STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2018, mánudaginn 26. nóvember kl. 13:15 var haldinn 268. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1.
Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Kjartan
Magnússon, Hildur Björnsdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir
Einnig Helga Jónsdóttir, forstjóri og Hallur Símonarson innri endurskoðandi.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1.

Fundargerðir SF 266 og SF 267 lagðar fram, samþykktar og undirritaðar.

2.

Staðfest var heimild til boðunar eigendafundar 30. nóvember 2018, sem samþykkt var
með tölvupósti milli stjórnarfunda.

3.

Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála mætti til fundarins, lagði fram, kynnti og
svaraði spurningum um 9 mánaða uppgjör samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. Umsögn
endurskoðunarnefndar um uppgjörið lagt fram og kynnt. Sunna Jóhannsdóttir, Lárus
Finnbogason og Einar S. Hálfdánarson, nefndarfólk endurskoðunarnefndar
Reykjavíkurborgar mættu til fundarins og kynntu umsögnina.
Uppgjörið borið upp samþykkt samhljóða.

4.

Lárus
Finnbogason,
formaður
endurskoðunarnefndar
kynnti
nýskipaða
endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar, skipan nefndarinnar, hlutverk og verkefni.
Nefndarfólk endurskoðunarnefndar yfirgaf fundinn kl. 14.00.

5.

Ingvar Stefánsson kynnti breyttar forsendur fjárhagsspár, sem borist hafa frá
Reykjavíkurborg og þau áhrif sem breyttar forsendur hafa á spána. Einnig rekstraryfirlit
janúar til október 2018. Þá var kynnt staða fjármögnunar. Áhættuskýrsla lögð fram.
Fjármálastjóri lagði fram og kynnti svohljóðandi tillögu um fjármögnun. Tillögunni
fylgir greinargerð:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) veitir forstjóra eða framkvæmdastjóra fjármála
heimild til fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða bankaláns fyrir
allt að 14,9 milljarða króna á árinu 2019 samkvæmt fjárhagsspá.
Framangreindar heimildir ná einnig til undirritunar allra skjala sem heimildir ná
yfir.
Tillagan borin upp og samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa
Magnússonar, Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Guðjóns Viðars Guðjónssonar. Hildur
Björnsdóttir og Kjartan Magnússon sitja hjá.

6.

Ásgeir Westergren, forstöðumaður áhættustýringar, Brynja Kolbrún Pétursdóttir,
forstöðumaður fjárstýringar og greiningar og Kenneth Breiðfjörð, forstöðumaður
innkaupa og rekstrarþjónustu mættu til fundarins kl. 14:15 og gerðu ásamt fjármálastjóra
grein fyrir framlögðum svörum við fyrirspurnum um lántökur, arðgreiðslur og
Bæjarháls 1. Ingvar, Ásgeir, Brynja og Kenneth yfirgáfu fundinn kl. 14:50.
Kjartan Magnússon og Hildur Björnsdóttir óska bókað vegna fyrirspurnar um lántökur
og arðgreiðslur:
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Hér var ekki hugað að bestu hagsmunum Orkuveitu Reykjavíkur, sem var skuldsett
fyrir arðgreiðslum sem ekki reyndust skilyrði fyrir, og situr nú uppi með
vaxtakostnaðinn. Í aðdraganda lántöku hjá Íslandsbanka, dags. 30. desember 2016,
var framkvæmd útkomuspá sem sýndi að lántakan myndi hækka veltufjárhlutfall úr
0,9 í 1,0. Var þannig lántökunni ætlað að uppfylla arðgreiðsluskilyrði eigendastefnu,
en þar eru arðgreiðslum til eigenda sett þau skilyrði að veltufjárhlutfall sé 1,0. Við
gerð ársreiknings leiddu þó óvæntar breytur til þess að veltufjárhlutfall endaði í 0,8
við uppgjör ársins 2016. Samt sem áður var greiddur út arður vegna rekstrarársins
2016, að fjárhæð 750 milljónir króna, til eigenda.
Við blasir að téð lán hjá Íslandsbanka var gagngert tekið til að uppfylla
arðgreiðsluskilyrði. Lántakan kostar Orkuveitu Reykjavíkur tæplega 1,5 milljarða
króna í vaxtagjöld á 10 ára tímabili. Orkuveitan er því látin sitja uppi með
gríðarlegan vaxtakostnað til þess eins að greiða eigendum arð. Það er ámælisvert
að Orkuveitan sé skuldsett gagngert í þessum tilgangi.
7.

