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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2018, þriðjudaginn 20. mars kl. 9:10 var haldinn 258. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur.  Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Áslaug 

M. Friðriksdóttir, Kjartan Magnússon, Ólafur Adolfsson og Björn Bjarki Þorsteinsson. 
 

Einnig tók þátt Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerðir stjórnarfundar SF 256 og 257 undirritaðar og staðfestar. 
 

2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála, mætti til fundarins ásamt Bryndísi 

Maríu Leifsdóttur, forstöðumanni reikningshalds, og Bjarna Frey Bjarnasyni, 

aðstoðarmanni framkvæmdastjóra fjármála. Ársreikningur Orkuveitu Reykjavíkur 

(móðurfélags) lagður fram og kynntur. Reikningurinn borinn upp og samþykktur 

samhljóða. 
 

3. Gísli Björn Björnsson, sérfræðingur í fjár- og áhættustýringu, mætti til fundarins kl 9:20 

og kynnti ásamt Ingvari Stefánssyni og Bjarna Frey Bjarnasyni tillögu um 

arðsemiskröfur starfsþátta.  Tillagan samþykkt og verður send eigendum í samræmi við 

ákvæði eigendastefnu. 
 

Stjórn óskar eftir því að arðgreiðsluferli (LBP-110 verkferill stjórnar við ákvörðun um 

útgreiðslu arðs) verði virkjað. 
 

Áhættuskýrsla, dags. 13. mars 2018, lögð fram. 
 

4. Klukkan 9:45 kom Sunna Jóhannsdóttir, fulltrúi í endurskoðunarnefnd 

Reykjavíkurborgar til fundarins og kynnti skýrslu endurskoðunarnefndar. Lögð fram 

umsögn endurskoðunarnefndar Reykjavíkur um ársreikning 2017, dags. 5. mars 2018. 

Einnig lagt fram bréf innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar, dags. 14. mars 2018, 

varðandi framtíðarfyrirkomulag innri endurskoðunar OR. Óskað er eftir fresti til næsta 

fundar til að skila umsögn.  
 

5. Lögð fram samantekt um störf stjórnar, dags. 20. mars 2018 og frammistöðumat fyllt út 

sameiginlega.  
 

6. Lagt fram mat á störfum forstjóra fyrir árið 2017. 
 

7. Lögð fram og kynnt bráðabirgðaniðurstaða ESA varðandi kvörtun Símans vegna 

Gagnaveitu Reykjavíkur. 
 

8. Tekin fyrir tillaga sem lögð var fram á SF 256 um að bjóða forstjóra Símans á fund 

stjórnar OR. Lagt fram minnisblað Landslaga, dags. 17. mars 2018, um starfshætti og 

sjálfstæði stjórnar hlutafélaga. Tillagan dregin til baka.  
 

9. Lagt fram minnisblað ON, dags. 15. mars 2018, þar sem fram koma upplýsingar um 

samninga ON um hleðslur, sem óskað var eftir á stjórnarfundi SF 256. 
 

10. Klukkan 11:00 mætti Edda Sif Aradóttir, staðgengill framkvæmdastjóra Þróunar til 

fundarins, lagði fram og kynnti minnisblað um stöðu forðagæslu, dags. 16. mars 2018. 

Umræður.  
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Kartan Magnússon og Áslaug M. Friðriksdóttir óska bókað: 

 

Við ítrekum ósk okkar um að sem fyrst verði ráðist í aðgerðir til að efla 

hreinsibúnað Veitna í því skyni að lágmarka það magn plastagna, sem berst út í 

sjó frá skólphreinsistöðvum fyrirtækisins. Minnt er á tillögur okkar um málið frá 

26. september 2016 og 16. október 2017.  
 

11. Klukkan 11:20 mætti Sólrún Kristjánsdóttir, starfsmannastjóri til fundarins og kynnti 

rýni starfsmannastefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Stefnan samþykkt samhljóða óbreytt. 
 

12. Klukkan 11:30 mætti Eiríkur Hjálmarsson upplýsingafulltrúi til fundarins og kynnti rýni 

á stefnu um samfélagsábyrgð. Umræður. 
 

13. Eiríkur Hjálmarsson kynnti drög að dagskrá ársfundar Orkuveitu samstæðunnar sem 

haldinn verður þann 4. apríl 2018. 
 

14. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 16. mars 2018, um starfsemina á milli 

stjórnarfunda. Umræður. 
 

15. Önnur mál. 

 
 

 

 
 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 12:07. 

Næsti fundur verður haldinn 23. apríl nk. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

Áslaug M. Friðriksdóttir, Gylfi Magnússon, Kjartan Magnússon,  

Ólafur Adolfsson, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Björn Bjarki Þorsteinsson. 
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Subject:  

 

Alleged unlawful state aid to Gagnaveita Reykjavikur  

- Preliminary assessment of complaint under paragraph 48(b) of the 

Authority’s Guidelines on Best Practices for the conduct of state aid 

control procedures 

 

1 Background 

Reference is made to your complaint to the Competition and State Aid Directorate of the 

EFTA Surveillance Authority (“the Authority”) dated 26 October 2016 regarding alleged 

state aid granted by Orkuveita Reykjavíkur hf. (“OR”) to its subsidiary Gagnaveita 

Reykjavíkur ehf. (“GR”).1 By letter dated 7 November 2016, the Authority acknowledged 

receipt of the letter.2 By email of 23 November 2016, the complainant submitted further 

information to the Authority.3 The complainant maintains, in general terms, that GR has 

not been operating on market terms over the years but rather as a political project to 

enhance competition on the telecommunications market, and that a private investor would 

not have acted in the same way as OR, when providing loans and capital injections to the 

GR. 

On 28 November 2016, the Authority forwarded the complaint, and the additional 

information received, to the Icelandic authorities and invited them to submit information 

and observations to the Authority in order to determine whether the measure complained 

of involves state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.4 By 

email dated 16 January 2017, the Authority received additional information from the 

complainant.5 By letter dated 7 February 2017, the Icelandic authorities submitted their 

comments to the Authority.6 The complainant submitted further information by email 

dated 28 March 2017.7 

On 7 June 2017, representatives of the Authority discussed the complaint with the 

Icelandic authorities at the annual package meeting in Reykjavík. On 22 June 2017, the 

                                                 
1 Document No 825150, and Annexes 1-43 (Documents No 825151, 825152, 825152, 825153 and 825156). 
2 Document No 825149. 
3 Document No 827877. 
4 Document No 828509. 
5 Document No 835622, and three attachments (Documents No 835623, 835624 and 835625). 
6 Documents No 840228 and 840229, and Annex 1 (Document No 840230).  
7 Document No 850420. 
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Icelandic authorities provided the Authority with copies of various decisions of the Post 

and Telecom Administration in Iceland (“PTA”) concerning the financing of GR.8   

On 25 September 2017, a representative of the Authority met with the complainant, at its 

request, in Reykjavik. On 1 January 2018, the complainant submitted further comments to 

the Authority.9 

2 Description of the measures 

2.1 Introduction 

GR is a telecommunications company founded in 2007 and fully owned by OR, which is a 

publicly owned company.10 GR was established as an independent legal entity, in order to 

comply with requirements of the PTA concerning the separation between the competitive 

and non-competitive operations of OR. The purpose of GR, according to its articles of 

association, is the operation of a telecommunication and data transmission network. It 

provides wholesale access to a fibre optic network, for a number of retail service providers 

that operate in supplying homes and businesses with different internet and data 

transmission services. GR also offers retail services on the household market, where it 

charges end-users directly for the use of the access network. 

 

OR began investing in the telecommunications market in 1999, when it established the 

subsidiary Lina.Net (GR’s predecessor), with the purpose of providing general 

telecommunication services with emphasis on data transmission and internet connections 

in urban areas in Iceland. Its operations were later expanded into the setting up of an 

electronic telecommunications network using fibre optic cables. The Authority 

investigated several capital injections into Lina.Net during the years 1999-2001 in its 

Decision No 300/11/COL and found that they were in line with the actions of a private 

investor and no state aid was thus granted.11  

 

Lina.Net invested considerable sums in its fibre optic networks and, since 2007, GR has 

continued to expand the network. In total, the investments between 2002 and 2010 

amounted to around ISK 8 billion. According to the complainant, OR has throughout this 

period, and to this day, provided GR with several capital injections and loans to finance 

their operations, which have not been on market terms. 

 

2.2 Article 36 of the Electronic Communications Act 

GR is a Registered Operator (data transmission and service) under the Electronic 

Communications Act No 81/2003. Article 36 (Separation of concession activities from 

electronic communications activities) of the Electronic Communications Act provides: 

 

“Electronic communications undertakings or consolidations operating public 

communications networks or publicly available electronic communications 

services, which enjoy special or exclusive rights in sectors other than electronic 

communications, must keep their electronic communications activities financially 

separate from other activities as if they were two separate undertakings. Care shall 

                                                 
8 Document No 862626, and eight attachments (Documents No 862628, 862635, 862639, 862641, 862645, 

862648 and 862651). 
9 Document No 892188. 
10 Owned by Reykjavík City (93.5%), Akranes municipality (5.5%) and Borgarbyggð municipality (0.9%). 
11 The EFTA Surveillance Authority Decision No 300/11/COL of 5 October 2011 on the grant of state aid to 

Lina.Net and Reykjavik Energy by the municipality of Reykjavik. 
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be taken to ensure that competitive operations are not subsidised by activities 

enjoying exclusive rights or protected activities”. (emphasis added) 

 

According to the legislative proposal (i. frumvarp) of the Electronic Communications Act, 

Article 36 is meant to ensure in particular that competitive telecommunication operations 

are not subsidised through income from operations that are protected by exclusive rights 

or by other means. The proposal also makes it clear that the provision is applicable 

regardless of the undertakings’ market share and regardless of whether the 

telecommunications operation are carried out within the same undertaking or by a separate 

legal entity which it controls.12 

 

2.3 The PTA’s monitoring role 

2.3.1 General 

The PTA operates according to the Act on Post and Telecom Administration No 69/2003 

which implements the main provisions of the EU Communications Directive Package.13 

As a supervisory authority the PTA, inter alia, ensures in accordance with Article 36 of 

the Electronic Communications Act that revenues stemming from non-competitive sectors 

do not subsidise operations in the competitive sector of telecommunications. Therefore, 

the PTA is entrusted with scrutinising OR investments in the telecommunications market 

and the business relations between GR and OR. The PTA can take such cases up at its 

own initiative or through receiving complaints from interested parties. GR can also notify 

measures to the PTA to obtain prior approval and interested parties can be parties to such 

cases, if they demonstrate that they have a legitimate interest in the result of the case.14  

 

Decisions of the PTA may be referred to the Rulings Committee for Electronic 

Communications and Postal Affairs. A party that has a significant interest to protect its 

interests can submit a complaint about either procedural matters or the substance of the 

decision.15 Therefore, if parties demonstrate that they have a legitimate interest in a 

particular dispute, they can challenge the decisions of the PTA. This also includes 

decisions where the PTA applies Article 36 of the Electronic Communications Act.16 

 

The following is a brief summary of the main decisional practice of the PTA concerning 

OR investments in the telecommunications market and the business relations between GR 

and OR that the complainant has alluded to. 

 

2.3.2 OR’s purchase of the fibre-optic network from Lina.Net 

In October 2002, OR purchased the fibre-optic network from Lina.Net at the price of ISK 

1 758 811 899. In early 2003, after the enactment of the Electronic Communications Act, 

the PTA sent OR an inquiry regarding how the company intended to fulfil the conditions 

for separation of activities stipulated by Article 36 of the ECA.17 

 

In the ensuing PTA procedure, two expert reports were obtained (from KPMG and 

Rafhönnun) on the fair value of the Lina.Net fibre-optic network.18 Both reports concluded 

that there was no indication that the purchase price was unreasonable. Moreover, the audit 

                                                 
12 http://www.althingi.is/altext/128/s/0960.html.  
13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/telecoms-rules.  
14 PTA Decision No 20/2013 of 10 October 2013. 
15 https://www.pfs.is/english/about-pta/rulings-committee/.  
16 Decision of the Ruling Committee of 17 July 2006 in Case No 8/2006. 
17 PTA Decision of 13 November 2006, p. 1. 
18 PTA Decision of 13 November 2006, p. 5. 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0960.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/telecoms-rules
https://www.pfs.is/english/about-pta/rulings-committee/
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firm KPMG analysed certain parts of the operational and financial separation.19 This was 

accepted by the PTA. 

 

2.3.3 The establishment and financing of GR as a separate legal entity 

As part of the aforementioned procedure, the PTA required OR to submit a business plan 

for the operations of the fibre-network and telecommunication services, demonstrating an 

adequate rate of return on the investment. KPMG performed a due diligence review of the 

business plan and assessed that the rate of return on the investment was appropriate. 

Moreover, the PTA instructed OR to fulfil certain conditions, which can be summarized as 

follows:20 

 

(i) Separation of accounts, the PTA instructed that OR should establish a 

separate entity, entrusted with the telecommunications operators, which should 

keep separate accounts in line with established corporate practices. 

 

(ii) Preparation of an opening balance sheet, comprising liabilities that stemmed 

from the financing of the telecom operations of OR with the reservation that if 

the terms were more favourable than market terms, the new entity would have 

to compensate OR for any difference. 

 

(iii) Arms-length terms should apply to all dealings between the new entity and 

OR. 

 

OR subsequently decided in accordance with instructions of the PTA to establish a new 

legal entity, the private limited liability company GR, in November 2006. 

 

On March 8 2007, a framework agreement was concluded between OR and GR setting out 

the terms of the investment and the opening balance sheet of GR. OR transferred assets to 

GR in turn of GR providing payment in the form of a loan and issuing share capital to OR. 

The loan principal was linked to the rate of several foreign currencies and was to be repaid 

over the period of twelve years with the coupon of interbank rates plus a margin of 120 

basis points. The loan agreement contains normal market practice terms as regards the 

event of default, the provision of information to the lender and other covenants. The 

consulting firm Deloitte submitted a declaration in accordance with Article 5 of the Act on 

Private Limited Companies No. 138/1994, dated 7 March 2007, on the value of the assets 

and concluded that they had been valued at a fair price. The terms of the loans were also 

reviewed and approved by the PTA.21 

 

On 21 May 2010, the PTA issued Decision No 14/2010, concerning the financial 

separation between OR and GR. In its Decision, the PTA confirmed that GR had to obtain 

prior approval from the PTA for any increase in share capital on behalf of OR or related 

companies. The PTA also noted that it would only approve such measures, if they are on 

arms-length terms and if they don’t entail the subsidisation of competitive operations.22 

 

Following the financial crisis in Iceland, the Icelandic Krona devalued considerably and 

GR became unable to fulfil its commitments under the loan agreement. An agreement was 

thus made with OR regarding a temporary suspension of payments. The PTA was 

                                                 
19 PTA Decision of 13 November 2006, p. 16. 
20 PTA Decision of 13 November 2006, p. 15-23. 
21 PTA Decision No 32/2008 of 30 December 2008 
22 PTA Decision No 14/2010 of 21 May 2010, p. 15. 
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informed and the institution intervened. The PTA required that the suspension of 

payments be revoked as it had been in breach of the conditions of the arms-length terms 

concerning the former decision of establishing and financing GR.23 GR complied and paid 

instalments and accrued interests in full. 

 

2.3.4 GR’s rate of return and the increase of share capital in December 2008 

On 22 December 2010, the PTA adopted Decision No 39/2010 concerning GR’s rate of 

return and the increase of share capital in December 2008.24 

 

In its Decision, the PTA noted that the operations of GR went according to the initial 

business plan in the year 2007. GR’s equity ratio was approximately 52% at the end of  

2007 and the company made a profit of ISK 120 million during the year. The financial 

crisis of 2008 hit the company hard and in spite of increasing operating revenues, the 

losses of 2008 were close to ISK 3 billion, almost solely attributable to the devaluation of 

the Icelandic currency, which caused the debt of the company to increase.  

 

To urgently restore the viability of GR, OR decided to increase the share capital before the 

end of 2008. The capital increase was of the amount of ISK 1.2 billion, setting an equity 

ratio of 23%. The PTA Decision states that in absence of share capital increase 

“practically all equity would have been wiped out” due to the financial collapse and sharp 

devaluation of the operating currency, whereas the liabilities were all linked to foreign 

currencies.25 

 

Furthermore, the PTA Decision observes that in 2008 OR and GR had contacted private 

lenders with the intention to finance further investment on ongoing projects.26 The 

financial markets however, had been completely frozen by the end of the year. The 

Icelandic authorities maintain that, as an investor, OR inevitably had to invest further in 

order protect its significant initial investment.27  

 

The PTA, in light of Article 36 of the Electronic Communications Act, highlighted that 

OR’s decision to increase the share capital had to be considered not only from its 

perspective as GR’s owner, but also as GR’s largest creditor. The PTA noted that creditors 

of several telecommunications companies had acquired them following the financial crisis 

and either converted debts to equity or restructured loans. Moreover, the PTA found that 

GR’s updated business plans convincingly demonstrated a satisfactory level of 

profitability, for a telecommunication company in a competitive market, within a 

reasonable timeframe, and that there was a normal correlation between the profitability 

and the owners contribution.28  

 

2.3.5 The conversion of debt to equity in 2014 

Like a large part of companies in Iceland, GR needed to reorganize its financial affairs 

after the financial crisis in 2008. OR’s application for permission to increase the share 

capital of GR in July and August 2013 was the subject of PTA’s Decision No 2/2014.29 

The reorganization involved; (i) a conversion of ISK 3,5 billion of debt to equity and, (ii) 

                                                 
23 PTA Decision No 25/2010 of 7 September 2010. 
24 PTA Decision No 39/2010 of 22 December 2010. 
25 PTA Decision No 39/2010 of 22 December 2010, p. 21. 
26 PTA Decision No 39/2010 of 22 December 2010, p. 21. 
27 Reply from the Icelandic authorities, Document No 840229, p. 8.  
28 PTA Decision No 39/2010 of 22 December 2010, p. 24 and 26. 
29 PTA Decision No 2/2014 of 24 March 2014. 
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that GR would enter the financial markets to refinance all remaining debt owed to OR. 

Finally, OR intended to dispose of a large portion of its shares post-refinancing. 

