninu og hefur safnast þar upp í langan tíma. Tilvist inntakslónsins hefur því áhrif 

á rofmátt vatnsins sem veldur enn meira landrofi þegar það kemur í gegnum virkjunina. 

Inntakslónið hefur einnig áhrif næringarefnabúskap árinnar og á samsetningu árfarvegarins 

þar sem ekki er eðlileg endurnýjun verður möl og set í henni. Þörf er á að leysa set 

uppsöfnunarvanda í inntakslóninu til framtíðar, bæði fyrir rekstur virkjunarinnar og lífríkið í 

ánni.  

Nokkur umhverfisslys hafa orðið í gegnum tíðina sem hafa haft áhrif á lífríki í ánni og 

landbrotið í landi Efri-Hrepps:  

• Áramótin 1971-1972 stíflugarður við Skorradalsvatn brast í miklu vatnsveðri, olli 

geysilegu flóði. Klak í ánni misfórst 

• 1972 Skemmdir á bökkum Andakílsár í landi Efri-Hrepps vegna flóðs 

• 1991 Jarðvegsstífla sunnan við inntakslón fer í sundur í miklu vatnsveðri 

• 1991 Vatnsþurrð í Andakílsá vegna framkvæmda við virkjunina. Laxaseyði drepast. 

• 2017 Umhverfisslys. Seti hleypt um botnloku inntakslóns niður í Andakílsá. Veldur 

tjóni á uppeldisstöðum og búsvæðum í ánni. Eins árs laxaseyði drepast alveg í 

þessum atburði.  

 

Eftir umhverfisslysið 2017 hefur ON unnið að uppbyggingu árinnar í samstarfi við 

sérfræðinga Hafrannsóknarstofnunar, Veiðifélag Andakílsár og landeigendur og er áin að 

ná fullum styrk að nýju. Virk vöktun er með ánni og verður næstu árin.  

 

Vert er að minnast á að Andakílsárvirkjun tryggir, skv. samningi við Veiðifélag Andakílsár, 

lágmarksvatnsrennsli (2,23 m3/s) í Andakílsá, fyrir neðan virkjun, allt árið í kring. Þessu 

fyrirkomulagi var komið á árið 1991 og tryggir Veiðifélaginu ákveðin rekstrarskilyrði sem og 

tryggir vatn fyrir lífríkið í ánni. Þetta fyrirkomulag er þó ekki gallalaust og það getur reynt á 

það á sumrin. Ef vorið er þurrt og vatnsstaða lítil í Skorradalsvatni þá hefur komið upp sú 

staða að Skorradalsvatn er lækkað niður fyrir það sem telst vera eðlileg mörk lífríkisins 

(61,60 m.y.s) til þess tryggja vatn í ánna. Með loftlagsbreytingum er von á meiri öfgum í 

veðurfari og mjög þurr sumur gætu orðið raunin. Því gæti þurft að meta, með aðkomu 
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náttúru- og fiskifræðinga, mismunandi hagsmuni lífríkisins í og við Skorradalvatn annars 

vegar og í og við Andakílsána hins vegar.  

AÐ LOKUM 

Í Aðalskipulagi Skorradalshrepps kemur fram að landnýting skuli vera á forsendum 

sjálfbærrar þróunar og er það eitt af meginmarkmiðum hreppsins að: 

,,ná samningum við Andakílsárvirkjun um minni yfirborðssveiflur í 

Skorradalsvatni og vinna að endurheimt Andakílsár til fiskgengdar” (þarna er 

verið að meina Andakílsá ofan virkjunar). 

 

Eins og sjá má af ofangreindu þá eru miklar sveiflur á yfirborði Skorradalsvatns og rennsli 

Andakílsár neikvæð fyrir lífríki vatnsins og árinnar og ekki í anda sjálfbærrar þróunar og því 

mikilvægt að takmarka, eins og mögulegt er, sveiflur út fyrir það sem náttúrulegt er fyrir 

vatnið. Mikilvægt er einnig að leysa uppsöfnun sets í inntakslóni Andakílsárvirkjunar til 

frambúðar bæði fyrir rekstur virkjunarinnar og lífríki Andakílsár. 
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                                                                            1   EBQ-510-02 


MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 


Sendandi: Íris Lind Sæmundsdóttir, lögmaður  


Dagsetning: 28. maí 2021 


Efni: Rýni persónuverndarstefnu 2021 
 


 


Persónuverndarstefna Orkuveitu Reykjavíkur er svohljóðandi :  


Öll meðferð Orkuveitu Reykjavíkur (OR) á persónuupplýsingum lýtur lögum um persónuvernd 
og vinnslu persónuupplýsinga og reglum sem settar eru samkvæmt þeim. OR gætir þess að öll 
vinnsla persónuupplýsinga innan fyrirtækisins sé í samræmi við framangreind lög og framfylgir 
því að vinnsluaðilar sem fá aðgang að persónuupplýsingum fylgi þeim einnig. 


OR upplýsir einstaklinga um þá vinnslu persónuupplýsinga sem á sér stað á vegum fyrirtækisins 
og í hvaða tilgangi hún er unnin. OR tryggir að vinnsla fari ekki fram í öðrum tilgangi en upplýst 
hefur verið um nema með fullri vitneskju hlutaðeigandi og fullnægjandi heimild samkvæmt 
persónuverndarlögum. 


Einstaklingar geta óskað upplýsinga um vinnslu sem á sér stað hjá OR og varðar þá sjálfa. Þeir 
geta andmælt henni telji þeir að hún samræmist ekki gildandi lögum og reglum og eftir atvikum 
krafist þess að rangar, villandi eða ófullkomnar persónuupplýsingar verði leiðréttar eða eytt. 


Stefnan var samþykkt í stjórn OR þann 25. maí 2020 og var þá samþykkt óbreytt frá árinu 
á undan. Stefnan er samhljóða í samstæðu OR en henni til fyllingar er greinargerð sem er 
sértæk fyrir hvert félag og tekur mið af eðli starfsemi og verkefnum hvers um sig. Stefnurnar 
ásamt greinargerðum eru birtar á heimasíðum félaganna. Ekki er talin þörf á að gera 
breytingar á persónuverndarstefnu OR að sinni.  


Vinnsla persónuupplýsinga frá síðustu rýni stefnunnar hefur gengið vel og engar kvartanir 
hafa borist  á árinu 2020-2021. Þrátt fyrir það er mikilvægt að sofna ekki á verðinum enda 
mikið í húfi, bæði orðsporslega og fjárhagslega enda geta sektir vegna brota á 
persónuverndarlögum numið allt að 4% af árlegri heildarveltu fyrirtækis/samstæðu. Það er 
því sífelluverkefni innan samstæðunnar að tryggja reglubundna fræðslu starfsfólks þannig 
að það sé vel upplýst og meðvitað um hvað ber að varast. Á komandi hausti er stefnt að 
því að persónuverndarfulltrúi samstæðunnar haldi námskeið í anda þess sem hann hélt 
árið 2018 fyrir starfsfólk og mæltist afar vel fyrir. Þá er að fara í hönd skoðun 
persónuverndarfulltrúa á stöðu persónuverndarmála í samstæðunni en hún tekur til þrettán 
atriða. Lögfræðimál hafa fengið til liðs við sig laganema sem mun vera einingunni innan 
handar í skoðuninni. Skoðunin fer þannig fram að OR leggur fram samantekt um  stöðu 
þeirra atriða sem skoðuð eru auk þess að framvísa gögnum og svara spurningum um þau 
atriði sem kunna að vera óljós eða kalla á frekari skoðun að mati persónuverndarfulltrúa 
hverju sinni. Skoðuninni mun svo ljúka með skýrslu um stöðu mála. Vænta má að skoðunin 
geti nýst samstæðunni við að varpa ljósi á stöðu persónuverndarmála hjá OR og hvort og 
þá hvar úrbóta sé þörf.   


- ÍLS 
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 


Dagsetning: 27.5.2021  


Auðlindamælikvarðar 


Markmið auðlindamælikvarða er að draga fram skýra mynd af stöðu auðlinda, varpa ljósi á það sem 
mætti betur fara og að draga fram þörf fyrir fjárfestingar í viðkomandi veitum eða virkjunum. Þeir eru 
uppfærðir tvisvar á ári. 


Neysluvatn og lághiti 


Ákveðið var að skipta yfir í svokallað umferðaljósakerfi í auðlindamælikvarða neysluvatns og lághita 
þar sem hver liður getur ýmist fengið rautt, gult eða grænt ljós og hverri veitu skipt niður í mismunandi 
auðlindasvæði þegar það á við. Þessi framsetning auðveldar að draga fram ástand hverrar auðlindar 
fyrir í stað þess að gefa heildareinkunn fyrir veituna eins og áður var gert.  


Auðlindamælikvarðar fyrir vatnsveitur eru sýndir í töflu 1 og fyrir hitaveitur í töflu 2. Skilgreiningar á 
auðlindamælikvörðunum eru í viðauka. 


Tafla 1. Auðlindamælikvarðar fyrir vatnsveitur maí 2021 
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Tafla 2. Auðlindamælikvarðar fyrir hitaveitu maí 2021 


 


 


Háhiti 


Auðlindamælikvarði fyrir háhitaauðlindir skiptist í tvo flokka; Heilbrigði auðlinda í dag og Horft til 
framtíðar. Skilgreiningar á einkunnargjöfum hvers undirflokks má finna í viðauka. 


Hellisheiði 


Staðan á Hellisheiði er að mestu leyti óbreytt frá seinustu uppfærslu. Helstu breytingar eru að jákvæð 
þróun er í áhrif niðurdælingar og útlit fyrir að einkunnin verði hækkuð á næstunni en neikvæð í 
rannsóknir og þróun nýrra svæða. Einkunin fyrir rannsóknir og þróun á nýjum svæðum til framtíðar 
var lækkuð úr fimm í þrjá í þessari uppfærslu. Til er áætlun um rannsóknir til næstu 10 ára og lengur 
og búið að vinna í yfirborðsrannsóknum en erfitt er að segja fyrir um hvenær muni koma til 
framkvæmda vegna óvissu varðandi afgreiðslu 3. áfanga rammaáætlunar frá Alþingi. Þessi staða er 
alvarleg og er farin að hindra æskilegan framgang verkefna. 
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Mynd 1: Auðlindamælikvarði fyrir auðlindir Hellisheiðarvirkjunar. Samanburður á samantekt frá hausti 2020 og vori 2021. 


Nesjavallavirkjun 


Staðan á Nesjavöllum er óbreytt frá seinustu uppfærslu að undanskildum rannsóknum og þróun á 
nýjum svæðum af sömu ástæðu og dregið er niður fyrir þann þátt á Hellisheiði.  


 


 


Mynd 2: Auðlindamælikvarði fyrir auðlindir Nesjavallavirkjunar. Samanburður á samantekt frá hausti 2020 og vori 2021. 
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Viðauki 1. Skilgreiningar auðlindamælikvarða 


 


Vatnsveitur: 


 
FLOKKUR LEIÐBEININGAR VARÐANDI EINKUNNAGJÖF 


FORÐASTAÐA Er til nægur virkaður forði í veitu til næstu 20 ára miðað við 
eftirspurnarspá forðastýringaráætlunar? 


GÆÐI 
Hafa öll reglubundin sýni undanfarna 6 mánuði staðist 
neysluvatnsreglugerð og ekki komið upp vandamál tengd gruggi? 
Frávik sem skýrast af framkvæmdum í dreifikerfi eru undanskilin. 


GÖGN 
Er gögnum safnað um upptekt og vatnshæð ef um borholur er að 
ræða? 


ÓGNIR Í VATNSVERND 


Brunnsvæði er skilgreint fyrir veituna og inni á skipulagi og í Luksjá 


Ekkert skipulagt húsdýrahald er innan brunnsvæðis/grannsvæðis 


Engin óþarfa umferð vélknúinna tækja er innan 
vatnsverndarsvæðis 


Ástand vatnstökumannvirkja er fullnægjandi 


 


Hitaveitur: 
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Háhiti: 


 


Flokkur Undirflokkur 5 – góð staða 3 – varhugaverð staða 1 – alvarleg staða


Vermi


Vegið meðalvermi unnins vökva 


hærra en 1400 kJ/kg og árlegar 


breytingar minni en 50 kJ/kg


Vegið meðalvermi unnins vökva lægra 


en 1400 kJ/kg eða árlegar breytingar 


meiri en 50 kJ/kg


Vegið meðalvermi unnins vökva 


lægra en 1400 kJ/kg og árlegar 


breytingar meiri en 50 kJ/kg


Vinnsluþéttleiki


Massavinnsla minni en 200 kg/s/km
2 


og meðalmassavinnsla á svæðinu 


minni en 50 kg/s/km
2


Massavinnsla meiri en 200 kg/s/km
2 


eða meðalmassavinnsla á svæðinu 


meiri en 50 kg/s/km
2


Massavinnsla meiri en 200 kg/s/km
2 


og meðalmassavinnsla á svæðinu 


meiri en 50 kg/s/km
2


Þrýstiniðurdráttur
Árlegur niðurdráttur í eftirlitsholum 


minni en 1,5 bar 


Árlegur niðurdráttur meiri en 1,5 bar í 


einni eftirlitsholu


Árlegur niðurdráttur meiri en 1,5 bar 


í tveimur eftirlitsholum eða fleiri


Hiti í kerfinu
Árleg kólnun í eftirlitsholum minni en 


1°C og árleg meðalkólnun kvars-


hitamælis s.l. 5 ár minni en 1°C 


Árleg kólnun í eftirlitsholum meiri en 


1°C eða árleg meðalkólnun kvars-


hitamælis s.l. 5 ár meiri en 1°C


Árleg kólnun í eftirlitsholum meiri en 


1°C og árleg meðalkólnun kvars-


hitamælis s.l. 5 ár meiri en 1°C


Áhrif niðurdælingar
Niðurdæling á sér stað án neikvæðra 


áhrifa á auðlind og 


umhverfi/samfélag.


Niðurdæling veldur neikvæðum 


áhrifum á auðlind eða 


umhverfi/samfélag. 


Niðurdæling hefur neikvæð áhrif á 


auðlind og umhverfi/samfélag. 


Staða vatnsbóls
Gæði, forði og aðgengi tryggð til 


langrar framtíðar


Líkur eru á að vinnsla sé of ágeng, 


gæði vatns hafa minnkað eða 


vatnsbólum stafar ógn af 


framkvæmdum, starfsemi eða 


umferðar


Vatnsból stendur ekki undir 


núverandi vinnslu til framtíðar eða 


viðvarandi gæðavandamál


Forði til 10 ára


Spáreikningar gefa til kynna að 


núverandi vinnsla standi undir sér til 


10 ára að teknu tilliti til fyrirliggjandi 


aðgerða í orkuöflun og niðurdælingu 


Spáreikningar gefa til kynna að 


núverandi vinnsla standi ekki undir sér 


eða að fyrirliggjandi aðgerðir í 


orkuöflun og niðurdælingu dugi ekki til 


að bæta úr stöðunni 


Spáreikningar gefa til kynna að 


núverandi vinnsla standi ekki undir 


sér og að fyrirliggjandi aðgerir í 


orkuöflun og niðurdælingu dugi ekki 


til að bæta úr stöðunni


R&Þ verkefni til 


framtíðar


Rannsókna- og þróunaráætlun til 10 


ára eða lengur er til staðar og unnið 


er eftir henni. Verkefni eru í 


orkunýtingarflokki í samþykktri 


rammaáætlun.


Rannsókna- og þróunaráætlun til 10 


ára eða lengur er til staðar. Ekki er 


unnið eftir henni eða verkefni eru ekki 


í orkunýtingarflokki í samþykktri 


rammaáætlun.