Forstjóri lagði fram og kynnti skilagrein og tillögur í kjölfar úttektar Innri
endurskoðunar á vinnustaðamenningu og mannauðsmálum hjá Orkuveitu Reykjavíkur,
nóvember 2018. Umræður.
Sameiginleg bókun stjórnar:
Sú úttekt sem nú hefur farið fram á vinnustaðarmenningu og starfsmannamálum
innan samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur bendir á ýmsar leiðir til að gera vinnustaðinn
enn betri. Þótt úttektin staðfesti að innan Orkuveitunnar ríki góður starfsandi tekur
stjórn OR þær ábendingar sem koma fram í úttektinni alvarlega og mun tryggja að
við þeim verður brugðist með viðeigandi hætti.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur þakkar innri endurskoðanda og þeim sérfræðingum
sem hann kallaði til starfa fyrir úttektina og Helgu Jónsdóttur, forstjóra, fyrir þær
úrbætur sem ýmist hafa þegar verið gerðar eða komnar eru í farveg.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur vill sérstaklega þakka starfsfólki fyrir góða þátttöku í
greiningu á starfsanda innan samstæðunnar og þeirra mikilvæga þátt í að móta þær
úrbætur sem fyrirhugaðar eru.
Lögð fram eftirfarandi tillaga:
Stjórn hvetur eigendur til að taka til greina tillögur innri endurskoðanda sem snúa
að stjórnarháttum. Jafnframt hvetur stjórn til þess að grein 7.3 í sameignarsamningi
verði breytt með eftirfarandi hætti:
7. gr.
[…]
7.3 Áður en forstjóri skipar dótturfélagi stjórn skal hann kynna tillögu að skipan
stjórnar fyrir stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Með sama hætti skal forstjóri Orkuveitu
Reykjavíkur gera tillögu til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur um fulltrúa fyrirtækisins í
stjórnum hlutdeildarfélaga. Stjórnarmenn og forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur skulu ekki
sitja í stjórn dótturfélags eða hlutdeildarfélags en hafa málfrelsi á aðalfundum
dótturfélaga.
Í samþykktum dótturfélaga skal kveðið á um kröfur varðandi hæfi og samsetningu
einstakra stjórna.
Samþykkt samhljóða.

2

8.

Hallur Símonarson, innri endurskoðandi, lagði fram erindi til stjórnar, dags. 26.
nóvember 2018, varðandi vinnustaðamenningu og mannauðsmál hjá OR. Erindið er
trúnaðarmál. Afgreiðslu erindisins frestað.

9.

Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri lagði fram og kynnti drög að skýrslu um framfylgd
eigendastefnu. Samþykkt að leggja skýrsluna fyrir eigendafund, þann 30. nóvember nk.

10. Lagður fram samningur milli Orkuveitunnar og Stangaveiðifélags Reykjavíkur ásamt
svohljóðandi tillögu, dags. 26.11.2018. Tillögunni fylgir greinargerð:
Stjórn OR heimilar forstjóra að undirrita meðfylgjandi samning við SVFR um
þjónustu við veiði í Elliðaám og vísa honum til Reykjavíkurborgar til samþykkis,
samanber samning milli OR og Reykjavíkurborgar frá 27.12.2001 um Elliðaárnar.
Tillögunni fylgir greinargerð.
Afgreiðslu frestað.
11. Lagt fram svar, dags. 23.11.2018, við fyrirspurn Guðjóns Viðars Guðjónssonar af SF
266 varðandi setu starfsmanna í stjórnum dótturfélaga OR.
12. Lagt fram minnisblað, dags. 26.11.2018 um áminningar til starfsmanna á árunum 20142018.
13. Lagt fram minnisblað, dags. 22.11.2018, um stöðu umhverfismælikvarða.
14. Lagt fram minnisblað, dags. 20.11.2018, með svörum við fyrirspurn af SF 265 um
flugferðir starfsmanna.
15. Forstjóri lagði fram og kynnti minnisblað sitt til stjórnar um starfsemina á milli
stjórnarfunda, dags. 26. nóvember 2018. Umræður.
16. Önnur mál.

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 17:00.
Næsti fundur er fyrirhugaður 17. desember 2018.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Guðjón Viðar Guðjónsson, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir,
Kjartan Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
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1 Inngangur
Skýrsla um framfylgd eigendastefnu OR er skrifuð árlega. Tilgangur hennar og markmið er að
upplýsa eigendur samstæðunnar um það með hvaða hætti stefnu þeirra hefur verið fylgt eftir á
yfirstandandi ári. Í sameignarsamningi OR er kveðið á um að skýrslu skuli skilað til eigenda á
eigendafundi í nóvember ár hvert. Til samræmis við áherslu eigendastefnunnar á gagnsæi í
starfsemi OR er stefnan, sem og skýrsla um framfylgd hennar, almenningi og fjölmiðlum
aðgengileg á heimasíðu fyrirtækisins.