 

The PTA accepted that the debt conversion would not increase the total financing of GR 

by OR, since it only changed the composition of the financing. The PTA also recognised 

that the conversion would change the equity/debt ratio of GR from 22% to 52%, thus 

leaving the ratio at the same level as the main competitor, Míla ehf.30 The PTA also 

assessed the initial business plan of GR and determined that it was credible. The cash flow 

analysis had demonstrated that if the devaluation of the operation currency had not hit the 

company in 2008 there had not been a need for refinancing. Moreover, the financial 

analysis of the PTA confirmed that the rate of return for the investor and the weighted 

average cost of capital (WACC) of GR was in conformity with the general benchmark set 

by the PTA.31 

 

Míla intervened in the procedure before the PTA, and was granted standing in the 

procedure. In short, the PTA rejected all the complaints of Míla. The PTA Decision was 

adopted on 24 March 2014, and the debt conversion was finalized in early April 2014. In 

June 2014 Míla ehf. initiated a court case against the PTA, GR and OR, requesting the 

courts to annul PTA’s decision in the case.32 The District Court of Reykjavik dismissed 

the case on 26 February 2015 and the Supreme Court confirmed the ruling in March 

2015.33 

 

2.3.6 Other cases 

In addition to those decisions described above, the PTA in 2013 adopted under Article 36 

of the Electronic Communications Act, a decision to temporarily approve GR to extend its 

loan agreement with OR.34 Moreover, in 2014, Míla complained to the PTA about certain 

measures relating to an agreement GR had concluded with Ölfuss Municipality, which 

included funds indirectly deriving from OR. After assessing the measures, the PTA found 

that they were contrary to Article 36 of the Electronic Communications Act and instructed 

GR to undertake certain measures to ensure that it did not obtain an advantage from the 

funds deriving from OR.35 

 

3 Preliminary assessment 

The Icelandic authorities confirm that the measures complained of concerning the 

financial relations between OR and GR have all been assessed by the PTA on the basis of 

Article 36 of the Electronic Communications Act. 

 

The Icelandic authorities maintain that there is a strong resemblance between the test 

applied by the PTA and the criterion applied by the EFTA Surveillance Authority when 

determining whether a measure is on market terms (i.e. the market economy operator 

(“MEO”) test).  

 

The purpose of the MEO test is to assess whether the State has granted an advantage to an 

undertaking by not acting like a private market economy operator with regard to a certain 

                                                 
30 PTA Decision No 2/2014 of 24 March 2014, p 35. 
31 PTA Decision No 2/2014 of 24 March 2014, p 40 - 42. 
32 Reply from the Icelandic authorities, Document No 840229, p. 10.  
33 Supreme Court of Iceland Judgment of 27 March 2015 in Case No 219/2015. 
34 PTA Decision No 26/2013 of 1 November 2013. 
35 PTA Decision No 11/2015 of 2 June 2015. 
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transaction.36 It follows from that test that state aid is granted whenever a state makes 

funds available to an undertaking, which, in the normal course of events, would not be 

provided by a private investor applying ordinary commercial criteria and disregarding 

other considerations of a social, political or philanthropic nature.37 

 

The PTA, as described above, examined on an ex ante basis the strategy and financial 

prospect of the relevant measures in order to determine whether the financing of the 

operations of GR has been carried out in line with normal market conditions. In its 

assessment, the PTA took into consideration independent expert reports and drew 

comparisons with other, private, operators in the same market. Where the PTA found that 

a particular transaction was not on market terms, it instructed the parties to eliminate any 

potential advantage through the adoption of relevant measures.38 

 

Considering the decisional practice of the PTA under Article 36 of the Electronic 

Communications Act on the financing of GR and the level of scrutiny involved in the 

assessment of the various measures, it appears that the test applied by the PTA under 

Article 36 bears a strong resemblance to the MEO assessment that would be carried out by 

the Authority under the EEA state aid rules. The enforcement of Article 36 of the 

Electronic Communications Act by the PTA thus appears likely to prevent GR from 

obtaining an advantage from its dealings with OR.  

 

4 Conclusion 

With reference to paragraph 48(b) of the Authority’s Guidelines on Best Practice for the 

conduct of state control procedures,39 and based on the information available, it is the 

Authority’s preliminary view that the financing of GR does not raise concerns concerning 

potential state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. 

 

If you have additional information you would like to submit that might change this 

preliminary view, please do so by 13 April 2018. Otherwise, the case will be closed 

without further notice. 

 

Yours sincerely, 

 

 

Gjermund Mathisen 

Director 

Competition and State aid 

 

This document has been electronically authenticated by Gjermund Mathisen. 

                                                 
36 See, for instance, judgment in Neue Maxhütte Stahlwerke and Lech-Stahlwerke v Commission, T-2/96 and 

T-97/96, EU:T:1999:7, paragraph 104, and judgment in Westdeutsche Landesbank Girozentrale and Land 

Nordrhein-Westfalen v Commission, T-228/99 and T-233/99, ECR, EU:T:2003:57. 
37 See for example, the Opinion of Advocate-General Jacobs in Kingdom of Spain v Commission, C-278/92, 

C-279/92 and C-280/92, EU:C:1994:112, paragraph 28. See also judgment in Belgium v Commission, 40/85, 

EU:C:1986:305, paragraph 13; judgment in France v Commission, C-301/87, cited above, paragraphs 39-40, 

and judgment in Italy v Commission, C-303/88, EU:C:1991:136, paragraph 24. 
38 See for example, PTA Decision No 11/2015 of 2 June 2015. 
39 OJ L 82, 22.3.2012, p. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.082.01.0007.01.ENG&toc=OJ:L:2012:082:TOC


Orkuveita Reykjavíkur

Frammistöðumat stjórnar á störfum forstjóra fyrir árið 2017

Í starfsreglum stjórnar OR er kveðið á um að stjórn skuli árlega leggja mat á frammistöðu forstjóra í starfi.

Stjórn hefur falið formanni stjórnar að gangast fyrir mati á frammistöðu forstjóra.

Forsendur matsins:

1. Stefnumál þ.m.t. framkvæmd stefnu og markmiðasetning

2. Upplýsingagjöf og samskipti við stjórn

3. Árangur í rekstri, þ.m.t. staða mælikvarða: fjárhagslegir, ánægja innri og ytri viðskiptavina, ánægja starfsmanna og umhverfismál.

4. Starfsmannamál, s.s. niðurstöður vinnustaðagreiningar og stjórnendamat forstjóra.

Gögn sem lögð eru til grundvallar við matið:

1. Vinnustaðagreining 

2. Stjórnendamat -360°

3. Þjónustukönnun meðal ytri viðskiptavina

3. Innri þjónustukönnun

4. Ársskýrsla 

5. Gögn stjórnarfunda.

Matsmöguleikarnir eru: 

1 Frammistaða undir væntingum/úrbóta er þörf

2 Stenst vel væntingar / góð frammistaða.

3

Frammistaða umfram 

væntingar/frammúrskarandi

0 Á ekki við

Frammistöðuþættir Mat Athugasemdir/rökstuðningur

Forstjóri  fylgir stefnu  sem stjórn hefur sett 

af áhuga og metnaði

                1           2           3         0 Gert á framúrskarandi hátt. Forstjóri sýnir mikinn metnað en er trúr stefnunni

Forstjóri setur í samráði við stjórn fram 

markmið í samræmi við stefnu.

                1           2           3         0

Markmið eru sett fram á skýran hátt og í samráði við stjórn.  Mjög vel farið yfir markmið og 

stefnuáætlanir reglubundið.

Forstjóri leggur starfs- og fjárhagsáætlanir 

fyrir stjórn.

                1           2           3         0

Starfs og fjárhagsáætlanir eru lagðar fyrir stjórn reglulega með vönduðum hætti

Forstjóri gerir grein fyrir helstu atriðum í 

rekstri félagsins á hverjum stjórnarfundi.

                1           2           3         0 Ætíð gert til að mynda með skýrslu forstjóra á hverjum stjórnarfundi.
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Undirbúningur og framsetning á 

stjórnarfundargögnum er fullnægjandi. 

                1           2           3         0 Til fyrirmyndar

Forstjóri hefur náið samstarf við stjórn og 

upplýsir hana um óvenjulegar og mikilsháttar 

ákvarðanir og áhættur er félagið varða.

                1           2           3         0 Forstjóri hefur náið samstarf við stjórn, og upplýsir hana um hættur í rekstri

Hefur kostnaðarvitund og hagsýni að 

leiðarljósi í rekstri  og stenst  

fjárhagsáætlanir

                1           2           3         0

Ætíð með kostnaðarvitund og hagsýni að leiðarljósi.  Fjárhagsáætlanir hafa staðist mjög vel og 

uppgjör sýna að rekstur samstæðunnar er mjög góður.

Markmið um ánægju starfsmanna uppfyllt

                1           2           3         0

Starfsánægja í Vinnustaðagreiningu 2017 4,36 sem sýnir það að fyrirtækið viðheldur hárri 

starfsánægju þrátt fyrir ýmsar áskoranir sem hafa haft áhrif á starfsumhverfi samstæðunnar.  Allir 

þættir sem mældir eru í árlegri vinnustaðagreiningu samstæðunnar hækkuðu eða stóðu í stað. Í 

samanburði við íslenskan vinnumarkað  er starfsánægja mjög há en meðaltal íslensk vinnumarkaðs 

er 4,08.

Markmið í umhverfismálum náðust

                1           2           3         0

Markmið í losun mengandi efna náð.  Náð eins góðum tökum á háhitaauðlindinni og hægt er.  Unnið 

að úrbótum í vatnsvernd og fráveitu. 

Ánægja ytri viðskiptavina

                1           2           3         0

Ánægja viðskiptavina hefur verið vaxandi síðustu misseri og nýjustu mælingar sína að hún er á 

svipuðu róli og á síðusta ári eða um og yfir 4 aðeins mismunandi á milli fyrirtækja samstæðunnar.

Ánægja innri viðskiptavina

                1           2           3         0 Meðaltal ánægju innri viðskiptavina er 4,2 sem telst á styrkleikabili.•  .

OR er eftirstókarverður vinnustaður skv. 

mati starfsmanna í vinnustaðagreiningu

                1           2           3         0

Mat starfsmanna á því hvort þeir myndu mæla með vinnustaðnum við vini eða ættingja er mjög hátt 

og flokkast með framúrskrandi fyrirtækjum.

Forstjóri er öflugur leiðtogi skv. mati 

samstarfs- og undirmanna (meðaltal allra 

þátta)

                1           2           3         0

Forstjóri fékk háa einkunn í síðasta 360° mati helstu samstarfsaðila. Mat aftur framkvæmt haustið 

2018

Á
ra

n
g

u
r 

í 
re

k
s

tr
i

S
ta

rf
s

m
a

n
n

a
m

á
l

U
p

p
lý

s
in

g
a

g
jö

f 
o

g
 s

a
m

s
k

ip
ti

 v
ið

 s
tj

ó
rn

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x



 

 
Borgartún 26 

105 Reykjavík 

Sími: 520 2900 

Fax: 520 2901 

Kt.: 450710-0830 

Vsk.: 105456 

www.landslog.is 
 

  1|4 

 

M I NN I S BLAÐ  

um starfshætti og sjálfstæði stjórna hlutafélaga 

 

Til:  Gagnaveitu Reykjavíkur ehf. | Orkuveitu Reykjavíkur 

Frá:   Landslögum – lögfræðistofu | Hlyni Halldórssyni hrl. |hlh2018080 

Dags:  17. mars 2018 

_________________________________________________________________________ 

 

I. Meginreglur félagaréttar um sjálfstæði stjórna hlutafélaga og einkahlutafélaga 

Í 55. gr. einkahlutafélagalaga nr. 138/1994 (ehl.) og 80. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 

(hfl.) segir að æðsta vald í stjórn félags sé í höndum hluthafafundar samkvæmt því 

sem lög og samþykktir þess ákveða.  

Með framangreindri meginreglu er rétti hluthafa takmarkanir settar með því að hann 

getur aðeins farið með ákvörðunarvald sitt sem hluthafi á hluthafafundum sbr. 2. 

mgr. 80. gr. hfl., sbr. 2. mgr. 55. gr. ehl. Á milli hluthafafunda er vald þetta framselt 

til stjórnar félagsins sem fer með hagsmuni þess og tekur ákvarðanir milli 

hluthafafunda. Hluta þess valds framselur stjórn félags til framkvæmdastjóra félags, 

eins eða fleiri sbr. 68. gr. hfl. og 44. gr. ehl.   

Samkvæmt framansögðu er stjórn félags í höndum stjórnar milli hluthafafunda. 

Stjórnarmenn félags skulu í störfum sínum vera sjálfstæðir, taka þátt í og hafa eftirlit 

með ákvörðunum, aðgerðum og daglegum rekstri félagsins. Þó stjórnarmenn séu 

kosnir í stjórn félags af hluthöfum (t.d. móðurfélagi) á hluthafafundi og 

stjórnarmenn kunni að vera í nánum tengslum við hluthafa ber hver stjórnarmaður, 

sem sest í stjórn félags, þá skyldu í störfum sínum fyrir félagið að hafa þar hagsmuni 

félagsins í fyrirrúmi, taka ákvarðanir og leysa úr álitaefnum á vettvangi stjórnar 

félagsins í samræmi við samþykktir og lög félagsins. 
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II. Orkuveita Reykjavíkur og Gagnaveita Reykjavíkur 

Orkuveita Reykjavíkur kt. 551298-3029 (OR) er sameignarfyrirtæki í eigu 

Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar, sbr. 1. gr. laga nr. 

136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur. Félagið er sjálfstæður lögaðili, með sjálfstæðan 

fjárhag, stjórn og reikningshald. Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. er OR heimilt að eiga 

dótturfélög um nánar tilgreinda starfsemi samkvæmt 2. mgr. 2. gr. s.l., m.a. um 

gagnaveitu. Í 3. mgr. 2. gr. laganna segir að aðgreining starfsemi OR frá 

dótturfélögum skuli vera í samræmi við ákvæði laga hverju sinni og að við rekstur 

OR og dótturfélaga skuli þess gætt að samkeppnisrekstur sé ekki niðurgreiddur af 

einkaleyfisstarfsemi eða verndaðri starfsemi. 

Gagnaveita Reykjavíkur ehf. (GR) er einkahlutafélag. Allir hlutir í félaginu (100%) 

eru í eigu OR og félagið dótturfélag sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013. Í grein 3.1. í 

samþykktum GR segir að æðsta vald í málefnum félagsins skuli vera í höndum 

lögmætra hluthafafunda og jafnframt að hluthafar fari með ákvörðunarvald sitt í 

málefnum félagsins á hluthafafundum, sbr. einnig greinar 3.2-3.6. Í grein 4.3. segir 

að framkvæmdastjóri hafi með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og komi 

fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur, sbr. 2. mgr. 44. 

gr. ehl. 

OR og GR eru þannig sjálfstæð félög, með skýrt afmarkaða og sjálfstæða 

stjórnskipulega uppbyggingu sem mælir fyrir um tilhögun stjórnhátta og 

ákvarðanatöku innan hvors félags um ráðstöfun hagsmuna og einstakra málefna er 

varðar starfsemi þeirra.  

III. Sjálfstæði Gagnaveitu Reykjavíkur á samkeppnismarkaði 

GR starfar á samkeppnismörkuðum á sviði fjarskipta. Í 1. mgr. 36. gr. laga nr. 81/2003 

um fjarskipti (fjarskiptalög) segir að fjarskiptafyrirtæki eða fyrirtækjasamstæður sem 

reka almenn fjarskiptanet eða veita almenna fjarskiptaþjónustu og njóta einka- eða 

sérréttinda á öðru sviði en fjarskiptum skulu halda fjarskiptastarfsemi sinni 

fjárhagslega aðskilinni frá annarri starfsemi eins og um óskyld fyrirtæki væri að 

ræða. Ákvæði greinarinnar eiga við um öll fyrirtæki, hvort sem fjarskiptarekstur fer 
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fram innan verndaðs fyrirtækis eða í fyrirtæki sem það hefur yfirráð yfir og án tillits 

til markaðshlutdeildar þeirra.1  

Að baki greininni má greina tvö sjónarmið, annars vegar krafan um fjárhagslegan 

aðskilnað milli félaga og hins vegar krafa um að slík félög séu stjórnunarlega aðskilin 

og sjálfstæð „…eins og um óskyld fyrirtæki væri að ræða“2 til að markmið 

lagaákvæðis 36. gr. fjarskiptalaga náist. Er hér vísað til svokallaðra armslengdar 

sjónarmiða sem slík félög skulu viðhafa í samskiptum sín á milli.  

Póst- og fjarskiptastofnun hefur fjallað um fjárhagslegan aðskilnað OR og GR á 

grundvelli 36. gr. fjarskiptalaga og komst að þeirri niðurstöðu að fjárhagslegur 

aðskilnaður væri að mestu leyti fullnægjandi, þó einhverra úrbóta væri þörf.3  

Samkeppniseftirlitið hefur lagt áherslu á að félög í eigu opinberra aðila og 

dótturfélög þeirra, sem eru á samkeppnismarkaði, séu fjárhagslega og 

stjórnunarlega sjálfstæð. Opinberir aðilar og opinber fyrirtæki í þessu samhengi eru 

fyrirtæki sem sinna meðal annars grunn innviðum samfélagsins svo sem orku-, 

samskipta-, flutninga- eða fjármálum. Hafið er yfir allan vafa að GR fellur undir 

framangreint og telst vera á samkeppnismarkaði. Til að undirstrika stöðu GR á 

samkeppnismarkaði mælti Samkeppniseftirlitið með því að GR fengi undanþágu frá 

upplýsingalögum sbr. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 140/2012.4,5  

Með vísan til eignatengsla OR og GR og stöðu GR á samkeppnismörkuðum á sviði 

fjarskipta er mikilvægt í ljósi þess sem að framan er rakið að OR sem hluthafi tryggi 

og viðhaldi sjálfstæði GR og virði stjórnskipulega uppbyggingu félagsins sem vísað 

var til hér að framan.  

                                                   

 

 

1 Sbr. frumvarp til laga um fjarskipti, lagt fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi 2002–2003, þskj. 960 

—599. mál, greinargerð með 36. gr. frumvarpsins. 
2 Sbr. orðalag ákvæðis 1. mgr. 36. gr. fjarskiptalaga nr. 81/2003. 
3 Sjá ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 32/2008 um fjárhagslegan aðskilnað milli 

Orkuveitu Reykjavíkur og Gagnaveitu Reykjavíkur. 
4 Í 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga segir að ef starfsemi lögaðila sem fellur undir 2. mgr. 2. gr. (þ.e. 

upplýsingalög taka til allrar starfsemi lögaðila sem eru að 51% hluta eða meira í eigu hins 

opinbera) er að nær öllu leyti í samkeppni á markaði getur ráðherra, að fenginni tillögu 

hlutaðeigandi ráðherra eða sveitarstjórnar og umsögn Samkeppniseftirlitsins, ákveðið að hann 

skuli ekki falla undir gildissvið upplýsingalaga. 
5 Sjá einnig umsögn Samkeppniseftirlitsins í bréfi dags. 9. desember 2013, 

http://www.samkeppni.is/media/umsagnir-

2013/Umsogn_Samkeppniseftirlitsins_0713_Vegna_Gagnaveitu_Reykjavikur_ehf.pdf. 
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Að mati undirritaðs getur OR sem hluthafi eingöngu haft áhrif á stjórn og stefnu GR 

á vettvangi hluthafafundar. Milli hluthafafunda fer stjórn GR með málefni félagsins 

í samræmi við umboð stjórnar félagsins. Þannig ber OR að virða sjálfstæði stjórnar 

GR og á hvorki að skipta sér af daglegum rekstri GR né grípa inn einstaka ákvarðanir 

eða athafnir stjórnar GR eða framkvæmdastjóra. 

