STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2022, mánudaginn 31. október kl. 13:00 var haldinn 324. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Vala
Valtýsdóttir, Kjartan Magnússon, Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir
og Unnur Líndal, áheyrnarfulltrúi starfsfólks. Valgarður tók þátt um fjarfundabúnað.
Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Fundargerðir SF 322 og SF 323 lagðar fram og samþykktar. Fundagerðirnar verða sendar
til rafrænnar undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:10 mætti Benedikt Kjartan Magnússon, og kynntu stöðu fjármögnunar.
Lögð fram svohljóðandi tillaga varðandi skilamálabreytingu á lánasamningi OR og
Evrópska fjárfestingabankans. Tillögunni fylgir greinargerð.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir skilmálabreytingar á lánasamningi OR
og Evrópska fjárfestingabankans (EIB) nr. 85.062 að fjárhæð EUR 70 milljónum,
dags. 14. desember 2016.
Tillagan samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Völu
Valtýsdóttur og Valgarðs Lyngdal, með fyrirvara um samþykki eigenda. Eyþór Laxdal
Arnalds og Kjartan Magnússon sitja hjá og óska bókað:
Hér er verið að breyta skilmálum á láni að fjárhæð 70 m EUR eða um 10 milljarða
króna og verið að heimila frekari skuldsetningu í samstæðu OR. Lánið er með
eigendaábyrgð, en Reykjavíkurborg er í ábyrgð fyrir 66,6 milljörðum króna sem er
gríðarlega há fjárhæð.
Áhættuskýrsla, dags. 26.10.2022, lögð fram.
3. Klukkan 13:30 mætti til fundarins Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari, ásamt Helgu Hlín
Hákonardóttur, ráðgjafa, Halldóru Káradóttur, fjármálastjóra FAS og Herði Hilmarssyni,
skrifstofustjóra FAS. Þau lögðu fram og kynntu eigendastefnu Reykjavíkurborgar ásamt
erindi borgarritara, dags. 2.07.2022.
4. Klukkan 14:50 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri til fundarins og greindi frá
forgangsverkefnum stjórnar frá árinu 2019. Guðrún lagði fram drög að skýrslu um
framfylgd eigendastefnu 2022, sem lögð verður fyrir eigendur Orkuveitu Reykjavíkur á
eigendafundi í nóvember.
Umræður.
5. Klukkan 15:15 mættu til fundarins Magnús Már Einarsson, forstöðumaður Aðbúnaðar og
Grettir Adolf Haraldsson, verkefnisstjóri og kynntu stöðu framkvæmda í Vesturhúsi á
Bæjarhálsi 1.
Umræður.
6. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 27.10.2022.
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Ingvi Gunnarsson, forstöðumaður Auðlindastýringar mætti til fundarins kl. 15:35, lagði
fram og kynnti minnisblað um stöðu auðlinda og forðagæslu, dags. 26.10.2022.
7. Lagðar voru fram til rýni arðsemisstefna, arðgreiðslustefna og áhættustefna sem frestað
var á stjórnarfundi SF 322. Arðsemisstefna lögð fram og rýnd með breytingartillögu.
Samþykkt samhljóða. Arðgreiðslustefna lögð fram óbreytt og rýnd. Samþykkt með
atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Völu Valtýsdóttur og Valgarðs
Lyngdal. Eyþór Laxdal Arnalds og Kjartan Magnússon sitja hjá.
Áhættustefna lögð fram með breytingu. Samþykkt samhljóða.
Jafnframt voru lagðar fram upplýsingatæknistefna og upplýsingaöryggisstefna.
Stefnurnar rýndar og samþykktar óbreyttar.
8. Klukkan 15:55 mætti Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastýra Mannauðs- og
menningar til fundarins, auk Hilmars G. Hjaltasonar og Auðar Bjarnadóttur frá Vinnvinn,
og greindi frá tillögu að ráðningarferli forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur.
Ákveðið að skipa Eyþór Laxdal Arnalds, Völu Valtýsdóttur og Valgarð Lyngdal Jónsson
í valnefnd vegna ráðningarinnar.
Umræður.
9. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga
Orkuveitu Reykjavíkur.
Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. dags. 14.10.2022
Fundargerðir stjórnarfunda Orku náttúrunnar ohf. dags. 19.09.2022 og 26.09.2022
Minnisblað framkvæmdastýru Carbfix ohf. dags. 21.10.2022
Fundargerð stjórnarfundar Carbfix ohf. dags. 19.09.2022
Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 20.10.2022
Fundargerðir stjórnafundar Veitna ohf. dags. 22.09.2022 og 28.09.2022
Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 19.10.2022
Fundargerðir stjórnarfunda Ljósleiðarans ehf. dags.23.09.2022 og 21.10.2022
10. Klukkan 16:30 mætti til fundarins Hallur Símonarson, innri endurskoðandi auk Ingunnar
Ólafsdóttur og lagði fram erindi endurskoðunarnefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags.
11.10.2022 um útboð á ytri endurskoðunarþjónustu ásamt samningi um innri
endurskoðun Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélaga. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur gerir
ekki athugasemd við útboð á endurskoðunarþjónustu samstæðu Reykjavíkurborgar, sem
fyrirtækið og dótturfélög þess er hluti af.
Hallur lagði einnig fram og kynnti drög að samningi um innri endurskoðunarþjónustu,
dags. 28. október 2022.
Tillagan samþykkt með atkvæðum allra stjórnarmanna, annarra en Valgarðs Lyngdals
Jónssonar, sem situr hjá við afgreiðsluna.
11. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags.
27.10.2022. Umræður.
Eyþór Laxdal Arnalds og Kjartan Magnússon leggja fram svohljóðandi fyrirspurn:
Óskað er eftir sundurliðuðum upplýsingum um fjárfestingar Orkuveitu Reykjavíkur í
fjarskiptastarfsemi frá árinu 1999.
Eyþór Laxdal Arnalds og Kjartan Magnússon leggja fram eftirfarandi tillögu ásamt
greinargerð:
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að brugðist verði við niðurstöðu
úrskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamál án tafar þannig að Árbæjarlónið
verði fyllt að nýju í samræmi við gildandi deiliskipulag.
Frestað.
12. Önnur mál.
• Hverahlíðarlögn
Lögð fram svohljóðandi tillaga, ásamt greinargerð:
Stjórn OR veitir forstjóra OR umboð til að staðfesta á hluthafafundi í ON Power
ohf. ákvörðun stjórnar félagsins um að fara í verkefnið Hverahlíðarlögn II svo
viðhalda megi gufu- og skiljuvatnsforða Hellisheiðarvirkjunar til raforku og
heitavatnsframleiðslu sem, eins og staðan er í dag dvínar um 3% á ári.
Samþykkt samhljóða.
• Greiðslur
Formaður lagði til að greitt verði fyrir vinnu Eyþórs Arnalds og Gylfa Magnússonar
varðandi hlutafjáraukningu í Ljósleiðaranum með sama hætti og greitt er fyrir störf
starfskjaranefndar.
Samþykkt samhljóða.

Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 17:30
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 28. nóvember 2022.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Kjartan Magnússon,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2022, mánudaginn 26. september kl. 13:00 var haldinn 322. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Vala Valtýsdóttir, Kjartan Magnússon,
Páll Gestsson í fjarveru Brynhildar Davíðsdóttur, Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa
Þorvaldsdóttir, Björn Gíslason að hluta og Unnur Líndal, áheyrnarfulltrúi starfsfólks.
Halldóra Lóa og Unnur tóku þátt um fjarfundabúnað.
Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Fundargerð SF 321 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar
undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:10 mættu Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála, ásamt
Bjarna Frey Bjarnasyni, aðstoðarmanni framkvæmdastjóra og kynntu stöðu
fjármögnunar.
Benedikt kynnti forsendur og fjárhagsspá samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið
2023 og langtímaspá áranna 2024-2027.
Klukkan 13:15 mætti Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastýra Veitna til fundarins og
kynnti fjárhagsspá félagsins. Sólrún yfirgaf fundinn kl 13:45.
Klukkan 13:45 mætti Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdasstýra Orku náttúrunnar, á
fundinn og kynnti fjárhagsspá félagsins og ON Power. Berglind Rán yfirgaf fundinn kl
14:00.
Klukkan 14:05 mætti Edda Sif Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix ohf. og kynnti
fjárhagsspá félagsins og Coda Terminal.
Kjartan Magnússon mætti til fundarins kl 14:20. Björn Gíslason yfirgaf þá fundinn.
Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 26.02.2022 um brúarfjármögnun Carbfix.
Tillögunni fylgir greinargerð.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) heimilar að OR veiti Carbfix ohf. og síðar Carbfix
hf. skammtímalán allt að 2.000 m.kr vegna rekstrar og framkvæmda á síðari hluta
ársins 2022 og á árinu 2023 þar til áformuð hlutafjáraukning félagsins gengur eftir.
Framangreind heimild nær einnig til undirritunar allra skjala og gagna sem heimildin
nær til .
Tillagan samþykkt samhljóða.
Klukkan 14:55 mætti Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans til
fundarins og kynnti fjárhagsspá félagsins. Benedikt Kjartan Magnússon vék af fundi á
meðan Erling kynnti spána.
Klukkan 15:15 yfirgaf Erling Freyr fundinn og Benendikt kom aftur inn og kynnti áætlun
móðurfélags og samstæðu OR.
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Afgreiðslu spárinnar frestað til aukafundar stjórnar, sem haldinn verður 3. september nk.
kl. 13.00.
3. Eyþór Arnalds og Gylfi Magnússon lögðu fram og kynntu minnisblað, dags. 20.
september 2022 um fyrirhugaða fjármögnun Ljósleiðarans. Umræður.
4. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags.
22.09.2022. Umræður. Forstjóri óskar bókað:
Fyrsta mars á næsta ári eru 12 ár liðin síðan ég tók við starfi forstjóra Orkuveitu
Reykjavíkur. Það er vilji minn að láta af starfi forstjóra á þeim tímamótum. Með því
að boða starfslok mín með góðum fyrirvara vil ég gefa stjórn OR tækifæri til að hefja
leit að eftirmanni, konu eða karli.
Nýtt kjörtímabil er nú hafið og ný stjórn tekur senn við taumunum í Orkuveitu
Reykjavíkur. Ný stjórn mun væntanlega hefja vegferðina með stefnumótun fyrir
Orkuveitusamstæðuna til næstu ára. Ég tel mikilvægt að hún fái tækifæri til að vinna
það verk með eftirmanni mínum. Að öllu samanlögðu tel ég þetta því vera rétta tímann
fyrir mig og fyrir Orkuveitu Reykjavíkur að ég stígi til hliðar. Ég óska því eftir
samþykki stjórnar OR fyrir því ferli sem ég hef lýst hér að framan.
Stjórn þakkar góðan fyrirvara, sem gefst til að finna nýjan forstjóra fyrirtækisins og fellst
á það ferli sem forstjóri leggur til.
Jóhannes Karl Sveinsson, lögmaður mætti til fundarins kl. 16:15 og greindi frá stöðu
samningaviðræðna varðandi bætur til fyrrverandi starfsmanns Orku náttúrunnar.
Jóhannes Karl yfirgaf fundinn kl 16:25.
5. Klukkan 16:35 mættu Hera Grímsdóttir, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar
ásamt Þránni Friðrikssyni, sérfræðingi í jarðvísindum til fundarins og kynntu
Stefnuverkefni: Vegvísir að foröflun hitaveitu höfuborgarsvæðisins 2022-2122.
Umræður.
6. Klukkan 16:55 mætti Hallur Símonarson innri endurskoðandi til fundarins, lagði fram og
kynnti minniblað innri endurskoðanda, dags. 20.09.2022.
Einnig lagt fram minnisblað frá LEX lögmannstofu, dags. 22.09.2022.
7. Lagðar fram upplýsingar frá Carbfix ohf., sem óskað var eftir á SF 321.
8. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 22.09.2022 og um stöðu
forðagæslu, dags. 21.09.2022.
9. Rýni stefna: Frestað.
10. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga
Orkuveitu Reykjavíkur.
Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. dags. 19.06.2022 og 14.09.2022
Fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrunnar ohf. dags. 17.08.2022
Minnisblað framkvæmdastýru Carbfix ohf. dags. 19.09.2022
Fundargerð stjórnarfundar Carbfix ohf. dags. 17.08.2022
Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 22.09.2022
Fundargerð stjórnarfundar Veitna ohf. dags. 18.08.2022
Minnisblöð framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 22.06, 17.08 og 21.09.2022
Fundargerðir stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 19.08.2022 og 29.08.2022
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11. Önnur mál.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 17:30.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 24. október 2022.
Gylfi Magnússon,
Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Kjartan Magnússon, Björn Gíslason, Páll Gestsson,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2022, mánudaginn 3. október kl. 13:00 var haldinn 323. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Vala
Valtýsdóttir, Kjartan Magnússon og Valgarður Lyngdal Jónsson.
Einnig tók Bjarni Bjarnason forstjóri þátt í fundinum um síma.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála og Bjarni Freyr Bjarnason,
aðstoðarmaður framkvæmdastjóra fjármála lögðu fram að nýju fjárhagsspá samstæðu
Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2023 og langtímaspá áranna 2024-2027. Benedikt
greindi frá nokkrum leiðréttingum og skýringum sem gerðar hafa verið frá þeirri útgáfu
sem lögð var fram og kynnt á SF 322.
Spáin borin upp og samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa
Magnússonar, Völu Valtýsdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Eyþór Laxdal Arnalds
og Kjartan Magnússon sitja hjá.
2. Engin önnur mál.

Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 13:33.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 24. október 2022.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon,Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, Kjartan Magnússon,
Valgarður Lyngdal Jónsson,
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Almenn eigandastefna Reykjavíkurborgar
Kynning fyrir hagaðila
Haust 2022

Yfirlit
Almenn eigandastefna Reykjavíkur
• Eigandastefna og eigendastefna
• Gildissvið
• Tilgangur og markmið
• Hlutverk, umboð og ábyrgð eigandafyrirsvars
• Tilnefningarnefnd borgarráðs
• Skipulag og stjórnarhættir fyrirtækja
• Önnur ákvæði
• Innleiðing
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Almenn eigandastefna Reykjavíkur

Áður en lengra er haldið
• Eigandastefna
• Stefna eiganda um hvernig hann hyggst beita sér sem eigandi
• Veitir innsýn inn í stefnu eigandans um hvernig, hvar og hvenær hann hyggst
beita sér sem eigandi
• Eigendastefna
• Stefna fleiri en eins eiganda um hvað þeir hafa sammælst um sem eigendur
vegna eignarhaldsins
• Svipar mjög til hluthafasamkomulaga – samstarf innbyrðis
• Ísland er nokkuð sér á parti þegar kemur að eigendastefnum
• Mikið notaðar undanfarin ár
• Efni gengur í mörgum tilvikum lengra en tíðkast erlendis
• Innihalda jafnvel efnisleg ákvæði stjórnarhátta sem eiga lögum samkvæmt
heima í formlegum samþykktum en ekki almennum stefnuskjölum
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Eigandastefnur
• Stefnur stofnanafjárfesta um eignarhald á fyrirtækjum
• Ríki, sveitarfélög, bankar, tryggingafélög, lífeyrissjóðir
• Markmið og stefna eiganda með tiltekinni eign
• T.d. að ávaxta fjármuni eða veita tiltekna þjónustu