2 Eigendastefna
Skjalakeðja Orkuveitu Reykjavíkur samanstendur af lögum um
Orkuveituna, sameignarsamningi og eigendastefnu ásamt heildarstefnu
móðurfélags auk samþykkta og stefnu dótturfélaga. Þessi keðja skapar
umgjörð eða undirstöðu stjórnhátta samstæðunnar. Til samræmis við
þessar stoðir er stjórn gert að vinna stefnumótunarvinnu sína og hafa
eftirlit með starfseminni (Innri endurskoðun Orkuveitu Reykjavíkur, 2018).
Skýrsla úttektarnefndar um Orkuveitu Reykjavíkur (OR) sem gefin var úr
2012 benti á að stefnuleysi, óskýr ábyrgð og það að farið var á svig við
góða stjórnarhætti leiddi til þess að OR rataði í ógöngur sem leiddu til
slæmrar stöðu fyrirtækisins í kjölfar efnahagshrunsins. Ein ábendinga
skýrslunnar var sú að verulega skorti á skýra eigendastefnu OR.
Eigendastefna OR var mótuð á árunum 2010 til 2012. Hún var samþykkt
á eigendafundi OR nóvember 2012 (Eiríkur Hjálmarsson, 2014) og
endurskoðuð á árinu 2014.
Í ársbyrjun 2014 var Orkuveitunni skipt upp í samræmi við ákvæði
Mynd 1
raforkulaga. Með breytingu á raforkulögum nr. 65/2003, sem gerð var árið
Skjalakeðja
2008, voru raforkufyrirtæki skylduð til aðskilnaðar á sérleyfis- og
samkeppnishluta rekstursins. Upphaflega átti lagaákvæðið að ganga í gildi 1. júlí 2009. Því var
ítrekað frestað. Þessi kvöð til uppskiptingar kom loks til framkvæmda 1. janúar 2014. Við
uppskiptinguna var OR skipt upp í samstæðu félaga, móðurfélag og dótturfélög. Samstæðan
myndar eina heild sem sameiginlega uppfyllir skilgreint hlutverk OR og sinnir kjarnastarfseminni;
vinnslu, framleiðslu og sölu raforku og heits vatns og gufu auk reksturs grunnkerfa, svo sem
dreifiveitu rafmagns, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og gagnaveitu (Lög um Orkuveitu Reykjavíkur,
2013).
Ekkert fyrirtæki í samstæðunni getur eitt og sér uppfyllt heildarhlutverk OR eins og það er skilgreint
í lögum um félagið. Þess vegna vinna einingar samstæðunnar saman sem heild að því að ná
sameiginlegum tilgangi og markmiðum. Eigendur samstæðunnar hafa með eigendastefnu lagt fyrir
leiðarvísi á þessari sameiginlegu vegferð. Stjórn OR hefur mótað heildarstefnu auk stefnu í helstu
málaflokkum eins og lagt er fyrir í eigendastefnu. Stjórnir dótturfélaga hafa svo mótað stefnu þeirra
varðandi það hvernig þau uppfylla hlutverk sitt innan samstæðunnar.
Við uppskiptingu OR árið 2014 var eigendastefnan ásamt sameignarsamningi endurskoðuð
(Eiríkur Hjálmarsson, 2014). Sú endurskoðun þjónaði þeim tilgangi að aðlaga skjölin að breyttu
stjórnskipulagi innan samstæðunnar og til að tryggja það að stefnumörkun dótturfélaga yrði í
samræmi við stefnumörkun eigenda og móðurfélags. Stjórn OR hefur stefnumótunar- og

1

eftirlitshlutverk gagnvart daglegri starfsemi móðurfélagsins. Með sama hætti hafa stjórnir
dótturfélaga OR stefnumótunar- og eftirlitshlutverk gagnvart daglegri starfsemi þeirra.