IV. Bókun í fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur þann 26. febrúar 2018 

Á fundi stjórnar OR þann 26. febrúar 2018 var lögð fram eftirfarandi bókun með 

tillögu um að stjórn OR myndi samþykkja beiðni forstjóra Símans hf., stærsta 

fjarskiptafyrirtækis á fjarskiptamarkaði á Íslandi og móðurfélags Mílu ehf., sem er 

helsti samkeppnisaðili GR á fjarskiptamarkaði, um að stjórn OR myndi taka á móti 

forstjóra Símans hf. til þess að ræða tiltekin málefni GR. Bókunin er svohljóðandi:  

„Stjórn Orkuveitunnar samþykkir ósk forstjóra Símans um að hitta 

stjórn OR til að gera grein fyrir sjónarmiðum Símans í ljósi þess að 

Gagnaveitan hefur formlega hafnað frekari viðræðum við 

Símasamstæðuna um aðgang að ljósleiðaraneti GR í óvirku formi en 

Síminn hefur óskað eftir að eiga viðskipti við Gagnaveituna sem nemur 

um mörg hundruð milljónum árlega. Frestað.“ 

Í bókuninni felst tillaga um beina íhlutun í tiltekin viðskipta- og fjárhagsmálefni GR 

á samkeppnismarkaði. Tillagan felur í sér inngrip stjórnar OR í málefni sem stjórn 

GR á samkvæmt stjórnskipun félagsins að fjalla um og leysa úr. Með henni yrði 

mikilvægt málefni tekið til umfjöllunar utan við stjórnskipulegan ramma GR 

samkvæmt lögum og samþykktum félagsins og án þess að allir stjórnarmenn geti 

tekið þátt í umræðum um málefnið, mótað sér afstöðu og tekið um það ákvörðun. 

Íhlutun af þessu tagi brýtur gegn ákvæðum einkahlutafélagalaga og meginreglum 

félagaréttar um sjálfstæði stjórar GR gagnvart OR sem hluthafa félagsins. Hefur 

umfjöllun hluthafa um málefni utan við stjórnskipun félagsins enga sjálfstæða 

þýðingu gagnvart stjórn eða framkvæmdastjóra félagsins. Að auki myndi íhlutun af 

þessu tagi ganga þvert gegn sjónarmiðum sem almennt eru viðurkennd um 

starfshætti opinberra fyrirtækja á samkeppnismarkaði.6   

                                                   

 

 

6 Sjá m.a. Stjórnunarhættir opinberra fyrirtækja, leiðbeiningar gefnar út af Viðskiptaráði Íslands, 

Nasdaq OMX Ísland og Samtökum atvinnulífsins, 2008. 



 

 

                                                                             

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

MINNISBLAÐ 
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 
 

Sendandi: Bjarni Már Júlíusson 

Dagsetning: 15. mars 2018 

Efni:  Fyrirspurn frá stjórn OR varðandi ON á samkeppnismarkaði 

 
Á fundi stjórnar OR þann 26. febrúar sl. var m.a. bókað: 
  

 Áslaug M. Friðriksdóttir og Kjartan Magnússon lögðu fram eftirfarandi 

fyrirspurn: 
  
Óskað er eftir upplýsingum um samninga ON við fyrirtæki vegna 

rafhleðslustöðva. Hvernig var samið, hver voru samningsmarkmið og 

hvernig sér ON fyrir sér framhaldið til dæmis með það hvernig horfið verði 

af samkeppnismarkaði þegar hann tekur við sér. 
 
 
Samkvæmt úthlutun styrkja Orkusjóðs til uppbyggingar innviða fyrir rafbíla, sem samþykkt var á 13. 
fundi nefndarinnar þann 22. nóvember 2016, voru 16 aðilar sem fengu úthlutað styrkjum. Þar á meðal 
var Orka náttúrunnar (ON), með styrk fyrir flestar staðsetningar, en aðrir voru: Vistorka ehf., Austurbrú 
ses., Olíuverzlun Íslands hf., Skeljungur, HS Orka hf., N1 hf., Reykhólahreppur, OV ohf., 
Hafnarfjarðarbær, Isavia ohf., Garðabær, Umhverfisstofnun, Reykjavíkurborg, Mosfellsbær og Árborg. 
 
Aðalmarkmið ON með því að sækja um styrkinn var að stuðla áfram að orkuskiptum í samgöngum. 
 
Markmið ON með því að semja um samstarf við aðra styrkþega var að klára að setja upp hraðhleðslur 
um allt land, upphaflega milli Reykjavíkur og Akureyrar og svo allan hringinn, eins og ON sótti um. 
Gerðir voru samstarfssamningar við fjóra styrkþega og þeir því með sameiginleg markmið. Þessir aðilar 
eru; N1, Skeljungur, Vistorka og Austurbrú. Meðfylgjandi er samningur við N1 um uppsetningu á Hlöðu 
á Egilsstöðum sem er dæmigerður samstarfssamningur sem ON hefur gert í þessu sambandi. 
Samstarfsaðilar fólu ON að uppfylla skyldur þeirra í uppsetningum á hleðslum eins og styrkur Orkusjóðs 
kvað á um sem og til reksturs á hleðslunum í þrjú ár.  
 
ON starfar eingöngu á samkeppnismarkaði og ekki eru áform um breytingar á því. Ekki liggja fyrir 
ákvarðanir um hvar ON muni staðsetja sig nánar á samkeppnismarkaði, í dag er ON að selja raforku til 
stóriðju, fyrirtækja, heimila og nú til samgangna. 
 
 
Bjarni Már Júlíusson,  

 
framkvæmdastjóri ON. 
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Edda S.P. Aradóttir, staðgengill framkvæmdastjóra Þróunar 

Dagsetning: 16. mars 2018 

Neysluvatn 
Örplast í neysluvatni 

Samkvæmt fyrstu niðurstöðum rannsóknar um örplast í neysluvatni eru plastagnir til staðar í 
drykkjarvatni á höfuðborgarsvæðinu. Frekari rannsókna er þó þörf til að greina betur vandann og 
útfæra tillögur um hvernig tryggja má að plastagnir spilli ekki gæðum neysluvatns. 
 
Unnið er að smíði rannsóknar- og vöktunaráætlunar um örplast í neysluvatni. Þróun á söfnunar- og 
greiningaraðferðum stendur yfir og er stefnt að því að fjölga sýnatökum og sýnatökustöðum. Sýnum 
verður safnað víðs vegar úr vatnsveitum Veitna, bæði í vatnsbólum og í dreifikerfinu. Einnig er í 
skoðun að safna sýnum af yfirborðsvatni í nágrenni vatnsbóla, úrkomu og af ryki sem berst inn á 
vatnstökusvæðin. Jafnframt er stefnt að tegundagreiningu plastsins en uppruni plasts á 
vatnstökusvæðum er óþekktur.  

 

Lághiti 
Hitaveita höfuðborgarsvæðisins 

Vegna aukinnar eftirspurnar eftir heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu hafa Veitur og Þróun hafið 
vinnu við að skoða kosti til framleiðsluaukningar hjá Hitaveitu Höfuðborgarsvæðisins. Farið 
hefur verið yfir mismunandi valkosti þess að auka forðann og þeim forgangsraðað eftir fýsileika. 
Meðal þeirra verkefna sem strax verður ráðist í er að kanna hvort hægt sé að nýta ónýttar holur 
á Laugarnessvæðinu og Elliðaársvæðinu auk þess sem farið verður í fýsileikakönnun á blöndun 
skiljuvans og framleiðsluvatns frá virkjunum til að auka afköst heitavatnsframleiðslunnar. Þróun 
sér um þau verkefni sem lúta að auðlindinni en á Veitum verða kannaðar leiðir til að auka afköst 
kerfisins. 
 

Háhiti  
Boranir  
Enn er dælt á holu HE-60 en borun hennar lauk í byrjun janúar. Stefnt að því að holan verði sett 
í blæðingu og upphitun á næstu dögum. Í kjölfar upphitunar og blástursprófana fer holan inn á 
veitu.  
 
Nokkrar tafir urðu við borun HE-61 vegna bilunar í toppdrifi borsins. Nýverið var þó lokið við 
steypingu öryggisfóðringar holunnar og er gert ráð fyrir að borun fyrir vinnslufóðringu hefjist um 
eða eftir helgi. Að lokinni borun HE-61 verður jarðborinn Þór fluttur á Nesjavellir þar sem hann 
mun að öllum líkindum bora tvær holur.  
 
Niðurdæling á Hellisheiði 
Of miklu niðurdælingarvatni hefur verið dælt í niðurdælingarholur innan vinnslusvæðis 
Hellisheiðarvirkjunar í vetur. Breytingar voru þó nýverið gerðar á niðurdælingarveitunni sem 
skilað hafa góðum árangri í viðtöku holna og hefur niðurdæling innan svæðis minnkað mikið í 
kjölfarið.  
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Magn skiljuvatns í niðurdælingu í Hellisheiðarvirkjun hefur aukist frá því í lok árs 2011 úr um 500 
l/s í um 900l/s í lok árs 2017. Þessi aukning á skiljuvatni kallar á sífellt auknar aðgerðir til að bæta 
við niðurdælingargetu virkjunarinnar. AHP greining niðurdælingarkosta þar sem 
niðurdælingarkostirnir eru metnir lauk í lok árs 2017 og hefur sú greining verið notuð við smíði 
skammtíma- og langtímaáætlana sem miða að því að auka niðurdælingargetu 
Hellisheiðarvirkjunar.  
 

Annað 
Vísindadagur OR 2018 
Vísindadagur OR var haldinn í fimmta skiptið á pí daginn (14. mars). Markmið með 
Vísindadeginum er annars vegar að minna okkur öll á hve mikilvægu hlutverki vísindi gegna í 
okkar daglega lífi og starfi en hins vegar að kynna þau verkefni og áskoranir sem eru efst á baugi 
hjá ólíkum hlutum starfsemi OR hverju sinni. Dagskrá Vísindadagsins í ár var metnaðarfull og 
fjölbreytt að venju og fjölluðu erindi m.a. um orkuskipti í samgöngum, loftslagsmál, örplast, 
snjallara samfélag og snjallari götulýsingu, vatnsvernd og stormasamt samband okkar við 
Hengilinn. 
 
Um 120 manns sóttu viðboruðinn og að jafnaði fylgdust um 50 manns með beinu streymi frá 
honum. Fjölmiðlar sýndu Vísindadeginum jafnframt mikla athygli og birtu fréttir/innslög um 
sparnað sem hlotist hefur af vísindaverkefnum OR, örplast í fráveitu og neysluvatni, orkuskipti í 
samgöngum og nýjungar í götulýsingu.  
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okkar daglega lífi og starfi en hins vegar að kynna þau verkefni og áskoranir sem eru efst á baugi 
hjá ólíkum hlutum starfsemi OR hverju sinni. Dagskrá Vísindadagsins í ár var metnaðarfull og 
fjölbreytt að venju og fjölluðu erindi m.a. um orkuskipti í samgöngum, loftslagsmál, örplast, 
snjallara samfélag og snjallari götulýsingu, vatnsvernd og stormasamt samband okkar við 
Hengilinn. 
 
Um 120 manns sóttu viðboruðinn og að jafnaði fylgdust um 50 manns með beinu streymi frá 
honum. Fjölmiðlar sýndu Vísindadeginum jafnframt mikla athygli og birtu fréttir/innslög um 
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Starfsmannastefna

Rýni starfsmannastefnu

Sólrún Kristjánsdóttir

Stjórnarfundur OR

20.mars 2018



• Hjá Orkuveitu Reykjavíkur starfar hæft og ánægt

starfsfólk sem hefur metnað og burði til að sinna

þeim verkefnum sem starfsemi fyrirtækisins kallar á.

• Samstæðan er eftirsóknarverður vinnustaður þar

sem fagleg þekking og þjónustuvilji fer saman og 

aðbúnaður og kjör eru samkeppnishæf.

• OR tryggir að starfsmenn njóti jafnréttis.

• OR leggur áherslu á beita markvissri

starfsmannastjórnun til að mannauður

samstæðunnar nýtist sem best.

• Starfsmannastefnan byggir á gildum og heildarstefnu

OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu

fyrirtækisins.

Starfsmannastefna  Orkuveitu Reykjavíkur



Lykiláherslur okkar í starfsmannamálum

http://vefir.or.is/handbok/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sou
rcedoc=/handbok/Handbokarskjol/Lykil%C3%A1herslur%20
Starfsmannam%C3%A1la.docx&action=default

http://vefir.or.is/handbok/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/handbok/Handbokarskjol/Lykil%C3%A1herslur Starfsmannam%C3%A1la.docx&action=default


• Við leggjum til að stefna og lykiláherslur séu 

óbreyttar

Rýni starfsmannastefnu



• Hlutverk Starfsmannamála er að styðja við 

stjórnendur og starfsmenn samstæðunnar á þann 

hátt að samstæðan sé eftirsónarverður vinnustaður 

með hæfu og ánægðu starfsfólki

• Það gerum við með því að:

– vera stefnumótandi, og leiðandi eining varðandi 

mannauðsmál og hafa frumkvæði að verkefnum sem 

geta eflt vinnustaðinn

– þjónusta aðrar einingar varðandi málaflokkinn, 

• Lykilmælikvarði okkar er 

• Starfsánægja

• markmið að hún sé yfir 4,2 hjá öllum einingum

Hlutverk og markmið Starfsmannamála



Ráðningar

• Áframhaldandi ýmsar breytingar í tengslum við móttöku 

nýliða, Þjálfun starfsfóstra

• 76 ráðnir

• Markviss þjálfunaráætlun fyrir nýja starfsmenn og 

stjórnendur

Gott starfsumhverfi

• Undirbúningur og innleiðing á breytingum á vinnutíma bæði 

hjá Veitum og Virkjunum

• Vinna með einingum ýmsum verkefnum í tengslum við 

uppbyggingu vinnustaðamenningar

• Ýmislegt sem tengdist heilsumálum og húsinu okkar, 

ítarlegar heilsufarsskoðanir

• Undirbúningur fyrir verkefnamiðaða vinnuaðstöðu hófst

Árið 2017

Helstu verkefni og áherslur



Efling stjórnunar og frammistöðustjórnun

• Innleiddum umbætur í frammistöðumatsferli og settum upp 

ný stefnumiðuð starfsmannamasamtöl

• Mánaðarlegir upplýsingafundir um mannauðsmál

• Stjórnendaefling hjá Þjónustu, GR, og Veitum. 

Undirbúnúningur fyrir ON. Áður voru Fjármál búin

Markviss starfsþróun

• Námsvísir

– 181 fræðsluviðburður haldinn innanhúss

• Áfram unnið með að hæfnigreiningum fyrir störf

• Undirbúningur að raunfærnimati fyrir rafvirkja GR

• Fræðsluvikur Veitna

• Rafræn þjálfun

– jafnréttismyndböndin okkar

Árið 2017
Helstu verkefni og áherslur
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Jafnréttismál

• Vinna með nefndum fyrirtækjanna 

• Undirbúningur að vottun á jafnlaunastaðli

• Jafnlaunatólið tekið í notkun

• Áframhald á iðnum og tækni með Árbæjarskóla

• Unnið með skipulag nemasamninga hjá 

samstæðunni

• Samtal við samfélag um jafnréttismál

– greinar, málstofur og kynningar

Árið 2017
Helstu verkefni og áherslur
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• Áskorun:

– Í dag er ómarkvisst hvernig samtal við eigum við samfélagið 

um fyrirtæki samstæðunnar, það sem þau hafa að bjóða sem 

vinnustaðir og mannauðstengd mál samstæðunnar. 

• Markmið:

– Við teljum að með því kortleggja hvaða tækifæri við höfum til 

þess að eiga samtal við ólíka hagsmunaaðila í samfélaginu 

munum við sýna betur hvað við höfum að bjóða og hversu 

eftirsóknarverður vinnustaður samstæðan er.

• Framkvæmd: 

– Útbúin samskiptaáætlun um hverjir eigi að tala, hvernig, við 

hverja og hvenær og ferill í samstæðunni um hvernig eigi að 

viðhalda svona samskiptaáætlun. Kynnt fyrir stjórnendum og 

öðrum sem málið varðar.

Stefnuverkefni 2018

Samtal við samfélag



• Áskorun:

– Öll fyrirtæki samstæðunnar hafa síðastliðin misseri 

verið að efla stjórnun innan sinna raða og hafa öll 

tilgreint efling liðsheildar eitt af markmiðum 

stefnuverkefna ársins. 

• Markmið:

– Styðja stjórnendur samstæðunnar til að skilgreina 

hvaða þætti ætti að vinna að til að efla liðsheild

• Framkvæmd:

– Mannauðsráðgjafar munu hitta alla forstöðumenn með 

niðurstöður vinnustaðagreiningar og yfirfara 

sérstaklega hvaða áskoranir hópurinn stendur frammi 

fyrir varðandi að efla liðsheild. Í framhaldi verða 

mótaðar tillögur að verkefnum fyrir árið og þeim 

forgangsraðað. 

Stefnuverkefni 2018

Efling liðsheildar



Faglegar 
ráðningar

Starfsmannavelta nýliða

Gæði ferla: ánægja 
stjórnenda

Starfsánægja nýliða

Hlutfall 
þjálfunaráætlunum 

skilað

Gott 
starfsumhverfi

Starfsandi skv. 
vinnustaðagreiningu

Veikindahlutfall

hlutfall stjórnenda sem 
taka samtal vegna 

fjarvista

Samskipti á milli og 
innan eininga skv. 

vinnustaðagreiningu

Markviss 
starfsþróun

Starfsþróunarmöguleikar 
skv. vinnustaðagreiningu

Hlutfall nýliða sem klára
skyldufræðslu

Hlutfall starfsmanna sem
sækja fræðslu

Hlutfall þeirra sem telja
sig fæ þá þjálfun sem

þeir þurfa

Gæði ferla: ánægja 
stjórnenda 

Markmið og mælikvarðar

Aðrir mælikvarðar í mælaborði Starfsmannamála



Jafnréttismál

Mælingar og 
markmið í 

ársskýrslum 
jafnréttisnefnda

Jafnréttisspurning í 
vinnustaðagreiningu

Samkeppnishæf 
starfskjör og 

umbun

Kynbundinn 
launamunur

Hlutfall launa af 
markaðslaunum

Hlutfall starfsmanna 
sem hætta vegna 

launa

Launaspurning í 
vinnustaðagreiningu 

sé ekki lægri en 
samanburðarhóps

Greiningar– og 
þekkingarmiðlun

Ánægja stjórnenda
með upplýsingagjöf

Hlutfall stjórnenda 
sem klára sérfræði -

og 
lykilmannagreingar

Markmið og mælikvarðar

Aðrir mælikvarðar í mælaborði Starfsmannamála



Stefna OR 

um samfélagsábyrgð

Tillaga að breytingu á STE-010

Eiríkur Hjálmarsson

SF 258

20. mars 2018



Stefna Orkuveitu Reykjavíkur um samfélagsábyrgð 

byggir á gildum og heildarstefnu Orkuveitu 

Reykjavíkur og er sett fram til samræmis við leiðarljós 

í eigendastefnu fyrirtækisins.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að vera til 

fyrirmyndar á sviði samfélagsábyrgðar og stöðugt 

verði unnið að bættum árangri.