Rannsókna- og þróunaráætlun til 10 


ára eða lengur er ekki til staðar eða 


verkefni eru ekki til umfjöllunar í 


rammaáætlun.
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MINNISBLAÐ 
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 306 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra OR 


Dagsetning: 27. maí 2021  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 31. mai 2021. Staða þriggja árangursmælikvarða sem 
falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 


 


Opinber leyfi OR, ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt 
 


ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:  
Árbæjarlón. Ekkert nýtt. 
Fiskgengd um Árbæjarstíflu. OR hefur fengið leyfi frá Fiskistofu til að bæta fiskgengd um norðurhluta stíflunnar. 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR:  
Andakílsárvirkjun. Fundur í júní með hagmunaaðilum í Skorradal og við Andakílsá til að ná sátt um vatnshæð. 
Nesjavallavirkjun: 


• Losun á yfirborð 11. maí vegna stöðvunar á varmastöðvegna viðhalds Veitna við heitavatnstanka á 
Reynisvatnsheiði. Losun um 300 kg/s til 29. maí.  


• Vegna úrkomuatburðar 15. apríl í Henglinum voru tekin vatssýni úr neysluvatni í Nesjvallavirkjun og ION hóteli 
til að vakta gerlamengun. Örverur mældust í neysluvatni virkjunarinnar. Í seinni sýnatöku uppfylltu sýni kröfur. 
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands krefst úrbóta og verður lindarveitan aftengd frá neysluvatni ION hótels og virkjunar.  


Hellisheiðarvirkjun. Losun á yfirborð 11. maí vegna stöðvunar lágþrýstiveitu. Losun um 350 kg/s til 27. maí.  
Samskipti við hagsmunaaðila. Fundur haldinn með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana 20. apríl, fjallað um 
niðurrennslismál á Nesjavöllum og skipulagsmál í tengslum við nýtingarleyfi virkjunarinnar.  
Leyfi:  


• Heilbrigðiseftirlit Suðurlands vinnur að endurnýjun starfsleyfis Nesjavallavirkjunar og fyrir Sleggjubeinsnámu. 


• Unnið að framkvæmdaleyfisumsókn vegna breytinga á búnaði fyrir skiljuvatnslosun á Nesjavöllum.  


• Fulltrúar Sveitarfélagsins Ölfus komu í vettvangsferð á Hellisheiði 11. maí til að skoða lagnir á yfirborði sem 
sveitarfélagið hefur veitt tímabundið leyfi fyrir. Ennfremur skoðuð framtíðar niðurdælingarsvæði við Lakahnúka, 
milli Gráuhnúka og Hverahlíðar. Þróun nýrra niðurdælingarsvæða tekur nokkur ár og er sameiginlegur skilningur 
á  þörf ON fyrir áframhaldandi tímabundin leyfi frá sveitarfélaginu. 


• Vinnuhópur um umhverfis- og leyfismál vegna 95% hreinsunar á CO2 við Hellisheiðarvirkjun hefur hafið störf. 
Áætað er að gangsetja stöðina árið 2025. 


Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 


VEITUR:   
Fráveita: Óhreinsað skólp fór í sjó við Ánanaust 18. maí í nokkrar mínútur vegna vinnu við stjórnbúnað vökvakerfis.   
Vatnsveita: Þann 4. maí kviknaði og breiddist út mikill gróðureldur í Heiðmörk. Svæðið sem brann er í suðvesturhluta 
Heiðmerkur og einungis 1 km frá vatnsbólum Veitna og Kópavogs í Vatnsendakrika. Veitur brugðust hratt við og létu 
smíða stúta sem hægt er að nota sem brunahana við Vatnsendakrika og voru vatnstankar settir á yfirfall til að verja 
þá og svæðið. Þétt samstarf var milli slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu (SHS), lögreglu, heilbrigðiseftirlits, 
vatnsveitna og Skógræktarfélags Reykjavíkur (SR) og verður áframhaldandi samstarf vegna fyrirbyggjandi aðgerða:   


• Skiltum komið upp í Heiðmörk sem unnin eru  í samráði við almannavarnir og SR. 


• Stjórnstöð vaktar gróðureld á a.m.k. klst. fresti að beiðni SHS. 


• Bakvaktamaður fer að lágmarki eina eftirlitsferð í Heiðmörk á vakt.  


• Uppfæra viðbragsætlun byggt á SÁBF kerfinu. 


• Umbótahugmyndabanki. 
Í framhaldinu verður fundað reglulega með lögreglu, heilbrigðiseftirliti, vatnsveitum og SR og verður vinnuhópur 
kallaður saman í haust til að samræma viðbragðsáætlanir. 
Rafveita undirbýr tilkynningu til Skipulagsstofnunar skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum vegna lagningar 132 kV 
háspennustrengs undir Fossvog, frá Kársnesi að Einarsnesi. Núverandi háspennustrengur (sæstrengur) er í uppnámi 
vegna framkvæmda við Fossvogsbrú. 
Hitaveita: Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 


CARBFIX: 
• Sjá „Annað“ og Umhverfis- og loftslagsvakning“ að neðan. 
 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   


• Styrkur brennisteinsvetnis undir viðmiðunarmörkum frá áramótum.  
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Loftslagsmál 
• Unnið að innleiðingu loftslagsáhættna í áhættustjórnun verkefna og reksturs samstæðunnar m.a. í hönnun. 


• Vá vegna gróðurelda, sem geta ógnað veitukerfi samstæðunnar, er staðreynd m.a. vegna loftslagsbreytinga og 
gróðursældar undanfarna áratugi. Sjá nánar að ofan um Vatnsveitu. Í Heiðmörk urðu um 60 ha eldi að bráð í 
maí samkvæmt mælingum Náttúrufræðistofnunar Íslands. Lúpínusina þakti stærsta hluta svæðisins þar var 
fjöldi gróðursettra trjátegunda. Svæðið er albrunnið. Mikill eldsmatur var í lúpínu- og grassinu og trjágróðri. 
Gera má ráð fyrir að smádýralíf og fuglar hafi orðið fyrir miklum skakkaföllum og líklegt að losun 
gróðurhúslofttegunda hafi verið mikil. https://www.ni.is/greinar/grodureldar-i-


heidmork?fbclid=IwAR3dPkTjjM1r2oYSmj5tu0yNMkhbr56QONLebsIFa-_-gEhKGWtf7nxUX5E 
 


Annað 
 


Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl:,  


• OR samstæðan sendi inn umsögn til nefndasviðs Alþingis, umhverfis- og samgöngunefndar, þann 29. apríl 
vegna frumvarps til laga um loftslagsmál (markmið um kolefnishlutleysi), 711. mál. Athugasemdirnar vörðuðu 
m.a. Carbfix aðferðina, markmið um neikvæða nettólosun, tímasetningu aðgerða og upplýsingagjöf vegna 
aðgerðaráætlunar Íslands í loftslagsmálum, fjármögnun og stuðning. Fulltrúi OR fór á fund umhverfis- og 
samgöngunefndar 25. maí og fylgdi umsögninni eftir. 


• OR samstæðan sendi inn umsögn til nefndasviðs Alþingis, umhverfis- og samgöngunefndar, þann 6. maí 
vegna frumvarps til laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana, 712. mál. Athugasemdirna vörðuðu m.a. 
hugtakið borun, viðmið vegna lengdar- og stærðarmarka leiðslna og mannvirki sem hafa þann tilgang að fanga 
CO2. Ennfremur var gerð athugasemd við skilgreiningu hugtaksins „Umsagnaraðilar“ og vakin athygli á að 
handhafar lögbundinna verkefna fái sannarlega beiðni um umsagnir þar sem við á. Veitur hafa t.d. ítrekað ekki 
fengið umsagnabeiðni vegna framkvæmda í nágrenni vatnsbóla og vatnsverndarsvæða.  
Fulltrúi OR mun fara á fund umhverfis- og samgöngunefndar 28. maí og fylgja umsögninni eftir. 


• OR samstæðan vinnur að  umsögn um drög að Vatnáætlun fyrir Ísland 2022 – 2027. 
Mat á umhverfisáhrifum: Ekkert nýtt. 
Umhverfis- og loftslagsvakning: 


• Kynning á kröfum Veitna um umhverfisvæna orkugjafa í útboðum. þann 21. apríl á ársfundi Félags 
vinnuvélaeiganda og 4. maí hjá starfshópi Reykjavíkurborgar um innkaup. 


• Í lok apríl kynnti Carbfix Coda Terminal verkefnið opinberlega. Ennfremur vakin athygli á verkefninu í þættinum 
„Hvað getum við gert?“ á RÚV og víðar. 


• Fjöldi heimsókna og fræðst um Carbfix m.a. ráðherrar, stjórnmálaflokkar og utanríkisráðherra BNA.  
• Á Workplace var sýnd myndræn framsetningum um hvernig frágangi með gróðurtofum úr lóð Vaxa í 


jarðhitagarði ON eru nýttar til að endurheimta staðargróður á fyrrum lagerplani við Sleggju. 


 



https://www.ni.is/greinar/grodureldar-i-heidmork?fbclid=IwAR3dPkTjjM1r2oYSmj5tu0yNMkhbr56QONLebsIFa-_-gEhKGWtf7nxUX5E

https://www.ni.is/greinar/grodureldar-i-heidmork?fbclid=IwAR3dPkTjjM1r2oYSmj5tu0yNMkhbr56QONLebsIFa-_-gEhKGWtf7nxUX5E
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) 
Greinargerð 


Tilurð verkefnis: 


Innri endurskoðun og endurskoðunarnefnd Orkuveitu Reykjavíkur (OR) hafa gert athugasemd við 
núverandi skipan stjórna dótturfélaga OR. 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ákvað að fela óháðum aðila að gera úttekt á kostum og göllum mismunandi 
samsetningar stjórna dótturfélaga í því skyni að tryggja óhæði stjórnarmanna, og að markmiðum stefnu 
samstæðunnar og eigendasamnings verði sem best náð. Í framhaldi hafði Brynhildur Davíðsdóttir, 
formaður stjórnar OR, samband við Jón Gunnar Borgþórsson hjá JGB, ráðgjöf og bókhald slf., og óskaði 
skoðunar samkvæmt ofangreindu. 


Undirritun verksamnings og trúnaðaryfirlýsingar er gerð þann 23. febrúar og voru eftirfarandi gögn send 
undirrituðum í framhaldi: 


• Úttektarskýrsla um vinnustaðamenningu og mannauðsmál hjá OR: 
o „vinnustadarmenning_og_mannaudsmal_hja_or_-_november_2018_ie_8rDWlbl.pdf“ 


• Skilagrein Helgu Jónsdóttur til stjórnar, 26.11. 2018 
• Bréf endurskoðunarnefndar, dags. 23. september 2020 um skipan stjórna dótturfélaga 
• Minnisblað um skipan stjórna dótturfélaga, dags. 26. október 2020 
• Tillaga varðandi skipan stjórna dótturfélaga, dags. 23. nóvember 2020 
• Skýrsla Deloitte um „Governance in Subsidiaries“ 
• Vinnustaðamenning og mannauðsmál hjá OR – eftirfylgni IE19110005 frá mars 2020 


 
Verkefnið eins og það er skilgreint í samningi: 


Verktaki skal leggja mat á: 


1. …kosti og galla þess að í stjórn dótturfélaga sitji aðeins aðilar sem ekki eru jafnframt starfsmenn 
samstæðunnar. 


2. …kosti og galla þess að í stjórn dótturfélaga sitji 3 stjórnarmenn sem teljist ótengdir 
samstæðunni að öðru leyti, þ.e. ekki starfsmenn samstæðunnar, og 2 stjórnarmenn sem séu 
einnig starfsmenn samstæðunnar. 


3. …kosti og galla þess að í stjórn dótturfélaga sitji 2 stjórnarmenn sem teljist ótengdir sam-
stæðunni að öðru leyti, þ.e. ekki starfsmenn samstæðunnar, og 3 stjórnarmenn sem séu einnig 
starfsmenn samstæðunnar. 


4. …í tilvikum stjórnar sem sé bæði samsett af starfsmönnum samsteypunnar og ótengdum aðilum 
verði metnir kostir og gallar þess úr hvorum hópnum um sig stjórnarformaður komi, einnig með 
tilliti til hvort hann tilheyri ofangreindum 2ja eða 3ja manna hópi. 


5. …þá er þess óskað að skoðað verði hvort sérstök rök mæli með því eða gegn að mismunandi 
forsendur gildi fyrir samsetningu stjórnar dótturfélags sem fer með sérleyfisrekstur samstæð-
unnar annars vegar og samkeppnisrekstur hins vegar m.t.t. hvort stjórnarmenn skuli koma úr 
hópi starfsmanna samstæðunnar eða ekki og hvernig sú samsetning ætti að vera, ef frábrugðin 
öðrum dótturfélögum. 
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Markmið 


Út frá ofangreindu má ætla að markmið verkefnisins sé að: „Skapa aukna yfirsýn og bæta ákvörðunar-
grundvöll varðandi samsetningu stjórna OR og dótturfélaga m.t.t. tryggingar óhæðis stjórnarmanna í 
samhengi við stefnu samstæðunnar og ákvæði eigendasamningsins“. 


Góðir stjórnarhættir 


Ekki er farið sérstaklega yfir sérstöðu OR sem félags enda hefur henni verið gerð góð skil í öðrum 
úttektum og/eða skýrslum, m.a. frá innra eftirliti og innri endurskoðun. Ástæða þykir hins vegar til að 
leggja nokkurn grunn að þeim þankagangi sem viðhafður er í greinargerðinni/skýrslunni með tilvitnunum 
í og umfjöllunum um helstu strauma og stefnur og það sem talið er einkenna góða stjórnarhætti. 


Í umfjöllun um góða stjórnarhætti er jafnan vísað sterkt til ákvæða leiðbeininga1 þeirra sem Viðskiptaráð, 
Samtök atvinnulífsins og Nasdaq á Íslandi hafa gefið út, nú síðast í febrúar í ár. 


Endurskoðun leiðbeininganna var unnin með víðtæku samráði mikils fjölda aðila hér innanlands auk þess 
sem lagt var upp úr því að tryggja að leiðbeiningarnar væru í samræmi við alþjóðlega staðla og þróun. 


Í leiðbeiningunum, hlutafélagalögum og almennt í fræðilegri umfjöllun um störf og fyrirkomulag stjórna 
hefur um allangt skeið verið grundvallaratriði að greina skýrt á milli starfa og aðkomu eigenda/hluthafa, 
stjórnar og stjórnenda að starfsemi félaga. 


Í nýjustu útgáfu leiðbeininganna er þetta orðað svo2: 


Rétt er að hafa í huga að samkvæmt hlutafélagalögum skulu vald og ábyrgð innan fyrirtækja skipt-
ast í þrjá meginþætti, hluthafafund, stjórn og framkvæmdastjóra. Vald og áhrif hluthafa tak-
markast þannig við hluthafafund en stjórn félags sækir umboð sitt til fundarins og fer með stjórn 
félagsins á milli hluthafafunda. Það er síðan á ábyrgð stjórnar að ráða framkvæmdastjóra 
félagsins (einn eða fleiri) og kalla hann til ábyrgðar varðandi rekstur félagsins. Framkvæmdastjóri 
ber ábyrgð á daglegum rekstri félagsins og skal í þeim efnum fara eftir stefnu og fyrirmælum 
stjórnar. 
Góðir stjórnarhættir snúast öðru fremur um að skipting valds og ábyrgðar sé með þeim hætti sem 
þrískipting hlutafélagaformsins gerir ráð fyrir, skýr mörk séu á milli vald- og ábyrgðarsviðs hvers 
þáttar og að aðilar hlutist ekki til um málefni sem eru á forræði annars aðila. 