3 Framfylgd eigendastefnu
Áherslur eigenda Orkuveitu Reykjavíkur (OR) koma fram í eigendastefnu. Þar að auki lagði
aðaleigandi OR, Reykjavíkurborg, fram á aðalfundi OR í júní 2018 samþykkt borgarráðs um
áherslur sem það vill sjá í starfi fyrirtækisins. Áherslurnar eru í samræmi við eigendastefnu
fyrirtækisins. Þessar áherslur eru í reynd leiðbeiningar til fyllingar eigendastefnu og munu stjórnir
OR og dótturfélaga nýta þær þannig, rétt eins og gert var með samþykkt borgarráðs sem lögð var
fram á eigendafundi í nóvember 2014 (sjá einnig Guðrún Erla Jónsdóttir, 2015).
Á liðnu starfsári hafa verið á dagskrá stjórnar OR ýmis mál til framfylgdar eigendastefnu. Má þar
nefna umfjöllun um mál sem send voru eigendum til samræmis við kröfur eigendastefnu er lúta að
ákvörðunum sem skuli hljóta samþykki þeirra. Í nóvember 2017 var sent erindi til eigenda varðandi
fyrirkomulag innri endurskoðunar sem var ítrekað í janúar 2018. Í mars var eigendum send tillaga
um arðsemiskröfur starfsþátta, sem bíður staðfestingar eigendafundar 2018. Á árinu var jafnframt
unnið að því áfram að afla samþykkis eigenda fyrir ábyrgð þeirra á láni frá Evrópska
fjárfestingabankanum (EIB). Tvö ár liðu frá því að að samþykkis eigenda var óskað þar til endanlegt
samþykki fékkst.
Þá hefur stjórn fjallað um samfélagslega ábyrgð í rekstri OR til samræmis við leiðarljós
eigendastefnu. Á árinu 2017 ákvað stjórn að í Ársskýrslu OR væri árangur fyrirtækisins tengdur
Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Fyrsta skrefið í þá átt var stigið og í framhaldi af útgáfu
Ársskýrslu OR 2017 ákvað stjórn að halda áfram að feta þá braut. Í því skyni uppfærði stjórn stefnu
OR um samfélagslega ábyrgð í þá veru með því að bæta þessu við stefnuna:
Sýna skal fram fram á það með reglubundinni skýrslugjöf hvernig starfsemi OR styður við
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.
Í Ársskýrslu OR 2018, sem gefin verður út á fyrsta ársfjórðungi 2019, verður starfsemin 2018 mátuð
við markmiðin auk undirmarkmiða.
Stjórn OR setur sér árlega starfsáætlun til samræmis við sameignarsamning. Tilgangur hennar er
að sjá til þess að stjórn sinni hlutverki sínu með því að dreifa verkefnum á stjórnarfundi.
Starfsáætlun gerir ráð fyrir öllum þeim verkefnum sem stjórn eru falin samkvæmt
sameignarsamningi og eigendastefnu. Þannig er tryggð framfylgd eigendastefnu og stöðug
árvekni, ábyrgð og yfirsýn stjórnar í rekstri fyrirtækisins. Þá gerði stjórn mat á eigin störfum auk
störfum forstjóra til samræmis við leiðbeiningar um góða stjórnarhætti (Viðskiptaráð Íslands,
Kauphöll Íslands og Samtök Atvinnulífsins, 2015).

4 Gildi og stefnumótun
Gildi OR eru grundvöllur þeirrar menningar sem ríkir innan OR (Guðrún Erla Jónsdóttir, 2018a).
Gildin eru framsýni, hagsýni og heiðarleiki. Framsýni snýr einkum að hlutverkinu, þar sem
veiturekstur er í eðli sínu viðfangsefni til langs tíma og þarfir íbúanna fyrir þjónustu veitufyrirtækja
úreldast ekki. Hagsýni er boðorð hagkvæms reksturs frá degi til dags þannig að viðskiptavinir fái
þjónustu við sem hagkvæmustu verði. Heiðarleiki snýr að því hvernig starfsfólk kemur fram við
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viðskiptavini og hvert við annað, hvernig það starfar og tryggir gagnsæi í rekstrinum. Það er ætlast
til þess að starfsfólk skilji gildin og að reksturinn og ákvarðanir í stóru og smáu samræmist gildunum
sem eru viðmiðið að öllum athöfnum OR og öll stefnumótun byggir á grunni gildanna.
Í eigendastefnu OR kveða eigendur á um að stjórn skuli leggja fram tillögu að stefnumörkun og
framtíðarsýn fyrirtækisins með útfærslu á mælikvörðum og greinargerð fyrir eigendafund til
staðfestingar. Það er á dagskrá eigendafundar í nóvember 2018. Þessi skýrsla um framfylgd
eigendastefnu er sú greinargerð. Stjórn skilgreinir tiltekna lykilmælikvarða í rekstri samstæðunnar
sem hún telur mikilvæga til að fylgjast með því að unnið sé í samræmi við stefnu, markmið og í átt
að betri árangri (Guðrún Erla Jónsdóttir, 2018a). Lykilmælikvarðar eru skilgreindir á tilteknum
mælikvarðablöðum í rekstrarhandbók og mælingar kynntar á stjórnarfundum OR og staða þeirra
birt opinberlega með fundargerðum eða í ársskýrslu. Mælikvarðar hafa einnig verið skilgreindir fyrir
aðrar stefnur og er fjallað um þá að lágmarki árlega.
Sérhverja stefnu er hægt að nálgast með því að smella á heiti hennar hér fyrir neðan.
● Arðgreiðslustefna
Lykilmælikvarðar: arðgreiðsluskilyrði