Stefna um samfélagsábyrgð
Yfirfarin og samþykkt óbreytt á stjórnarfundi 20.03.2017



1. Leiðarljós

Í starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur skal áhersla lögð á 

virðingu gagnvart umhverfinu, ábyrga nýtingu auðlinda 

og ábyrga nýtingu fjármuna. Orkuveita Reykjavíkur 

kemur fram af heilindum og trausti og rækir 

samfélagslega ábyrgð í starfsemi sinni. Fyrirtækið ber 

hag samfélagsins fyrir brjósti og umgengst náttúruna, 

auðlindir og viðskiptavini af virðingu. Eigendur vilja að 

litið verði til fyrirtækisins sem trausts samstarfsaðila, 

sem eftirsóknarvert sé að starfa fyrir og með og að það 

gegni veigamiklu hlutverki í samfélaginu.

Bakgrunnurinn
Tilvísun í 1. gr. eigendastefnu



• Umhverfi

• Samfélag

• Fjárhagur

• Stjórnhættir

• Vinnustaðurinn

• Gegnsæi

Stoðir samfélagsábyrgðar
Endurspeglast í skýrslugjöf



Samfélag þjóðanna
Í Ársskýrslu OR 2017 tengdum við frammistöðu OR við Heimsmarkmið Sþ



Þessi dúkkuðu oftast upp
TRYGGJA JAFNRÉTTI KYNJANNA OG VALDEFLINGU ALLRA KVENNA OG STÚLKNA

Undirmarkmið:

http://un.is/heimsmarkmidin/jafnretti-kynjanna5.1

TRYGGJA AÐGENGI, OG SJÁLFBÆRA NÝTINGU, ALLRA Á HREINU VATNI OG SALERNISAÐSTÖÐU

Undirmarkmið:

http://un.is/heimsmarkmidin/6-hreint-vatn-og-salernisadhstadha

TRYGGJA ÖLLUM AÐGANG AÐ ÖRUGGRI OG SJÁLFBÆRRI ORKU Á VIÐRÁÐANLEGU VERÐI

Undirmarkmið:

http://un.is/heimsmarkmidin/7-sjalfbaer-orka

BYGGJA UPP VIÐNÁMSÞOLNA INNVIÐI FYRIR ALLA, STUÐLA AÐ SJÁLFBÆRRI IÐNVÆÐINGU OG HLÚA AÐ NÝSKÖPUN

Undirmarkmið:

https://www.un.is/heimsmarkmidin/nyskopun-og-uppbygging/

GERA BORGIR OG AÐRA BÚSETU MANNA ÖRUGGA OG SJÁLFBÆRA FYRIR ALLA

Undirmarkmið:

http://un.is/heimsmarkmidin/11-sjalfbaerara-borgir-og-samfeloeg

GRÍPA TIL BRÁÐRA AÐGERÐA GEGN LOFTSLAGSBREYTINGUM OG ÁHRIFUM ÞEIRRA

Undirmarkmið:

http://un.is/heimsmarkmidin/13-verndun-jardharinnar

http://un.is/heimsmarkmidin/jafnretti-kynjanna5.1
http://un.is/heimsmarkmidin/6-hreint-vatn-og-salernisadhstadha
http://un.is/heimsmarkmidin/7-sjalfbaer-orka
https://www.un.is/heimsmarkmidin/nyskopun-og-uppbygging/
http://un.is/heimsmarkmidin/11-sjalfbaerara-borgir-og-samfeloeg
http://un.is/heimsmarkmidin/13-verndun-jardharinnar


Stefna Orkuveitu Reykjavíkur um samfélagsábyrgð byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til 

samræmis við leiðarljós í eigendastefnu fyrirtækisins.

Stefnumótun OR og dótturfyrirtækjanna skal styðja við þessi Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna:

• Jafnrétti kynjanna

• Hreint vatn og salernisaðstaða

• Sjálfbær orka

• Nýsköpun og uppbygging

• Sjálfbærar borgir og samfélög

• Aðgerðir gegn loftslagsbreytingum

OR gefur reglubundið með greinargóðum og gegnsæjum hætti upplýsingar um frammistöðu fyrirtækisins hvað 

varðar grunnstoðir sjálfbærni og samfélagsábyrgðar; umhverfi, samfélag, stjórnhætti, fjárhag og vinnustaðinn 

sjálfan.

OR kallar eftir skoðunum hagsmunaaðila á því hvort fyrirtækin í samstæðunni standa undir samfélagslegri 

ábyrgð sinni og bregst við ábendingum með skipulegum og sýnilegum hætti.

Tillaga að stefnu OR um samfélagsábyrgð
STE-010





  

 
 Endurskoðunarnefnd

Reykjavík, 14. mars 2018
IE17120004

4.3.1
HS/KV

Orkuveita Reykjavíkur
Brynhildur Davíðsdóttir, stjórnarformaður
Bæjarhálsi 1
110 Reykjavík      

Tillaga stjórnar OR að framtíðarfyrirkomulagi innri endurskoðunar 

Á fundi endurskoðunarnefndar þann 12. mars 2018 var lagt fram að nýju erindi stjórnar 
Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 28. febrúar 2018, með ósk um umsögn endurskoðunarnefndar 
um tillögu stjórnar að framtíðarfyrirkomulagi innri endurskoðunar Orkuveitunnar. 

Samþykkt að fela Ólafi Kristinssyni og Ingu Björgu Hjaltadóttur að vinna drög að umsögn á 
grunni samræðna á fundinum sem mætti samþykkja með vísan til 3. kafla í starfsreglum 
nefndarinnar. 
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Elín Smáradóttir
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1. Inngangur 

Endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar er jafnframt endurskoðunarnefnd Orkuveitu Reykjavíkur 

(OR).  Hún hefur það hlutverk fyrir hönd stjórnar að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila, 

fyrirkomulagi innra eftirlits og eftirlit með innri og ytri endurskoðun samstæðunnar eins og fram kemur 

í samþykkt nefndarinnar og með vísan til 108. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006.  Auk þess ber 

nefndinni að gæta að óhæði endurskoðenda og setja fram tillögu til stjórnar um ráðningu ytri og innri 

endurskoðenda.  Nefndin hefur sett sér starfsreglur sem uppfærðar eru árlega.  

 

Með þessari skýrslu vill endurskoðunarnefndin gera í stuttu máli grein fyrir störfum sínum á nýliðnu 

starfsári og gefa umsögn um mikilvæg atriði og/eða álitamál sem fram kunna að hafa komið og varða 

reikningsskil félagsins.   

 

2. Verkefni nefndarinnar  

Nefndin hefur haldið fundi með ytri endurskoðendum í tengslum við ársreikning 2017 og fylgst náið 

með störfum þeirra, þóknunum og þeim verkum sem hafa fallið til vegna annarra starfa en 

endurskoðunarstarfa, óhæðis þeirra vegna.  

Ytri endurskoðendur kynntu áætlun sína um endurskoðun ársreiknings 2017 á fundi með 

endurskoðunarnefnd þann 16. október 2017. Á fundinum var farið yfir mikilvæga áhættuþætti að mati 

endurskoðenda og þær endurskoðunaraðgerðir sem áformaðar voru. Nefndin fékk staðfestingu á óhæði 

endurskoðenda og samþykkti endurskoðunaráætlunina eins og hún var lögð fram. 

Á fundi endurskoðunarnefndar með ytri endurskoðendum þann 19. febrúar sl. var farið yfir endurskoðun 

vegna ársins 2017.  Rætt var um einstakar endurskoðunaraðgerðir sem kynntar höfðu verið í 

endurskoðunaráætlun og óskað eftir upplýsingum um hvort einhver álitamál eða verulegar athugasemdir 

hefðu komið fram við endurskoðunina.   

Ekkert hefur komið fram í samskiptum nefndarinnar við ytri endurskoðendur sem bendir til annars en 

að vel hafi verið staðið að endurskoðun ársreiknings OR 2017. 

Fulltrúar endurskoðunarnefndar hafa fundað með stjórnarmönnum, stjórnendum og starfsfólki 

Orkuveitunnar sem kemur að innra eftirliti og reikningsskilum fyrirtækisins bæði vegna 

árshlutauppgjöra og nú vegna ársreiknings 2017.  

 

Fulltrúar endurskoðunarnefndar hafa verið í góðum samskiptum við forstöðumann reikningshalds sem 

stýrir uppgjörsvinnu félagsins auk forstöðumann fjármála og hans starfsmanna, ekki síður í tengslum 

við útboð  á ytri endurskoðunarþjónustu sem stóð yfir á árinu til að halda sjónarmiðum OR á lofti í því 

útboði.  

 

Þá hefur verið kallað eftir nánari kynningu og rökstuðningi vegna úrlausnar álitamála tengdum 

reikningshaldi sem upp hafa komið á hverjum ársfjórðungi.  Fjármálastjóri og forstöðumaður fjármála 

og reikningshalds mættu á fund endurskoðunarnefndarinnar 5. mars sl. til að fara yfir ársreikning 

Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2017.  



Endurskoðunarnefnd samþykkti í byrjun apríl 2017 verklag um upplýsingagjöf innri endurskoðenda til 

endurskoðunarnefndar og stjórnar.  Tilgangurinn var að greina á milli vinnuskjala innri endurskoðenda 

sem trúnaður ríkir um og skýrslu sem innihéldi upplýsingar sem heimilt væri að birta. 

Á árinu átti fulltrúi í endurskoðunarnefnd reglubundna fundi með innri endurskoðanda OR sem lét af 

störfum í desember .   

Samstarfssamningur er nú í gildi við Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar um um tímabundna vinnu 

við innri endurskoðun hjá OR. Endurskoðunarnefnd er í góðum og reglulegum samskiptum við settan 

innri endurskoðanda.  

 

Fulltrúar nefndarinnar hafa mætti á fundi stjórnar á árinu og gert grein fyrir hlutverki og viðfangsefnum 

er varða Orkuveitu Reykjavíkur.   

 

3.  Innra eftirlit, áhættustýring og innri endurskoðun  

Innra eftirlit, áhættustýring og innri endurskoðun eru samtvinnaðir þættir sem leiðir til þess að vanti 

einn þátt eða séu á honum verulegir annmarkar kemur það niður á hinum þáttunum, jafnvel svo að 

veruleg hætta er á að markmið þeirra náist ekki.  Nefndin hefur því í störfum sínum miðað að því að 

gæta að mikilvægi allra þessara þátta í senn.  

Innan samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur er rík áhættuvitund og leggja stjórnendur og starfsmenn 

áherslu á uppbyggingu eftirlitsaðgerða til mótvægis við þær áhættur sem reksturinn stendur frammi 

fyrir. Á undanförnum árum hefur áhættustjórnun verið byggð upp innan Orkuveitunnar sem er 

grundvölluð á áhættustefnu stjórnar og fylgt eftir af áhætturáði. Áhættustýring er þannig orðin virkur 

þáttur í starfseminni og samtvinnuð innra eftirliti.  

Meðal hlutverka innri endurskoðunar er að vakta og leggja mat á virkni innra eftirlits, áhættustýringar 

og stjórnarhátta og styðja þannig stjórn í því að ná markmiðum sínum. Innri endurskoðun hefur verið 

hluti af stjórnendaeftirliti Orkuveitunnar um árabil og hefur lengst af verið sinnt af sama aðila. Þegar 

hann lét af störfum í desember sl. óskaði stjórn Orkuveitunnar eftir því að Innri endurskoðun 

Reykjavíkurborgar tæki tímabundið við innri endurskoðun fyrirtækisins og dótturfyrirtækja innan 

samstæðu Orkuveitunnar. Samkomulag um tímabundna vinnu við innri endurskoðun hjá Orkuveitu 

Reykjavíkur sef. var undirritað 31. janúar 2018. 

Endurskoðunarnefnd hefur átt fundi með innri endurskoðanda og farið yfir niðurstöður og ábendingar 

sem hafa komið fram við vinnu hans. Það er mikilvægt er að stjórn fái reglubundnar upplýsingar um 

gæði og virkni innra eftirlits og telur endurskoðunarnefnd að efla þurfi upplýsingagjöf til stjórnar um 

innra eftirlit félagsins og gera hana markvissari.  Í þeim tilgangi var sett fram sú tillaga um mitt ár 

2017. Lögð er áhersla á að stjórn fái reglulega greinargott yfirlit um stöðu og framvindu úrbóta við 

ábendingum sem fram hafa komið. Endurskoðunarnefnd hefur komið tillögunni á framfæri við settan 

innri endurskoðanda.  

 

 



4. Eftirlit með endurskoðun ársreiknings A hluta og samstæðunnar 

Ytri endurskoðendum ber að endurskoða ársreikning í samræmi við lög um endurskoðendur, lög um 

ársreikninga og alþjóðlega endurskoðunarstaðla eins og kveðið er á um í III. kafla laga nr. 79/2008 um 

endurskoðendur.  

Nefndin hefur haldið nokkra fundi með ytri endurskoðendum frá haustmánuðum.  Farið var yfir 

endurskoðunaráætlun þar sem endurskoðendur gerðu grein fyrir því hvernig staðið yrði að endurskoðun 

ársreikningsins fyrir árið 2017.  Farið var yfir helstu áherslur og lykiláhættuþætti í endurskoðuninni og 

lögð áhersla á að endurskoðendur gerðu nefndinni tímanlega viðvart um athugasemdir og/eða álitamál 

sem upp kynnu að koma.    

 

5. Um ársreikning Orkuveitu Reykjavíkur 2017 

Ársreikningur Orkuveitunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), eins og 

þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning 

Orkuveitunnar og dótturfélaga. 

 

Orkuveita Reykjavíkur er sameignarfyrirtæki sem starfar á grundvelli laga nr. 139/2001 um stofnun 

sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur. Fyrirtækið er sjálfstætt þjónustufyrirtæki sem rekur 

orkuver, rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og gagnaveitu á þjónustusvæði sínu. 

Með setningu laga nr. 127/2016 var lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins breytt en sú lagasetning 

hefur einnig áhrif á A deild Brúar lífeyrissjóð sem margir starfsmenn félagsins geiða í og tóku nýjar 

samþykktir þeirrar deildar gildi þann 1. júní 2017.  Endurskoðun og tryggingafræðileg úttekt lá fyrir á 

fjóðra ársfjórðungi 2017 og greiddi samstæða Orkuveita Reykjavíkur rúmlega 1.104 milljónir króna til 

lífeyrissjóðsins vegna þessara breytinga í byrjun árs 2018.  Gjaldfærslan er í einu lagi og er sérgreind 

undir liðnum Launatengd gjöld – viðbótarframlag í lífeyrissjóð,  í rekstarreikningi 2017.   

Á árinu 2017 kom í ljós að höfuðstöðvar OR að Bæjarhálsi 1 voru orðnar mjög illa farnar af 

rakaskemmdum og viðgerðakostnaður metinn á bilinu 1,5 til 3 milljarða króna.  Húsið hefur verið á 

rekstarleigu hjá OR frá árinu 2013 þegar það var selt til  Fasteignafélagsins FOSS slhf. fyrir kr. 5.1 

milljarð króna.  Ágreiningur var um hvort Foss eða OR bæri fjárhagslega ábyrgð á viðgerðum en 

Orkuveitan keypti allt hlutafé í Foss slhf.  Kaupverð var rúmlega 5,5 milljarða króna.  Kaup OR á Fossi 

slhf. eru meðhöndluð sem kaup á fasteign í ársreikningi samstæðunnar i samræmi við IFRS og afskrifuð 

á líftíma eignarinnar.  

Framvirkir raforkusamningar OR tengjast heimsmarkaðsverði á áli og eru gerðir í Bandaríkjadollar.  

Verðið er reiknað út frá framtíðar spám óháðra aðila um heimsmarkaðsverð á áli.  Gangvirði slíkra 

raforkusamninga er metið í samræmi við IFRS 13 í reikningsskilum félagsins. Breytingar á verði áls og 

gengissveiflur geta því haft talsverð áhrif á reikninsskil Orkuveitunnar.  Tekjufærðar 

gangvirðisbreytingar af raforkusölusamningum í ársreikningi 2017 eru kr. 12.543.221 þús. um síðustu 

áramót.  Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum eru því jákvæðar í efnahagsreikningi um kr. 

2.224.112 þús. í árslok 2017 en voru neikvæðar um kr.  kr. 10.319.109 þús. í árslok 2016. 



Orkuveita Reykjavíkur beitir endurmatsaðferð vegna varanlegra rekstrarfjármuna í samræmi við 

heimildir IAS 16.  Ef um verulegan mun á bókfærðu virði og gangvirði varanlegra rekstrarfjármuna er 

að ræða á reikningsskiladegi skal fara fram endurmat og færa breytingar í reikningsskilin.  Skilgreining 

á því hvað telst verulegt er skv. IAS 1.7 og IAS 8.5 það sem eitt og sér eða í heild hefur áhrif á lesanda 

reikningsskilanna.   

Virðisrýrnunarpróf leiddu til endurmats á veitu- og framleiðslukerfi heits vatns sem nam 11.586 millj. 

króna í rekstrarreikningi OR.  Heimild til endurmats á rekstrarfjármunum Gagnaveitunnar reyndust ekki 

vera fyrir hendi.   

Magma skuldabréfið var greitt upp í febrúar 2018 og flokkast því sem atburður eftir lok reikningsskila-

dags í ársreikningnum.   

Fram kom að uppgjörsmál í tengslum við ársreikning hafa gengið vel á árinu.   

 

6. Önnur atriði 

Endurskoðunarnefndin hefur auk þess sem hér hefur komið fram unnið að öðrum verkefnum sem varða 

hlutverk hennar. 