• Skilgreining á hlutverki viðkomandi sem eiganda
• Innra verklag við meðferð eignarhluta og nýtingu réttinda – hlutverk, umboð og ábyrgð
• Hvenær, hvernig og hvar eigandinn hyggst starfa og beita sér sem eigandi
• Veitir gegnsæi um stjórnarhætti eigandans
• Þær kröfur sem eigandinn kann að gera eða mun beita sér fyrir vegna skipulags og
stjórnarhátta fyrirtækjanna
• Almennt taka stjórnir mið af slíkum stefnuþáttum – t.d. góðum stjórnarháttum
• Ef binda á stjórn og gera hana ábyrga vegna tiltekins stefnuþáttar – þurfa eigendur
hins vegar að færa slíka stefnuþætti inn í samþykktir eða ákvörðun hluthafafundar
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Eigendastefnur

• Stefnur fleiri stofnanafjárfesta um sameiginlegt eignarhald þeirra á fyrirtækjum
• Ríki og sveitarfélög hér á landi
• Erlendis er notast við hluthafasamkomulög
• Sveitarfélög hér á landi hafa mótað formlega stefnusáttmála vegna byggðasamlaga
• Markmið og stefna eiganda með tilvist viðkomandi fyrirtækis
• Til viðbótar við hlutverk fyrirtækis samkvæmt samþykktum
• T.d. kjarnastarfsemi, stefna og framtíðarsýn
• Skilgreining á samstarfi eigenda og skiptingu réttinda á milli þeirra að því leyti sem slíkt á
ekki heima í stofnsamþykktum
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Gildissvið
• Fyrirtæki sem borgin á a.m.k. 50% eignarhlut í (félög innan samstæðu
Reykjavíkurborgar)
• Einnig fyrirtæki þar sem bókfært virði eignarhlutar nemur kr.
100.000.000 eða meira
• Skipulag og umboð eigandafyrirsvars borgarinnar gildir þó um öll félög
• Tekur bæði til einkaréttarlegra fyrirtækja og byggðasamlaga – sem og
dótturfyrirtækja þeirra
• Eigandafyrirsvar birtir á heimasíðu Reykjavíkurborgar lista yfir þau
fyrirtæki sem undir stefnuna falla
•

Hugtakið „eigandafyrirsvar“ skilgreinir hvaða stjórnareiningar innan Reykjavíkurborgar fara
hverju sinni með réttindi og skyldur Reykjavíkurborgar sem eiganda og með hvaða hætti
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Tilgangur og markmið
• Tilgangur að
• marka stefnu Reykjavíkurborgar vegna eignarhalds í fyrirtækjum

• kveða á um skipulag og stjórnarhætti borgarinnar sem eiganda þeirra
• stuðla að gegnsæi þar að lútandi
• Markmið Reykjavíkurborgar er að
• vera virkur eigandi
• beita sér sem eigandi í takt við lög, góða stjórnarhætti og
eigandastefnuna að öðru leyti,
• í þeim tilgangi að hvert og eitt fyrirtæki sinni tilgangi sínum og nái
markmiðum sínum
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Hlutverk, umboð og ábyrgð
Borgarstjórn, borgarráð og eigandafyrirsvar
9

Eigandafyrirsvar
4.3. gr.

• Borgarstjóri ber ábyrgð á eigandafyrirsvari Reykjavíkurborgar
• Kemur fram fyrir hönd Reykjavíkurborgar sem eigandi
• Borgarritari ber ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni fyrirtækjum
• Eftirlit með skipulagi, stjórnarháttum, starfsemi og rekstri
• Árangri þar að lútandi sbr. nánar ákvæði eigandastefnunnar

• Sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs
• Ber ábyrgð á fjárhagslegri eftirfylgni og eftirliti með fyrirtækjunum

• Aðkoma að fjárhagsáætlun þeirra og eftirfylgni
• Eftirlit með afkomu og upplýsingagjöf þeirra um fjárhagslega þætti
• Þróun fjárhagslegra mælikvarða
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Eigandafyrirsvar frh.
4.3. gr.

• Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar annast innri
endurskoðun fyrirtækja innan samstæðu Reykjavíkurborgar
• Endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar starfar sem slík fyrir samstæðu
Reykjavíkurborgar

• Eigandafyrirsvar er með ítarlega upplýsingagjöf um til borgarráðs sem og
til birtingar á heimasíðu Reykjavíkurborgar 4.3. gr. i.f.
• Upplýsingar sem berast frá fyrirtækjum sem falla undir stefnuna
• Upplýsingar um framkvæmd stefnunnar
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Umboð eigandafyrirsvars
4.4. gr.

• Nýtir eigandaréttindi, s.s. atkvæðisrétt, tillögugerð og upplýsingarétt
• Umboð er háð samþykki borgarráðs í eftirfarandi tilvikum:
1.

Breytingar á stofnsamningum og samþykktum

2.

Tillögugerð á eigendafundum, s.s. aðalfundum, hluthafafundum,
ársfundum o.þ.h.

3.

Beiting atkvæðisréttar á eigendafundum vegna framlagðra tillagna
• Annarra en þeirra sem snúa að formi og framkvæmd fundar
• Einnig breytingar á framlögðum tillögum sem ganga skemur
gagnvart réttindum hluthafa en upphafleg samþykkt

4.

Sértækar eiganda- eða eigendastefnur og hluthafasamkomulög vegna
fyrirtækjanna

• Óvenjulegar og mikilsháttar ákvarðanir v/félaga sem falla utan gildissviðs koma
einnig til borgarráðs

12

Eigendafundir - mæting
5.3.gr.

• Eigandafyrirsvar Reykjavíkurborgar mætir á eigendafundi og beitir réttindum
• Borgarfulltrúum heimilt að mæta á eigendafundi fyrirtækja innan samstæðu
• Borgarfulltrúum er heimilt að ávarpa eigendafundi og bera upp spurningar til
stjórnar, endurskoðenda og framkvæmdastjórnar
• Um mætingu og þátttöku á eigendafundi fyrirtækja utan samstæðu fer eftir
samþykktum viðkomandi fyrirtækja hverju sinni.
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Samskipti við stjórnir og stjórnendur
einkaréttarlegra fyrirtækja
11. gr.

• Sjálfstæði stjórna einkaréttarlegra fyrirtækja er virt
• Samskipti við stjórn og stjórnendur fara fram á formlegum eigendafundum
• Önnur samskipti í höndum eigandafyrirsvars og aðeins að gefnu tilefni
• Haldin er fundargerð um slíka fundi og samskiptaskrá um annars konar samskipti
• Samskipti að öðru leyti í samræmi við starfsreglur stjórnar viðkomandi fyrirtækis
• Kjörnir fulltrúar og starfsmenn Reykjavíkurborgar skulu ekki koma á slíkum
samskiptum, nema með fyrirfram samþykki eigandafyrirsvars
• Eigi fyrirtæki innan samstæðu Reykjavíkurborgar að fylgja eftir tiltekinni
stefnumörkun borgarinnar
• Skal gerð sérstök opinber eigandastefna þar að lútandi, stefnusáttmáli
og/eða þjónustusamningur eftir því sem við á
• þar sem tryggt er gegnsæi um kostnað við slíka starfsemi sbr. ákvæði fliðar 2. mgr. 12. gr.
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Tilnefningarnefnd borgarráðs
Þverpólitísk - tilnefnir á faglegum forsendum
15

Kosning til stjórna ráða og
nefnda - almennt
5.4. gr.

• Borgarráð tilnefnir tilnefningarnefnd Reykjavíkurborgar
• Fjórir borgarráðsfulltrúar ásamt eigandafyrirsvari
• Endurspeglar hlutföll innan borgarstjórnar
• Tilgangur að ná fram bestu samsetningu í viðkomandi trúnaðarstöður m.t.t.
hagsmuna fyrirtækisins, eigenda þess og annarra hagsmunaaðila
• Samstarf við aðra eigendur vegna fyrirtækja utan samstæðu
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Kosning til stjórna ráða og
nefnda – faglegt mat
5.4. gr.
• Stjórn, nefnd eða ráð skal hverju sinni saman sett af einstaklingum
•

í sem jöfnustum kynjahlutföllum,

•

sem hafa breiða þekkingu og bakgrunn, s.s. m.t.t. aldurs og reynslu

•

sem nýtist viðkomandi fyrirtæki og eftir atvikum hagaðilum þess hverju sinni,

•

m.t.t hlutverks og verkefna fyrirtækisins, rekstrar þess og framtíðarsýnar

• Í stjórnum, nefndum og ráðum einkaréttarlegra fyrirtækja skal vera til staðar
þekking á eftirfarandi sviðum:
1.