Arðsemisstefna (liggur fyrir eigendafundi 2018 til staðfestingar)
Lykilmælikvarðar: arðsemi starfsþátta

● Áhættustefna
Lykilmælikvarði: áhætta (áhættumörk)
● Umhverfis- og auðlindastefna
Lykilmælikvarðar: opinber leyfi, styrkur brennisteinsvetnis, staða loftslagsmælikvarða,
staða auðlinda (vatnsbóla, háhitavirkjana og lághitaauðlinda)
● Gæðastefna
Lykilmælikvarði: ánægja viðskiptavina (ON, Veitna og GR)
● Stefna varðandi öryggis-, heilbrigðis- og vinnuvernd
Lykilmælikvarði: H-tala (slysatíðni)
● Innkaupastefna
● Upplýsingaöryggisstefna
● Upplýsingatæknistefna
● Starfsmannastefna
Lykilmælikvarði: starfsánægja
● Starfskjarastefna
● Jafnréttisstefna
● Siðareglur
● Heildarstefna
Til viðbótar þeim stefnum sem eigendastefna tilgreinir hefur lykilmælikvarðinn „umfjöllun í
fjölmiðlum“ verið skilgreindur fyrir samskiptastefnu OR. Stjórn OR stefnir að endurskoðun á
heildarstefnu á næstunni. Stefnumörkun dótturfélaga á að samræmast gildandi stefnu á hverjum
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tíma í framangreindum málum. Við undirbúning stefnumótunar skal að auki líta til áherslna eigenda
varðandi fjárhagsleg markmið og arðsemi, áhættu, umhverfi og auðlindanýtingu og starfskjör.
Myndræn framsetning heildarstefnu OR ásamt tilteknum lykilmælikvörðum stjórnar má sjá hér fyrir
neðan á mynd 2.

Mynd 2 Myndræn framsetning heildarstefnu OR ásamt lykilmælikvörðum.

5 Stefnumiðaðir stjórnarhættir
Stjórn rækir stefnumótunarhlutverk sitt meðal annars með því að skilgreindur hefur verið
málaflokkur innan samstæðunnar í þeim tilgangi að styðja við stefnumótun og stuðla að
samræmingu hennar í samstæðunni.
Í samstæðu OR er búið að koma á skipulagi sem tryggir reglubundna rýni heildarstefnu
móðurfélags og dótturfélaga. Auk þessa eru allar stefnur sem tilgreindar eru í eigendastefnu rýndar
í móðurfélagi og dótturfélögum árlega. Tilgangur þess að rýna stefnu reglulega er sá að vera
vakandi fyrir hverjum þeim breytingum sem kunna að koma upp í innra eða ytra umhverfi og geta
haft áhrif á stefnu. Einnig er tilgangurinn sá að tryggja stöðuga árvekni og þekkingu á stefnu,
markmiðum og mælikvörðum. Ábyrgðarmaður er tilnefndur fyrir sérhverja stefnu og hefur hann
þjónandi forystuhlutverk. Ábyrgðarmaður stefnu fylgir henni eftir frá móðurfélagi til dótturfélaga og
styður innleiðingu hennar. Fjallað var ýtarlega um þetta fyrirkomulag í skýrslu ársins 2017 um
framfylgd eigendastefnu og er vísað til hennar fyrir nánari lýsingu (Guðrún Erla Jónsdóttir, 2017).
Stjórn OR fær reglubundið upplýsingar um þær stefnuáætlanir sem móðurfélag og dótturfélög setja
sér fyrir ár hvert ásamt því að fá upplýsingar um framvinda stefnuverkefna. Þessi upplýsingagjöf
þjónar þeim tilgangi að upplýsa stjórn um það sem er á döfinni og hvernig stutt er við heildarstefnu
samstæðu OR. Einnig hefur sú reglubundna upplýsingagjöf þann tilgang að stjórn geti fylgst með
því að unnið sé til samræmis við eigendastefnu OR.
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6 Á árinu
Á haustmánuðum gekk fyrirtækið í gegnum erfiða tíma þegar fram komu ásakanir um óeðlilega
vinnustaðamenningu og samskipti innan samstæðunnar. Forstjóri OR steig til hliðar meðan Innri
endurskoðun og ytri sérfræðingar gerðu úttekt á vinnustaðamenningu og tilteknum
starfsmannamálum. Helga Jónsdóttir var ráðin forstjóri í tvo mánuði. Í minnisblaði Helgu til stjórnar
OR í október 2018 segir hún meðal annars:
„Þar finnst mér ég fá mynd af fyrirtæki, sem rekur stefnumiðaða stjórnun, þar sem
stjórnendahópurinn fylgir eftir gildum, framtíðarsýn og stefnum fyrirtækisins af þekkingu og
metnaði. Mér sýnist mikil samstaða í hópnum og hann vera stoltur af því að vinna hjá OR.
... Við mér blasir að stjórnendur einstakra eininga hafa skýrt umboð hver á sínu sviði...“
(Helga Jónsdóttir, minnisblað til stjórnar OR október 2018).
Í skýrslu Innri endurskoðunar, Vinnustaðamenning og mannauðsmál hjá Orkuveitu Reykjavíkur
(2018), er fjallað um stefnumiðaða stjórnun hjá samstæðu OR. Í skýrslunni kemur fram í inngangi:
„Orkuveita Reykjavíkur (OR) leggur áherslu á stefnumiðaða stjórnun sem leiði sig í gegnum
allt starf fyrirtækisins og dótturfyrirtækja þess. Rekstrarhandbók OR er handbók stjórnenda
og starfsmanna um verklag við framkvæmd á grunni stefnumótunar sem fer fram á
vettvangi stjórnar og hjá stjórnum dótturfyrirtækjanna. Hún hefur verið í notkun um langt
skeið og þykir vera til fyrirmyndar um það hvernig ferlamiðað fyrirtæki heldur á sínum
málum.
Stefnuskjöl,
leiðbeiningaskjöl,
verklagsreglur
og
önnur
eyðublöð
rekstrarhandbókarinnar eru yfirfarin reglulega og lögð er rík áhersla á að þeim sé fylgt til
hins ýtrasta.“
Í síðastliðnum árum hefur margt áunnist í stefnumiðuðum stjórnarháttum í samstæðu OR. Til marks
um það hefur OR tekið höndum saman með háskólasamfélaginu og opnað fyrir skoðun á því
fyrirkomulagi sem innleitt hefur verið í stefnumiðuðum stjórnarháttum. Tveir leiðbeinendur, sem eru
framarlega á sviði stjórnarhátta og stefnumótunar á Norðurlöndunum, hafa aðkomu að
doktorsverkefni sem unnið er að og tengist eigendastefnu OR. Þá hefur einnig verið samstarf OR
og Háskóla Íslands varðandi tilviksrannsókn um stefnumiðaða stjórnarhætti í samstæðunni
(Runólfur Smári Steinþórsson, Guðrún Erla Jónsdóttir og Bjarni Snæbjörn Jónsson, væntanleg
2018). Sagt var frá stefnumiðuðum stjórnarháttum í samstæðu OR á stærstu stjórnunarráðstefnu
Evrópu, EURAM, sem haldin var í Háskóla Íslands í júní 2018. Auk þessa kom út bókarkafli á árinu
sem fjallar um OR í aðdraganda Hrunsins og fram til ársins 2017 (Guðrún Erla Jónsdóttir, 2018b).