 

6.1 Sjálfsmat nefndarinnar 

 

Starfsreglur endurskoðunarnefndarinnar gera ráð fyrir að nefndin muni í byrjun hvers starfsárs 

framkvæma  sjálfsmat í samræmi við leiðbeinandi reglur um störf endurskoðunarnefnda.  Markmið 

sjálfsmats er að efla og styrkja starf nefndarinnar með því að rýna í eigin störf og stuðla að bættu verklagi 

eftir því sem kostur er. Við það mat mun nefndin:  

a) Gera úttekt á því hvort störf nefndarinnar hafi verið í samræmi við verkáætlun. 

b) Fara yfir einstök verkefni og leggja mat á það hvort nægilega vel hafi tekist við 

úrvinnslu þeirra. 

c) Fara yfir samskipti nefndarinnar við einstaka aðila sem hún hefur leitað til á 

starfstímanum. 

d) Leita eftir umsögn þeirra sem hún hefur haft samskipti við um störf nefndarinnar. 

 

7. Niðurlag 

Með skýrslu þessari hefur endurskoðunarnefnd gert grein fyrir störfum sínum á liðnu starfsári.    

 

 

 



Skýrslan er lögð fram á fundi stjórnar Orkuveitunnar þann 20. mars 2018. 

 

 

 

Endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar 

 

Ólafur Kristinsson,  formaður 

Inga Björg Hjaltadóttir 

Ingvar Garðarsson  

Sunna Jóhannsdóttir 

 



Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 

Brynhildur Davíðsdóttir, stjórnarformaður 

Bæjarhálsi 1 

110 Reykjavík 

Reykjavík, 5. mars 2018

Erindi: Umsögn endurskoðunarnefndar vegna ársreiknings Orkuveitu Reykjavíkur 2017 

Meðal verkefna endurskoðunarnefndar er að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila, 

innra eftirliti, innri endurskoðun og áhættustýringu, eins og fram kemur í samþykkt nefndarinnar og

með tilvísun til 108. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006.  Í samræmi við það hefur nefndin veitt 

umsögn um mikilvæg atriði og/eða álitamál sem fram kunna að koma og varða reikningsskil 

fyrirtækisins.  

Skýrsla endurskoðunarnefndar þar sem gerð verður grein fyrir störfum nefndarinnar á árinu 2017

verður lögð fram á stjórnarfundi þann 26. mars nk.

Nefndin hefur farið yfir ársreikning OR vegna ársins 2017 með ytri endurskoðendum og stjórnendum 

félagsins og gerir ekki athugasemdir við hann.  

Virðingarfyllst,

f.h. endurskoðunarnefndar



Dagur B. Eggertsson

borgarstjóri

Brynhildur Davíðsdóttir

formaður stjórnar OR
Nú árið er liðið – stiklað um Ársskýrslu OR 2017

Ingvar Stefánsson

framkvæmdastjóri fjármála OR
Fjármál í góðum farvegi

Sólrún Kristjánsdóttir

starfsmannastjóri OR
Jafnfætis -

Between Mountains Tónlist að vestan

Bjarni Bjarnason

forstjóri OR
2006 – 2018 – 2030 

Samfélagið okkar 2030 – tólf ár til stefnu
Opinn ársfundur OR 2018
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MINNISBLAÐ 
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 
 


Sendandi: Bjarni Már Júlíusson 


Dagsetning: 15. mars 2018 


Efni:  Fyrirspurn frá stjórn OR varðandi ON á samkeppnismarkaði 


 
Á fundi stjórnar OR þann 26. febrúar sl. var m.a. bókað: 
  


 Áslaug M. Friðriksdóttir og Kjartan Magnússon lögðu fram eftirfarandi 


fyrirspurn: 
  
Óskað er eftir upplýsingum um samninga ON við fyrirtæki vegna 


rafhleðslustöðva. Hvernig var samið, hver voru samningsmarkmið og 


hvernig sér ON fyrir sér framhaldið til dæmis með það hvernig horfið verði 


af samkeppnismarkaði þegar hann tekur við sér. 
 
 
Samkvæmt úthlutun styrkja Orkusjóðs til uppbyggingar innviða fyrir rafbíla, sem samþykkt var á 13. 
fundi nefndarinnar þann 22. nóvember 2016, voru 16 aðilar sem fengu úthlutað styrkjum. Þar á meðal 
var Orka náttúrunnar (ON), með styrk fyrir flestar staðsetningar, en aðrir voru: Vistorka ehf., Austurbrú 
ses., Olíuverzlun Íslands hf., Skeljungur, HS Orka hf., N1 hf., Reykhólahreppur, OV ohf., 
Hafnarfjarðarbær, Isavia ohf., Garðabær, Umhverfisstofnun, Reykjavíkurborg, Mosfellsbær og Árborg. 
 
Aðalmarkmið ON með því að sækja um styrkinn var að stuðla áfram að orkuskiptum í samgöngum. 
 
Markmið ON með því að semja um samstarf við aðra styrkþega var að klára að setja upp hraðhleðslur 
um allt land, upphaflega milli Reykjavíkur og Akureyrar og svo allan hringinn, eins og ON sótti um. 
Gerðir voru samstarfssamningar við fjóra styrkþega og þeir því með sameiginleg markmið. Þessir aðilar 
eru; N1, Skeljungur, Vistorka og Austurbrú. Meðfylgjandi er samningur við N1 um uppsetningu á Hlöðu 
á Egilsstöðum sem er dæmigerður samstarfssamningur sem ON hefur gert í þessu sambandi. 
Samstarfsaðilar fólu ON að uppfylla skyldur þeirra í uppsetningum á hleðslum eins og styrkur Orkusjóðs 
kvað á um sem og til reksturs á hleðslunum í þrjú ár.  
 
ON starfar eingöngu á samkeppnismarkaði og ekki eru áform um breytingar á því. Ekki liggja fyrir 
ákvarðanir um hvar ON muni staðsetja sig nánar á samkeppnismarkaði, í dag er ON að selja raforku til 
stóriðju, fyrirtækja, heimila og nú til samgangna. 
 
 
Bjarni Már Júlíusson,  


 
framkvæmdastjóri ON. 
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Subject:  


 


Alleged unlawful state aid to Gagnaveita Reykjavikur  


- Preliminary assessment of complaint under paragraph 48(b) of the 


Authority’s Guidelines on Best Practices for the conduct of state aid 


control procedures 


 


1 Background 


Reference is made to your complaint to the Competition and State Aid Directorate of the 


EFTA Surveillance Authority (“the Authority”) dated 26 October 2016 regarding alleged 


state aid granted by Orkuveita Reykjavíkur hf. (“OR”) to its subsidiary Gagnaveita 


Reykjavíkur ehf. (“GR”).1 By letter dated 7 November 2016, the Authority acknowledged 


receipt of the letter.2 By email of 23 November 2016, the complainant submitted further 


information to the Authority.3 The complainant maintains, in general terms, that GR has 


not been operating on market terms over the years but rather as a political project to 


enhance competition on the telecommunications market, and that a private investor would 


not have acted in the same way as OR, when providing loans and capital injections to the 


GR. 


On 28 November 2016, the Authority forwarded the complaint, and the additional 


information received, to the Icelandic authorities and invited them to submit information 


and observations to the Authority in order to determine whether the measure complained 


of involves state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.4 By 


email dated 16 January 2017, the Authority received additional information from the 


complainant.5 By letter dated 7 February 2017, the Icelandic authorities submitted their 


comments to the Authority.6 The complainant submitted further information by email 


dated 28 March 2017.7 


On 7 June 2017, representatives of the Authority discussed the complaint with the 


Icelandic authorities at the annual package meeting in Reykjavík. On 22 June 2017, the 


                                                 
1 Document No 825150, and Annexes 1-43 (Documents No 825151, 825152, 825152, 825153 and 825156). 
2 Document No 825149. 
3 Document No 827877. 
4 Document No 828509. 
5 Document No 835622, and three attachments (Documents No 835623, 835624 and 835625). 
6 Documents No 840228 and 840229, and Annex 1 (Document No 840230).  
7 Document No 850420. 
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Icelandic authorities provided the Authority with copies of various decisions of the Post 


and Telecom Administration in Iceland (“PTA”) concerning the financing of GR.8   


On 25 September 2017, a representative of the Authority met with the complainant, at its 


request, in Reykjavik. On 1 January 2018, the complainant submitted further comments to 


the Authority.9 


2 Description of the measures 


2.1 Introduction 


GR is a telecommunications company founded in 2007 and fully owned by OR, which is a 


publicly owned company.10 GR was established as an independent legal entity, in order to 


comply with requirements of the PTA concerning the separation between the competitive 


and non-competitive operations of OR. The purpose of GR, according to its articles of 


association, is the operation of a telecommunication and data transmission network. It 


provides wholesale access to a fibre optic network, for a number of retail service providers 


that operate in supplying homes and businesses with different internet and data 


transmission services. GR also offers retail services on the household market, where it 


charges end-users directly for the use of the access network. 


 


OR began investing in the telecommunications market in 1999, when it established the 


subsidiary Lina.Net (GR’s predecessor), with the purpose of providing general 


telecommunication services with emphasis on data transmission and internet connections 


in urban areas in Iceland. Its operations were later expanded into the setting up of an 


electronic telecommunications network using fibre optic cables. The Authority 


investigated several capital injections into Lina.Net during the years 1999-2001 in its 


Decision No 300/11/COL and found that they were in line with the actions of a private 


investor and no state aid was thus granted.11  


 


Lina.Net invested considerable sums in its fibre optic networks and, since 2007, GR has 


continued to expand the network. In total, the investments between 2002 and 2010 


amounted to around ISK 8 billion. According to the complainant, OR has throughout this 


period, and to this day, provided GR with several capital injections and loans to finance 


their operations, which have not been on market terms. 


 


2.2 Article 36 of the Electronic Communications Act 


GR is a Registered Operator (data transmission and service) under the Electronic 


Communications Act No 81/2003. Article 36 (Separation of concession activities from 


electronic communications activities) of the Electronic Communications Act provides: 


 


“Electronic communications undertakings or consolidations operating public 


communications networks or publicly available electronic communications 


services, which enjoy special or exclusive rights in sectors other than electronic 


communications, must keep their electronic communications activities financially 


separate from other activities as if they were two separate undertakings. Care shall 


                                                 
8 Document No 862626, and eight attachments (Documents No 862628, 862635, 862639, 862641, 862645, 


862648 and 862651). 
9 Document No 892188. 
10 Owned by Reykjavík City (93.5%), Akranes municipality (5.5%) and Borgarbyggð municipality (0.9%). 
11 The EFTA Surveillance Authority Decision No 300/11/COL of 5 October 2011 on the grant of state aid to 


Lina.Net and Reykjavik Energy by the municipality of Reykjavik. 
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be taken to ensure that competitive operations are not subsidised by activities 


enjoying exclusive rights or protected activities”. (emphasis added) 


 


According to the legislative proposal (i. frumvarp) of the Electronic Communications Act, 


Article 36 is meant to ensure in particular that competitive telecommunication operations 


are not subsidised through income from operations that are protected by exclusive rights 


or by other means. The proposal also makes it clear that the provision is applicable 


regardless of the undertakings’ market share and regardless of whether the 


telecommunications operation are carried out within the same undertaking or by a separate 


legal entity which it controls.12 


 


2.3 The PTA’s monitoring role 


2.3.1 General 


The PTA operates according to the Act on Post and Telecom Administration No 69/2003 


which implements the main provisions of the EU Communications Directive Package.13 


As a supervisory authority the PTA, inter alia, ensures in accordance with Article 36 of 


the Electronic Communications Act that revenues stemming from non-competitive sectors 


do not subsidise operations in the competitive sector of telecommunications. Therefore, 


the PTA is entrusted with scrutinising OR investments in the telecommunications market 


and the business relations between GR and OR. The PTA can take such cases up at its 


own initiative or through receiving complaints from interested parties. GR can also notify 


measures to the PTA to obtain prior approval and interested parties can be parties to such 


cases, if they demonstrate that they have a legitimate interest in the result of the case.14  


 


Decisions of the PTA may be referred to the Rulings Committee for Electronic 


Communications and Postal Affairs. A party that has a significant interest to protect its 


interests can submit a complaint about either procedural matters or the substance of the 


decision.15 Therefore, if parties demonstrate that they have a legitimate interest in a 


particular dispute, they can challenge the decisions of the PTA. This also includes 


decisions where the PTA applies Article 36 of the Electronic Communications Act.16 


 


The following is a brief summary of the main decisional practice of the PTA concerning 


OR investments in the telecommunications market and the business relations between GR 


and OR that the complainant has alluded to. 


 


2.3.2 OR’s purchase of the fibre-optic network from Lina.Net 


In October 2002, OR purchased the fibre-optic network from Lina.Net at the price of ISK 


1 758 811 899. In early 2003, after the enactment of the Electronic Communications Act, 


the PTA sent OR an inquiry regarding how the company intended to fulfil the conditions 


for separation of activities stipulated by Article 36 of the ECA.17 


 


In the ensuing PTA procedure, two expert reports were obtained (from KPMG and 


Rafhönnun) on the fair value of the Lina.Net fibre-optic network.18 Both reports concluded 


that there was no indication that the purchase price was unreasonable. Moreover, the audit 


                                                 
12 http://www.althingi.is/altext/128/s/0960.html.  
13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/telecoms-rules.  
14 PTA Decision No 20/2013 of 10 October 2013. 
15 https://www.pfs.is/english/about-pta/rulings-committee/.  
16 Decision of the Ruling Committee of 17 July 2006 in Case No 8/2006. 
17 PTA Decision of 13 November 2006, p. 1. 
18 PTA Decision of 13 November 2006, p. 5. 



http://www.althingi.is/altext/128/s/0960.html

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/telecoms-rules

https://www.pfs.is/english/about-pta/rulings-committee/
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firm KPMG analysed certain parts of the operational and financial separation.19 This was 


accepted by the PTA. 


 


2.3.3 The establishment and financing of GR as a separate legal entity 


As part of the aforementioned procedure, the PTA required OR to submit a business plan 


for the operations of the fibre-network and telecommunication services, demonstrating an 


adequate rate of return on the investment. KPMG performed a due diligence review of the 


business plan and assessed that the rate of return on the investment was appropriate. 


Moreover, the PTA instructed OR to fulfil certain conditions, which can be summarized as 


follows:20 


 


(i) Separation of accounts, the PTA instructed that OR should establish a 


separate entity, entrusted with the telecommunications operators, which should 


keep separate accounts in line with established corporate practices. 


 


(ii) Preparation of an opening balance sheet, comprising liabilities that stemmed 


from the financing of the telecom operations of OR with the reservation that if 


the terms were more favourable than market terms, the new entity would have 


to compensate OR for any difference. 


 


(iii) Arms-length terms should apply to all dealings between the new entity and 


OR. 


 


OR subsequently decided in accordance with instructions of the PTA to establish a new 


legal entity, the private limited liability company GR, in November 2006. 


 


On March 8 2007, a framework agreement was concluded between OR and GR setting out 


the terms of the investment and the opening balance sheet of GR. OR transferred assets to 


GR in turn of GR providing payment in the form of a loan and issuing share capital to OR. 


The loan principal was linked to the rate of several foreign currencies and was to be repaid 


over the period of twelve years with the coupon of interbank rates plus a margin of 120 


basis points. The loan agreement contains normal market practice terms as regards the 


event of default, the provision of information to the lender and other covenants. The 


consulting firm Deloitte submitted a declaration in accordance with Article 5 of the Act on 


Private Limited Companies No. 138/1994, dated 7 March 2007, on the value of the assets 


and concluded that they had been valued at a fair price. The terms of the loans were also 


reviewed and approved by the PTA.21 


 


On 21 May 2010, the PTA issued Decision No 14/2010, concerning the financial 


separation between OR and GR. In its Decision, the PTA confirmed that GR had to obtain 


prior approval from the PTA for any increase in share capital on behalf of OR or related 


companies. The PTA also noted that it would only approve such measures, if they are on 


arms-length terms and if they don’t entail the subsidisation of competitive operations.22 


 


Following the financial crisis in Iceland, the Icelandic Krona devalued considerably and 


GR became unable to fulfil its commitments under the loan agreement. An agreement was 


thus made with OR regarding a temporary suspension of payments. The PTA was 


                                                 
19 PTA Decision of 13 November 2006, p. 16. 
20 PTA Decision of 13 November 2006, p. 15-23. 
21 PTA Decision No 32/2008 of 30 December 2008 
22 PTA Decision No 14/2010 of 21 May 2010, p. 15. 
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informed and the institution intervened. The PTA required that the suspension of 


payments be revoked as it had been in breach of the conditions of the arms-length terms 


concerning the former decision of establishing and financing GR.23 GR complied and paid 


instalments and accrued interests in full. 


 


2.3.4 GR’s rate of return and the increase of share capital in December 2008 


On 22 December 2010, the PTA adopted Decision No 39/2010 concerning GR’s rate of 


return and the increase of share capital in December 2008.24 


 


In its Decision, the PTA noted that the operations of GR went according to the initial 


business plan in the year 2007. GR’s equity ratio was approximately 52% at the end of  


2007 and the company made a profit of ISK 120 million during the year. The financial 


crisis of 2008 hit the company hard and in spite of increasing operating revenues, the 


losses of 2008 were close to ISK 3 billion, almost solely attributable to the devaluation of 


the Icelandic currency, which caused the debt of the company to increase.  


 


To urgently restore the viability of GR, OR decided to increase the share capital before the 


end of 2008. The capital increase was of the amount of ISK 1.2 billion, setting an equity 


ratio of 23%. The PTA Decision states that in absence of share capital increase 


“practically all equity would have been wiped out” due to the financial collapse and sharp 


devaluation of the operating currency, whereas the liabilities were all linked to foreign 


currencies.25 


 


Furthermore, the PTA Decision observes that in 2008 OR and GR had contacted private 


lenders with the intention to finance further investment on ongoing projects.26 The 


financial markets however, had been completely frozen by the end of the year. The 


Icelandic authorities maintain that, as an investor, OR inevitably had to invest further in 


order protect its significant initial investment.27  


 


The PTA, in light of Article 36 of the Electronic Communications Act, highlighted that 


OR’s decision to increase the share capital had to be considered not only from its 


perspective as GR’s owner, but also as GR’s largest creditor. The PTA noted that creditors 


of several telecommunications companies had acquired them following the financial crisis 


and either converted debts to equity or restructured loans. Moreover, the PTA found that 


GR’s updated business plans convincingly demonstrated a satisfactory level of 


profitability, for a telecommunication company in a competitive market, within a 


reasonable timeframe, and that there was a normal correlation between the profitability 


and the owners contribution.28  


 


2.3.5 The conversion of debt to equity in 2014 


Like a large part of companies in Iceland, GR needed to reorganize its financial affairs 


after the financial crisis in 2008. OR’s application for permission to increase the share 


capital of GR in July and August 2013 was the subject of PTA’s Decision No 2/2014.29 


The reorganization involved; (i) a conversion of ISK 3,5 billion of debt to equity and, (ii) 


                                                 
23 PTA Decision No 25/2010 of 7 September 2010. 
24 PTA Decision No 39/2010 of 22 December 2010. 
25 PTA Decision No 39/2010 of 22 December 2010, p. 21. 
26 PTA Decision No 39/2010 of 22 December 2010, p. 21. 
27 Reply from the Icelandic authorities, Document No 840229, p. 8.  
28 PTA Decision No 39/2010 of 22 December 2010, p. 24 and 26. 
29 PTA Decision No 2/2014 of 24 March 2014. 
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that GR would enter the financial markets to refinance all remaining debt owed to OR. 