Starfsemi og rekstur fyrirtækisins

2.

Stjórnun og stjórnarhættir

3.

Stefnumótun og framtíðarsýn

4.

Fjármál og sjálfbærni

5.

Mannauðsmál

6.

Samfélagsleg ábyrgð, umhverfismál og hagaðilar fyrirtækisins

• Fjöldi stjórnarmanna ræðst af eðli rekstrar fyrirtækis, umfangi hans og efnahags
og skal miðað við að stjórnarmenn séu ekki færri en 5 talsins.
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Kosning til stjórna ráða og
nefnda – óhæði og varanleiki
5.4. gr.

• Meirihluti stjórnarmanna einkaréttarlegra fyrirtækja skal óháður fyrirtækinu og
stjórnendum þess

• A.m.k. tveir af framangreindum stjórnarmönnum skulu jafnframt óháðir
Reykjavíkurborg (þrír í sjö manna stjórn)
• Kjörnir fulltrúar Reykjavíkur og starfsmenn Reykjavíkurborgar teljast ekki óháðir
Reykjavíkurborg
• Að öðru leyti miðað við óhæði samkvæmt skilgreiningu Leiðbeininga VÍ

• Stjórnir skipaðar til 4 ára
• Hluti stjórnarmanna kosinn eða tilnefndur á 2 ára fresti - þegar 2 ár eru
liðin af kjörtímabili annarra stjórnarmanna - og öfugt
• Takmarkar veltuhraða og stuðlar a lágmarks þekkingu og varanleika í stjórn
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Umboð stjórna innan samstæðu
6. gr.
•

Mikilvægt að umboð stjórnar frá einum tíma til annars sé skýrt við mörkun stefnu og framtíðarsýnar

•

Stofnsamþykktir fyrirtækja geri megin stefnumörkun þeirra háða samþykki eigandafundar, s.s. :
1. Heildarstefna og framtíðarsýn og helstu mælikvarðar
2. Fjárhags- og starfsáætlun

3. Arðsemi/fjármagnsskipan
4. Fjárfestingaráætlun
5. Áhættustefna/áhættuvilji
6. Starfskjarastefna
7. Samkeppnisstefna, enda starfi viðkomandi fyrirtæki á samkeppnismarkaði

8. Jafnréttisstefna
9. Umhverfis- og auðlindastefna
•

Nær til dótturfyrirtækja fyrirtækjanna og birt á heimasíðu fyrirtækis

•

Sértækar eigandastefnur, stefnusáttmálar og/eða hluthafasamkomulög til nánari útfærslu á stefnu
þeirra, starfsemi og rekstri – þegar þörf krefur sbr. hér á eftir

•

Samstarf við aðra hluthafa vegna fyrirtækja utan samstæðu Reykjavíkurborgar
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Skipulag og stjórnarhættir
Einkaréttarleg fyrirtæki og byggðasamlög
20

Skipulag og stjórnarhættir
einkaréttarlegra fyrirtækja innan
samstæðu
7. gr.
21

Byggðasamlög
•

Undanfarin ár hefur farið fram endurskoðun á skipulagi og stjórnarháttum byggðasamlaga

•

Stjórnarhættir komnir til ára sinna - ekki í takt við nútíma stjórnarhætti sveitarfélaga

•

Einnig skort á sameiginlega stefnumörkun sveitarfélaganna um verkefni byggðasamlaganna

•

Stefnuráð Sorpu og Strætó hefur því verið skipað:
•

•

Þrír fulltrúar frá hverju sveitarfélagi en fimm frá Reykjavík

Hlutverk stefnuráðs:
1. Formlegur og virkur samráðsvettvangur fyrir mörkun stefnu málaflokka byggðasamlaganna
2. Gerir tillögu til ársfundar byggðasamlagsins um stefnusáttmála byggðasamlagsins
3. Fylgir eftir innleiðingu stjórnar og framkvæmdastjóra á gildandi stefnusáttmála
4. Tekur afstöðu til álitamála í stefnu og starfsemi byggðasamlagsins varðandi stefnusáttmála
5. Heldur árlega stefnuþing kjörinna fulltrúa til umræðu um málaflokkana
6. Skilar skýrslu til ársfundar byggðasamlagsins um störf sín

•

Fyrir liggja drög að stefnusáttmála Sorpu sem nýtt stefnuráð mun fullklára

•

Endurskoðun skipulags og stjórnarhátta, s.s. stofnsamþykkta, er áætlað að hefjist síðsumars

22

1)

Hlutverk, umboð og ábyrgð stjórnar og stefnuráðs skal
hverju sinni skýrt skilgreint, og stjórn skal bera
raunverulega ábyrgð gagnvart eigendum

2)

Hlutverk stjórnar er m.a. að:
a) Innleiða stefnusáttmála og aðra stefnumörkun í
samræmi við ákvarðanir ársfunda
b) Ráða framkvæmdastjóra og setja starfsreglur
c)
d)
e)

3)

Skipulag og stjórnarhættir
byggðasamlaga

Eftirlit með störfum framkvæmdastjóra,
bókhaldi og meðferð fjármuna og eigna
Skilvirkt innra eftirlit og endurskoðunaráætlanir
Að upplýsa stefnuráð og eigendafundi um
árangur í rekstri byggðasamlagsins í samræmi
við stofnsamning þess

Stjórn setur skýrar verklagsreglur um framkvæmd
starfa sinna, þar á meðal um
a. Skilgreiningu á hlutverki formanns stjórnar
b. Hagsmunaskráningu, hagsmunaárekstra
(vanhæfi) og regluvörslu
c. Árleg árangursmöt á árangri byggðasamlagsins
og störfum stjórnar og framkvæmdastjóra

•

Borgarstjóri á sæti í stefnuráði byggðasamlaga

•

Upplýsir borgarráð um framvindu endurskoðunar
stefnusáttmála, upplýsingagjöf stjórna byggðasamlaga til
stefnuráðs ásamt mál sem stjórn ber undir stefnuráð

8. gr.
23

Önnur ákvæði og innleiðing
24

Gerð fjárhagsáætlunar og
fjárhagslegt eftirlit innan samstæðu
6. gr.