Mikilvægt er að líta til skilnings þess sem lagður er í hvaða fyrirtækjum/félögum er ætlað að fylgja leið-
beiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Samkvæmt leiðbeiningunum er þeim… 


 „…sérstaklega beint að fyrirtækjum sem falla undir hugtakið eining tengd almannahagsmunum. 
Vegna breytinga á lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 og lögum um ársreikninga nr. 3/2006 
nær nú hugtakið til fleiri fyrirtækja en í síðustu útgáfu leiðbeininganna. Með hugtakinu er vísað til 
einingar sem er í rekstri og má almennt telja að sé þjóðhagslega mikilvæg. Þannig teljast til þeirra 
fyrirtæki með verðbréf sín skráð á skipulegum markaði, lífeyrissjóðir, lánastofnanir, vátrygginga-
félög auk tiltekinna sjávarútvegsfyrirtækja, stóriðjufyrirtækja, orkufyrirtækja, flugfélaga, 
fjarskiptafélaga og skipafélaga í millilandaflutningum. Þá er vakin athygli á nýjum skyldum 
fyrirtækja sem teljast stór í skilningi laganna og móðurfélaga stórra samstæðna í 66. gr. laganna. 
Rétt er að geta þess að fjármálafyrirtækjum og vátryggingafélögum ber lagaskylda til að fylgja 
viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.“ (bls. 6) 


 
1 https://leidbeiningar.is/ 
2 Bls. 6 í .pdf útgáfu nýjustu útgáfunnar 
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Neðanmáls á sömu blaðsíðu kemur eftirfarandi fram: 


„Samkvæmt lögum nr. 94/2019 um endurskoðendur, sbr. lög. nr. 3/2006 um ársreikninga eru 
einingar tengdar almannahagsmunum; a) lögaðilar sem eru með skráð lögheimili á Íslandi og hafa 
verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins, í 
aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum; b) lífeyrissjóðir sem hafa 
fullgilt starfsleyfi; c) lánastofnanir skv. lögum um fjármálafyrirtæki; d) félög sem hafa starfsleyfi til 
að reka vátryggingarstarfsemi skv. lögum um vátryggingarstarfsemi, e) lögaðili sem á fiskiskip 
með aflahlutdeild samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða og lögum um fiskveiðar utan lögsögu 
Íslands og telst vera stórt félag í (skilningi d-liðar 11. tölul. 2. gr.), sem og lögaðili sem hefur 
rekstrarleyfi samkvæmt lögum um fiskeldi og telst vera stórt félag, f) stórnotandi, dreifiveita eða 
flutningsfyrirtæki samkvæmt skilgreiningum raforkulaga, sem telst vera stórt félag, g) lögaðili sem 
hefur flugrekstrarleyfi samkvæmt lögum um loftferðir og telst vera stórt félag, h) lögaðili sem 
hefur leyfi til rekstrar fjarskiptanets samkvæmt lögum um fjarskipti og telst vera stórt félag og i) 
lögaðili sem sinnir farmflutningum samkvæmt siglingalögum og telst vera stórt félag.“ 


Af því sem að framan er rakið má vera ljóst að OR að meðtöldum dótturfyrirtækjum falla undir þann hóp 
sem leiðbeiningunum er beint sérstaklega að. Ekki þar fyrir, leiðbeiningarnar þykja mjög góður vegvísir 
fyrir stjórnir allflestra félaga þó minni séu – ekki síst þar sem „fylgið eða útskýrið“ reglan veitir ákveðið 
svigrúm til frávika frá þeim. 


Hlutverk stjórna 


Þegar fjallað er um samsetningu stjórnar fer ekki hjá því að rifja þurfi upp hver talin eru helstu hlutverk 
hennar. Aftur er leitað í smiðju leiðbeininganna, en þar segir að þau séu eftirfarandi (bls. 16): 


• Að fara með æðsta vald í málefnum félags milli hluthafafunda, stuðla að viðgangi félagsins og 
hafa eftirlit með daglegum rekstri þess. Skal stjórnin leggja reglulega mat á frammistöðu 
stjórnenda félagsins og það hvernig stefnumótun félagsins er hrint í framkvæmd 


• Að hafa forystu, ásamt framkvæmdastjóra, um að móta stefnu, setja markmið og skilgreina 
áhættuviðmið félagsins bæði til skemmri og lengri tíma 


• Að koma á virku kerfi innra eftirlits. Í því felst m.a. að fyrirkomulag innra eftirlits sé formlegt, 
skjalfest og að virkni þess sé sannreynd reglulega 


• Að sjá um að hagsmuna allra hluthafa sé ávallt gætt. Skal stjórnin koma jafnt fram við alla 
hluthafa í sama hlutaflokki og gæta jafnræðis milli þeirra 


• Að sjá til þess að félagið starfi í samræmi við gildandi lög og reglur 
• Að hafa með höndum ráðningu og uppsögn framkvæmdastjóra félagsins3 


 
Almennt er gengið út frá því að stjórn skuli vera hvetjandi, en veita jafnframt starfi félagsins og skipulagi 
aðhald. 
 
Hlutverk stjórna eru allflest hin sömu í fyrirtækjasamstæðum4 en flækjustigið ennþá hærra og erfiðara 
að viðhalda gegnsæi samfara flóknara skipulagi. Nýjar áskoranir líta dagsins ljós, s.s. að ákvarða hvort 
tryggð og helgun stjórnarmanna eigi að vera við dótturfyrirtækið, eigandann og eða við samstæðuna5. 


 
3 Það er ástæða til að benda á að ekki er sérstaklega minnst á að innifalið í fyrsta liðnum og þeim síðasta er það mikilvæga verkefni að setja 
fram áætlun um hver skuli taka við starfi forstjóra/framkvæmdastjóra, ef og þegar til þess kemur. 
4 Sørenson (2018), The Duties and Responsibilities of Boards in Company Groups, p. 5. 
5 https://www.oecd-ilibrary.org//sites/859ec8fe-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/859ec8fe-
en&_csp_=4b849e35212422a5d4105067181d1034&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e1818 



https://www.oecd-ilibrary.org/sites/859ec8fe-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/859ec8fe-en&_csp_=4b849e35212422a5d4105067181d1034&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e1818

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/859ec8fe-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/859ec8fe-en&_csp_=4b849e35212422a5d4105067181d1034&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e1818
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Samsetning stjórna 


Allajafna er miðað við að stærð og samsetning stjórnar þurfi að ráðast af aðstæðum innan og utan 
félagsins á hverjum tíma og starf hennar skuli einkennast af heilindum og skilvirkni. 


Í leiðbeiningunum og í lögum um hlutafélög og einkahlutafélög er vikið að þessum þáttum og gerð krafa 
um fjölbreytni í samsetningu stjórna varðandi lýðfræðilegar breytur ásamt því að ekki vanti upp á 
reynslu, menntun og faglegan bakgrunn.6 Málefnið hefur verið rannsakað all ítarlega og samhljómur um 
að fjölbreyttar stjórnir skili meiri virkni í stjórnarstafi, ferskari sýn og ríkari hugmyndaauðgi. Stjórnir 
samsettar af stjórnarmönnum með víðtæka reynslu eru taldar taka betri ákvarðanir en aðrar og 
stjórnarhættir fjölbreyttra stjórna þykja betri en annarra einsleitari. Þá þykja fyrirtæki sem viðhafa góða 
stjórnarhætti sýna betri arðsemi/afkomu til lengri tíma litið. 


Leiðbeiningarnar kveða mjög stíft að því (grein 2.2.2 bls. 17) að takmarka fjölda daglegra stjórnenda 
(þ.á.m. þátttakenda í framkvæmdastjórn félags eða dótturfélaga) í stjórn þess. Ástæðan er tilgreind sú 
að það sé ein veigamesta skylda stjórnarinnar að hafa eftirlit með daglegum rekstri félagsins. Því eigi 
einungis að hámarki vera þannig háttað um einn aðila í stjórninni. 


Áhersla er lögð á að tryggja þurfi stjórnarfólki nægan tíma og aðstöðu til að sinna stjórnarstörfum og/eða 
kynna sér upplýsingar svo það geti sinnt ákvarðanatöku og stefnumótun svo vel sé. Algengt viðmið er að 
fólk í stjórnum fyrirtækja skuli ekki sitja í fleiri en 4 stjórnum hverju sinni og má því álykta sem svo að 
stjórnarseta sinnt af alvöru fari nálægt því að vera 25% starf. Hér er um „þumalfingursreglu“ að ræða og 
því ekki algild sannindi, enda ræðst umfang starfs stjórnarfólks af ýmsum þáttum s.s. hlutverki 
viðkomandi innan stjórnarinnar, stærð fyrirtækisins, stöðu þess o.fl. 


Eftirsóttir eiginleikar stjórnarmanna 


Samkvæmt Richard Leblanc7 eru þrír jafnmikilvægir grunnþættir sem segja til um skilvirkni stjórnar-
manns, en þeir eru óhæði/sjálfstæði, hæfi og hegðun. Vanti upp á einhvern þessara þátta, dragi það úr 
skilvirkni stjórnarinnar. Standi stjórnarmaður sig ekki, hefur það áhrif á starfsgetu og skilvirkni 
stjórnarinnar til hins verra. 


Óháðir stjórnarmenn 


Það er ef til vill að bera í bakkafullan lækinn að fara að telja upp aðskiljanlegustu atriði og skilgreiningar 
sem snúa að góðum stjórnarháttum en þó verður ekki hjá því komist að tiltaka hvað þurfi að koma til, 
svo stjórnarmaður sé „óháður“. Og enn skal leitað til leiðbeininganna, en þar segir (bls. 17) að 
stjórnarmaður er ekki óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess: 


1. Ef hann er eða hefur verið starfsmaður félagsins eða nátengds félags undanfarin þrjú ár áður en 
hann tekur sæti í stjórn félagsins. 


2. Ef hann þiggur eða hefur þegið verulegar greiðslur frá félaginu, nátengdu félagi eða daglegum 
stjórnendum þess, fyrir utan stjórnarlaun, t.d. sem ráðgjafi eða verktaki, undanfarin þrjú ár áður 
en hann tekur sæti í stjórn félagsins. 


3. Ef hann er eða hefur verið síðastliðið ár, í umtalsverðum viðskiptum við félagið eða nátengd 
félög, t.a.m. sem viðskiptavinur, birgir eða samstarfsaðili, eða hefur mikilla annarra viðskipta-
hagsmuna að gæta í félaginu, hvort heldur persónulega eða í gegnum annað félag. 


 
6 Sjá gr. 2.2 í leiðbeiningunum bls. 16 og 1. mgr. 63. gr. hfl. og 1. mgr. 39. gr. ehfl. 
7 Leblanc, R. 2020. Ed. The Handbook of Board Governance: A Comphrehensive Guide for Public, Private, and not-for-Profit Board Members. 
John Wiley & Sons, INc., Hoboken, New Jersey, USA bls. 199 
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4. Ef hann er einn af daglegum stjórnendum annars félags þar sem einn af stjórnarmönnum þess 
er daglegur stjórnandi í félaginu. 


5. Ef hann er, eða hefur verið undanfarin þrjú ár áður en hann tekur sæti í stjórn félagsins, með-
eigandi ytri endurskoðanda félagsins eða nátengds félags, eða starfsmaður sem tekið hefur þátt 
í ytri endurskoðun félagsins. 


6.  Ef hann er tengdur nánum fjölskylduböndum daglegum stjórnendum félagsins og/eða aðila sem 
nefndur er í töluliðunum hér að framan ef sá aðili er í beinum eða óbeinum viðskiptum við félagið 
og þau eru slík að umfangi að ekki er réttlætanlegt að telja stjórnarmanninn óháðan. 
 


Frekari tilefni eru tilgreind og tekið fram að upptalningin hér að framan sé á engan hátt tæmandi – og 
það sé hlutverk stjórnarinnar að meta hvort hagsmunir skarist í reynd og í ásýnd. Hins vegar er goldið 
varhug við því í skýringum að líta þannig á að þeir sem eru háðir félaginu geti ekki verið vel hæfir til 
stjórnarsetu. 


Þá er í framhaldi fjallað allnokkuð um skilyrði sem þarf að sama skapi að uppfylla sem snúa að óhæði 
gagnvart stórum hluthöfum félagsins. Undirrituðum þykir ljóst að allir starfsmenn OR samstæðunnar 
sem skipa stjórnir dótturfélaganna teljast háðir félaginu í því samhengi. 


Klykkt er út með því að segja að aðalatriðið sé að stjórnarmenn háðir félaginu séu ekki í meirihluta 
stjórnar og að skýrt sé gerð grein fyrir stöðunni í stjórnarháttayfirlýsingu félagsins. 


Ef upp koma tilvik þar sem tiltekinn stjórnarmaður uppfyllir ekki framangreind skilyrði en er talinn 
mjög hæfur til starfsins vegna reynslu, menntunar eða annarra atriða er rétt að greina frá því í 
stjórnarháttayfirlýsingu félagsins hvernig stjórnin hyggst draga úr líkum á hagsmunaárekstrum 
sem gætu komið upp í starfi hans sem stjórnarmanns og forða því að þeir hafi áhrif á 
ákvarðanatöku. 


Kostir og gallar óháðra stjórnarmanna 


Í skýrslu Birgis Más Ragnarssonar hjá Lex ehf. frá 2007 um stjórnunarhætti fyrirtækja er prýðis umfjöllun 
sem hefur beina skírskotun í veigamikla ástæðu þess að litið er til óháðra stjórnarmanna sem jákvæðs 
þáttar í góðum stjórnarháttum. Þar er fjallað um umboðsmannakostnað (e. Agency Cost) og hvað í 
honum felst8. 


„Í stærri fyrirtækjum er óhagkvæmt að tryggja beina aðkomu eigenda að öllum ákvörðunum um 
rekstur félagsins þar sem það er mjög kostnaðarsamt, tímafrekt eða jafnvel ómögulegt. Þetta 
leiðir til þess að eigendurnir sjá sig knúna til að framselja ákvarðanavald til annarra starfseininga, 
oftast sérstakrar stjórnar sem síðan framselur vald til ákvarðana um daglegan rekstur til sérstakra 
framkvæmdastjóra. Þetta framsal kemur hins vegar ekki án fórna þar sem það felur í sér kostnað 
sem almennt er kallaður á ensku „agency cost“ eða umboðsmannskostnaður. Kostnaður þessi 
fellur til vegna þess að hagsmunir stjórnenda og hluthafa fara ekki saman að fullu og þar með 
skapast sú hætta að stjórnendur fyrirtækja láti að einhverju marki sína persónulega hagsmuni 
ráða, á kostnað þeirra fyrirtækja sem þeir vinna fyrir og þar með hluthafa þess. Með nokkurri 
einföldun er hægt er að segja að umboðsmannskostnaður sé tvíþættur, annars vegar kostnaðurinn 
við að hafa eftirlit með störfum stjórnenda og hins vegar kostnaður af tækifærisstefnu stjórnenda 
sem er afleiðing af því að eftirliti með þeim er ekki framfylgt á sem hagkvæmastan hátt.“ 


Hugmyndin að baki óhæði stjórnarmanna er að fólk sem hefur engra persónulegra hagsmuna að gæta 
og eða hafi engin tengsl er máli skipta (e. Material) við félag, sé betur til þess fallið að gæta hagsmuna 


 
8 Bls. 7 í viðauka 1 við skýrslu viðskiptaráðherra um stjórnunarhætti fyrirtækja https://www.althingi.is/altext/pdf/130/s/1308.pdf 
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þess en aðrir. Mikilvægi þeirra snýr ekki síst að eftirlitshlutverki stjórnarinnar gagnvart stjórnendum 
félagsins og daglegum rekstri þess, sem talin er ein veigamesta skylda stjórnarinnar. 