7 Tækifæri framundan
Það er markmið stjórna í samstæðu OR, stjórnenda og starfsfólks að gera stöðugt betur og í því
augnamiði er samtal við ýmsa hagsmunaaðila mikilvægt. Umbætur eru tækifæri til að bæta um
betur og það leiðarljós er í heiðri haft innan samstæðunnar. Unnið verður með niðurstöður innri
endurskoðunar á vinnustaðamenningu innan OR og þær tillögur til úrbóta sem þar koma fram sem
tækifæri til að gera góðan vinnustað betri.
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur
SF 268
ES
Reykjavík 23. nóvember 2018
Svar við fyrirspurn GVG á SF266

Á stjórnarfundi OR þann 22. október 2018 lagði fulltrúi Akraneskaupstaðar í stjórninni fram
eftirfarandi fyrirspurn:
Hvað veldur því að eigendur OR Akraneskaupstaður, Reykjavíkurborg og Borgarbyggð eiga
enga fulltrúa í stjórnum dótturfyrirtækjanna Orku náttúrunnar, Veitna og Gagnaveitunnar?
Fá starfsmenn OR sem sitja í stjórnum þessara félaga laun? Fundir þessara félaga eru á
dagvinnutíma og engin ástæða fyrir að starfsmönnum OR séu greidd sérstök laun fyrir setu í
þessum stjórnum.
Forstjóri OR, sem handhafi hlutafjár i dótturfélögum OR tilnefnir í stjórnir dótturfélaga, en ber
tilnefninguna undir stjórn OR fyrir aðalfund. Í samþykktum dótturfélaga er kveðið á um skipan
stjórnar m.t.t. samsetningar þekkingar, kynja o.fl. Samþykktirnar voru lagðar fyrir eigendur
áður en þær voru samþykktar við stofnun félaganna.
Á aðalfundum dótturfélaga OR er m.a. tekin ákvörðun um þóknun stjórna. Hefur ekki gerður
greinarmunur á stjórnarmönnum eftir því hvort þeir eru starfsmenn OR eða annarra.
Starfsmenn OR fá því greidd stjórnarlaun með sama hætti og aðrir, enda er þóknun
stjórnarmanna að hluta til ætlaður sem þóknun fyrir þá persónulegu ábyrgð sem á
stjórnarmönnum hvílir skv. lögum um hlutafélög.