• Fyrir 15. ágúst skulu stjórnir fyrirtækjanna gera tillögu að meginforsendum
fjárhagsáætlunar fyrirtækisins til eigandafyrirsvars
• Fyrir 15. september lýkur eigandafyrirsvar umfjöllun um tillöguna og samþykkja þær
meginforsendur sem gilda eiga um fjárhagsáætlun fyrir næsta rekstrarár.
• Stjórn og framkvæmdastjóri útfæra í kjölfarið fjárhags- og starfsáætlun í samræmi við
þær forsendur
• Eigi síðar en 30. september skal endanleg áætlun samþykkt af stjórn og skilað til
eigandafyrirsvars sama dag.
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Upplýsingagjöf stjórna innan
samstæðu
12. gr.
•

Ítarleg ákvæði til samræmingar um bestu framkvæmd upplýsingagjafar og opið bókhald

1. 66. gr. ÁRL um viðbótarupplýsingar í skýrslu stjórnar um árangur, áhættu og óvissuþætti
2. 66. gr. a ÁRL um upplýsingar í skýrslu stjórnar, m.a. um hlutafé og hluthafa, samninga við hluthafa og
stjórnarmenn og starfsmenn
3. 66. gr. c. ÁRL um stjórnarháttayfirlýsingar, í samræmi við gildandi Leiðbeiningar Viðskiptaráðs hverju
sinni
4. 66. gr. d ÁRL um skýrslu stjórnar um ófjárhagslega upplýsingagjöf á sviði umhverfis-, samfélags- og
starfsmannamála og stefnu í mannréttindamálum og varnir vegna spillingar- og mútumála.
5. Ársreikningar gerðir í samræmi við IFRS uppgjörsstaðla, nema eðli rekstrar, umfang hans eða efnahagur
fyrirtækis gefi að mati eigandafyrirsvars ekki tilefni til slíkra uppgjörsaðferða
6. Annist fyrirtæki verkefni á grundvelli opinberrar stefnumörkunar Reykjavíkurborgar, þá sé sérgreindur
kostnaður í reikningum fyrirtækisins sem af slíkum verkefnum leiðir, og fjármögnun þeirra
7. Útgáfa UFS skýrslu í samræmi við viðurkenndar leiðbeiningar þar að lútandi.
8. Stjórn upplýsi eigendur um fjárhagsleg uppgjör, aðstæður eða atvik í rekstri fyrirtækisins í samræmi við
reglur sem gilda um upplýsingaskyldu útgefenda fjármálagerninga á Nasdaq Iceland hf., t.d. varðandi
tíðni birtingar fjárhagsupplýsinga og aðra upplýsingaskyldu.

9. Stjórn upplýsi eigendur um aðrar upplýsingar um málefni sem skipta eigendur og aðra haghafa máli þótt
upplýsingarnar kalli ekki á ákvörðun af hálfu eigenda.
•

Samstarf við aðra hluthafa vegna fyrirtækja utan samstæðu Reykjavíkurborgar
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Önnur ákvæði
• 10. gr. Umfjöllun um siðareglur og lágmarks innihald fyrir fyrirtæki innan samstæðu –
og samstarf við aðra eigendur vegna annarra fyrirtækja
• 13. gr. Ákvæði um innra eftirlit og endurskoðunarnefnd innan samstæðu og samstarf
við aðra eigendur vegna annarra fyrirtækja
• 14. gr. Almennt ákvæði um samstarf og upplýsingagjöf til annarra eigenda
• Þar með talin vinna við yfirferð eigendastefna einstakra fyrirtækja
• Færa ákvæði stefnunnar um skipulag og stjórnarhætti í samþykktir

• Því næst uppfæra stefnumörkun
• Stefnur sem samþykktar eru á eigendafundum
• Í kjölfarið gerð greining á hvort nauðsyn er á eiginlegum eigendastefnum
umfram þá stefnumörkun sem eigendafundir samþykkja
• Stefnusáttmálar byggðasamlaga dæmi um slíkar sértækar stefnur
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Innleiðing stefnunnar
• Umfangsmikil vinna við innleiðingu framundan
• Kynning eigandastefnu fyrir hagaðilum
• Tilnefning í tilnefningarnefnd og kosningar / tilnefningar til stjórna fyrirtækja
• Kortlagning og greining stjórnarhátta fyrirtækja

• Samþykktir
• Stefnumörkun
• Fjárhagsupplýsingar
• Starfsreglur og siðareglur
• Önnur upplýsingagjöf

• Niðurstöður og forgangsröðun aðgerða
• Innleiðing stjórnarhátta innan samstæðu skv. forgangsröðun
• Innleiðing stjórnarhátta utan samstæðu
• Samstarf við aðra eigendur
• Eftirfylgni eigandafyrirsvars
• Endurskoðun að ári að fenginni reynslu eigandafyrirsvars og hagaðila
28

Takk fyrir
Húsi verslunarinnar
Kringlunni 7
103 Reykjavík
helga@strategia.is
Helga Hlín Hákonardóttir

Vesturhús – staða framkvæmda
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur

Dagskrárliðir – helstu umfjöllunarefni
• Endurbygging útveggja – staða
verkefnis – til upplýsinga.
• Innréttun Vesturhúss – hönnun og
framkvæmd – til upplýsinga.

Endurbygging útveggja
Stöðuskýrsla (24.10.2022)
Verkliður
Framkvæmd-endurbygging útveggja
Hönnun, eftirlit, stjórnun o.fl.
Samtals

Heimild (Mkr. án vsk)*

Bókfært (Mkr. Án vsk)

% bókfært

1.810

1.138

63

240

168

70

2.050

1.306

64

*Verðlag desember 2019. Bókfærðar verðbætur eru nú um 60 millj kr og eru inni í samantektartölum. Bókfærður kostnaður v. auka-, og viðbótarverka við samning
er nú um 29 millj kr og er inni í samantektartölum. Einnig er inni í samantektartölum kostnaður v. færslu stjórnstöðva um 25 millj.kr. Skv. áætluðu verkmagni í
samningi á Ístak eftir að innheimta um 555 millj.kr.utan verðbóta. Stefnt er að því að ljúka verki innan krónutölu sem var samþykkt af stjórn 16.desember 2019.

Verklokadagsetning skv. samningi er 20.mars 2023. Verkið er örlítið á eftir áætlun en ef engar frekari tafir verða lýkur
því í mars /apríl 2023.

Innréttun vesturhúss

Upprifjun – af fundi stjórnar 16.des 2019
Verkliður
Framkvæmdir

Áætlaður kostnaður
(Mkr. án vsk)
1.360

Hönnun og eftirlit

150

Stjórnun og eftirlit OR

60

Óvissa áætlunar

480

Samtals
Til viðbótar: ný gólfefni,
loftakerfi, lýsing og
endabúnaður tæknikerfa
Samtals

Forsendur í kostnaðaráætlun
•
•
•
•

2.050

Nýir og þéttir útveggir
Hús afhent tilbúið til lagningar gólfefna
Rými tilbúin til aðlögunar húskerfa og
uppsetningu loftakerfa
Raflagnaleiðir tilbúnar fyrir uppsetningu
búnaðar

Viðhaldsverkefni sem hluti af
endurbyggingu Vesturhúss
630*

2.680

* 752 Mkr. Uppfært miðað við vísitölu

•
•
•

Ný gólf og loftakerfi
Ný lýsing
Nýr endabúnaður tæknikerfa

Til kynningar fyrir stjórn
Áætlaður viðhaldskostnaður vegna endurnýjunar lofta, lýsingar, gólfa o.fl.
Verkliður

Áætlaður framkvæmdakostnaður
(Mkr. án vsk.)

Forsendur áætlunar

Rafkerfi og lýsing

249

Lagnir

180

Niðurtekin loft

151

Frágangur kringum ofna

31

Gólfefni

105

Spörtlun og málun

12

• Metin óvissa áætlunar: -15% : +30%.
• Undanskilið í áætlun sem var einnig ekki í fyrri
kynningu er óbeinn kostnaður þ.e. hönnun,
ráðgjöf, eftirlit o.s.frv. Að áætlaðri upphæð 109
millj.kr.f.utan vsk.
• Lagt er til að hluta óbeins kostnaðar (um 4 millj
auk ráðgjafaþóknunar) sé ráðstafað til að
Svansvotta framkvæmdina.

Samtals:

728*
* Upphafleg áætlun 630 Mkr. í desember 2019.
Uppfært miðað við byggingavísitölu 752 Mkr.

Takk fyrir

MINNISBLAÐ
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Efni:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 324
Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra OR
27. október 2022
Umhverfismál fyrir stjórn OR 31. október 2022. Staða þriggja árangursmælikvarða
sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“

*3.ÁF: Óverulegt frávik í sýnatöku neysluvatns, lítill olíuleki á plani við hitaveitutanka, olíuleki á vatnsverndarsvæði, utanvegaakstur á
vatnsverndarsvæði, óhreinsað skólp í sjó.
**3.ÁF: Varmamengun í lindum við Þingvallavatn, lofthreinsistöð á 0% og 50% afköstum, varmalosun við Nesjavallavirkjun og við Hverahlíð,
gufulosun um háf á Hellisheiði og Nesjavöllum og of hraðar rennslisbreytingar í Andakílsá.