Áslaug Björgvinsdóttir setti eftirfrandi fram í grein í Lögréttu árið 20049: 


„Þó telja margir að menn sem eru sjálfstæðir, það er ekki tengdir félaginu á neinn hátt, sýni 
skeytingaleysi við ákvarðanatöku en það getur orsakast af áhugaleysi á að beita sér fyrir málefnum 
sem snerta þá ekki.“ 


Ólíklegt má telja að fólk í stjórnum „alvöru“ fyrirtækja í dag leyfi sér að sýna áhugaleysi eins og hér er lýst, 
enda þó nokkur tími liðinn og ábyrgð og hlutverk stjórnarfólks tekið allnokkrum breytingum frá því þetta var 
skrifað. Þá má ætla að eigendur myndu ekki láta það óátalið væru slík vinnubrögð viðhöfð og myndu skipta 
viðkomandi út á næsta aðalfundi. 


Það er af mörgum talinn megingalli óháðs stjórnarfólks, hversu erfitt er fyrir það að sinna stefnumótunarhluta 
stjórnarstarfsins. Oft sé það ekki nógu vel að sér um starfsemina og tíðum sé erfitt að viðhalda samfellu í starfi 
þeirra10,11. 10 – 20 starfsdagar á ári sem dreifast yfir árið séu tæplega nægilega margir til þess. Komist er hjá 
þeim vanda, í það minnsta að einhverju leyti í félögum á sviðum fjármála og vátryggingarstarfsemi, með 
framsettum kröfum um þekkingu stjórnarmanna. Einnig má segja að stundum vanti að gerður sé 
greinarmunur á skilgreindu óhæði og raunverulegu sjálfstæði – ekki síst í hugsun. Þannig getur stjórnarmaður 
verið óháður samkvæmt framsetningu leiðbeininganna, en engu að síður t.d. beygt sig undir vilja annarra í 
stjórn eða vilja forstjórans. „Ef stjórnarmenn eru ekki sjálfstæðir, þá vinna þeir fyrir stjórnendur, frekar en að 
það sé á hinn veginn“12  


Rétt er að tína til að óhæði (og eða sjálfstæði) stjórnarmanna, hvort sem það er skynjað eða raunverulegt, 
hefur áhrif á orðspor (smánunarhættu?) félags og það traust sem það nýtur. Einhverjar þær aðgerðir sem má 
skynja sem linkind gagnvart stjórnendum geta dregið úr trausti á stjórnina – ekki síst þegar um opinber eða 
hálfopinber fyrirtæki er að ræða. Hið sama má reyndar segja, verði um opinberan ágreining að ræða milli 
stjórnar og stjórnenda. Þetta má ef til vill orða þannig að faglegur samstarfsandi og traust þurfi að ríkja milli 
þessara aðila. Ýmsar leiðir og aðferðir eru þekktar til að ýta undir og tryggja betur sjálfstæði og óhæði 
stjórnarmanna, en sú umfjöllun er utan ramma þessa verkefnis. 


Hæfi 


Leblanc (2020, bls. 209) skilgreinir hæfi til stjórnarstarfa sem samsafn hæfni (e. Skills), þekkingar, reynslu, 
menntunar og þjálfunar, sem hægt er að leggja mat á og styður við skilvirkni starfs viðkomandi í stjórn. Hæfi 
megi styrkja með þjálfun og þróun. Hæfnisþáttum megi stilla upp, skoða þá og meta framlag núverandi- og 
framtíðarstjórnarmanna til einstakra þátta sem og hæfi stjórnarinnar í heild. 


Mælt hefur verið með því að stjórnarhátta-/tilnefningarnefnd (eða samsvarandi eining) þrói leiðir og mæli-
kvarða til að meta hvaða hæfi sé þörf fyrir innan stjórnarinnar og hvernig skuli meta hvaða hæfi stjórnarfólks 
er til staðar. Þetta verði í framhaldi rýnt, rætt og samþykkt af stjórninni. Af og til eigi sér stað endurskoðun 
með tilliti til stefnumiða, ábyrgðarþátta og aðstæðna félagsins.13 Á grunni slíks mats mætti t.d. setja fram og 
endurskoða endurmenntunaráætlun stjórnar í samræmi við þær aðstæður sem uppi eru á hverjum tíma. 
Umræður um og mat á samsetningu/fjölbreytni stjórnarinnar væri rétt að gera samhliða. 


 
9 Áslaug Björgvinsdóttir. 2004. Stjórnarhættir fyrirtækja og fyrstu viðmiðin á Íslandi. Tímarit Lögréttu., 1((1)), 87-96. 
10 Mule, Ann C. og Elson, C. M., 2014. A New Kind of Captured Board. Philadelphia, PA: Directors and Boards.  
11 Eyþór Ívar Jónsson. 2004. Utanaðkomandi og óháður stjórnarmaður. Vísbending, 14. tölublað, 22. árgangur 
12 Leblanc, R. Forty Proposals to Strengthen the Public Company Board of Director‘s Role in Value Creation; Management Accountability to the 
Board; and Board Accountability to Shareholders, International Journal of Disclosure and Governance 10 (4): 1-16 
13 Leblanc, R. og Lindsay, H. 2010. 20 Questions Directors of Not-For-Profit Organizations Should Ask About Building an Effective Board. 
Institute of Chartered Accountants. Toronto, Canada. 
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Hegðun 


Hegðun er (eins og áður sagði) þriðji grunnþáttur skilvirks stjórnarstarfs og snýr að því hvernig stjórnar-
fólk ber sig að og kemur fram – ekki síst gagnvart öðrum í stjórninni og stjórnendum félagsins. Hegðun 
má líta á sem samsafn eiginleika, persónueinkenna, framkomu o.fl. þátta sem hægt er að leggja mat á 
og sem hafa áhrif á skilvirkni viðkomandi í stjórnarstarfi sínu. Svipað gildir um hana eins og hæfið, að 
hægt er að þróa hana til betri vegar og æskilegt að á vegum stjórnarinnar sé sett fram hvað sé talin 
æskileg hegðun og síðan lagt mat á hver staðan er. Oftast er um sjálfs- og/eða jafningjamat að ræða. Til 
skýringar má nefna að hér er verið að tala um þætti eins og a) sjálfstætt mat; b) heiðarleika; c) tryggð við 
félagið; d) helgun; e) rýnigetu o.s.frv. 


Um OR, dótturfélög og stjórnir þeirra 


OR, Orkuveita Reykjavíkur, er skipt upp í móðurfélag og dótturfélög eftir því hvort um samkeppnis- eða 
sérleyfisrekstur er að ræða. Í samræmi við lög um OR14 er kveðið á um skipan í stjórnir í sameignar-
samningi eigenda. 


Við lestur hans vöknuðu nokkrar spurningar í tengslum við efni 6. og 7. kafla samningsins, m.a. hvort 
ástæða sé til að endurskoða þá kafla og gera skýrari ákvæði um hvar ákvörðunarvald um skipan í stjórnir 
dótturfélaga liggi. Nú er stjórn OR æðsta vald félagsins á milli eigendafunda/aðalfunda, en forstjóri OR 
engu að síður handhafi hlutafjár dótturfyrirtækja. Þá er algengt að stjórnarfólk móðurfélaga eigi einnig 
sæti í stjórnum dótturfélaga og að talsverðum tíma sé varið af þeirra hálfu vegna starfsemi og 
áhættustýringar dótturfélaganna15. Í sameignarsamningi OR hins vegar er kveðið á um að stjórnarfólk 
OR megi ekki sitja í stjórnum dótturfyrirtækja félagsins. 


Félögin eru 5 (7 ef On Power ohf. og eignafélagið eru talin með) og stjórnarmenn þeirra eru eftirfarandi: 


OR Veitur Gagnaveita Rvk. ON (og ON Power ohf.) CarbFix 


Brynhildur Davíðsdóttir fm Guðrún Erla Jónsdóttir fm 
Stefnustjóri OR 


Ingvar Stefánsson fm. 
Frkvstj. fjármála OR 


Hildigunnur Thorsteinsson fm 
Frkvstj. þróunarsviðs OR 


Gestur Pétursson 
Frkstj. Veitna 


Gylfi Magnússon vfm. Ágúst Þorbjörnsson 
Rekstrarráðgjafi 


Áslaug Árnadóttir, 
Lögmaður hjá Landslög 


Elísabet Hjaltadóttir 
Sjálfstætt starfandi 


Daði Már Kristófersson 
Prófessor í hagfræði, H.Í. 


Sigríður Rut Júlíusdóttir Bjarni Freyr Bjarnason 
Aðstm. frkstj. fjármála OR 


Birna Bragadóttir 
Forstýra sýningar við Elliðaár 


Hólmfríður Sigurðardóttir 
Umhverfisstjóri OR 


Erling Freyr Guðmundsson 
Frkstj. Gagnaveitu Rvk. 


Hildur Björnsdóttir Guðni Axelsson 
Jarðeðlisfræðingur ÍSOR 


Gunnar Ingvi Þórisson 
Frkvstj. Netters ehf 


Magnús Már Einarsson 
Forstm. Aðbúnaðar OR 


Gréta María Grétarsdóttir 
Frkstj. nýsköpunar, samf.áb. 
og fjárfestatengsla hjá Brim 


Eyþór Laxdal Arnalds Sólrún Kristjánsdóttir 
Frkvst. mannauðs OR 


Pálmi Símonarson 
Sérfr. í viðskiptagreind OR 


Tómas Ingason 
CIO/CBDO Icelandair 


Hildigunnur Thorsteinsson 
Formaður stjórnar ON og 
frkstj. þróunarsviðs OR 


Ftr. Akranes: 
 Valgarður L. Jónsson 


Áheyrnarftr. Borgarbyggðar: 
Halldóra L. Þorvaldsdóttir 


Varamenn (5 + 2) 


 


Varamenn (2) starfsm. OR 


 


Varamenn (2) starfsm.OR 


 


Varamenn eru ekki tilteknir á 
heimasíðu 


 


Varamenn eru ekki tilteknir á 
heimasíðu 


{ath. 14. gr. samþykkta} 


Tafla 1 - Stjórnarmenn OR og dótturfyrirtækja (nöfn starfsmanna OR eru skáletruð) 


 
14 https://www.althingi.is/lagas/151a/2013136.html - 5. grein 
15 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/risk/Corporate%20Governance/in-gc-governance-of-subsidiaries-a-
survey-of-global-companies-noexp.pdf 



https://www.althingi.is/lagas/151a/2013136.html





 


 


P a g e  9 | 14 


 


Í skilningi leiðbeinganna, er ljóst að í það minnsta allir stjórnendur OR og dótturfyrirtækja falla undir það 
að vera háðir stjórnarmenn. Ekki var gengið úr skugga um óhæði annarra stjórnarmanna. 


Í samræmi við samþykktir dótturfélaganna eru oftast 3 stjórnarmanna þeirra starfsmenn OR og skipaðir 
af forstjóra OR. Flest allir stjórnarmenn skipaðir af forstjóra OR, utan „óháðra“, eru jafnframt í 
stjórnunarstörfum innan samstæðunnar, ýmist forstöðumenn sviða OR eða framkvæmdastjórar annarra 
dótturfyrirtækja. Þá vekur athygli að í einu tilfelli er sami starfsmaður framkvæmdastjóri þróunarsviðs 
OR, formaður stjórnar ON (og ON Power) og í stjórn CarbFix. 


Að teknu tilliti til þess hversu tímafrekt stjórnarstarf er sé því sinnt af fullri vigt, vakna nokkrar efasemdir 
um hvort stjórnir dótturfyrirtækjanna geti sinnt starfi sínu í samræmi við þær hæfiskröfur sem fjallað var 
um hér að framan og tilgreindar eru t.d. í íslensku leiðbeiningunum um stjórnarhætti eða OECD 
leiðbeiningunum um stjórnarhætti opinberra fyrirtækja16. Hin hliðin á þeim peningi er að stjórnarstörf 
þessa starfsfólks (ef sinnt að fullu) geti mögulega komið niður á störfum þeirra innan OR. 


Líklegt er að orðsporsáhætta (smánunarhætta?) opinberra fyrirtækja eins og OR sé almennt meiri en 
einkafyrirtækja, þar sem væntingar hagaðila um vönduð vinnubrögð og samfélagsvitund eru meiri en 
ella og almenningur t.d. telur (a.m.k. í mörgum tilfellum) sig vera eiganda þeirra að einhverju marki. 


Kostir og gallar starfsfólks sem stjórnarmanna 


Þar sem verkefnið snýst fyrst og fremst um mat á því hversu mikil þátttaka óháðra stjórnamanna annars 
vegar og starfsmanna OR hins vegar skuli vera í stjórnum félaga innan samstæðunnar, er e.t.v. ekki úr 
vegi að setja fram nokkra punkta um mögulega kosti og galla starfsmanna sem stjórnarmanna.  


Nokkrir punktar um þátttöku starfsfólks í stjórnum: 


• Fyrir liggja niðurstöður rannsókna sem benda til þess að starfsemi félaga hvar starfsfólk og eða 
stjórnendur eiga fulltrúa í stjórninni (e. Proxy stjórnir) sýni betri frammistöðu en þegar einungis 
óháðir stjórnarmenn sitja í stjórn17 


• Starfsfólk hefur bein tengsl við starfsemi annarra félaga/samstæðunnar 
• Er oftast vel að sér um einstaka stefnur, ferla, gildi og starfsaðferðir 
• Þarf að finna jafnvægi milli starfa sinna innan stjórnar og aðalstarfs 
• Menning, gildi, áherslur o.s.frv. geta verið mismunandi milli fyrirtækja samstæðunnar og líklegra að 


sá munur komi til með að aukast eftir því sem frá líður 
• Er starfsfólk annarra dótturfélaga samstæðunnar eða sviðsstjórar móðurfélagsins rétti aðilinn til að 


leggja mat á frammistöðu framkvæmdastjóra/-stýru dótturfélags og gera áætlun eða tillögu um 
viðtakanda? 


• Þeir eiginleikar og sú þekking sem talin er nauðsynleg við stjórnarstörf þarf ekki að fara saman við 
kröfur sem gerðar eru til starfsfólks/yfirmanna 


• Kjarnastarfsemi dótturfélaganna er ekki sú sama og því óvíst um að þekking starfsfólks frá rekstri 
annarra félaga samstæðunnar (þ.á.m. móðurfélags) komi að fullum notum í stjórn 


• Ætla má að því hætti til að hafa takmarkaða þekkingu á sérsviði dótturfélagsins, í hvers stjórn það situr 
 


Það skal tekið fram að þessi upptalning er alls ekki tæmandi, heldur nokkur þeirra atriða sem flugu í 
höfuð höfundar við lestur og skrif greinargerðarinnar. 


 
16 http://www.oecd.org/corporate/soes/ og OECD (2015), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris. 
17 CFA Institute. 2014. Proxy Access in the United States: Revisiting the Proposed SEC Rule. Charlottesville, VA, USA. 
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Samhengi við verkefnið 


Hér er farið nokkrum orðum um þau tilteknu atriði sem kallað var eftir svörum við í samningi um 
verkefnið og gerð tilraun til að fjalla um hvert og eitt þeirra í samhengi við umfjöllunina að framan. 
Vonandi hefur sú umfjöllun sem er hér á undan ýtt undir ennþá fleiri þanka í samhengi við reynslu 
stjórnarmanna OR af stjórnarstarfi sínu fyrir móðurfélagið. 