Elín Smáradóttir, lögmaður.

EBP-100

Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur
SF 268
JSF/es
Reykjavík 26.11.2018
Tillaga
Stjórn OR heimilar forstjóra að undirrita meðfylgjandi samning við SVFR um þjónustu við veiði í
Elliðaám og vísa honum til Reykjavíkurborgar til samþykkis, samanber samning milli OR og
Reykjavíkurborgar frá 27.12.2001 um Elliðaárnar. Tillögunni fylgir greinargerð.
Greinargerð
OR hefur um árabil framleigt veiðirétt Elliðaánna til SVFR, með samþykki Reykjavíkurborgar. OR hefur
verið milliliður í samskiptum milli SVFR og Reykjavíkurborgar því samningur milli Reykjavíkurborgar og
OR frá 27.12.2001, kveður á um að allar ákvarðanir um veiði í ánum skuli bera undir Reykjavíkurborg.
OR hefur markmið um að breyta þessu þannig að fyrirtækið taki aukna ábyrgð í samskiptum við SVFR
og Reykjavíkurborg. Til að ná þeim markmiðum OR hefur nú í samráði við SVFR stillt upp meðfylgjandi
samningi við SVFR um tiltekna þjónustuþætti við úthlutun veiðileyfa, veiðivörslu og rannsóknir, til
næstu fimm ára. Næsta skref er að óska staðfestingar Reykjavikurborgar á samningnum og jafnframt
að óska eftir endurskoðun á samningnum frá 2001. Markmið endurskoðunarinnar er að skilgreina
betur hlutverk og ábyrgð OR og Reykjavíkurborgar m.t.t. nýtingar ánna.

Jakob Sigurður Friðriksson

EBP-100

MINNISBLAÐ
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Efni:

1.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 268
Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri
22. nóvember 2018
Umhverfismál fyrir stjórn OR 26. 11. 2018. Staða þriggja árangursmælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“.

Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt.

ORKA NÁTTÚRUNNAR:
•
Andakílsárvirkjun. Sjá nánar skýrslu forstjóra.
•
Tilkynningar til leyfisveitenda:
Rennsli á yfirfall – Hellisheiði og Hverahllíð:
o 7. október – 2. nóvember við Hellisheiði vegna endurbóta í niðurrennslisveitu, breytinga í gufuveitu
og hreinsunar á varmaskiptasetti. Rennsli um 250 l/s.
o 7. nóvember í 2 klst vegna lokaliðkana. Rennsli um 270 l/s.
Blástur á borholum:
o 8. október – nóvember við Nesjavelli vegna hreinsana og prófana á nýrri vinnsluholu.
o 30. júlí – 6. nóvember við Hverahlíð vegna prófana.
o 12. nóvember við Hverahlíð vegna prófana.
Neysluvatn:
•
Í reglubundinni sýnatöku Heilbrigðiseftirlits Suðurlands þann 16. nóvember kom fram kólígerlamengun
í neysluvatni Nesjavallavirkjunar. ION hótel var upplýst um að sjóða þyrfti vatn. Neyðarstjórn lýsti yfir
óvissustigi. Fimm ný sýni voru tekin 19. nóvember á mismunandi stöðum í veitunni, búist er við
niðurstöðum á allra næstu dögum.
•
Samráð við leyfisveitendur og hagsmunaaðila. Á fundi 16. október sl. var fjallað um boranir og blástur á
háhitaholum og 20. nóvember sl. um niðurdælingu í Henglinum og gasverkefni.
VEITUR:
FRÁVEITA:
•
Rennsli um neyðaryfirfall í Skeljanesi í rúmlega 3,5 klst. þann 6. október vegna mikillar úrkomu og í tvo
sólarhringa um síðustu helgi vegna mjög mikillar úrkomu.
•
Rennsli um neyðaryfirfall í Gufunesi í sólarhring þann 17, nóvember vegna mjög mikillar úrkomu.
•
Hreinsistöð á Akranesi. Enn eru erfiðleikar í rekstri stöðvarinnar vegna fitu sem berst frá fiskvinnslu.
VATNSVEITA:
•
•
•

Virkjun í Vatnsendakrika. Skipulagsstofnun hefur auglýst frummatsskýrslu og er frestur til athugasemda
til 21. desember.
Færsla á olíudrifnu varaafli frá Jaðri út fyrir vatnsverndarsvæðið. Strengir hafa verið plægðir í jörðu.
Deiliskipulag á Hólmsheiði. Veitur hafa óskað eftir áhættumati vegna mögulegrar ógnar við vatnsvernd.