Opinber leyfi OR, ON, Veitna og Carbfix í gildi og uppfyllt
ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:
•
•

Úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála um inntakslón við Árbæjarstíflu, sjá skýrslu forstjóra.
Unnið að undirbúningi á niðurrifi Elliðavatnsblettar 6 við Elliðavatn, sjá myndir. Bústaðurinn stendur á
vatnsverndarsvæði og er innan friðlýsts svæðis Rauðhóla.

ORKA NÁTTÚRUNNAR:
Andakílsárvirkjun. Vegna bilunar í vél eru líkur á að vatnshæð í Skorradalsvatni haldist nær efri mörkum
keyrsluáætlunar næstu vikur eða jafnvel mánuði.
Leyfi og eftirlit:
•
Aðgerðaáætlun er í vinnslu til að takast á við þau frávik sem fram koma í árangursmælikvarðanum um leyfi ON í
gildi og uppfyllt í töflunni að ofan. Mælikvarðinn hefur verið á rauðu það sem af er ári 2022. Öll leyfi eru í gildi.
•
Aukin losun jarðhitavatns á yfirborð við Nesjavallavirkjun frá 18. október vegna aukinnar framleiðslu á heitu vatni
til að vega upp takmarkaða framleiðslugetu í Hellisheiðarvirkjun. Tilkynnt til leyfisveitenda.
•
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands kom í eftirlitsferð í vatnsveitu Hellisheiðarvirkjunar í Engidal og á útisvæði þann
21. september. Engar athugasemdir voru gerðar.
•
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands kom í eftirlitsferð í Hellisheiðarvirkjun þann 18. október. Athugasemd var gerð við
búnað í efnageymslu á verkstæði.
•
Starfsleyfi vetnisstöðvar við Hellisheiðarvirkjun. Umhverfisstofnun vinnur að framlengingu leyfisins sem rennur
út 31. desember nk.
•
Vatnsveita Nesjavallavirkjunar. Unnið að umsókn um endurnýjun starfsleyfis sem rennur út í febrúar 2023.
Samskipti við hagsmunaaðila:
•
Fundur með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana var haldinn 18. október. Fjallað var um tilraunalofthreinsistöð við
Nesjavallavirkjun, landgræðslu og skógrækt.
•
Fundur landeigenda og annarra hagsmunaaðila Andakílsárvirkjunar verður haldinn 2. nóvember. Fjallað verður
um vatnshæð Skorradalsvatns, framkvæmdir við inntakslón, bakkavarnir, lífríki Andakílsár og önnur
umhverfismál í tengslum við virkjunina.
Forðagæsla: Sjá minnisblað framkvæmdastýru Rannsókna og nýsköpunar.

VEITUR:
Vatnsveita: Ekkert nýtt.
Hitaveita: Ekkert nýtt.
Rafveita: Ekkert nýtt.
Fráveita:
•
Viðhaldi lauk í dælustöð skólps við Faxaskjól þann 29. september og losun á óhreinsuðu skólpi í sjó.
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•
•
•

Í Skeljanesi hefur neyðarlúga opnast í um 8 klst. það sem af er október m.a. vegna háspennubilunar.
Í hreinsistöð við Klettagarða hefur neyðarlúga opnast í um 5 klst. það sem af er október.
Sápuefni komst í ofanvatnskerfi í Breiðholti þann 12. október. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur stýrði viðbragði en
starfsfólk Veitna ásamt Slökkviliði Reykjavíkur vann að því að hefta útbreiðslu sápufroðu í Elliðaárnar, sjá frétt.

Leyfi og eftirlit:
•
Endurnýjun starfsleyfis skólphreinsistöðvar á Kjalarnesi hefur verið samþykkt.
•
Unnið að endurnýjun starfsleyfa fráveitu á Vesturlandi.
Forðagæsla: Sjá minnisblað framkvæmdastýru Rannsókna og nýsköpunar.

CARBFIX:
•

Ekkert nýtt.

Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti
•
Styrkur brennisteinsvetnis hefur verið undir reglugerðarmörkum það sem af er ári.
Loftslagsmál
Áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi samstæðu OR: Ekkert nýtt.
Loftslagsmarkmið OR samstæðu:

•

Spá um losun CO2 frá jarðvarmavirkjunum OR samstæðu til 2050 hefur verið send Umhverfisstofnun.

Annað
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl:
•
Deiliskipulagstillaga Suðurlandsvegar frá Fossvöllum að Hólmsá. Í umsögn vatnsveitu Veitna var einkum bent á
mikilvægi vatnsverndar við undirbúning, framkvæmd og á rekstrartíma vegarins.
Mat á umhverfisáhrifum ofl:
•
Umhverfismat Carbfix um niðurdælingu CO2 á Hellisheiði er á lokametrunum. Um mánaðamótin er stefnt að
innsendingu gagna til Skipulagsstofnunar og umsókn um starfsleyfi til Umhverfisstofnunar.
Þekkingarmiðlun. Námskeið í frágangi á grónu landi fyrir verkefnisstjóra, verkstjóra og aðra sem koma að frágangi
á grónu landi hjá OR samstæðu verður haldið þann 27. október.
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MINNISBLAÐ
Viðtakandi:

Bjarni Bjarnason, forstjóri

Sendandi:

Ingvi Gunnarsson, Vala Hjörleifsdóttir og Hera Grímsdóttir

Dagsetning:

26. október 2022

Efni:

Minnisblað forðagæslu

Rannsóknarleyfi í Krýsuvík
Orkustofnun hefur framlengt rannsóknarleyfi HS Orku fyrir Krýsuvíkursvæðið. Í svari við
rannsóknarleyfisumsóknum Veitna og HS Orku lagði Orkustofnun ríka áherslu á að samráð
yrði milli þessara aðila um nýtingu á heitu vatni. Fyrsti fundur þessara aðila um möguleg
kaup Veitna á heitu vatni frá blandaðri rafmagns- og heitavatnsvirkjun í Krýsuvík er á
dagskrá seinna í mánuðinum. Einnig kemur fram í svari Orkustofnunar að Veitur geti sótt
um nýtingarleyfi fyrir hinum svokölluðu Krýsuvíkursveimum, en þeir eru innan þess svæðis
sem Veitur sóttu um, en utan þess svæðis sem HS Orka sótti um. RoN mun í framhaldinu
leggja mat á hvort nægilega sterkar vísbendingar eru um nýtanlegar jarðhitaauðlindir þar
til að senda inn umsókn.
Hola HE-65b á Hellisheiði
Orka náttúrunnar lauk nýverið borun á nýrri vinnsluholu til að sjá Hellisheiðarvirkjun fyrir
orku. Borað var út úr eldri vinnsluholu. Borverk gekk vel og lauk á áætlun í lok júní. Holan
var prófuð í lok september og kom þá í ljós að hola var vel heppnuð. Í framhaldinu verður
holan tengd við virkjunina.
Hitastigulsboranir á Kjalarnesi
Kjalarnes er einn af vænlegustu kostum til heitavatnsöflunar fyrir hitaveitu
höfuðborgarsvæðisins, samkvæmt nýkláruðum vegvísi í forðaöflun fyrir það svæði. Verið
er að undirbúa borun 9 hitastigulshola til að skýra myndina af dreifingu jarðhitans sem
virðist liggja um nesið og norður fyrir Hvalfjörð. Stefnt er að því að framkvæma boranir í
vetur og þegar þeim er lokið verður ákveðið hvort þörf sé á frekari hitastigulsborunum á
þrengra svæði eða hvort ráðist verður í borun dýpri rannsóknarhola.
Vatnsvernd við Hvanneyri í Borgarfirði
Leyfi hefur fengist frá landeiganda og heilbrigðisnefnd Borgarbyggðar til þess að stækka
brunnsvæði við vatnsveitu Veitna að Fossamelum (vatnsból Hvanneyrar) og munu
girðingaframkvæmdir fara fram í mánuðinum. Þetta eykur vatnsvernd á svæðinu en lengi
hafa verið áhyggjur af því að dýrahald sé alveg upp við vatnsbólið með tilheyrandi
mengunarhættu.
Rannsóknir á Hengilssvæðinu til að öðlast betri skilning á eðli jarðhitaauðlinda utan
núverandi vinnslusvæða
Rannsóknir á eiginleikum jarðhitaauðlinda er forsenda fyrir áætlunum um nýtingu þeirra. Til
að unnt sé að átta sig á fýsileika jarðhitavinnslu utan núverandi vinnslusvæða í Henglinum
er hafinn undirbúningur rannsóknarboranna á nýjum svæðum. Þetta á við bæði um svæði
sem eru í nýtingarflokki í Rammaáætlun 3, það eru Meitlar (syðri hluti), Þverárdalur og
Hverahlíð II, ásamt minni landsvæðum sem eru á jaðri núverandi vinnslusvæðis (Litla
Skarðsmýrarfjall og nyrsti hluti Meitla). Vinnan verður kynnt í stjórnum ON og OR á næstu
mánuðum.
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STJÓRNUNARHANDBÓK
ARÐSEMISSTEFNA OR STE-071-5.0
[Stefna lögð fram til staðfestingar, óbreytt, á stjórnarfundi 25. október 2021]