Í grein 6.5 sameignarsamningsins um val á stjórnarfólki OR segir að það skuli vera gagnsætt og forsendur 
fyrir vali stjórnarfólks skulu vera opinberar og að stjórnarfólk skuli a) Vera óháð hvað varðar tengsl við 
önnur fyrirtæki í samkeppni við eða í verulegum viðskiptum við Orkuveitu Reykjavíkur; b) Hafa þekkingu 
og reynslu sem hæfir þeirri ábyrgð sem stjórnarsetunni fylgir; c) Hafa tök á að verja nægilegum tíma til 
stjórnarstarfa. 


Í grein 6.4. kemur vel fram mikilvægi starfs forman(n)s umfram aðra í stjórn, í því að þar er tekið fram að 
formaður skal ekki taka að sér önnur störf fyrir félagið en þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem 
stjórnarformanns, að undanskildum einstökum verkefnum sem stjórn felur honum að vinna fyrir sig. 


Ætla má að samsvarandi kröfur megi gera til stjórnarfólks dótturfyrirtækja eftir því sem mögulegt er. 


Í 7. gr sameignarsamningsins er kveðið á um að forstjóri OR fari með eignarhluti fyrirtækisins í dóttur-
félögum og hlutdeildarfélögum. Einnig skal hann kynna tillögur að skipan stjórna og fulltrúa í stjórnir 
hlutdeildarfélaga fyrir stjórn OR. Stjórnarmenn OR skulu ekki sitja í stjórnum dótturfélaga eða hlutdeild-
arfélaga. Þá skal kveðið á um kröfur og varðandi hæfi og samsetningu stjórna í samþykktum dótturfélaga. 


Kostir og gallar þess að í stjórn dótturfélaga sitji aðeins aðilar sem ekki eru jafnframt starfsmenn 
samstæðunnar. 


• Kostir snúa að sjálfstæði stjórna og stjórnenda dótturfélaganna, auknum möguleikum á nýsköpun 
því samfara og sveigjanleika samfara minni afskiptum af reglulegri/daglegri starfsemi 


• Væri mögulega trúverðugri og sýnilegri framkvæmd á uppskiptingu félaganna eins og lagt var upp 
með á sínum tíma, fremur en aðrar samsetningar stjórna, ekki síst dótturfélaga í samkeppnisrekstri 


• Þjónusta móðurfélagsins gæti ennþá verið til staðar þar sem það þykir hagstætt, en dótturfyrirtækin 
myndu mögulega (frekar en áður) kalla á þrýsting um hagkvæm kjör/verð og þjónustuframboð 


• Möguleikar innan samstæðunnar til þess að færa útgjaldaliði, kostnað og tekjuliði á milli 
starfseininga væru væntanlega minni en ella þar sem meiri áhersla yrði á að gæta eigin hagsmuna 
viðkomandi rekstrareiningar 


• Gæti orsakað ókunnugleika innan stjórnar á stefnum, eigendastefnu, sameignarsamningi, gildum, 
ferlum og öðru því sem þegar hefur verið þróað í móðurfélaginu og „erfst“ hefur til dótturfélags. Við 
það gæti mögulega skapast aukin hætta á misskilningi og sóun vegna mögulegrar vankunnáttu – í 
það minnsta til að byrja með 


• Tiltölulega einfalt ætti hins vegar að vera að bæta úr þeim þáttum með kynningu, þjálfun og 
námskeiðum – eitthvað sem er þegar tekist á við gagnvart nýjum starfsmönnum samstæðunnar 


• Það má vera að heppilegasta samsetning sumra stjórnanna sé með þessum hætti – þá einna helst 
þar sem starfsemin er á jaðri eða jafnvel utan kjarnastarfsemi OR og kallað er eftir þekkingu sem 
liggur ekki á lausu nú þegar innan samstæðunnar. Mikil verðmæti liggja hins vegar í þekkingu á 
skipulagi, ferlum og uppbyggingu rekstrar innan OR sem geta nýst í fjölbreyttum rekstri. Má því ætla 
að það væri glapræði að nýta sér það ekki, standi til boða að fá reynslumikla manneskju á þeim 
sviðum frá móðurfélaginu í stjórnina 
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Kostir og gallar þess að í stjórn dótturfélaga sitji 3 stjórnarmenn sem teljist ótengdir samstæðunni að 
öðru leyti, þ.e. ekki starfsmenn samstæðunnar, og 2 stjórnarmenn sem séu einnig starfsmenn 
samstæðunnar. 


• Gengur lengra í að koma á ásýnd um og mögulega raungera aukið óhæði og sjálfstæði en er í 
núverandi fyrirkomulagi og færir meirihluta og þ.a.l. ákvörðunarvald að einhverju leyti frá fulltrúum 
OR yfir til óháðra stjórnarmanna 


• Eftir sem áður ræðst skilvirkni stjórnarinnar af samsetningu hennar, þess hæfis sem byggt er innan 
hennar með vali á stjórnarmönnum og með samspili þeirra þátta sem ræddir hafa verið hér að 
framan 


• Kallar væntanlega á meiri þjálfun og kennslu við að koma utanaðkomandi í takt við menningu, ferla, 
o.fl. í þeim dúr sem fylgir samstæðunni, starfsemi hennar og skipulagi – eitthvað sem er þegar tekist 
á við gagnvart nýjum starfsmönnum samstæðunnar 


• Eigendastefnan og samningur eigenda ætti eftir sem áður að vera ráðandi um grunnforsendur 
starfsemi félaganna. Helstu stefnur aðrar liggja fyrir og ólíklegt má telja að stjórn telji félagi til 
framdráttar að fylgja þeim ekki – ekki síst þar sem um opinber fyrirtæki er að ræða og samfélags-
ábyrgð þeirra ríkari fyrir vikið 


• Hér er e.t.v. komið einhvers konar millistig og varfærnari leið til að auka sjálfræði dótturfélaga. 
Reynslan sem af þessu fyrirkomulagi hlytist gæti verið leiðbeinandi um hvort ástæða væri til að 
ganga lengra í þessa átt og fjölga mögulega óháðu stjórnarfólki enn frekar 


• Gagnvart dótturfélögum utan samkeppnisrekstrar gæti þetta mögulega verið ákjósanleg samsetning 
til frambúðar þar sem kjarnastarfsemi er að ræða og utanaðkomandi þrýstingur um ásýnd sjálfstæðis 
stjórnanna er ekki eins mikill. 


 
Kostir og gallar þess að í stjórn dótturfélaga sitji 2 stjórnarmenn sem teljist ótengdir samstæðunni að 
öðru leyti, þ.e. ekki starfsmenn samstæðunnar, og 3 stjórnarmenn sem séu einnig starfsmenn 
samstæðunnar. 


• Þessi liður lýsir núverandi aðstæðum, sem eftirlitsaðilar starfseminnar (innra eftirlit og endurskoð-
unarnefnd) hafa lýst sem ófullnægjandi – ekki síst þar sem ekki eru tilgreindar og útskýrðar í stjórnar-
háttayfirlýsingum ástæður þess að brugðið er frá ákvæðum leiðbeininga um stjórnarhætti 


• Bein og óbein áhrif/völd yfirstjórnenda OR og forstjóra (sem yfirmanns þeirra) eru talsverð 


• Mögulega er betri samfella í starfsemi samstæðunnar og hlítingu dótturfélaga gagnvart stefnum og 
starfsvenjum OR en ef starfsmenn væru færri 


• Meiri hætta er á að sjálfstæði óháðs stjórnarfólks sé minna en ella og það liti ákvarðanatöku, 
umræður og kröfur stjórnar til móðurfélagsins og stjórnenda dótturfélagsins 


• Miðað við núverandi fyrirkomulag, sinnir það starfsfólk OR sem valið hefur verið til stjórnarstarfa í 
dótturfélögum, ýmist stjórnunarstöðum eða sérfræðistörfum innan samstæðunnar. Það má því að 
líkindum líta á það sem lykilstarfsfólk í aðalstarfi sínu. Eins og áður hefur verið bent á, gerir seta í 
stjórn félags kröfu um að viðkomandi gefi stjórnarstarfinu umtalsverðan tíma. Það er því líklegt að 
það félag hvar aðalstarf viðkomandi er, njóti starfskrafta viðkomandi ekki að fullu. Eftir því sem slíkir 
aðilar eru fleiri má ætla að óhagræðið verði meira, aðgengi að þeim minna og mögulegur óánægja 
gæti skapast meðal undirmanna stjórnenda og/eða þeirra sem leita þurfa til sérfræðinganna 
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Í tilvikum stjórnar sem sé bæði samsett af starfsmönnum samsteypunnar og ótengdum aðilum verði 
metnir kostir og gallar þess úr hvorum hópnum um sig stjórnarformaður komi, einnig með tilliti til hvort 
hann tilheyri ofangreindum 2ja eða 3ja manna hópi. 


• Almennt séð er enn mikilvægara fyrir formann stjórnar en annað stjórnarfólk, að hann sé sjálfstæður 
og helgi stjórnarstarf sitt fyrirtækinu sem hann situr í stjórn fyrir, sem gæti verið býsna krefjandi og 
erfitt fyrir starfsmann sem heyrir undir aðra stjórnendur innan samstæðunnar 


• Formaður hefur fleiri hlutverk með höndum en aðrir stjórnarmenn og ver því allajafna meiri tíma í 
stjórnarstarfið en annað stjórnarfólk – undirbýr fundi, dagskrá þeirra, stýrir þeim, sinnir upplýsinga-
gjöf til stjórnarfólks og stjórnenda o.s.frv. - Starf formannsins er þ.a.l. oftast meira krefjandi og 
tímafrekara en önnur hlutverk stjórnarfólks og aðstæður kalla stundum á að það sé sett í algjöran 
forgang, s.s. við krísuaðstæður 


• Það sem sagt hefur verið um fráveru frá aðalstarfi vegna stjórnarstarfa á því enn frekar við um þann 
sem sinnir starfi stjórnarformanns, og neikvæðu áhrifin meiri að sama skapi 


• Frá sjónarhóli starfsemi dótturfyrirtækisins, ætti ekki að skipta meginmáli hvorum hópnum 
formaðurinn tilheyrir, sé hann á annað borð hæfur til starfans og hafi tíma til að sinna starfinu að 
fullu og helga sig því 


• Telja má meiri líkur á að formaður úr hópi starfsfólks annarra rekstrareininga eigi auðveldara með 
að vinna málum meðbyr sem þurfa stuðning annarra valdsaðila/stjórnenda innan samstæðunnar 
vegna félagslegra tengsla sinna innan hennar  


• Gera má ráð fyrir að orðsporsáhætta/smánunarhætta samstæðunnar minnki og ásýnd sjálfstæðis 
aukist gagnvart umhverfi og eftirlitsaðilum ef ótengdur/óháður aðili sinnir hlutverkinu. Það er ekki 
síst mikilvægt í dótturfélögum í samkeppnisrekstri 


 
Skoðað verði hvort sérstök rök mæli með því eða gegn að mismunandi forsendur gildi fyrir samsetningu 
stjórnar dótturfélags sem fer með sérleyfisrekstur samstæðunnar annars vegar og samkeppnisrekstur 
hins vegar m.t.t. hvort stjórnarmenn skuli koma úr hópi starfsmanna samstæðunnar eða ekki og hvernig 
sú samsetning ætti að vera, ef frábrugðin öðrum dótturfélögum. 


• Að mati undirritaðs er ljóst að það er mikilvægt fyrir dótturfélag OR í samkeppnisrekstri að greina 
sig frá öðrum rekstrareiningum innan OR með nokkuð áberandi hætti. Hagaðilum þarf að vera ljóst 
að dregið sé úr hættu á að tilfærslur rekstrarþátta eigi sér stað milli eininga í sérleyfisstarfssemi og 
hinna sem eru í samkeppnisrekstri. Helst að ljóst sé að engin slík tilfærsla eigi sér stað og að blöndun 
við aðra starfsemi OR sé haldið í lágmarki - ásýndin sýni þannig sjálfstæði rekstrarins 


• Samsetning stjórnarinnar þarf að endurspegla þetta. Þannig skapast trúverðugleiki á að aðskilnað-
urinn sé til staðar og augljós. Erfitt er að sjá fyrir sér að traust skapist á að svo sé ef stór eða stærsti 
hluti stjórnarmanna kemur frá öðrum hlutum samstæðunnar 


• Nokkuð hefur verið vikið að þessum þætti fyrr í umfjölluninni og hagaðilar s.s. félög í samkeppni við 
dótturfélag OR geta nýtt sér að benda á að einhver blöndun sé til staðar, til að koma höggi á félagið 
og draga úr trausti til þess. Þessar sömu aðstæður eru ekki til staðar varðandi sérleyfisreksturinn og 
hann því ekki eins viðkvæmur hvað það varðar. Einnig er vísað aftur til fyrri umræðu um orðspors-
áhættu og ásýnd einstakra rekstrareininga og samstæðunnar í heild 


• Það eru því vissulega fleiri rök sem styðja við að ótengt/óháð stjórnarfólk sé í stjórnum 
dótturfyrirtækja í samkeppnisrekstri, en hins vegar eru engu að síður gild rök fyrir að hið sama eigi 
við um öll dótturfyrirtækin  
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Annað 


Hér á eftir fara nokkur atriði og hugleiðingar til viðbótar sem eiga að einhverju leyti erindi, en snúa e.t.v. 
sum hver ekki beint að markmiði verkefnisins og úrlausnarefni þess. 


Menning og hóp-/teymishegðun stjórnarinnar skiptir höfuðmáli þegar litið er til eiginleika og hæfileika 
þess fólks sem velja á í stjórn, ekki síst þeirra sem ætlað er að leiða starfið.18 


Hvað tengsl milli óháðra stjórnarmanna og stjórnenda félaga varðar, hefur verið sýnt fram á samfylgni 
tengslanna og hærri umbunar stjórnenda. Nánar tiltekið hefur það verið rakið sérstaklega til félagslegra 
tengsla,  ekki síst þar sem aðilar starfskjaranefnda koma við sögu. Siðferðislega séð, ættu því stjórnar-
menn í félagslegum tengslum við aðila/starfsmenn innan félags ekki að vera í starfskjaranefndum. Gæði 
fjárhagsskýrslna þykja aukast við félagsleg tengsl, þó aðeins ef þau tengsl innifela nefndarmenn 
endurskoðunarnefnda.19 


Eru líkur á að starfsfólk OR fyrirtækja í stjórnum fylgi vald inn í stjórnarstörfin og þeir „domineri“ 
umræðuna og skekki hana þ.a.l.? Þeir hinir stjórnarmennirnir upplifi sig sem „gesti“ og haldi þ.a.l. aftur 
af sér í umræðum og komi ekki fram af fullkominni hreinskilni? Eru þ.a.l. minni líkur á gagnrýni og 
krefjandi spurningum frá óháðu stjórnarmönnunum? 


Þær breytingar sem gerðar voru með uppskiptingunni 2014 og skipulagið sem komið var á í framhaldi, 
hafa skilað samstæðunni árangri og því eðlileg tilhneiging að halda í það fyrirkomulag – „til hvers að 
skipta út vinningsliði“. 