•

HITAVEITA:
•
Aðveituæð Rangárveitu fór í sundur á brúnni við Hellu og lítilræði af heitu vatni fór í Ytri-Rangá. Lögnin
þarfnaðist tafarlausrar endurnýjunar sem ráðist var í 21. nóvember og gekk vel.
•
Aðveituæð HAB, sem er asbestlögn, fór í sundur og um 600 m3 af heitu vatni flæddu í Flókadalsá. Haft
var samband við heilbrigðiseftirlit, Hafrannsóknarstofnun og veiðifélag árinnar auk sveitarfélagsins.
Sérfræðingar Hafrannsóknarstofnunar fóru á staðinn og er beðið skýrslu um málið. Í samtölum kom fram
að sérfræðingar væru frekar bjartsýnir á að áhrif á lífriki væru lítil. Ráðist verður í rótargreiningu til að fara
yfir orsakir og mögulegar úrbætur.
RAFMAGNSVEITA:
•
Lagningu á jarðstreng og ljósleiðara að Bláfjöllum á fjar- og grannsvæði vatnsverndar er að lokið. Eftir er
að taka niður línu, staura og loftlínuspenna.
•
Vinna við viðhald á 132 kV SF6 rofum (SF6 er gróðurhúsalofttegund) í A1 við Barónsstíg er lokið.
•
Ýmis vinna við lagningu jarðstrengja í jörðu.
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2.

Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti.

•
•

Styrkur brennisteinsvetnis á Norðlingaholti í Hveragerði og Lækjarbotnum fyrstu níu mánuði ársins 2018
var undir viðmiðunarmörkum.
Loftgæðamælistöð í Úlfarsárdal. Beðið mælitækja frá framleiðenda.

3.

Staða loftslagsmælikvarða

Í lok október sl. samþykkti stjórn OR nýjan árangursmælikvarða um stöðu loftslagsmarkmiða OR
samstæðunnar sem fellur undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. Mælingar eru gerðar einu sinni á ári
og var gerð grein fyrir stöðunni fyrir tímabilið 2015-2017.
4.

Annað

•
•

Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu.
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl. sem varða umhverfismál
o Drög að frumvarpi að loftslagslögum. Athugasemd OR samstæðunnar 18. október sl. varðaði m.a.
loftslagsráð, mikilvægi fræðslu og samráðs milli hagaðila, útfærslu hvata, aðstoð við að minnka
losun gróðurhúsalofttegunda, nýsköpun og þróun ofl.
o Breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og lögum um meðhöndlun úrgangs.
Umsögn OR samstæðunnar dags. 25. október sl. fjallaði um heimildir stjórnvalda til að leggja á
stjórnvaldssektir og að eðlilegt væri heilbrigðiseftirlit ásamt Umhverfisstofnun hafi heimild til þess.
o Aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum. Sjá skýrslu forstjóra og Samráðsgátt:
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=124#advices

•

Þekkingarmiðlun:
o Georg Geothermal Workshop í Reykjavík 14.-15. nóvember sl. Edda Sif Aradóttir hjá Þróun OR hélt
erindi „Permanent and efficient carbon capture and Mineral storage in basalts – The CarbFix story and
outlook“ .
o New Zealand Geothermal Workshop 14.-16. nóvember. Hildigunnur Thorsteinsson hjá Þróun OR hélt
keynote erindi „Investment in the Future“ og greindi frá fjárfestingu í nýsköpun m.a. í CarbFix og SulFix
verkefnunum, jarðhitagarði og vetnisframleiðslu ásamt árangri við að útrýma launamun kynjanna.

o
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Bjarni Freyr Bjarnason
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20. nóvember 2018

Efni:

Svar við fyrirspurn um fjölda flugferða

Á fundi stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur (OR) þann 5. október var óskað upplýsinga um fjölda
flugferða á vegum samstæðu OR sl 5 ár.

Ár hvert eru teknar saman upplýsingar um flugferðir sem notaðar eru til að reikna
kolefnisfótspor samstæðunnar sem birt er í umhverfisskýrslunni. Byggja upplýsingar í
þessu minnisblaði fyrir árin 2013-2017 á samantektum fyrir útreikning kolefnisfótspors
hvers ár.
Fjöldi flugferða á vegum OR samstæðunnar 2013 til októberloka 2018:

Fjöldi ferða

2013

2014

2015

2016

2017

2018
(jan-okt)

86

118

91

138

162

197

Aukningu ferða á árinu 2018 má meðal annars rekja til verkefna sem OR hefur fengið styrki
fyrir.
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