Finally, OR intended to dispose of a large portion of its shares post-refinancing. 


 


The PTA accepted that the debt conversion would not increase the total financing of GR 


by OR, since it only changed the composition of the financing. The PTA also recognised 


that the conversion would change the equity/debt ratio of GR from 22% to 52%, thus 


leaving the ratio at the same level as the main competitor, Míla ehf.30 The PTA also 


assessed the initial business plan of GR and determined that it was credible. The cash flow 


analysis had demonstrated that if the devaluation of the operation currency had not hit the 


company in 2008 there had not been a need for refinancing. Moreover, the financial 


analysis of the PTA confirmed that the rate of return for the investor and the weighted 


average cost of capital (WACC) of GR was in conformity with the general benchmark set 


by the PTA.31 


 


Míla intervened in the procedure before the PTA, and was granted standing in the 


procedure. In short, the PTA rejected all the complaints of Míla. The PTA Decision was 


adopted on 24 March 2014, and the debt conversion was finalized in early April 2014. In 


June 2014 Míla ehf. initiated a court case against the PTA, GR and OR, requesting the 


courts to annul PTA’s decision in the case.32 The District Court of Reykjavik dismissed 


the case on 26 February 2015 and the Supreme Court confirmed the ruling in March 


2015.33 


 


2.3.6 Other cases 


In addition to those decisions described above, the PTA in 2013 adopted under Article 36 


of the Electronic Communications Act, a decision to temporarily approve GR to extend its 


loan agreement with OR.34 Moreover, in 2014, Míla complained to the PTA about certain 


measures relating to an agreement GR had concluded with Ölfuss Municipality, which 


included funds indirectly deriving from OR. After assessing the measures, the PTA found 


that they were contrary to Article 36 of the Electronic Communications Act and instructed 


GR to undertake certain measures to ensure that it did not obtain an advantage from the 


funds deriving from OR.35 


 


3 Preliminary assessment 


The Icelandic authorities confirm that the measures complained of concerning the 


financial relations between OR and GR have all been assessed by the PTA on the basis of 


Article 36 of the Electronic Communications Act. 


 


The Icelandic authorities maintain that there is a strong resemblance between the test 


applied by the PTA and the criterion applied by the EFTA Surveillance Authority when 


determining whether a measure is on market terms (i.e. the market economy operator 


(“MEO”) test).  


 


The purpose of the MEO test is to assess whether the State has granted an advantage to an 


undertaking by not acting like a private market economy operator with regard to a certain 


                                                 
30 PTA Decision No 2/2014 of 24 March 2014, p 35. 
31 PTA Decision No 2/2014 of 24 March 2014, p 40 - 42. 
32 Reply from the Icelandic authorities, Document No 840229, p. 10.  
33 Supreme Court of Iceland Judgment of 27 March 2015 in Case No 219/2015. 
34 PTA Decision No 26/2013 of 1 November 2013. 
35 PTA Decision No 11/2015 of 2 June 2015. 
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transaction.36 It follows from that test that state aid is granted whenever a state makes 


funds available to an undertaking, which, in the normal course of events, would not be 


provided by a private investor applying ordinary commercial criteria and disregarding 


other considerations of a social, political or philanthropic nature.37 


 


The PTA, as described above, examined on an ex ante basis the strategy and financial 


prospect of the relevant measures in order to determine whether the financing of the 


operations of GR has been carried out in line with normal market conditions. In its 


assessment, the PTA took into consideration independent expert reports and drew 


comparisons with other, private, operators in the same market. Where the PTA found that 


a particular transaction was not on market terms, it instructed the parties to eliminate any 


potential advantage through the adoption of relevant measures.38 


 


Considering the decisional practice of the PTA under Article 36 of the Electronic 


Communications Act on the financing of GR and the level of scrutiny involved in the 


assessment of the various measures, it appears that the test applied by the PTA under 


Article 36 bears a strong resemblance to the MEO assessment that would be carried out by 


the Authority under the EEA state aid rules. The enforcement of Article 36 of the 


Electronic Communications Act by the PTA thus appears likely to prevent GR from 


obtaining an advantage from its dealings with OR.  


 


4 Conclusion 


With reference to paragraph 48(b) of the Authority’s Guidelines on Best Practice for the 


conduct of state control procedures,39 and based on the information available, it is the 


Authority’s preliminary view that the financing of GR does not raise concerns concerning 


potential state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. 


 


If you have additional information you would like to submit that might change this 


preliminary view, please do so by 13 April 2018. Otherwise, the case will be closed 


without further notice. 


 


Yours sincerely, 


 


 


Gjermund Mathisen 


Director 


Competition and State aid 


 


This document has been electronically authenticated by Gjermund Mathisen. 


                                                 
36 See, for instance, judgment in Neue Maxhütte Stahlwerke and Lech-Stahlwerke v Commission, T-2/96 and 


T-97/96, EU:T:1999:7, paragraph 104, and judgment in Westdeutsche Landesbank Girozentrale and Land 


Nordrhein-Westfalen v Commission, T-228/99 and T-233/99, ECR, EU:T:2003:57. 
37 See for example, the Opinion of Advocate-General Jacobs in Kingdom of Spain v Commission, C-278/92, 


C-279/92 and C-280/92, EU:C:1994:112, paragraph 28. See also judgment in Belgium v Commission, 40/85, 


EU:C:1986:305, paragraph 13; judgment in France v Commission, C-301/87, cited above, paragraphs 39-40, 


and judgment in Italy v Commission, C-303/88, EU:C:1991:136, paragraph 24. 
38 See for example, PTA Decision No 11/2015 of 2 June 2015. 
39 OJ L 82, 22.3.2012, p. 7. 



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.082.01.0007.01.ENG&toc=OJ:L:2012:082:TOC



		1 Background

		2 Description of the measures

		2.1 Introduction

		2.2 Article 36 of the Electronic Communications Act

		2.3 The PTA’s monitoring role

		2.3.1 General

		2.3.2 OR’s purchase of the fibre-optic network from Lina.Net

		2.3.3 The establishment and financing of GR as a separate legal entity

		2.3.4 GR’s rate of return and the increase of share capital in December 2008

		2.3.5 The conversion of debt to equity in 2014

		2.3.6 Other cases





		3 Preliminary assessment

		4 Conclusion






Stefna OR 


um samfélagsábyrgð


Tillaga að breytingu á STE-010


Eiríkur Hjálmarsson


SF 258


20. mars 2018







Stefna Orkuveitu Reykjavíkur um samfélagsábyrgð 


byggir á gildum og heildarstefnu Orkuveitu 


Reykjavíkur og er sett fram til samræmis við leiðarljós 


í eigendastefnu fyrirtækisins.


Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að vera til 


fyrirmyndar á sviði samfélagsábyrgðar og stöðugt 


verði unnið að bættum árangri.


Stefna um samfélagsábyrgð
Yfirfarin og samþykkt óbreytt á stjórnarfundi 20.03.2017







1. Leiðarljós


Í starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur skal áhersla lögð á 


virðingu gagnvart umhverfinu, ábyrga nýtingu auðlinda 


og ábyrga nýtingu fjármuna. Orkuveita Reykjavíkur 


kemur fram af heilindum og trausti og rækir 


samfélagslega ábyrgð í starfsemi sinni. Fyrirtækið ber 


hag samfélagsins fyrir brjósti og umgengst náttúruna, 


auðlindir og viðskiptavini af virðingu. Eigendur vilja að 


litið verði til fyrirtækisins sem trausts samstarfsaðila, 


sem eftirsóknarvert sé að starfa fyrir og með og að það 


gegni veigamiklu hlutverki í samfélaginu.


Bakgrunnurinn
Tilvísun í 1. gr. eigendastefnu







• Umhverfi


• Samfélag


• Fjárhagur


• Stjórnhættir


• Vinnustaðurinn


• Gegnsæi


Stoðir samfélagsábyrgðar
Endurspeglast í skýrslugjöf







Samfélag þjóðanna
Í Ársskýrslu OR 2017 tengdum við frammistöðu OR við Heimsmarkmið Sþ







Þessi dúkkuðu oftast upp
TRYGGJA JAFNRÉTTI KYNJANNA OG VALDEFLINGU ALLRA KVENNA OG STÚLKNA


Undirmarkmið:


http://un.is/heimsmarkmidin/jafnretti-kynjanna5.1


TRYGGJA AÐGENGI, OG SJÁLFBÆRA NÝTINGU, ALLRA Á HREINU VATNI OG SALERNISAÐSTÖÐU


Undirmarkmið:


http://un.is/heimsmarkmidin/6-hreint-vatn-og-salernisadhstadha


TRYGGJA ÖLLUM AÐGANG AÐ ÖRUGGRI OG SJÁLFBÆRRI ORKU Á VIÐRÁÐANLEGU VERÐI


Undirmarkmið:


http://un.is/heimsmarkmidin/7-sjalfbaer-orka


BYGGJA UPP VIÐNÁMSÞOLNA INNVIÐI FYRIR ALLA, STUÐLA AÐ SJÁLFBÆRRI IÐNVÆÐINGU OG HLÚA AÐ NÝSKÖPUN


Undirmarkmið:


https://www.un.is/heimsmarkmidin/nyskopun-og-uppbygging/


GERA BORGIR OG AÐRA BÚSETU MANNA ÖRUGGA OG SJÁLFBÆRA FYRIR ALLA


Undirmarkmið:


http://un.is/heimsmarkmidin/11-sjalfbaerara-borgir-og-samfeloeg


GRÍPA TIL BRÁÐRA AÐGERÐA GEGN LOFTSLAGSBREYTINGUM OG ÁHRIFUM ÞEIRRA


Undirmarkmið:


http://un.is/heimsmarkmidin/13-verndun-jardharinnar



http://un.is/heimsmarkmidin/jafnretti-kynjanna5.1

http://un.is/heimsmarkmidin/6-hreint-vatn-og-salernisadhstadha

http://un.is/heimsmarkmidin/7-sjalfbaer-orka

https://www.un.is/heimsmarkmidin/nyskopun-og-uppbygging/

http://un.is/heimsmarkmidin/11-sjalfbaerara-borgir-og-samfeloeg

http://un.is/heimsmarkmidin/13-verndun-jardharinnar





Stefna Orkuveitu Reykjavíkur um samfélagsábyrgð byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til 


samræmis við leiðarljós í eigendastefnu fyrirtækisins.


Stefnumótun OR og dótturfyrirtækjanna skal styðja við þessi Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna:


• Jafnrétti kynjanna


• Hreint vatn og salernisaðstaða


• Sjálfbær orka


• Nýsköpun og uppbygging


• Sjálfbærar borgir og samfélög


• Aðgerðir gegn loftslagsbreytingum


OR gefur reglubundið með greinargóðum og gegnsæjum hætti upplýsingar um frammistöðu fyrirtækisins hvað 


varðar grunnstoðir sjálfbærni og samfélagsábyrgðar; umhverfi, samfélag, stjórnhætti, fjárhag og vinnustaðinn 


sjálfan.


OR kallar eftir skoðunum hagsmunaaðila á því hvort fyrirtækin í samstæðunni standa undir samfélagslegri 


ábyrgð sinni og bregst við ábendingum með skipulegum og sýnilegum hætti.


Tillaga að stefnu OR um samfélagsábyrgð
STE-010












Starfsmannastefna


Rýni starfsmannastefnu


Sólrún Kristjánsdóttir


Stjórnarfundur OR


20.mars 2018







• Hjá Orkuveitu Reykjavíkur starfar hæft og ánægt


starfsfólk sem hefur metnað og burði til að sinna


þeim verkefnum sem starfsemi fyrirtækisins kallar á.


• Samstæðan er eftirsóknarverður vinnustaður þar


sem fagleg þekking og þjónustuvilji fer saman og 


aðbúnaður og kjör eru samkeppnishæf.


• OR tryggir að starfsmenn njóti jafnréttis.


• OR leggur áherslu á beita markvissri


starfsmannastjórnun til að mannauður


samstæðunnar nýtist sem best.


• Starfsmannastefnan byggir á gildum og heildarstefnu


OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu


fyrirtækisins.


Starfsmannastefna  Orkuveitu Reykjavíkur







Lykiláherslur okkar í starfsmannamálum


http://vefir.or.is/handbok/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sou
rcedoc=/handbok/Handbokarskjol/Lykil%C3%A1herslur%20
Starfsmannam%C3%A1la.docx&action=default



http://vefir.or.is/handbok/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/handbok/Handbokarskjol/Lykil%C3%A1herslur Starfsmannam%C3%A1la.docx&action=default





• Við leggjum til að stefna og lykiláherslur séu 


óbreyttar


Rýni starfsmannastefnu







• Hlutverk Starfsmannamála er að styðja við 


stjórnendur og starfsmenn samstæðunnar á þann 


hátt að samstæðan sé eftirsónarverður vinnustaður 


með hæfu og ánægðu starfsfólki


• Það gerum við með því að:


– vera stefnumótandi, og leiðandi eining varðandi 


mannauðsmál og hafa frumkvæði að verkefnum sem 


geta eflt vinnustaðinn


– þjónusta aðrar einingar varðandi málaflokkinn, 


• Lykilmælikvarði okkar er 


• Starfsánægja


• markmið að hún sé yfir 4,2 hjá öllum einingum


Hlutverk og markmið Starfsmannamála







Ráðningar


• Áframhaldandi ýmsar breytingar í tengslum við móttöku 


nýliða, Þjálfun starfsfóstra


• 76 ráðnir


• Markviss þjálfunaráætlun fyrir nýja starfsmenn og 


stjórnendur


Gott starfsumhverfi


• Undirbúningur og innleiðing á breytingum á vinnutíma bæði 


hjá Veitum og Virkjunum


• Vinna með einingum ýmsum verkefnum í tengslum við 


uppbyggingu vinnustaðamenningar


• Ýmislegt sem tengdist heilsumálum og húsinu okkar, 


ítarlegar heilsufarsskoðanir


• Undirbúningur fyrir verkefnamiðaða vinnuaðstöðu hófst


Árið 2017


Helstu verkefni og áherslur







Efling stjórnunar og frammistöðustjórnun


• Innleiddum umbætur í frammistöðumatsferli og settum upp 


ný stefnumiðuð starfsmannamasamtöl


• Mánaðarlegir upplýsingafundir um mannauðsmál


• Stjórnendaefling hjá Þjónustu, GR, og Veitum. 


Undirbúnúningur fyrir ON. Áður voru Fjármál búin


Markviss starfsþróun


• Námsvísir


– 181 fræðsluviðburður haldinn innanhúss


• Áfram unnið með að hæfnigreiningum fyrir störf


• Undirbúningur að raunfærnimati fyrir rafvirkja GR


• Fræðsluvikur Veitna


• Rafræn þjálfun


– jafnréttismyndböndin okkar


Árið 2017
Helstu verkefni og áherslur
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Jafnréttismál


• Vinna með nefndum fyrirtækjanna 


• Undirbúningur að vottun á jafnlaunastaðli


• Jafnlaunatólið tekið í notkun


• Áframhald á iðnum og tækni með Árbæjarskóla


• Unnið með skipulag nemasamninga hjá 


samstæðunni


• Samtal við samfélag um jafnréttismál


– greinar, málstofur og kynningar


Árið 2017
Helstu verkefni og áherslur
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• Áskorun:


– Í dag er ómarkvisst hvernig samtal við eigum við samfélagið 


um fyrirtæki samstæðunnar, það sem þau hafa að bjóða sem 


vinnustaðir og mannauðstengd mál samstæðunnar. 


• Markmið:


– Við teljum að með því kortleggja hvaða tækifæri við höfum til 


þess að eiga samtal við ólíka hagsmunaaðila í samfélaginu 


munum við sýna betur hvað við höfum að bjóða og hversu 


eftirsóknarverður vinnustaður samstæðan er.


• Framkvæmd: 


– Útbúin samskiptaáætlun um hverjir eigi að tala, hvernig, við 


hverja og hvenær og ferill í samstæðunni um hvernig eigi að 


viðhalda svona samskiptaáætlun. Kynnt fyrir stjórnendum og 


öðrum sem málið varðar.


Stefnuverkefni 2018


Samtal við samfélag







• Áskorun:


– Öll fyrirtæki samstæðunnar hafa síðastliðin misseri 


verið að efla stjórnun innan sinna raða og hafa öll 


tilgreint efling liðsheildar eitt af markmiðum 


stefnuverkefna ársins. 


• Markmið:


– Styðja stjórnendur samstæðunnar til að skilgreina 


hvaða þætti ætti að vinna að til að efla liðsheild


• Framkvæmd:


– Mannauðsráðgjafar munu hitta alla forstöðumenn með 


niðurstöður vinnustaðagreiningar og yfirfara 


sérstaklega hvaða áskoranir hópurinn stendur frammi 


fyrir varðandi að efla liðsheild. Í framhaldi verða 


mótaðar tillögur að verkefnum fyrir árið og þeim 


forgangsraðað. 


Stefnuverkefni 2018


Efling liðsheildar







Faglegar 
ráðningar


Starfsmannavelta nýliða


Gæði ferla: ánægja 
stjórnenda


Starfsánægja nýliða


Hlutfall 
þjálfunaráætlunum 


skilað


Gott 
starfsumhverfi


Starfsandi skv. 
vinnustaðagreiningu


Veikindahlutfall


hlutfall stjórnenda sem 
taka samtal vegna 


fjarvista


Samskipti á milli og 
innan eininga skv. 


vinnustaðagreiningu


Markviss 
starfsþróun


Starfsþróunarmöguleikar 
skv. vinnustaðagreiningu


Hlutfall nýliða sem klára
skyldufræðslu


Hlutfall starfsmanna sem
sækja fræðslu


Hlutfall þeirra sem telja
sig fæ þá þjálfun sem


þeir þurfa


Gæði ferla: ánægja 
stjórnenda 


Markmið og mælikvarðar


Aðrir mælikvarðar í mælaborði Starfsmannamála







Jafnréttismál


Mælingar og 
markmið í 


ársskýrslum 
jafnréttisnefnda


Jafnréttisspurning í 
vinnustaðagreiningu


Samkeppnishæf 
starfskjör og 


umbun


Kynbundinn 
launamunur


Hlutfall launa af 
markaðslaunum


Hlutfall starfsmanna 
sem hætta vegna 


launa


Launaspurning í 
vinnustaðagreiningu 


sé ekki lægri en 
samanburðarhóps


Greiningar– og 
þekkingarmiðlun


Ánægja stjórnenda
með upplýsingagjöf


Hlutfall stjórnenda 
sem klára sérfræði -


og 
lykilmannagreingar


Markmið og mælikvarðar


Aðrir mælikvarðar í mælaborði Starfsmannamála
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1. Inngangur 


Endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar er jafnframt endurskoðunarnefnd Orkuveitu Reykjavíkur 


(OR).  Hún hefur það hlutverk fyrir hönd stjórnar að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila, 


fyrirkomulagi innra eftirlits og eftirlit með innri og ytri endurskoðun samstæðunnar eins og fram kemur 


í samþykkt nefndarinnar og með vísan til 108. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006.  Auk þess ber 


nefndinni að gæta að óhæði endurskoðenda og setja fram tillögu til stjórnar um ráðningu ytri og innri 


endurskoðenda.  Nefndin hefur sett sér starfsreglur sem uppfærðar eru árlega.  