Bent er á til athugunar að fyrirtæki/félög geta tekið þátt í verkefni á vegum sömu aðila og gefa út 
leiðbeiningar um stjórnarhætti sem kallað er „Fyrirmyndarfyrirtæki i stjórnarháttum“. Verkefnið er í 
umsjá Stjórnvísi og er þeim fyrirtækjum sem standast mat á stjórnarháttum veitt nafnbót í þá veru og 
hafa heimild til að nota merki verkefnisins til marks um það.20 


Viðbúið er að ákveðinnar tregðu gegni varðandi breytingar á núverandi fyrirkomulagi hjá starfsmönnum 
og stjórnarmönnum samsteypunnar, þar sem í einhverjum tilfellum megi reikna með að hagsmunir 
þeirra séu mögulega að einhverju leyti undir. 


Geta dótturfélögin nýtt sér ferla, faglega þætti, skipulag o.s.frv. móðurfélagsins án þess að vera að fullu 
bundið því og þá enn frekar vegna stjórnarmanna undir beinni stjórn forstjóra? 


Er betra að leyfa dótturfyrirtækjunum eilítið meiri sveigjanleika í uppbyggingu og þróun starfsemi sinnar 
og skipulags – hefði slíkt hugsanlega í för með sér meiri nýsköpun og framþróun en ella? 


Ljóst er að dótturfélög OR hafa ekki það svigrúm við núverandi aðstæður og til þyrftu að koma breytingar  
á eigendastefnunni til að aukinn sveigjanleiki gæti komið til. 


Þá er þess að geta að sá sem þetta skrifar hefur sannfæringu fyrir því að fjölbreytni í samsetningu stjórna 
félaga sé oftast til hagsbóta fyrir viðkomandi félag og að í starfssömum stjórnum þar sem heilbrigð 
skoðanaskipti fólks með ólík sjónarmið eigi sér stað, séu meiri líkur á vandaðri ákvarðanatöku en ella. 
Þessi hliðrun (e. bias) litar væntanlega að einhverju marki umfjöllun undirritaðs. 


 
18 Sjá t.d. áhugaverða umfjöllun um menningu stjórna: Browning, P.C og Sparks, W. L.. (2015). The Directors Manual: A Framework for Board 
Governance; J. Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Kafli 4: Board Culture 
19 Hoitash, U. (2011). Should Independent Board Members with Social Ties to Management Disqualify Themselves from Serving on the Board? 
Journal of Business Ethics, 99(3), 399-423. 
20 Sjá https://www.stjornvisi.is/is/fyrirmyndafyrirtaeki - Tekið er fram að skýrsluhöfundur er umsjónarmaður þessa verkefnis fyrir hönd 
Stjórnvísi og því ekki óvilhallur aðili 



https://www.stjornvisi.is/is/fyrirmyndafyrirtaeki
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Lokaorð 


Bæði innra eftirlit og endurskoðunarnefnd OR hafa ályktað að ekki hafi verið gengið nægilega langt í að 
auka sjálfstæði stjórna dótturfélaga OR og vísa í því sambandi fyrst og fremst í leiðbeiningar um 
stjórnarhætti, - ákvæði þeirra um fjölda óháðra stjórnarmanna og „hlýtið eða skýrið“ regluna. 


Uppskipting félagsins á sínum tíma var ekki gerð af léttvægum ástæðum, heldur til að auka sjálfstæði 
rekstrareininga og greina þannig skýrt á milli samkeppnisrekstrar og annarrar starfsemi. 


Að mati undirritaðs væri til bóta að losa um fyrri tengsl, stífa stýringu og yfirráð móðurfélagsins að 
einhverju leyti, með breytingum á stjórnarháttum og verkferlum. 


Þó það kalli á tímabundið óhagræði, er ástæða til skoða það af alvöru og koma í framhaldi í framkvæmd 
auknu sjálfstæði dótturfélaganna. Sé það ekki gert gæti það ýtt undir að orðspor samstæðunnar og eða 
einstakra félaga bíði hnekki. 


Liður í þeirri framkvæmd væri að minnka tökin í stjórnum dótturfélaganna – í sjálfu sér væri nóg að í 
stjórn þeirra væri einn fulltrúi frá móðurfélaginu, sem uppfylli þær kröfur sem gerðar væru til stjórnar-
manna í því félagi. 


Sá fulltrúi þyrfti að vera sjálfstæður og taka ákvarðanir út frá eigin sannfæringu um hvað kæmi félaginu 
og eigendum þess best, en ekki láta stjórnast að mestu leyti af hvað kæmi móðurfélaginu eða öðrum 
dótturfélögum til góða. 


Það er að sjálfsögðu háð því að það sé sú niðurstaða sem eigandinn og eða stjórnin sækist eftir. 


Loks vill undirritaður vara við alhæfingum og flokkadráttum – hvert félag er einstakt og á endanum er 
það fólkið sem situr í stjórn, hæfi einstaklinganna, samsetning hópsins og hæfi stjórnarinnar í heild, sem 
ákvarðar hversu skilvirkt og árangursríkt starf hennar er. 


Kærar þakkir fyrir að fá að takast á við þetta verkefni og kynnast starfsemi OR enn frekar og betur en 
áður. 


 


Með vinsemd og virðingu 


Reykjavík, 21. apríl 2021 


Jón Gunnar Borgþórsson 





		Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR)

		Greinargerð

		Tilurð verkefnis:

		Verkefnið eins og það er skilgreint í samningi:

		Markmið

		Góðir stjórnarhættir

		Hlutverk stjórna

		Samsetning stjórna

		Eftirsóttir eiginleikar stjórnarmanna

		Óháðir stjórnarmenn

		Kostir og gallar óháðra stjórnarmanna



		Hæfi

		Hegðun



		Um OR, dótturfélög og stjórnir þeirra

		Kostir og gallar starfsfólks sem stjórnarmanna



		Samhengi við verkefnið

		Annað

		Lokaorð








Framsetning stefnu


Einföldun 
markmiðsferlis 


Framvinda 
stefnuverkefna


SF306 31.05.2021 


Guðrún Erla Jónsdóttir







VIÐ AUKUM LÍFSGÆÐI


MEÐ HEIMSMARKMIÐ OG SAMFÉLAGSÁBYRGÐ AÐ LEIÐARLJÓSI







Stefnumiðuð stjórnun   :


félags


Rita Gunther McGrath. (2018). Why implementing a strategy is like flying a kite. 
In The chief strategy officer playbook. How to transform strategies into great results. (2018). Brightline 
Initiative, Thinkers50, UK 


Stjórnarhættir  : Jafnvægi







Hættum að nota stefnuhús félaga


Heildarstefna OR er stefna samstæðunnar. 
Stjórnir hafa útfært stefnuna fyrir hvert félag fyrir sig


og mótað framtíðarsýnina fyrir hlutverk félagsins 


Markmið
EINFÖLDUN


Skerpa sjónlínuna
Snýr að myndrænni framsetningu


Ein liðsheild – vinnum saman að árangri
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Fjárhagslegur styrkur og hagkvæmni 
sem tryggir þjónustu í takt við þarfir 
samfélagsins 


Fyrirmynd í rekstri Til fyrirmyndar í rekstri, öryggi 
og sporlausri starfsemi


Hagkvæmur vöxtur og arðbær 
rekstur


Skilvirkur og hagkvæmur 
rekstur


Virðing fyrir þörfum viðskiptavina og 
góð og örugg þjónusta


Ánægðir viðskiptavinir og 
fjölbreyttir markaðir


Framúrskarandi þjónusta Einföld og fljótvirk 
gæðaþjónusta


Árangursrík og framsýn 
nýsköpun og 


þekkingarmiðlun


Til fyrirmyndar í umhverfismálum og 
vinnur að stöðugum umbótum


Græn nýsköpun Í forystu í nýsköpun og 
tækniþróun


Í fremstu röð í tækni og 
hagkvæmni


Í fararbroddi í 
umhverfisvænni, 


hagkvæmri og varanlegri 
kolefnisförgun


Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og 
ábyrgan hátt


Stafræn forysta Virk þátttaka í þróun 
snjallvæðingar


Eftirsóknarverður vinnustaður þar 
sem fagþekking og þjónustuvilji fer 
saman


Menningin okkar Eftirsóknarvert 
þekkingarfyrirtæki og 
draumavinnustaður


Eftirsóknarverður vinnustaður 
með hvetjandi 


árangursmenningu


Eftirsóknarvert 
þekkingarfyrirtæki með 


samhent og drífandi teymi







Stafræn þróun


Hagkvæmni


Sjálfbær þróun


Verkefnamenning







Forgangsröðum út 
frá virði og áherslum


Sameiginlegar áherslur og 


forgangsmál samstæðunnar 


settar fram í húsi











➢ Gæðastefna
➢ Upplýsingatæknistefna
➢ Upplýsingaöryggisstefna


➢ Mannauðsstefna
➢ Jafnréttisstefna
➢ Siðareglur
➢ Starfskjarastefna
➢ ÖH stefna


➢ Áhættustefna
➢ Arðsemis- og arðgreiðslustefna
➢ Innkaupastefna
• Persónuverndarstefna


➢ Umhverfis og auðlindastefna


Stuðningsstefnur sem styðja við áherslurnar Markmiðin







Áhersla Stuðningsstefna


Hagkvæmni


Sjálfbær þróun


Verkefnamenning


Stafræn þróun







Áhersla Stuðningsstefna


Hagkvæmni Áhættustefna
Arðsemis- og 
arðgreiðslustefna
Innkaupastefna
Persónuverndarstefna


Sjálfbær þróun Umhverfis- og 
auðlindastefna


Verkefnamenning Mannauðsstefna
Jafnréttisstefna
Siðareglur
Starfskjarastefna
ÖH stefna


Stafræn þróun Gæðastefna
Upplýsingatæknistefna
Upplýsingaöryggisstefna







Áhersla Stuðningsstefna MARKMIÐIN og mælikvarðar


Hagkvæmni Áhættustefna
Arðsemis- og 
arðgreiðslustefna
Innkaupastefna
Persónuverndarstefna


GÓÐUR SAMFÉLAGSÞEGN


Sjálfbær þróun Umhverfis- og 
auðlindastefna


LÉTTARA KOLEFNISSPOR


Verkefnamenning Mannauðsstefna
Jafnréttisstefna
Siðareglur
Starfskjarastefna
ÖH stefna


ÁNÆGJA STARFSFÓLKS 


HEIL HEIM


Stafræn þróun Gæðastefna
Upplýsingatæknistefna
Upplýsingaöryggisstefna


FJÖLGUN RAFBÍLA







Áhersla Stuðningsstefna MARKMIÐIN og mælikvarðar Forgangsmál


Hagkvæmni Áhættustefna
Arðsemis- og 
arðgreiðslustefna
Innkaupastefna
Persónuverndarstefna


GÓÐUR SAMFÉLAGSÞEGN Strúktúr samstæðu


Sjálfbær þróun Umhverfis- og 
auðlindastefna


LÉTTARA KOLEFNISSPOR Þróun Carbfix 
100 ára sýn auðlinda
Fráveita og hringrásarhagkerfi


Verkefnamenning Mannauðsstefna
Jafnréttisstefna
Siðareglur
Starfskjarastefna
ÖH stefna


ÁNÆGJA STARFSFÓLKS 


HEIL HEIM


Starfsmannamál : 
aðstöðumunur og jafnræði 
Starfsumhverfi framtíðar


Stafræn þróun Gæðastefna
Upplýsingatæknistefna
Upplýsingaöryggisstefna


FJÖLGUN RAFBÍLA Orkuskipti og 
framtíðarorkumarkaður







Áhersla Stuðningsstefna MARKMIÐIN og mælikvarðar Forgangsmál


Hagkvæmni Áhættustefna
Arðsemis- og 
arðgreiðslustefna
Innkaupastefna
Persónuverndarstefna


GÓÐUR SAMFÉLAGSÞEGN Strúktúr samstæðu


Sjálfbær þróun Umhverfis- og 
auðlindastefna


LÉTTARA KOLEFNISSPOR Þróun Carbfix 
100 ára sýn auðlinda
Fráveita og hringrásarhagkerfi


Verkefnamenning Mannauðsstefna
Jafnréttisstefna
Siðareglur
Starfskjarastefna
ÖH stefna


ÁNÆGJA STARFSFÓLKS 


HEIL HEIM


Starfsmannamál : 
aðstöðumunur og jafnræði 
Starfsumhverfi framtíðar


Stafræn þróun Gæðastefna
Upplýsingatæknistefna
Upplýsingaöryggisstefna


FJÖLGUN RAFBÍLA Orkuskipti og 
framtíðarorkumarkaður







Staða/framvinda stefnuverkefna OR


Svona gengur okkur 
að vinna 
stefnuverkefnin  



backoffice.decideact.net





Fækkum stefnum sem ekki eru tilgreindar í eigendastefnu


Markmið
Fækkum stefnuskjölum. 


Einföldum það sem við getum. 
Straumlínulögun. 











Dæmi um það hvernig við getum útvíkkað gæðastefnu


Stefna Orkuveitu Reykjavíkur er að mæta þörfum viðskiptavina með því að miðla vörum og góðri þjónustu með 
hagkvæmum og öruggum hætti. 


Stöðugar umbætur, flæði ferla og lífsferilshugsun liggja til grundvallar í allri starfseminni. 


Lífsferilshugsun felur í sér heildarferilinn allt frá upplifun viðskiptavinar, upplýsingagjöf og að því vinna með 
hliðsjón af öryggi, hagkvæmni, vistspori og förgun á líftíma. (Hagsýni, framsýni)


OR leggur sérstaka áherslu á:
- virðisaukandi þjónustu (þjónustustefna) 


- faglega verkefnastjórnun 


- hagkvæma viðhalds- og eignastjórnun


- skjala- og upplýsingastjórnun (stefna í skjala- og upplýsingastjórnun)


- notkun á tækni til að auka virði og hagkvæmni


Starfsfólk kemur fram af virðingu og jákvæðni við hvert annað, viðskiptavini og hagsmunaaðila. (Heiðarleiki, 
framsýni).


Stjórnendur styðja starfsfólk til árangurs. (Hagsýni, framsýni).


Gæðastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og sett fram til samræmis við eigendastefnu.







Önnur dæmi


• Stefna um vistvænar samgöngur yrði hluti af og felld inn í 


umhverfis- og auðlindastefnu


• Samskiptastefna yrði: Áherslur samskipta og samfélags


• Stefna um samfélagsábyrgð : Getur hún verið: Leiðarljós 


samfélagsábyrgðar







Hættum að samþykkja stefnur í félögum nema gerðar séu breytingar. 
Ábyrgðaraðilar stefnu fjalli um markmið og áskoranir við að ná 


markmiðum. 
Umfjöllunin taki til 


Markmið
Stefnur breytast ekki og þarf þá ekki að uppfæra í rekstrarhandbók. 


Færri handtök. 
Styttum umfjöllun. 
Áhersla á áskoranir







Stefnuráð vaktar stefnur í samstæðu OR og fjallar um 
markmið og áskoranir við að ná þeim. Einnig fjallað um 
stefnuverkefni sem miða að því að ná skilgreindum 
árangri. 
Markmiðið er að rýna það hvernig reksturinn gengur í 
samræmi við stefnuna og gera umbætur þegar þess 
gerist þörf. 







Saman náum við árangri


Ein liðsheild
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn OR/borgarráð 


Sendandi: Elín Smáradóttir, ritari stjórnar OR 


Dagsetning: 27. maí 2021 


Efni: Greiðslur til starfskjaranefndar 


Orkuveitu Reykjavíkur hefur borist svohljóðandi erindi: 


BORGARRÁÐ 11. mars 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um greiðslur til 
starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur - R21030120 
 
BORGARRÁÐ 11. mars 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um greiðslur til 
starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur - R21030120 
Þriggja manna starfskjaranefnd starfar innan Orkuveitu Reykjavíkur og fær hver nefndarmaður miðað við 
upplýsingar frá í janúar 2019, 25.000 kr. á tímann. Að auki fær formaður nefndarinnar sömu þóknun auk 
50% álags, eða 37.500 krónur á tímann. Það er starfskjaranefnd sjálf sem leggur til hver laun 
nefndarmanna skulu vera. 1. Hvað hefur Orkuveita Reykjavíkur greitt til starfskjaranefndar félagsins síðan 
hún var sett á laggirnar sundurliðað eftir árum? 2. Hvað hefur formaður starfskjaranefndarinnar fengið 
greitt sundurliðað eftir árum? 