Arðsemisstefna Orkuveitu Reykjavíkur (OR) felur í sér að starfsþættir dótturfélaga skili viðunandi arðsemi. Þetta felur
í sér að skilgreind eru arðsemismarkmið og vikmörk á ásættanlegri arðsemi starfsþátta að teknu tilliti til undirliggjandi
áhættu, sjálfbærniviðmiða og viðráðanlegs verðs. Arðsemismarkmiðin og vikmörk tilgreindra starfsþátta gefa þannig til
kynna hvort arðsemi sé of lág, viðunandi eða í tilfelli sérleyfisstarfsemi of há. Sé arðsemi utan viðmiðunarmarka skal
grípa til mótverkandi aðgerða sbr. að neðan:
•
•

•

Óviðundandi arðsemi: ef arðsemi er undir neðri mörkum þarf mögulega að hækka gjaldskrá og
hagræða í rekstri. Ekki er heimilt að greiða út arð við þessar aðstæður.
Viðunandi arðsemi: ef arðsemi er innan skilgreindra marka skal rekstri hagað þannig, m.t.t.
rekstrarútgjalda og gjaldskrá, að arðsemi fari ekki út fyrir viðmiðunarmörk. Mögulegt rými er til staðar
fyrir arðgreiðslur til eigenda að uppfylltum arðgreiðsluskilyrðum, sjá nánar arðgreiðslustefnu.
Arðsemi umfram kröfu: ef arðsemi er yfir efri mörk skal kanna hvort ástæður séu til
gjaldskrárlækkana í sérleyfisstarfsemi og/eða arðgreiðslna að uppfylltum arðgreiðsluskilyrðum, sjá
nánar arðgreiðslustefnu. Samkeppnisstarfsemi er undanskilin þessum mörkum.

Stjórn samþykkir nánari útfærslu arðsemismarkmiða og viðmiðunarmarka fyrir hvern miðil/fyrirtæki.
Arðsemisstefna OR er ákvörðuð til samræmis við eigendastefnu OR.

Tilvísanir
SKI-100; Ábyrgðir í vottuðum stjórnunarkerfum.

Ábyrgð: Bjarni Freyr Bjarnason

Útgefið: 15.9.2022
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STJÓRNUNARHANDBÓK
ARÐGREIÐSLUSTEFNA OR STE-070-15.0
[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 26.10.2020]

Arðgreiðslustefna Orkuveitu Reykjavikur felur í sér að arðgreiðslur séu að jafnaði greiddar til eigenda að fjárhagslegum
skilyrðum uppfylltum, m.a. að fjárhagslegur styrkleiki fyrirtækisins sé nægur og nægt laust fé sé til staðar til reksturs
og fjárfestinga félagsins.
Jafnframt skal arðsemi af rekstri samstæðunnar vera innan lágmarksviðmiðs um arðsemi sem kveðið er á um í
arðsemistefnu félagsins. Stefna skal að viðvarandi og stöðugum arðgreiðslum til eigenda að því marki að þær ógni
ekki fjárhagsstöðu samstæðunnar til framtíðar litið.
Fjárhagsskilyrðin, sem ákvörðuð eru hér að neðan, snúa meðal annars að stöðu og horfum eftirfarandi þátta:
eiginfjárhlutfall, lausafjárstaða, skuldsetning, fjárfestingar og rekstur félagsins. Skilyrðin skulu uppfyllt áður en til
arðgreiðslu kemur og að henni lokinni án þess að fjárhagslegum skilyrðum sé ógnað til framtíðar litið.
Skilyrðin eru þessi og gilda um árslokastöðu skv. reikningsskilum samstæðunnar og fjárhagsáætlun næstu ára að
teknu tilliti til arðgreiðslu. Skilyrðin miðast við meðaltal þriggja ára, nánar tiltekið síðasta ársreikning, útkomuspá
yfirstandandi árs og spá næsta árs á eftir
Frá og með 2019
1. Veltufjárhlutfall (leiðrétt m.t.t. innb. afleiðna)

>1,0

2. Eiginfjárhlutfall

>40%

3. FFO vaxtaþekja

>3,5

4. RCF / nettó skuldir

>13%

Skilgreiningar:
( Veltufjármunir – innbygg. afl. á meðal veltufjármuna )
.
Veltufjárhlutfall (leiðrétt m.t.t. innb. afleiðna) = ( Skammtímaskuldir – innbygg. afl. á meðal skammtímaskulda )
FFO = Handbært fé frá rekstri (e. funds from operation)
Nettó skuldir = Vaxtaberandi skuldir að frádregnu handbæru fé og annarra vaxtaberandi fjáreigna
FFO Vaxtaþekja = mælir getu fyrirtækis til að standa við vaxtagreiðslur af skuldbindingum sínum
RCF = Handbært fé frá rekstri að frádregnum arðgreiðslum.
Stefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu samstæðunnar.

Tilvísanir
SKI-100; Ábyrgðir í vottuðum stjórnunarkerfum.

Ábyrgð: Bjarni Freyr Bjarnason

Útgefið: 10.9.2021
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STJÓRNUNARHANDBÓK – STEFNUR OR
ÁHÆTTUSTEFNA OR STE-037-25.0
[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 25.10.2021]

[..] Starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur (OR) einkennist af varfærni í samræmi við skyldur fyrirtækis í eigu sveitarfélaga sem opinberra aðila, skv. lögum um
Orkuveitu Reykjavíkur og önnur lög og reglur og viðmið um skyldur og góða stjórnarhætti.
Meginmarkmið áhættustefnu er að tryggja að OR geti sinnt grunnhlutverki sínu á öruggan og hagkvæman máta með lágmarksáhættu. Þetta gerir OR með því
að:
• draga úr sveiflum í afkomu samstæðunnar á hverjum tíma með tilliti til undirliggjandi áhættu í rekstrinum og að áhættuþættir séu ávallt innan
skilgreindra marka sem stjórnin setur og er skráð í áhættuhandbók.
• tryggja að OR hafi nægt fé til að standa undir uppbyggingu á þjónustu og reglulegri starfsemi
• greina, meta og stýra áhættum í rekstri með hliðsjón af starfsemi, stefnum OR og skilgreindum mörkum.
Stjórn felur forstjóra að framfylgja áhættustefnu í rekstri OR og upplýsa um áhættur utan marka. Áhættuhandbók OR og tengd skjöl lýsa heildarsýn og
skilgreina tegundir áhættu, mælikvarða við mat á þeim ásamt aðferðum og mörkum. Breytingar á mörkum krefjast samþykktar stjórnar OR.
Áhættustefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

Tilvísanir
SKI-100; Ábyrgðir í vottuðum stjórnunarkerfum.
VRQ-001; Áhættuhandbók.