 


Með þessari skýrslu vill endurskoðunarnefndin gera í stuttu máli grein fyrir störfum sínum á nýliðnu 


starfsári og gefa umsögn um mikilvæg atriði og/eða álitamál sem fram kunna að hafa komið og varða 


reikningsskil félagsins.   


 


2. Verkefni nefndarinnar  


Nefndin hefur haldið fundi með ytri endurskoðendum í tengslum við ársreikning 2017 og fylgst náið 


með störfum þeirra, þóknunum og þeim verkum sem hafa fallið til vegna annarra starfa en 


endurskoðunarstarfa, óhæðis þeirra vegna.  


Ytri endurskoðendur kynntu áætlun sína um endurskoðun ársreiknings 2017 á fundi með 


endurskoðunarnefnd þann 16. október 2017. Á fundinum var farið yfir mikilvæga áhættuþætti að mati 


endurskoðenda og þær endurskoðunaraðgerðir sem áformaðar voru. Nefndin fékk staðfestingu á óhæði 


endurskoðenda og samþykkti endurskoðunaráætlunina eins og hún var lögð fram. 


Á fundi endurskoðunarnefndar með ytri endurskoðendum þann 19. febrúar sl. var farið yfir endurskoðun 


vegna ársins 2017.  Rætt var um einstakar endurskoðunaraðgerðir sem kynntar höfðu verið í 


endurskoðunaráætlun og óskað eftir upplýsingum um hvort einhver álitamál eða verulegar athugasemdir 


hefðu komið fram við endurskoðunina.   


Ekkert hefur komið fram í samskiptum nefndarinnar við ytri endurskoðendur sem bendir til annars en 


að vel hafi verið staðið að endurskoðun ársreiknings OR 2017. 


Fulltrúar endurskoðunarnefndar hafa fundað með stjórnarmönnum, stjórnendum og starfsfólki 


Orkuveitunnar sem kemur að innra eftirliti og reikningsskilum fyrirtækisins bæði vegna 


árshlutauppgjöra og nú vegna ársreiknings 2017.  


 


Fulltrúar endurskoðunarnefndar hafa verið í góðum samskiptum við forstöðumann reikningshalds sem 


stýrir uppgjörsvinnu félagsins auk forstöðumann fjármála og hans starfsmanna, ekki síður í tengslum 


við útboð  á ytri endurskoðunarþjónustu sem stóð yfir á árinu til að halda sjónarmiðum OR á lofti í því 


útboði.  


 


Þá hefur verið kallað eftir nánari kynningu og rökstuðningi vegna úrlausnar álitamála tengdum 


reikningshaldi sem upp hafa komið á hverjum ársfjórðungi.  Fjármálastjóri og forstöðumaður fjármála 


og reikningshalds mættu á fund endurskoðunarnefndarinnar 5. mars sl. til að fara yfir ársreikning 


Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2017.  







Endurskoðunarnefnd samþykkti í byrjun apríl 2017 verklag um upplýsingagjöf innri endurskoðenda til 


endurskoðunarnefndar og stjórnar.  Tilgangurinn var að greina á milli vinnuskjala innri endurskoðenda 


sem trúnaður ríkir um og skýrslu sem innihéldi upplýsingar sem heimilt væri að birta. 


Á árinu átti fulltrúi í endurskoðunarnefnd reglubundna fundi með innri endurskoðanda OR sem lét af 


störfum í desember .   


Samstarfssamningur er nú í gildi við Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar um um tímabundna vinnu 


við innri endurskoðun hjá OR. Endurskoðunarnefnd er í góðum og reglulegum samskiptum við settan 


innri endurskoðanda.  


 


Fulltrúar nefndarinnar hafa mætti á fundi stjórnar á árinu og gert grein fyrir hlutverki og viðfangsefnum 


er varða Orkuveitu Reykjavíkur.   


 


3.  Innra eftirlit, áhættustýring og innri endurskoðun  


Innra eftirlit, áhættustýring og innri endurskoðun eru samtvinnaðir þættir sem leiðir til þess að vanti 


einn þátt eða séu á honum verulegir annmarkar kemur það niður á hinum þáttunum, jafnvel svo að 


veruleg hætta er á að markmið þeirra náist ekki.  Nefndin hefur því í störfum sínum miðað að því að 


gæta að mikilvægi allra þessara þátta í senn.  


Innan samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur er rík áhættuvitund og leggja stjórnendur og starfsmenn 


áherslu á uppbyggingu eftirlitsaðgerða til mótvægis við þær áhættur sem reksturinn stendur frammi 


fyrir. Á undanförnum árum hefur áhættustjórnun verið byggð upp innan Orkuveitunnar sem er 


grundvölluð á áhættustefnu stjórnar og fylgt eftir af áhætturáði. Áhættustýring er þannig orðin virkur 


þáttur í starfseminni og samtvinnuð innra eftirliti.  


Meðal hlutverka innri endurskoðunar er að vakta og leggja mat á virkni innra eftirlits, áhættustýringar 


og stjórnarhátta og styðja þannig stjórn í því að ná markmiðum sínum. Innri endurskoðun hefur verið 


hluti af stjórnendaeftirliti Orkuveitunnar um árabil og hefur lengst af verið sinnt af sama aðila. Þegar 


hann lét af störfum í desember sl. óskaði stjórn Orkuveitunnar eftir því að Innri endurskoðun 


Reykjavíkurborgar tæki tímabundið við innri endurskoðun fyrirtækisins og dótturfyrirtækja innan 


samstæðu Orkuveitunnar. Samkomulag um tímabundna vinnu við innri endurskoðun hjá Orkuveitu 


Reykjavíkur sef. var undirritað 31. janúar 2018. 


Endurskoðunarnefnd hefur átt fundi með innri endurskoðanda og farið yfir niðurstöður og ábendingar 


sem hafa komið fram við vinnu hans. Það er mikilvægt er að stjórn fái reglubundnar upplýsingar um 


gæði og virkni innra eftirlits og telur endurskoðunarnefnd að efla þurfi upplýsingagjöf til stjórnar um 


innra eftirlit félagsins og gera hana markvissari.  Í þeim tilgangi var sett fram sú tillaga um mitt ár 


2017. Lögð er áhersla á að stjórn fái reglulega greinargott yfirlit um stöðu og framvindu úrbóta við 


ábendingum sem fram hafa komið. Endurskoðunarnefnd hefur komið tillögunni á framfæri við settan 


innri endurskoðanda.  


 


 







4. Eftirlit með endurskoðun ársreiknings A hluta og samstæðunnar 


Ytri endurskoðendum ber að endurskoða ársreikning í samræmi við lög um endurskoðendur, lög um 


ársreikninga og alþjóðlega endurskoðunarstaðla eins og kveðið er á um í III. kafla laga nr. 79/2008 um 


endurskoðendur.  


Nefndin hefur haldið nokkra fundi með ytri endurskoðendum frá haustmánuðum.  Farið var yfir 


endurskoðunaráætlun þar sem endurskoðendur gerðu grein fyrir því hvernig staðið yrði að endurskoðun 


ársreikningsins fyrir árið 2017.  Farið var yfir helstu áherslur og lykiláhættuþætti í endurskoðuninni og 


lögð áhersla á að endurskoðendur gerðu nefndinni tímanlega viðvart um athugasemdir og/eða álitamál 


sem upp kynnu að koma.    


 


5. Um ársreikning Orkuveitu Reykjavíkur 2017 


Ársreikningur Orkuveitunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), eins og 


þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning 


Orkuveitunnar og dótturfélaga. 


 


Orkuveita Reykjavíkur er sameignarfyrirtæki sem starfar á grundvelli laga nr. 139/2001 um stofnun 


sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur. Fyrirtækið er sjálfstætt þjónustufyrirtæki sem rekur 


orkuver, rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og gagnaveitu á þjónustusvæði sínu. 


Með setningu laga nr. 127/2016 var lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins breytt en sú lagasetning 


hefur einnig áhrif á A deild Brúar lífeyrissjóð sem margir starfsmenn félagsins geiða í og tóku nýjar 


samþykktir þeirrar deildar gildi þann 1. júní 2017.  Endurskoðun og tryggingafræðileg úttekt lá fyrir á 


fjóðra ársfjórðungi 2017 og greiddi samstæða Orkuveita Reykjavíkur rúmlega 1.104 milljónir króna til 


lífeyrissjóðsins vegna þessara breytinga í byrjun árs 2018.  Gjaldfærslan er í einu lagi og er sérgreind 


undir liðnum Launatengd gjöld – viðbótarframlag í lífeyrissjóð,  í rekstarreikningi 2017.   


Á árinu 2017 kom í ljós að höfuðstöðvar OR að Bæjarhálsi 1 voru orðnar mjög illa farnar af 


rakaskemmdum og viðgerðakostnaður metinn á bilinu 1,5 til 3 milljarða króna.  Húsið hefur verið á 


rekstarleigu hjá OR frá árinu 2013 þegar það var selt til  Fasteignafélagsins FOSS slhf. fyrir kr. 5.1 


milljarð króna.  Ágreiningur var um hvort Foss eða OR bæri fjárhagslega ábyrgð á viðgerðum en 


Orkuveitan keypti allt hlutafé í Foss slhf.  Kaupverð var rúmlega 5,5 milljarða króna.  Kaup OR á Fossi 


slhf. eru meðhöndluð sem kaup á fasteign í ársreikningi samstæðunnar i samræmi við IFRS og afskrifuð 


á líftíma eignarinnar.  


Framvirkir raforkusamningar OR tengjast heimsmarkaðsverði á áli og eru gerðir í Bandaríkjadollar.  


Verðið er reiknað út frá framtíðar spám óháðra aðila um heimsmarkaðsverð á áli.  Gangvirði slíkra 


raforkusamninga er metið í samræmi við IFRS 13 í reikningsskilum félagsins. Breytingar á verði áls og 


gengissveiflur geta því haft talsverð áhrif á reikninsskil Orkuveitunnar.  Tekjufærðar 


gangvirðisbreytingar af raforkusölusamningum í ársreikningi 2017 eru kr. 12.543.221 þús. um síðustu 


áramót.  Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum eru því jákvæðar í efnahagsreikningi um kr. 


2.224.112 þús. í árslok 2017 en voru neikvæðar um kr.  kr. 10.319.109 þús. í árslok 2016. 







Orkuveita Reykjavíkur beitir endurmatsaðferð vegna varanlegra rekstrarfjármuna í samræmi við 


heimildir IAS 16.  Ef um verulegan mun á bókfærðu virði og gangvirði varanlegra rekstrarfjármuna er 


að ræða á reikningsskiladegi skal fara fram endurmat og færa breytingar í reikningsskilin.  Skilgreining 


á því hvað telst verulegt er skv. IAS 1.7 og IAS 8.5 það sem eitt og sér eða í heild hefur áhrif á lesanda 


reikningsskilanna.   


Virðisrýrnunarpróf leiddu til endurmats á veitu- og framleiðslukerfi heits vatns sem nam 11.586 millj. 


króna í rekstrarreikningi OR.  Heimild til endurmats á rekstrarfjármunum Gagnaveitunnar reyndust ekki 


vera fyrir hendi.   


Magma skuldabréfið var greitt upp í febrúar 2018 og flokkast því sem atburður eftir lok reikningsskila-


dags í ársreikningnum.   


Fram kom að uppgjörsmál í tengslum við ársreikning hafa gengið vel á árinu.   


 


6. Önnur atriði 


Endurskoðunarnefndin hefur auk þess sem hér hefur komið fram unnið að öðrum verkefnum sem varða 


hlutverk hennar. 


 


6.1 Sjálfsmat nefndarinnar 


 


Starfsreglur endurskoðunarnefndarinnar gera ráð fyrir að nefndin muni í byrjun hvers starfsárs 


framkvæma  sjálfsmat í samræmi við leiðbeinandi reglur um störf endurskoðunarnefnda.  Markmið 


sjálfsmats er að efla og styrkja starf nefndarinnar með því að rýna í eigin störf og stuðla að bættu verklagi 


eftir því sem kostur er. Við það mat mun nefndin:  


a) Gera úttekt á því hvort störf nefndarinnar hafi verið í samræmi við verkáætlun. 


b) Fara yfir einstök verkefni og leggja mat á það hvort nægilega vel hafi tekist við 


úrvinnslu þeirra. 


c) Fara yfir samskipti nefndarinnar við einstaka aðila sem hún hefur leitað til á 


starfstímanum. 


d) Leita eftir umsögn þeirra sem hún hefur haft samskipti við um störf nefndarinnar. 


 


7. Niðurlag 


Með skýrslu þessari hefur endurskoðunarnefnd gert grein fyrir störfum sínum á liðnu starfsári.    


 


 


 







Skýrslan er lögð fram á fundi stjórnar Orkuveitunnar þann 20. mars 2018. 


 


 


 


Endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar 


 


Ólafur Kristinsson,  formaður 


Inga Björg Hjaltadóttir 


Ingvar Garðarsson  


Sunna Jóhannsdóttir 


 





















Orkuveita Reykjavíkur


Frammistöðumat stjórnar á störfum forstjóra fyrir árið 2017


Í starfsreglum stjórnar OR er kveðið á um að stjórn skuli árlega leggja mat á frammistöðu forstjóra í starfi.


Stjórn hefur falið formanni stjórnar að gangast fyrir mati á frammistöðu forstjóra.


Forsendur matsins:


1. Stefnumál þ.m.t. framkvæmd stefnu og markmiðasetning


2. Upplýsingagjöf og samskipti við stjórn


3. Árangur í rekstri, þ.m.t. staða mælikvarða: fjárhagslegir, ánægja innri og ytri viðskiptavina, ánægja starfsmanna og umhverfismál.


4. Starfsmannamál, s.s. niðurstöður vinnustaðagreiningar og stjórnendamat forstjóra.


Gögn sem lögð eru til grundvallar við matið:


1. Vinnustaðagreining 


2. Stjórnendamat -360°


3. Þjónustukönnun meðal ytri viðskiptavina


3. Innri þjónustukönnun


4. Ársskýrsla 


5. Gögn stjórnarfunda.


Matsmöguleikarnir eru: 


1 Frammistaða undir væntingum/úrbóta er þörf


2 Stenst vel væntingar / góð frammistaða.


3


Frammistaða umfram 


væntingar/frammúrskarandi


0 Á ekki við


Frammistöðuþættir Mat Athugasemdir/rökstuðningur


Forstjóri  fylgir stefnu  sem stjórn hefur sett 


af áhuga og metnaði


                1           2           3         0 Gert á framúrskarandi hátt. Forstjóri sýnir mikinn metnað en er trúr stefnunni


Forstjóri setur í samráði við stjórn fram 


markmið í samræmi við stefnu.


                1           2           3         0


Markmið eru sett fram á skýran hátt og í samráði við stjórn.  Mjög vel farið yfir markmið og 


stefnuáætlanir reglubundið.


Forstjóri leggur starfs- og fjárhagsáætlanir 


fyrir stjórn.


                1           2           3         0


Starfs og fjárhagsáætlanir eru lagðar fyrir stjórn reglulega með vönduðum hætti


Forstjóri gerir grein fyrir helstu atriðum í 


rekstri félagsins á hverjum stjórnarfundi.


                1           2           3         0 Ætíð gert til að mynda með skýrslu forstjóra á hverjum stjórnarfundi.
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Undirbúningur og framsetning á 


stjórnarfundargögnum er fullnægjandi. 


                1           2           3         0 Til fyrirmyndar


Forstjóri hefur náið samstarf við stjórn og 


upplýsir hana um óvenjulegar og mikilsháttar 


ákvarðanir og áhættur er félagið varða.


                1           2           3         0 Forstjóri hefur náið samstarf við stjórn, og upplýsir hana um hættur í rekstri


Hefur kostnaðarvitund og hagsýni að 


leiðarljósi í rekstri  og stenst  


fjárhagsáætlanir


                1           2           3         0


Ætíð með kostnaðarvitund og hagsýni að leiðarljósi.  Fjárhagsáætlanir hafa staðist mjög vel og 


uppgjör sýna að rekstur samstæðunnar er mjög góður.


Markmið um ánægju starfsmanna uppfyllt


                1           2           3         0


Starfsánægja í Vinnustaðagreiningu 2017 4,36 sem sýnir það að fyrirtækið viðheldur hárri 


starfsánægju þrátt fyrir ýmsar áskoranir sem hafa haft áhrif á starfsumhverfi samstæðunnar.  Allir 


þættir sem mældir eru í árlegri vinnustaðagreiningu samstæðunnar hækkuðu eða stóðu í stað. Í 


samanburði við íslenskan vinnumarkað  er starfsánægja mjög há en meðaltal íslensk vinnumarkaðs 


er 4,08.


Markmið í umhverfismálum náðust


                1           2           3         0


Markmið í losun mengandi efna náð.  Náð eins góðum tökum á háhitaauðlindinni og hægt er.  Unnið 


að úrbótum í vatnsvernd og fráveitu. 


Ánægja ytri viðskiptavina


                1           2           3         0


Ánægja viðskiptavina hefur verið vaxandi síðustu misseri og nýjustu mælingar sína að hún er á 


svipuðu róli og á síðusta ári eða um og yfir 4 aðeins mismunandi á milli fyrirtækja samstæðunnar.


Ánægja innri viðskiptavina


                1           2           3         0 Meðaltal ánægju innri viðskiptavina er 4,2 sem telst á styrkleikabili.•  .


OR er eftirstókarverður vinnustaður skv. 


mati starfsmanna í vinnustaðagreiningu


                1           2           3         0


Mat starfsmanna á því hvort þeir myndu mæla með vinnustaðnum við vini eða ættingja er mjög hátt 


og flokkast með framúrskrandi fyrirtækjum.