Eftirfarandi er svar við fyrirspurninni: 


Verkefni starfskjaranefndar 
 
Regluleg verkefni starfskjaranefndar eru á hverju ári þau að gera tillögur til stjórnar um 
þóknanir stjórnar og um laun forstjóra.  
Verkefni nefndarinnar hafa þó ekki takmarkast við það eitt heldur hefur nefndin á hverjum 
tíma unnið ýmsar greiningar og ábendingar að beiðni stjórnar.  
  
Má hér m.a. nefna eftirfarandi  verkefni starfskjaranefndar:    
1. Árleg kjaraviðtöl við forstjóra ásamt gagnaöflun, greiningarvinnu og gerð álitsgerðar með 
tillögu til stjórnar. 


2. Árleg greiningarvinna og gerð tillaga til stjórnar um þóknun stjórnar.   
3. Álitsgerð til stjórnar um skilgreiningu og skýringu viðmiða við launaákvarðanir forstjóra auk 
greiningar og tillagna um nauðsynlega gagnaöflun fyrir árleg starfskjaraviðtöl forstjóra. 


4. Ábendingar varðandi orðalag ráðningarsamnings forstjóra.   
5. Ábendingar varðandi nauðsyn á að yfirfara ráðningarsamninga starfsmanna vegna 
stjórnarsetu í dótturfélögum. 
6. Gerð minnisblaðs um mismunandi fyrirkomulag til ákvörðunar starfskjara forstjóra, að 
beiðni stjórnar. 


7. Gerð starfsreglna starfskjaranefndar.   


8. Gerð starfskjarastefnu OR fyrir og eftir uppskiptingu   
9. Árleg kjaraviðtöl við innri endurskoðanda fram til ársins 2018, ásamt gagnaöflun, 
greiningarvinnu og gerð álitsgerðar með tillögu til stjórnar.  
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Greiðslur 


  Greiðslur til formanns Heildargreiðslur 


  Brúttólaun   


2013-2014 
                                  
700.000     


                        
1.776.267     


2015-2016 (október) 
                                     
39.028     


                           
108.529     


2016 (nóvember) - 2018 
                                  
434.950     


                           
969.560     


2019-2020 
                                  
225.000     


                           
525.000     


Grand Total 
                               
1.398.978     


                        
3.379.356     


 


Athugasemdir við töflu   
1. Greiðslur áranna 2013 og 2014 taka mið af því að við upphaf starfs nefndar þurfti að semja 
starfskjarastefnu félagsins sem og starfsreglur nefndar, auk venjubundinna starfa 
nefndarinnar. 


2. Greiðslur á árinu 2018 eru samtala fyrir vinnu áranna 2016, 2017 og 2018.  
3. Meðaltal greiðslna sem greiddar hafa verið til formanna frá stofnun nefndar er kr. 174.872 
á ári brúttólaun. Það gerir að meðaltali kr. 14.572 brúttólaun á mánuði 
4. Greiðslur hafa bæði farið að meðaltali lækkandi að teknu tilliti til heildarfjárhæðar til 
formanns og að teknu tilliti til verðlags.  
5. Í hvert sinn sem stjórn hefur tekið ákvörðun um að breyta uppsetningu þóknunar 
starfskjaranefndar hefur það verið gert að frumkvæði þeirra sem  
þóknunina þiggja, þ.e. að frumkvæði starfskjaranefndar sjálfrar. Hefur þá verið horft til þess í 
hvert sinn að auka gagnsæi og að gætt sé að hófsemi  
en að sama skapi tekið tillit til þess að í nefndinni starfar fólk með sérþekkingu á 
viðfangsefninu, þ.m.t. utanaðkomandi vinnumarkaðssérfræðingur 


    
  








 


 


                                                                             


 ONM-E-255-07 EBD-104-03 


MINNISBLAÐ VEGNA ANDAKÍLSÁRVIRKJUNAR FYRIR 


STJÓRN OR 
 


Viðtakandi: Elín Smáradóttir 


Sendandi: Magnea Magnúsdóttir og Jón Örvar Jónsson 


Dagsetning: 27. maí 2021 


Efni:  Áhrif vatnsmiðlunar á lífríki Skorradalsvatns og Andakílsár 


 


 


INNGANGUR 


Stjórn OR óskaði eftir því að fá samantekt um áhrif vatnsmiðlunar Andakílsárvirkjunar á 


lífríki Skorradalsvatns og Andakílsár, sem rennur úr Skorradalsvatni. Nokkrar rannsóknir 


og úttektir hafa verið gerðar á áhrifum virkjunarinnar á einstaka þætti lífríkis vatnsins og 


árinnar en engin heildstæð úttekt hefur verið gerð. Hér eru því dregnar saman upplýsingar 


úr skýrslum, úttektum og greinargerðum sem hafa gerðar síðustu áratugi. Áhrifin eru 


flokkuð niður í fjóra megin flokka: lífríki í vatni, lífríki í ánni, land og landbrot og votlendið. 


Ekki er um að ræða tæmandi samantekt þar sem sumir þættir hafa einvörðungu verið 


skoðaðir óreglubundið. Langt er síðan rannsóknir hafa farið fram á Skorradalsvatni og er 


brýnt að gert verði nýtt mat á stöðu lífríkis og fiskistofna vatnsins. Ástand varðandi 


rannsóknir er betra við Andakílsá, fyrir neðan virkjun, þar sem fylgst hefur verið 


gaumgæfilega með ánni síðustu árin.  


Í samantektarskýrslu frá Náttúrufræðistofu Kópavogs (2003) kemur fram að frá 1970 til 


2000 voru framkvæmdar 12 líffræðirannsóknir í Skorradalsvatni þar af sex fiski rannsóknir 


og tvær rannsóknir fyrir hvert sviðið fyrir sig, botndýr, svifdýr og efna- og eðlisþætti. Tæpt 


verður helstu niðurstöðum þeirrar samantektar hér ásamt öðrum nýlegri heimildum. 


LÍFRÍKI Í VATNI 


Áhrif vatnsmiðlana á lífríki stöðuvatna eru vel þekkt erlendis frá og er ljóst að 


vatnsborðsbreytingar valda raski á umhverfi fiska og fæðuframboði. Í Skorradalsvatni eru 


náttúrulegir stofnar bleikju og hornsíla, auk urriða sem var sleppt tvívegis í vatnið; 1974 og 


1976. Ekki er talið að urriði hafi verið til staðar í vatninu fyrir þann tíma (Veiðimálastofnun 


2014). Stofn urriða í vatninu virðist vera vaxandi en nýlegar rannsóknir í Fitjaá, sem er eitt 


helsta innstreymi í Skorradalsvatn og uppeldissvæði fyrir urriða í vatninu, benda til þess 


(Sigurður Már Einarsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir, 2014). Frá náttúrunnar hendi er 


Skorradalsvatn fremur snautt af næringarefnum eins og lág rafleiðni í vatninu bendir til, en 


hún endurspeglar mögulega getu vatnakerfa til frumframleiðslu og þar með lífvænleika í 


vatnakerfum (Hilmar J. Malmquist o.fl., 2003). Samkvæmt skýrslu Náttúrufræðistofu 
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Kópavogs er fátt sem bendir til þess að bleikjustofninn í Skorradalsvatni hafi orðið fyrir 


markverðum breytingum vegna vatnsmiðlunar. Þó liggja ekki fyrir neinar beinar mælingar 


því til stuðnings og því ekki hægt að útiloka slíkt. Mjög líklegt er þó að óstöðugleiki í 


fjörubeltinu vegna vatnsmiðlunarinnar hafi áhrif á bleikjustofninn, einkum afkomumöguleika 


seiða en þau nýta fjörubeltið sem matarlind og búsvæði. Þess ber þó einnig að geta að 


bleikja hefur verið að hörfa úr vötnum víða um land vegna breytinga á loftslagi og hitafari 


og því má ekki útiloka áhrif þess einnig á bleikjuna í Skorradalsvatni. Þéttleiki botndýra í 


grýttu fjörbelti Skorradalsvatns er í lægri kantinum miðað við vötn almennt í landinu og er 


það álíka og í öðrum vötnum þar sem vatnsmiðlunar gætir en fjörubeltið er það búsvæði 


sem er undir hvað mestu álagi vegna vatnsmiðlunar. Skorradalsvatn sker sig ekki frá öðrum 


stöðuvötnum á landinu hvað varðar samsetningu tegunda og dýrhópa í fjörubeltinu, enda 


þótt þéttleiki einstakra tegunda og hópa sé lítill og í samræmi við lítinn heildarþéttleika 


botndýranna almennt í vatninu (Hilmar J. Malmquist o.fl., 2003). Fiskistofnar og lífríki í 


vatninu hafa ekki verið rannsakaðir í langan tíma og þörf er á að bæta úr því og bera saman 


við góð eldri gögn sem til þess að geta séð hvaða breytingar hafa átt sér staða síðustu tvo 


áratugi (Sigurður Már Hilmarsson, 2021 munnleg heimild).  


LÍFRÍKI Á LANDI OG LANDBROT  


Vatnsmiðlunin gerir það að verkum að tíðari og meiri yfirborðssveiflur eru á vatnsyfirborðum 


i Skorradalsvatns en væru af náttúrunnar hendi. Vatnsyfirborðið var fyrst hækkað 1947 með 


stíflumannvirki og síðan aftur 1957. Árið 1991 var síðan stíflan við Skorradalsvatn 


endurbyggð og hækkuð. Auk þessara breytinga hefur land verið að síga við vatnið (um 20 


cm) og því hefur möguleg hámarksstaða vatnsborðs hækkað um 1,3 – 1,5 síðan 1947 


(Hilmar J. Malmquist o.fl., 2003).  Þess ber að geta að síðan þetta var skrifað árið 2003 


hefur ON sett sér þrengri rekstrarmörk varðandi mögulega hámarks vatnshæð 


Skorradalsvatns og því væri nú nær að tala um 0,9 – 1,1 meter miðað við stöðuna um mitt 


ár 2021. Engu að síður getur mikil og tíð sveifla á vatnsyfirborði stuðlað að landbroti og haft 


áhrif á lífríki á landi og þá sérstaklega þegar há vatnsstaða og mikil vindstyrkur koma 


saman1. Í tengslum við sviðsmyndagreiningu fyrir verkefnið Framtíð Andakílsárvirkjun var 


Náttúrufræðistofnun Íslands beðin um að gefa álit á vatnsborðshækkunum mismunandi 


sviðsmynda og áhrifum þeirra á lífríki á landi. Í greinargerðinni, Mat á áhrifum 12 


mismunandi rekstrarsviðsmynda Andakílsárvirkjunar á gróðurfar við Skorradalsvatn 


(2020), kemur meðal annars fram að áhrif vatnsborðshækkunar er talin mun neikvæðari á 


þurrlendis vistgerðir en vistgerðir í votlendi. Í þeirri greinargerð er einnig er vitnað í úttekt 


Orkustofnunar frá 1998 Athugun á Landbroti við Skorradalsvatn en þar segir meðal annars 


að birkiskógur- og kjarr vex víða meðfram vatnsbakkanum og allmörg dæmi eru um að birki 


hafi orðið fyrir skakkaföllum vegna vatnságangs. Grafist hefur undan birkitrjám og kjarri og 


þau fallið niður, hlaðist möl upp að rótum trjánna eða hlaðist upp malarkambar innan við 


birkikjarrið og sums staðar hefur birki hreinlega drepist vegna vatnshækkunar. Nokkur 


gróðureyðing hefur orðið vegna landbrots af völdum öldurofs við bakka Skorradalsvatns 


(Skúli Víkingsson og Ingibjörg Kaldal, 1998). 


Áhrif landbrots gætir nú einkum í Fitjahlíð en það svæði er elsta sumarhúsasvæðið við 


Skorradalsvatn. Það byggðist upp að miklu leyti áður en skipulagslög voru sett á tíunda 


áratugnum en í þeim er meðal annars kveðið á um lágmarks fjarlægð bústaða frá 


 
1 Ítarlega er gert grein fyrir áhrifum og samverkun mismunandi vatnshæðar og vindstyrks í skýrslu 


Vegagerðarinnar Skorradalsvatn – Mat á öldufari (2020) sem var unnin fyrir On. 
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stöðuvötnum. Þar eru því margir bústaðir sem ná alveg út í vatnið en ekki er leyfilegt að 


byggja nærri en 50 metrar frá vatni í dag. Eigendur sumarhúsa á þessu svæði hafa sumir 


hverjir gripið til þess að setja stórgrýti í fjöruna hjá sér til þess að varna landbroti. Allnokkur 


bátaskýli eru víðs vegar við vatnið og þurfa eigendur þeirra reglulega að treysta undirstöður 


skýlanna þar sem þar grefur undan þeim vegna ágangs vatns. Í landi Grundar, í vesturenda 


Skorradalsvatns, gætir einnig áhrifa vatnsmiðlunarinnar en þar er bæði landrof og 


upphleðsla á möl sem hefur þau áhrif að skurðir stíflast og tún drena sig ekki á vorin nema 


með aðstoð vinnuvéla.  


Frá því að skýrsla Orkustofnunar (1998) var unnin hefur ekki verið fylgst skipulega með 


landbroti við vatnið fyrr en nú 2019 að On í byrjaði að láta taka loftmyndir af þeim svæðum 


sem eru helst talin vera undir álagi og kortleggja hvar virkt landbrot er svo hægt sé að 


bregðast við því.  


VOTLENDI 


Þekkt er að breytingar á vatnshæð í vötnum geta haft áhrif á grunnvatnshæð og gróðurfar 


á nálægum svæðum. Talsverðar breytingar voru á gróðri í votlendi Fitja í 


gróðurkortlagningu NÍ milli áranna 1998 og 2011 og er talið að sveiflur í vatnsborði 


Skorradalsvatns ættu að einhverju leyti þátt í því (Guðmundur Guðjónsson og Kristbjörn 


Egilsson, 2011).  Einnig voru talsverðar gróðurfarsbreytingar í votlendinu milli áranna 2011 


og 2019 og er hugsanlegt að breytingar á vatnsborði hafi að hluta til ráðið einhverju 


(Guðmundur Guðjónsson og Rannveig Thorodssen, 2019). 


Í greiningu Náttúrufræðistofnunar Íslands (2020) er talið að sveiflur á vatnsborði 


Skorradalsvatns ættu að einhverju leyti þátt í gróðurfarsbreytingum í votlendinu við Fitja við 


botn Skorradalsvatns. Aukin útbreiðsla gróðurfélagsins V11 (mýrastör í flóa) milli 


kortlagninga var t.d. rakin til þess (bls. áhrifamat sviðsmynda NÍ) 


Votlendisgróður er misþolinn gagnvart breytingum á grunnvatnshæð og geta því sveiflur á 


vatnhæð á þátt í breytingum á votlendisgróðri. Vatnsborðsbreytingar geta því haft áhrif á  


tegundasamsetningu í votlendi án teljandi breytinga á það sem vistkerfi eða þær vistgerðir 


sem eru skilgreindar innan þess en einnig geta áhrifin verið meiri á vistkerfið og leitt til 


gróðurfarsbreytinga þannig að ólíkar á vistgerði myndast í stað þeirra sem fyrir voru. Það 


fer svo eftir eðli breytinganna hvaða vistgerðir myndast. 