OR‘s Risk Policy
Orkuveita Reykjavíkur (OR) operations are characterized by prudence in accordance with the obligations of a company owned by municipalities as public
entities, cf. the Act on OR and other laws and regulations and criteria on obligations and good governance. The Risk Policy ‘s main goal is to ensure OR‘s
capability to take care of its role in a safe and cost-effective manner with minimal risk. OR does this by:
• Reducing fluctuation in the company ‘s operations at any given time due to underlying risks in the operation and making sure exposures are kept within
boundaries defined by the board and stated in the Risk manual.
• Ensuring that OR has enough resources to support growth of services and regular activity.
• Analyze, evaluate, and manage risks in operations with regards to OR's policies and defined boundary.
The board entrusts the CEO to follow the Risk Policy in OR‘s operation and informing about outside risks. OR´s risk manual and related documents describe an
overall view and define types of risk, criteria for assessing them as well as methods and boundaries. Changes in boundaries require the approval of OR’s board
of directors.
The Risk Policy is based on OR’s values and strategy and is presented in accordance with the company’s ownership strategy.

Ábyrgð: Bjarni Freyr Bjarnason

Útgefið: 5.4.2022
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MINNISBLAÐ
Viðtakandi:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur

Sendandi:

Sæmundur Friðjónsson

Dagsetning:

22.10.2022

Efni:

Upplýsingatæknistefna OR

Efni minnisblaðsins er árleg rýni á Upplýsingatæknistefnu OR (STE-085). Ekki eru lagðar
til neinar breytingar á stefnunni.
Stefnan er hnitmiðuð og liggur til grundvallar í þeim upplýsingatækniverkefnum sem
samstæðan vinnur að.
Upplýsingatæknistefna OR (STE-085)
Orkuveita Reykjavíkur lítur á upplýsingatækni sem mikilvægan þátt í að styðja við rekstur
fyrirtækisins og nauðsynlegan þátt í virðiskeðju þess. Upplýsingatæknistefna varðar
hagnýtingu á upplýsingatækni í starfsemi fyrirtækisins þar sem kerfi, þjónusta og
tækninýjungar skulu vera öflug stoð við þau markmið sem fyrirtækið hefur sett sér.
Gagnaöryggi er mikilvægur þáttur í rekstri upplýsingakerfa og er lögð áhersla á
áreiðanlegar upplýsingar sem nýttar eru til stýringar, þjónustu og ákvarðanatöku.
Það er stefna OR í upplýsingatækni að:
• kerfi og gögn séu áreiðanleg, aðgengileg og örugg
• heildaryfirsýn á upplýsingatækni sé á einum stað
• rekstur upplýsingatækni sé eins hagkvæmur og kostur er
• notendur upplýsingatækni hafi greiðan aðgang að þjónustu sem taki mið af þörfum þeirra
hverju sinni
• styðja við frumkvæði og nýsköpun
Upplýsingatæknistefna OR byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til
samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

Helstu verkefni
Snjallmælaverkefni, unnið hefur verið að innleiðingu á snjallmælakerfi undanfarna mánuði
og mun sú vinna halda áfram á árinu 2023. Um er að ræða innleiðingu á lausn sem sér
um samskipti við mæla sem staðsettir eru á heimilum fólks og í fyrirtækjum. Jafnframt
snýst verkefnið um að aðlaga innanhús ferla, samþætta lausnir og tryggja að gögn endi á
réttum stöðum. Verkefnið hefur verið yfirgripsmikið og reynt á öflugt fólk samstæðunnar.
Nýtt bakendakerfi fyrir hleðslukerfi On. Um mitt ár var sett í loftið nýtt bakendakerfi fyrir
hleðslustöðvar On. Samhliða því voru gerðar breytingar á ferlum og samtengingum við
aðrar lausnir.
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OR samstæðan hefur stigið það skref að innleiða sameiginlega verkefnastýringarlausn og
hefur lausnin hlotið nafnið Vitinn. Vitinn er skýjalausn frá fyrirtækinu Clarizen. Um er að
ræða lausn sem mun halda utan um verkefnaskrá samstæðunnar og verður unnið að því
næstu misserin að innleiða lausnina innan mismunandi eininga samstæðunnar.
Áframhaldandi þróun hefur verið á vöruhúsi gagna ásamt framsetningu á þeim
upplýsingum sem þar eru. Mikil ánægja er með þá vinnu innan OR samstæðunnar og
mikilvægt að halda áfram að byggja undir þá miklu þekkingu sem er til staðar.
Notkun á skýjaþjónustum hefur aukist mikið á þessu ári og hafa skil milli ýmissa lausna
orðið óljósari. Huga þarf sérstaklega að öryggismálum þegar kemur að notkun á
skýjaþjónustum og tryggja að unnið sé eftir þeim ferlum sem OR samstæðan hefur sett
fram.
Unnið hefur verið að umbótum á því hvernig verkefnastýring í hugbúnaðarþróun fer fram.
Skjölun og ferlar hafa verið bættir sem hjálpar okkur að taka fleiri og stærri skref í
framþróun á þeim verkefnum sem unnin eru.
OR samstæðan hefur unnið að stafrænum verkefnum í mörg ár. Síðsumars var sett af
stað verkefnið Stafræn vegferð sem gengur út að fanga öll verkefni sem talist geta
stafræn. Jafnframt verða verkefnin flokkuð, ávinningur metin á samræmdan hátt og einnig
forgangsraðað. Skemmst er frá því að segja að samtals komu 137 hugmyndir fram og er
unnið að því núna að greina þær nánar. Sú nálgun sem farin var í hugmyndavinnunni var
mjög flott og náðum við vonandi að fanga hugmyndir sem annars hefðu ekki litið dagsins
ljós. Við getum án efa sagt að nýsköpun hafi blómstrað í þessari vinnu.
Fjölmargar áskoranir hafa verið í upplýsingaöryggimálum á árinu og er nauðsynlegt fyrir
samstæðuna að sinna þeim málum vel. Fræðsla til starfsfólks og verktaka er mikilvægur
þáttur í að bæta upplýsingaöryggi og þarf stöðugt að minna fólk á að vera vakandi fyrir
sívaxandi ógn.
Ofangreint er þversnið af þeim fjölmörgu verkefnum sem unnið er að en til að halda því til
haga þá er verkefnalistinn langur og væntingar miklar.

Mælingar
Neðangreind tafla sýnir nokkra mælikvarða sem styðja við upplýsingatæknistefnu OR.
Ekki er um tæmandi lista að ræða.
Markmið

Staða

4,5
99,70%
100%

4,4
99,73%
100%

Rafrænar undirritanir
Fjöldi notenda gagna í DW

>2500
>150

2895
211

Fjöldi umsókna í heimlagnaferli

>1000

1207

Starfsánægja
Uppitími lyklikerfa
Endurheimt gagna
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Efni:

Upplýsingaöryggisstefna

Lagt er til að upplýsingaöryggisstefna verði óbreytt til samræmis við meðfylgjandi
rekstrarhandbókarskjal.

Stefna, markmið og mælingar hjá OR
Mælikvarði upplýsingaöryggist byggir á fræðsluþátttöku í námskeiðum
upplýsingaöryggi. Allar starfseiningar í skipuriti OR eru mældar sérstaklega.

um

Markmiðið er að þátttökuhlutfall alls starfsfólks hjá OR sé 85% eða meira.
Staðan nú í október er sú að 87% starfsfólks OR hafa lokið námskeiðinu og er því yfir
markmiði.

1

EBS-450-01