Forstjóri er öflugur leiðtogi skv. mati 


samstarfs- og undirmanna (meðaltal allra 


þátta)


                1           2           3         0


Forstjóri fékk háa einkunn í síðasta 360° mati helstu samstarfsaðila. Mat aftur framkvæmt haustið 
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Edda S.P. Aradóttir, staðgengill framkvæmdastjóra Þróunar 


Dagsetning: 16. mars 2018 


Neysluvatn 
Örplast í neysluvatni 


Samkvæmt fyrstu niðurstöðum rannsóknar um örplast í neysluvatni eru plastagnir til staðar í 
drykkjarvatni á höfuðborgarsvæðinu. Frekari rannsókna er þó þörf til að greina betur vandann og 
útfæra tillögur um hvernig tryggja má að plastagnir spilli ekki gæðum neysluvatns. 
 
Unnið er að smíði rannsóknar- og vöktunaráætlunar um örplast í neysluvatni. Þróun á söfnunar- og 
greiningaraðferðum stendur yfir og er stefnt að því að fjölga sýnatökum og sýnatökustöðum. Sýnum 
verður safnað víðs vegar úr vatnsveitum Veitna, bæði í vatnsbólum og í dreifikerfinu. Einnig er í 
skoðun að safna sýnum af yfirborðsvatni í nágrenni vatnsbóla, úrkomu og af ryki sem berst inn á 
vatnstökusvæðin. Jafnframt er stefnt að tegundagreiningu plastsins en uppruni plasts á 
vatnstökusvæðum er óþekktur.  


 


Lághiti 
Hitaveita höfuðborgarsvæðisins 


Vegna aukinnar eftirspurnar eftir heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu hafa Veitur og Þróun hafið 
vinnu við að skoða kosti til framleiðsluaukningar hjá Hitaveitu Höfuðborgarsvæðisins. Farið 
hefur verið yfir mismunandi valkosti þess að auka forðann og þeim forgangsraðað eftir fýsileika. 
Meðal þeirra verkefna sem strax verður ráðist í er að kanna hvort hægt sé að nýta ónýttar holur 
á Laugarnessvæðinu og Elliðaársvæðinu auk þess sem farið verður í fýsileikakönnun á blöndun 
skiljuvans og framleiðsluvatns frá virkjunum til að auka afköst heitavatnsframleiðslunnar. Þróun 
sér um þau verkefni sem lúta að auðlindinni en á Veitum verða kannaðar leiðir til að auka afköst 
kerfisins. 
 


Háhiti  
Boranir  
Enn er dælt á holu HE-60 en borun hennar lauk í byrjun janúar. Stefnt að því að holan verði sett 
í blæðingu og upphitun á næstu dögum. Í kjölfar upphitunar og blástursprófana fer holan inn á 
veitu.  
 
Nokkrar tafir urðu við borun HE-61 vegna bilunar í toppdrifi borsins. Nýverið var þó lokið við 
steypingu öryggisfóðringar holunnar og er gert ráð fyrir að borun fyrir vinnslufóðringu hefjist um 
eða eftir helgi. Að lokinni borun HE-61 verður jarðborinn Þór fluttur á Nesjavellir þar sem hann 
mun að öllum líkindum bora tvær holur.  
 
Niðurdæling á Hellisheiði 
Of miklu niðurdælingarvatni hefur verið dælt í niðurdælingarholur innan vinnslusvæðis 
Hellisheiðarvirkjunar í vetur. Breytingar voru þó nýverið gerðar á niðurdælingarveitunni sem 
skilað hafa góðum árangri í viðtöku holna og hefur niðurdæling innan svæðis minnkað mikið í 
kjölfarið.  
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Magn skiljuvatns í niðurdælingu í Hellisheiðarvirkjun hefur aukist frá því í lok árs 2011 úr um 500 
l/s í um 900l/s í lok árs 2017. Þessi aukning á skiljuvatni kallar á sífellt auknar aðgerðir til að bæta 
við niðurdælingargetu virkjunarinnar. AHP greining niðurdælingarkosta þar sem 
niðurdælingarkostirnir eru metnir lauk í lok árs 2017 og hefur sú greining verið notuð við smíði 
skammtíma- og langtímaáætlana sem miða að því að auka niðurdælingargetu 
Hellisheiðarvirkjunar.  
 


Annað 
Vísindadagur OR 2018 
Vísindadagur OR var haldinn í fimmta skiptið á pí daginn (14. mars). Markmið með 
Vísindadeginum er annars vegar að minna okkur öll á hve mikilvægu hlutverki vísindi gegna í 
okkar daglega lífi og starfi en hins vegar að kynna þau verkefni og áskoranir sem eru efst á baugi 
hjá ólíkum hlutum starfsemi OR hverju sinni. Dagskrá Vísindadagsins í ár var metnaðarfull og 
fjölbreytt að venju og fjölluðu erindi m.a. um orkuskipti í samgöngum, loftslagsmál, örplast, 
snjallara samfélag og snjallari götulýsingu, vatnsvernd og stormasamt samband okkar við 
Hengilinn. 
 
Um 120 manns sóttu viðboruðinn og að jafnaði fylgdust um 50 manns með beinu streymi frá 
honum. Fjölmiðlar sýndu Vísindadeginum jafnframt mikla athygli og birtu fréttir/innslög um 
sparnað sem hlotist hefur af vísindaverkefnum OR, örplast í fráveitu og neysluvatni, orkuskipti í 
samgöngum og nýjungar í götulýsingu.  






		Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri		

		Brynhildur Davíðsdóttir
formaður stjórnar OR		Nú árið er liðið – stiklað um Ársskýrslu OR 2017

		Ingvar Stefánsson
framkvæmdastjóri fjármála OR		Fjármál í góðum farvegi

		Sólrún Kristjánsdóttir
starfsmannastjóri OR		Jafnfætis - 

		Between Mountains		Tónlist að vestan

		Bjarni Bjarnason
forstjóri OR		2006 – 2018 – 2030 



Samfélagið okkar 2030 – tólf ár til stefnu

Opinn ársfundur OR 2018
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M I NN I S BLAÐ  


um starfshætti og sjálfstæði stjórna hlutafélaga 


 


Til:  Gagnaveitu Reykjavíkur ehf. | Orkuveitu Reykjavíkur 


Frá:   Landslögum – lögfræðistofu | Hlyni Halldórssyni hrl. |hlh2018080 


Dags:  17. mars 2018 


_________________________________________________________________________ 


 


I. Meginreglur félagaréttar um sjálfstæði stjórna hlutafélaga og einkahlutafélaga 


Í 55. gr. einkahlutafélagalaga nr. 138/1994 (ehl.) og 80. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 


(hfl.) segir að æðsta vald í stjórn félags sé í höndum hluthafafundar samkvæmt því 


sem lög og samþykktir þess ákveða.  


Með framangreindri meginreglu er rétti hluthafa takmarkanir settar með því að hann 


getur aðeins farið með ákvörðunarvald sitt sem hluthafi á hluthafafundum sbr. 2. 


mgr. 80. gr. hfl., sbr. 2. mgr. 55. gr. ehl. Á milli hluthafafunda er vald þetta framselt 


til stjórnar félagsins sem fer með hagsmuni þess og tekur ákvarðanir milli 


hluthafafunda. Hluta þess valds framselur stjórn félags til framkvæmdastjóra félags, 


eins eða fleiri sbr. 68. gr. hfl. og 44. gr. ehl.   


Samkvæmt framansögðu er stjórn félags í höndum stjórnar milli hluthafafunda. 


Stjórnarmenn félags skulu í störfum sínum vera sjálfstæðir, taka þátt í og hafa eftirlit 


með ákvörðunum, aðgerðum og daglegum rekstri félagsins. Þó stjórnarmenn séu 


kosnir í stjórn félags af hluthöfum (t.d. móðurfélagi) á hluthafafundi og 


stjórnarmenn kunni að vera í nánum tengslum við hluthafa ber hver stjórnarmaður, 


sem sest í stjórn félags, þá skyldu í störfum sínum fyrir félagið að hafa þar hagsmuni 


félagsins í fyrirrúmi, taka ákvarðanir og leysa úr álitaefnum á vettvangi stjórnar 


félagsins í samræmi við samþykktir og lög félagsins. 
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II. Orkuveita Reykjavíkur og Gagnaveita Reykjavíkur 


Orkuveita Reykjavíkur kt. 551298-3029 (OR) er sameignarfyrirtæki í eigu 


Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar, sbr. 1. gr. laga nr. 


136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur. Félagið er sjálfstæður lögaðili, með sjálfstæðan 


fjárhag, stjórn og reikningshald. Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. er OR heimilt að eiga 


dótturfélög um nánar tilgreinda starfsemi samkvæmt 2. mgr. 2. gr. s.l., m.a. um 


gagnaveitu. Í 3. mgr. 2. gr. laganna segir að aðgreining starfsemi OR frá 


dótturfélögum skuli vera í samræmi við ákvæði laga hverju sinni og að við rekstur 


OR og dótturfélaga skuli þess gætt að samkeppnisrekstur sé ekki niðurgreiddur af 


einkaleyfisstarfsemi eða verndaðri starfsemi. 


Gagnaveita Reykjavíkur ehf. (GR) er einkahlutafélag. Allir hlutir í félaginu (100%) 


eru í eigu OR og félagið dótturfélag sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013. Í grein 3.1. í 


samþykktum GR segir að æðsta vald í málefnum félagsins skuli vera í höndum 


lögmætra hluthafafunda og jafnframt að hluthafar fari með ákvörðunarvald sitt í 


málefnum félagsins á hluthafafundum, sbr. einnig greinar 3.2-3.6. Í grein 4.3. segir 


að framkvæmdastjóri hafi með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og komi 


fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur, sbr. 2. mgr. 44. 


gr. ehl. 


OR og GR eru þannig sjálfstæð félög, með skýrt afmarkaða og sjálfstæða 


stjórnskipulega uppbyggingu sem mælir fyrir um tilhögun stjórnhátta og 


ákvarðanatöku innan hvors félags um ráðstöfun hagsmuna og einstakra málefna er 


varðar starfsemi þeirra.  


III. Sjálfstæði Gagnaveitu Reykjavíkur á samkeppnismarkaði 


GR starfar á samkeppnismörkuðum á sviði fjarskipta. Í 1. mgr. 36. gr. laga nr. 81/2003 


um fjarskipti (fjarskiptalög) segir að fjarskiptafyrirtæki eða fyrirtækjasamstæður sem 


reka almenn fjarskiptanet eða veita almenna fjarskiptaþjónustu og njóta einka- eða 


sérréttinda á öðru sviði en fjarskiptum skulu halda fjarskiptastarfsemi sinni 


fjárhagslega aðskilinni frá annarri starfsemi eins og um óskyld fyrirtæki væri að 


ræða. Ákvæði greinarinnar eiga við um öll fyrirtæki, hvort sem fjarskiptarekstur fer 
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fram innan verndaðs fyrirtækis eða í fyrirtæki sem það hefur yfirráð yfir og án tillits 


til markaðshlutdeildar þeirra.1  


Að baki greininni má greina tvö sjónarmið, annars vegar krafan um fjárhagslegan 


aðskilnað milli félaga og hins vegar krafa um að slík félög séu stjórnunarlega aðskilin 


og sjálfstæð „…eins og um óskyld fyrirtæki væri að ræða“2 til að markmið 


lagaákvæðis 36. gr. fjarskiptalaga náist. Er hér vísað til svokallaðra armslengdar 


sjónarmiða sem slík félög skulu viðhafa í samskiptum sín á milli.  


Póst- og fjarskiptastofnun hefur fjallað um fjárhagslegan aðskilnað OR og GR á 


grundvelli 36. gr. fjarskiptalaga og komst að þeirri niðurstöðu að fjárhagslegur 


aðskilnaður væri að mestu leyti fullnægjandi, þó einhverra úrbóta væri þörf.3  


Samkeppniseftirlitið hefur lagt áherslu á að félög í eigu opinberra aðila og 


dótturfélög þeirra, sem eru á samkeppnismarkaði, séu fjárhagslega og 


stjórnunarlega sjálfstæð. Opinberir aðilar og opinber fyrirtæki í þessu samhengi eru 


fyrirtæki sem sinna meðal annars grunn innviðum samfélagsins svo sem orku-, 


samskipta-, flutninga- eða fjármálum. Hafið er yfir allan vafa að GR fellur undir 


framangreint og telst vera á samkeppnismarkaði. Til að undirstrika stöðu GR á 


samkeppnismarkaði mælti Samkeppniseftirlitið með því að GR fengi undanþágu frá 


upplýsingalögum sbr. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 140/2012.4,5  


Með vísan til eignatengsla OR og GR og stöðu GR á samkeppnismörkuðum á sviði 


fjarskipta er mikilvægt í ljósi þess sem að framan er rakið að OR sem hluthafi tryggi 


og viðhaldi sjálfstæði GR og virði stjórnskipulega uppbyggingu félagsins sem vísað 


var til hér að framan.  


                                                   


 


 


1 Sbr. frumvarp til laga um fjarskipti, lagt fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi 2002–2003, þskj. 960 


—599. mál, greinargerð með 36. gr. frumvarpsins. 
2 Sbr. orðalag ákvæðis 1. mgr. 36. gr. fjarskiptalaga nr. 81/2003. 
3 Sjá ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 32/2008 um fjárhagslegan aðskilnað milli 


Orkuveitu Reykjavíkur og Gagnaveitu Reykjavíkur. 
4 Í 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga segir að ef starfsemi lögaðila sem fellur undir 2. mgr. 2. gr. (þ.e. 


upplýsingalög taka til allrar starfsemi lögaðila sem eru að 51% hluta eða meira í eigu hins 


opinbera) er að nær öllu leyti í samkeppni á markaði getur ráðherra, að fenginni tillögu 


hlutaðeigandi ráðherra eða sveitarstjórnar og umsögn Samkeppniseftirlitsins, ákveðið að hann 


skuli ekki falla undir gildissvið upplýsingalaga. 
5 Sjá einnig umsögn Samkeppniseftirlitsins í bréfi dags. 9. desember 2013, 


http://www.samkeppni.is/media/umsagnir-


2013/Umsogn_Samkeppniseftirlitsins_0713_Vegna_Gagnaveitu_Reykjavikur_ehf.pdf. 
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Að mati undirritaðs getur OR sem hluthafi eingöngu haft áhrif á stjórn og stefnu GR 


á vettvangi hluthafafundar. Milli hluthafafunda fer stjórn GR með málefni félagsins 


í samræmi við umboð stjórnar félagsins. Þannig ber OR að virða sjálfstæði stjórnar 


GR og á hvorki að skipta sér af daglegum rekstri GR né grípa inn einstaka ákvarðanir 


eða athafnir stjórnar GR eða framkvæmdastjóra. 


IV. Bókun í fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur þann 26. febrúar 2018 


Á fundi stjórnar OR þann 26. febrúar 2018 var lögð fram eftirfarandi bókun með 


tillögu um að stjórn OR myndi samþykkja beiðni forstjóra Símans hf., stærsta 


fjarskiptafyrirtækis á fjarskiptamarkaði á Íslandi og móðurfélags Mílu ehf., sem er 


helsti samkeppnisaðili GR á fjarskiptamarkaði, um að stjórn OR myndi taka á móti 


forstjóra Símans hf. til þess að ræða tiltekin málefni GR. Bókunin er svohljóðandi:  


„Stjórn Orkuveitunnar samþykkir ósk forstjóra Símans um að hitta 


stjórn OR til að gera grein fyrir sjónarmiðum Símans í ljósi þess að 


Gagnaveitan hefur formlega hafnað frekari viðræðum við 


Símasamstæðuna um aðgang að ljósleiðaraneti GR í óvirku formi en 


Síminn hefur óskað eftir að eiga viðskipti við Gagnaveituna sem nemur 


um mörg hundruð milljónum árlega. Frestað.“ 


Í bókuninni felst tillaga um beina íhlutun í tiltekin viðskipta- og fjárhagsmálefni GR 


á samkeppnismarkaði. Tillagan felur í sér inngrip stjórnar OR í málefni sem stjórn 


GR á samkvæmt stjórnskipun félagsins að fjalla um og leysa úr. Með henni yrði 


mikilvægt málefni tekið til umfjöllunar utan við stjórnskipulegan ramma GR 


samkvæmt lögum og samþykktum félagsins og án þess að allir stjórnarmenn geti 


tekið þátt í umræðum um málefnið, mótað sér afstöðu og tekið um það ákvörðun. 


Íhlutun af þessu tagi brýtur gegn ákvæðum einkahlutafélagalaga og meginreglum 


félagaréttar um sjálfstæði stjórar GR gagnvart OR sem hluthafa félagsins. Hefur 


umfjöllun hluthafa um málefni utan við stjórnskipun félagsins enga sjálfstæða 


þýðingu gagnvart stjórn eða framkvæmdastjóra félagsins. Að auki myndi íhlutun af 


þessu tagi ganga þvert gegn sjónarmiðum sem almennt eru viðurkennd um 


starfshætti opinberra fyrirtækja á samkeppnismarkaði.6   


                                                   


 


 


6 Sjá m.a. Stjórnunarhættir opinberra fyrirtækja, leiðbeiningar gefnar út af Viðskiptaráði Íslands, 


Nasdaq OMX Ísland og Samtökum atvinnulífsins, 2008. 
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Tillaga stjórnar OR að framtíðarfyrirkomulagi innri endurskoðunar 


Á fundi endurskoðunarnefndar þann 12. mars 2018 var lagt fram að nýju erindi stjórnar 
Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 28. febrúar 2018, með ósk um umsögn endurskoðunarnefndar 
um tillögu stjórnar að framtíðarfyrirkomulagi innri endurskoðunar Orkuveitunnar. 


Samþykkt að fela Ólafi Kristinssyni og Ingu Björgu Hjaltadóttur að vinna drög að umsögn á 
grunni samræðna á fundinum sem mætti samþykkja með vísan til 3. kafla í starfsreglum 
nefndarinnar. 


Hallur Símonarson
e.u.


Afrit: 
Elín Smáradóttir


     








Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 


Brynhildur Davíðsdóttir, stjórnarformaður 


Bæjarhálsi 1 


110 Reykjavík 


Reykjavík, 5. mars 2018


Erindi: Umsögn endurskoðunarnefndar vegna ársreiknings Orkuveitu Reykjavíkur 2017 


Meðal verkefna endurskoðunarnefndar er að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila, 


innra eftirliti, innri endurskoðun og áhættustýringu, eins og fram kemur í samþykkt nefndarinnar og


með tilvísun til 108. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006.  Í samræmi við það hefur nefndin veitt 


umsögn um mikilvæg atriði og/eða álitamál sem fram kunna að koma og varða reikningsskil 


fyrirtækisins.  


Skýrsla endurskoðunarnefndar þar sem gerð verður grein fyrir störfum nefndarinnar á árinu 2017


verður lögð fram á stjórnarfundi þann 26. mars nk.


Nefndin hefur farið yfir ársreikning OR vegna ársins 2017 með ytri endurskoðendum og stjórnendum 


félagsins og gerir ekki athugasemdir við hann.  


Virðingarfyllst,


f.h. endurskoðunarnefndar