Í heild mætti segja að gróðureyðing í botni Skorradals frá virkjun nemi að lágmarki 4 ha en 


óvissa er mikil.  


Þann 26. maí 2021 var votlendissvæði Fitjaár í Skorradal Friðlýst.  


LÍFRÍKI Í ÁNNI OG LANDBROT VIÐ ÁNNA 


Áhrif virkjunarinnar á Andakílsá eru margvíslega. Á vissan hátt hefur Skorradalsvatn sem 


miðlunarlón þau áhrif að það jafnar út rennslissveiflur í Andakílsánni og getur þannig komið 


í veg fyrir flóð. Miðlunarlón geta einnig haft áhrif á hitastig straumvatnsins fyrir neðan. 


Stíflan við Skorradalvatn var reist 1947 og hafði varanlega áhrif á fiskistofna í efri hluta 


Andakílsár þar sem þessi hluti árinnar gat þar með ekki nýst lengur til hrygningar og 


nýliðunar fyrir laxfiska. Fitjaá er nú talin vera helsta hrygningar og uppeldissvæði fyrir 


urriðann í vatninu. 


Andakílsá fyrir neðan virkjun er vinsæl laxveiðiá. Starfsemi virkjunarinnar hefur áhrif á bæði 


lífríki í ánni sem og landbrot í henni. Miklar dægursveiflur á rennsli í ánni, vegna 


raforkuframleiðslu virkjunarinnar, geta haft neikvæð áhrif á botndýrastofna sem eru 
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aðalfæða laxaseiða í ám. Skyndilegar breytingar á rennsli árinnar geta einnig haft neikvæð 


áhrif á veiði og skapað hugsanlega hættu fyrir veiðimenn ef um mjög miklar og snöggar 


breytingar er um að ræða.  


Mikið landbrot er á bakka árinnar gengt Andakílsárvirkjun, í landi Efri-Hrepps, sem rekja 


má til nokkurra þátta tengda starfsemi virkjunarinnar. Við byggingu stöðvarhússins á 


árunum 1945-1947 voru gerðar breytingar á farvegi árinnar þar sem efni úr grunni 


stöðvarhússins var sett í árfarveginn nokkru neðan við stöðvarhúsið. Við þessa breytingu 


tók áin að beygja af leið. Við stækkun virkjunarinnar 1974 er líklegt að mikið gróft efni hafi 


borist niður í ánna, þar sem sprengt var úr klettabelti í Andakílsárfossum, sem jók enn 


fremur á breytingu árfarvegarins til hins verra. Nú, árið 2021, rennur áin í nánast í 90° 


beygju rétt fyrir neðan stöðvarhúsið og lendir beint á árbakkanum í landi Efri-Hrepps. Er 


svo komið að landbrot þar nú allt að einn til tvo metra á ári. ON vinnur að undirbúningi 


bakkavarna í landi Efri-Hrepps og stefnt er að því að fyrsti hluti framkvæmda verði lokið 


haustið 2021. 


Inntakslónið hefur einnig áhrif á bæði lífríkið í ánni sem og á landbrotið því einungis léttasti 


hluti þess set sem berst úr Skorradalsvatni og hliðarám Skarðsheiðarinnar (Kaldá, Hornsá 


og Álfsteinsá) rata alla leiðina niður í Andakílsá fyrir neðan virkjun. Grófara setið verður eftir 


í inntakslóninu og hefur safnast þar upp í langan tíma. Tilvist inntakslónsins hefur því áhrif 


á rofmátt vatnsins sem veldur enn meira landrofi þegar það kemur í gegnum virkjunina. 


Inntakslónið hefur einnig áhrif næringarefnabúskap árinnar og á samsetningu árfarvegarins 


þar sem ekki er eðlileg endurnýjun verður möl og set í henni. Þörf er á að leysa set 


uppsöfnunarvanda í inntakslóninu til framtíðar, bæði fyrir rekstur virkjunarinnar og lífríkið í 


ánni.  


Nokkur umhverfisslys hafa orðið í gegnum tíðina sem hafa haft áhrif á lífríki í ánni og 


landbrotið í landi Efri-Hrepps:  


• Áramótin 1971-1972 stíflugarður við Skorradalsvatn brast í miklu vatnsveðri, olli 


geysilegu flóði. Klak í ánni misfórst 


• 1972 Skemmdir á bökkum Andakílsár í landi Efri-Hrepps vegna flóðs 


• 1991 Jarðvegsstífla sunnan við inntakslón fer í sundur í miklu vatnsveðri 


• 1991 Vatnsþurrð í Andakílsá vegna framkvæmda við virkjunina. Laxaseyði drepast. 


• 2017 Umhverfisslys. Seti hleypt um botnloku inntakslóns niður í Andakílsá. Veldur 


tjóni á uppeldisstöðum og búsvæðum í ánni. Eins árs laxaseyði drepast alveg í 


þessum atburði.  


 


Eftir umhverfisslysið 2017 hefur ON unnið að uppbyggingu árinnar í samstarfi við 


sérfræðinga Hafrannsóknarstofnunar, Veiðifélag Andakílsár og landeigendur og er áin að 


ná fullum styrk að nýju. Virk vöktun er með ánni og verður næstu árin.  


 


Vert er að minnast á að Andakílsárvirkjun tryggir, skv. samningi við Veiðifélag Andakílsár, 


lágmarksvatnsrennsli (2,23 m3/s) í Andakílsá, fyrir neðan virkjun, allt árið í kring. Þessu 


fyrirkomulagi var komið á árið 1991 og tryggir Veiðifélaginu ákveðin rekstrarskilyrði sem og 


tryggir vatn fyrir lífríkið í ánni. Þetta fyrirkomulag er þó ekki gallalaust og það getur reynt á 


það á sumrin. Ef vorið er þurrt og vatnsstaða lítil í Skorradalsvatni þá hefur komið upp sú 


staða að Skorradalsvatn er lækkað niður fyrir það sem telst vera eðlileg mörk lífríkisins 


(61,60 m.y.s) til þess tryggja vatn í ánna. Með loftlagsbreytingum er von á meiri öfgum í 


veðurfari og mjög þurr sumur gætu orðið raunin. Því gæti þurft að meta, með aðkomu 
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náttúru- og fiskifræðinga, mismunandi hagsmuni lífríkisins í og við Skorradalvatn annars 


vegar og í og við Andakílsána hins vegar.  


AÐ LOKUM 


Í Aðalskipulagi Skorradalshrepps kemur fram að landnýting skuli vera á forsendum 


sjálfbærrar þróunar og er það eitt af meginmarkmiðum hreppsins að: 


,,ná samningum við Andakílsárvirkjun um minni yfirborðssveiflur í 


Skorradalsvatni og vinna að endurheimt Andakílsár til fiskgengdar” (þarna er 


verið að meina Andakílsá ofan virkjunar). 


 


Eins og sjá má af ofangreindu þá eru miklar sveiflur á yfirborði Skorradalsvatns og rennsli 


Andakílsár neikvæð fyrir lífríki vatnsins og árinnar og ekki í anda sjálfbærrar þróunar og því 


mikilvægt að takmarka, eins og mögulegt er, sveiflur út fyrir það sem náttúrulegt er fyrir 


vatnið. Mikilvægt er einnig að leysa uppsöfnun sets í inntakslóni Andakílsárvirkjunar til 


frambúðar bæði fyrir rekstur virkjunarinnar og lífríki Andakílsár. 
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 


Ár 2021, mánudaginn 26. apríl kl. 13:00 var haldinn 305. fundur í stjórn Orkuveitu 


Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1 og um fjarfundarbúnað. 
 


Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður 


Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson í fjarveru Valgarðs 


Lyngdal, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir og Björn Gíslason að hluta. Fulltrúi starfsmanna var 


Davíð Örn Ólafsson. 
 


Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 


Fundarritari var Elín Smáradóttir. 


 


Þetta gerðist: 
 


1. Fundargerð SF 304 lögð fram, samþykkt og verður undirrituð rafrænt. 
 


2. Klukkan 13:10 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins og 


gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar og reksturs. Klukkan 13:20 mætti Ásgeir 


Westergren til fundarins og gerði einnig grein fyrir stöðu virkjanatrygginga. Umræður. 
 


Áhættuskýrsla, dags. 14.04.2021 lögð fram og kynnt. 
 


3. Klukkan 13:45 mætti Edda Sif Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix, til fundarins, 


kynnti ásamt Ingvari Stefánssyni og lagði fram svohljóðandi tillaga um fjárhagsstuðning 


við Carbfix ohf. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita Carbfix ohf. viðbótarfjármögnun 


að fjárhæð allt að 300 m.kr., svo hægt sé að viðhalda tímaáætlunum lykilverkefna 


um frekari uppskölun og þróun Carbfix tækninnar árið 2021. Stefnt er að því að 


fjármögnun félagsins til lengri tíma ljúki á árinu.  


Samþykkt samhljóða. 
 


Klukkan 13:55 mætti Bryndís Ísfold, forstöðukona samskipta og samfélags, til fundarins 


og sagði frá kynningu á Coda verkefni Carbfix þann 22. apríl sl. 
 


4. Klukkan 14:35 mættu Hildigunnur Thorsteinsson og Sigrún Tómasdóttir frá 


Rannsóknum og nýsköpun ásamt Gesti Péturssyni, framkvæmdastjóra Veitna og 


Arndísi Ósk Ólafsdóttur, forstöðukonu Vatns- og fráveitu til fundarins og kynntu 


framtíðarsýn forðamála vatnveitu Reykjavíkur og Akraness. Umræður. 
 


5. Klukkan 15:07 mætti Kristján Már Atlason, forstöðumaður fyrirtækjamarkaðar Orku 


náttúrunnar og kynnti þróun og samkeppni á raforkumarkaði. 
 


Klukkan 15:45 vék Eyþór Arnalds af fundi og Björn Gíslason tók sæti á fundinum í hans 


stað.  
 


6. Klukkan 15:45 mættu Berglind Rán Ólafsdóttir, Edda Sif Aradóttir, Gestur Pétursson, 


Guðrún Erla Jónsdóttir, Hildigunnur Thorsteinsson, Ingvar Stefánsson, og Sólrún 


Kristjánsdóttir til fundarins og kynntu lykilverkefni í samræmi við áherslur stjórnar á 


starfsdegi. Umræður. 
 


7. Klukkan 16:15 mætti Grettir Adolf Haraldsson til fundarins og kynnti tilboð í 


endurbyggingu útveggja vesturhúss. Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 26. apríl 


2021 vegna endurbyggingu Vesturhúss. Tillögunni fylgir greinargerð: 
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að fela forstjóra að ganga til samninga við 


Ístak hf. um endurbyggingu útveggja vesturhúss OR að Bæjarhálsi 1, á grundvelli  


tilboðs Ístaks í verkframkvæmdina.  Tilboð Ístaks, sem er að fjárhæð 1.580.631.965.- 


kr. fyrir utan virðisaukaskatt, var lægsta gilda tilboðið sem barst. 
 


Tillagan borin upp og samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa 


Magnússonar, Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Guðjóns Viðars Guðjónssonar. Hildur 


Björnsdóttir og Björn Gíslason sitja hjá.  
 


Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir og Björn Gíslason óska bókað:  
 


„Saga þessa húss er orðin löng raunasaga allt frá því að ákveðið var að byggja þetta 


umdeilda hús og til þessa dags þar sem fjölþætt mistök eru staðfest í ítarlegri 


matsgerð sem nýlega var birt.“  
 


8. Klukkan 16:35 mætti Anna Margrét Björnsdóttir, skjalastjóri til fundarins og lagði fram 


stefnu í skjala- og upplýsingastjórnun til rýni. Stefnan rýnd og samþykkt óbreytt. 
 


Klukkan 16:48 mætti Birgitta Vigfúsdóttir, þjónustustjóri innkaupa til fundarins og 


lagði fram  innkaupastefnu Orkuveitu Reykjavíkur til rýni. Stefnan rýnd og samþykkt 


óbreytt. Ennfremur lagt fram innkaupayfirlit, dags. 26. apríl 2021. 
 


9. Lagt fram minnisblað dags. 16. apríl 2021 vegna fyrirspurnar Eyþórs Laxdal Arnalds 


um kostnað vegna útgáfu sögu fráveitunnar „Cloacina“.  
 


10. Lagt fram og minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 21. apríl 2021.  Einnig 


lagt fram minnisblað um forðagæslu, dags. 22. apríl 2021.  


 


 


Fleira gerðist ekki. 
 


Fundi slitið kl. 16:56. 


 


Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 31. maí 2021.  


 


 


Brynhildur Davíðsdóttir, 


Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,  


Guðjón Viðar Guðjónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Björn Gíslason. 
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn OR 


Sendandi: Sólrún Kristjánsdóttir framkvæmdastýra Mannauðs og menningar 


Dagsetning: 27.maí 2021 


Efni: Rýni Mannauðsstefnu og siðareglna  


Sæl kæru stjórnarmeðlmir OR. Það er komið að árlegri rýni mannauðsstefnu (STE-020) og 
siðareglna (STE-025) og að þessu sinni eru engar tillögur að breytingum.  


Helstu áskoranir og forgangsmál 


Starfsmannamál : aðstöðumunur og jafnræði auk starfsumhverfis framtíðar hafa verið 
skilgreind sem forgangsmál stjórnar og heildarstefnu OR. Helstu áskoranir okkar eru, eins 
og áður hefur verið rætt við ykkur um, er að halda áfram að skapa eftirsóknarverðan 
vinnustað í þeirri breyttu heimsmynd og starfsumhverfi sem við finnum okkur í í framhaldi 
af kórónuveirufaraldinrum. Heimurinn er að breytast á meiri hraða en áður þegar kemur að  
starfsumhverfi fólks og við vitum að verkefni okkar og ákvarðanir hafa áhrif á samfélagið 
okkar og komandi kynslóðir.  Samstæðan býr yfir þeim auð að geta boðið upp á spennandi 
verkefni  sem skapa  mikið virði fyrir samfélagið og það ásamt  góðu og nútímalegu 
starfsumhverfi er forsenda þess að vera eftirsóknarverður vinnustaður.   


Við viljum að menning okka virkji fólk til árangurs fyrir samfélagið og höfum sett fram fjórar 
megináherslur til að ná fram þeirri sýn sem við munum leggja áherslu á að vinna markvisst 
með öllu starfsfólki samstæðunnar að þær verði hornsteinar í vinnustaðamenningu okkar. 
Þessar áherslur eru: 
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Markmið og mælingar 


Eitt af lykilmarkmiðum samstæðunnar er að starfsánægja sé há (markmiðið er að hún sé 
4.5 árið 2023) því við vitum að ánægt starfsfólk sem fær tækifæri til að vaxa nær meiri 
árangri og skilar meira virði til viðskiptavina og samfélagsins. 


Starfsánægja mældist 4.4 í desember 2020 sem er skv. öllum samanburði há einkunn en 
við viljum gera enn betur og teljum að þessar áherslur og sú vinna sem er framundan við 
að festa þær í sessi innan samstæðunnar muni skila okkar enn meiri starfsánægju og þar 
með einnig árangri.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Þegar mannauðsstefnan og siðareglurnar voru rýndar með tilliti til alls þess sem að ofan 
greinir, þá var það okkar mat að ekki væri þörf að breytingum að sinni þar sem bæði stefnan 
og siðareglurnar styðja vel við þessar nýju áherslur og áfram verði unnið að árangri sem 
sett hafa verið markmið um.  


 


 







