STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2021, mánudaginn 23. ágúst kl. 13:00 var haldinn 308. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður
Rut Júlíusdóttir, Björn Gíslason í fjarveru Hildar Björnsdóttur, Valgarður Lyngdal Jónsson
og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. Fulltrúi starfsmanna var fjarverandi.
Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
Formaður setti fundinn og bað varaformann, með leyfi stjórnar, að taka að sér
fundarstjórn, þar sem formaður tók þátt um fjarfundabúnað.
1. Fundargerð SF 307 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður undirrituð rafrænt.
2. Klukkan 13:10 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins, lagði
fram og kynnti hálfsársuppgjör Orkuveitu samstæðunnar, ásamt Bryndísi Maríu
Leifsdóttur, forstöðumanni reikningshalds.
Davíð Arnar Einarsson, endurskoðandi frá Grant Thornton, mætti til fundarins og kynnti
könnunarskýrslu vegna fyrstu 6 mánuði ársins 2021, dags. 23. ágúst 2021. Umræður.
Lagt fram bréf endurskoðunarnefndar, dags. 18. ágúst 2021.
Lögð fram svohljóðandi bókun endurskoðunarnefndar:
Endurskoðunarnefnd fékk kynningu á árshlutareikningi OR og könnunarskýrslu
Grant Thornton vegna fyrstu 6 mánaða ársins 2021. Endurskoðunarnefnd telur að
árshlutareikningurinn sé tilbúinn til framlagningar í stjórn OR.
Árshlutareikningurinn borinn upp og samþykktur samhljóða. Reikningurinn verður
undirritaður rafrænt.
Klukkan 13:43 yfirgáfu Davíð og Bryndís fundinn.
Ingvar Stefánsson kynnti stöðu fjármögnunar OR.
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir mætti til fundarins kl. 14:02.
3. Lagt fram minnisblað um forðagæslu, dags. 19. ágúst 2021. Umræður.
4. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 19. ágúst 2021, um
starfsemina á milli stjórnarfunda. Forstjóri lagði jafnframt fram minnisblað, dags. 18.
ágúst 2021 um stefnumiðaða stjórnun í samstæðu OR og næstu skref. Umræður.
5. Önnur mál.
Eftirfarandi tillaga var lögð fram:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita Elínu Smáradóttur, yfirlögfræðingi
fyrirtækisins, kt. 240768-5269, prókúruumboð og felur henni að tilkynna um það til
fyrirtækjaskrár.
Samþykkt samhljóða.
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Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 15:10.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 27. september 2021.

Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Björn Gíslason,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir,
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2021, mánudaginn 28. júní kl. 13:00 var haldinn 307. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður
Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa
Þorvaldsdóttir, sem tók þátt um fjarfundabúnað. Fulltrúi starfsmanna var ekki viðstaddur
fundinn.
Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Fundargerð SF 306 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður undirrituð rafrænt.
2. Klukkan 13:10 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins og
gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar, og lagði fram og fór yfir rekstraryfirlit janúar –
maí 2021. Umræður.
Klukkan 13:30 mættu Kristjana Kjartansdóttir, forstöðumaður áhættustjórnunar og ferla
og Dagmar I. Birgisdóttir, sérfræðingur í rekstraráhættu til fundarins og fóru ásamt
Ingvari yfir rekstraráhættur, stöðu og áskoranir.
Áhættuskýrsla, dags. 21.06.2021, lögð fram.
3. Edda Sif Pind Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix ohf. mætti til fundarins kl. 13:45 og
lagði fram svohljóðandi tillögu dags. 28.06.2021.
Tillögunni fylgir greinargerð.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir fyrir sitt leyti að stofnað verði nýtt
rekstrarfélag um verkefni Carbfix, hlutafélag Carbfix hf., sem verði dótturfélag
Carbfix ohf. Jafnframt samþykkir stjórn fyrir sitt leyti að í framhaldinu verði stofnuð
félög um einstök kolefnisförgunarverkefni. Samþykkt þessi er með fyrirvara um
heimild hluthafafundar Carbfix ohf. og eigendafundar OR.
Samþykkt samhljóða.
Lagt fram erindi Árnason Faktor f.h. Landsvirkjunar og HS Orku dags. 14. júní 2021.
Umræður.
Edda Sif gerði grein fyrir hugmyndum um greiðslulíkan fyrir aðgang að hugverkum og
aðferðum Carbfix.
4. Lögð fram kynning Hólmfríðar Sigurðardóttur umhverfisstjóra á samþættingu
umhverfis- og auðlindastefnu og stefnu um vistvænar samgöngur til samþykktar.
Lagðar til að breytingar á stefnunum þannig að þær verði sameinaðar í eina umhverfisog auðlindastefnu. Samþykkt.
5. Klukkan 14:53 mætti Kristjana Kjartansdóttir til fundarins og lagði fram til rýni
gæðastefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Lagðar til nokkrar breytingar á stefnunni. Stefnan
rýnd og samþykkt með breytingum.
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6. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða dags. 16. júní 2021 og um
forðagæslu, dags. 22. júní 2021. Umræður.
7. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 27. maí 2021, um
starfsemina á milli stjórnarfunda. Umræður.
8. Önnur mál.
•

Lagt fram uppfært minnisblað Elínar Smáradóttur, dags. 21. júni 2021 sem er
svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins í borgarráði, um greiðslur til
starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur. Umræður.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 15:30

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 23. ágúst 2021.

Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir,
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU
Viðtakandi:

Bjarni Bjarnason, forstjóri

Sendandi:

Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar

Dagsetning:

19.8.2021

Grunnvatnsstaða
Grunnvatnsstaða í Heiðmörk hefur verið með lægra móti í ár þar sem litlar leysingar voru í vor og sumarið
tiltölulega þurrt. Áhrifin sjáum við helst í borholum ofan til á svæðinu, t.d. í Vatnsendakrika, þar sem
vatnsborð nú er einungis lítillega hærra en það var árið 2010 sem var mikið þurrkasumar. Áhrifin eru ekki jafn
greinileg á Gvendarbrunnasvæðinu þar sem vatnsborð er jafnara yfir árið þar sem svæðið liggur neðar í landi.
Vatnsstaða í tjörnum á brunnsvæðum er eðlileg miðað við árstíma. Allt vatn sem Veitur vinna í Heiðmörk er
unnið úr borholum með dælum á töluverðu dýpi og hefur lág vatnsstaða ekki haft áhrif á afhendingaröryggi
vatnsveitunnar.
Hvað önnur vatnsvinnslusvæði Veitna með borholumælingum varðar er staða vatnsborðs nú sambærileg og
í fyrra (Grábrók, Grundarfjörður og Steindórsstaðir) og hafa ekki komið upp vandamál tengd þurrkum.
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EBS-450-01

MINNISBLAÐ
Viðtakandi:

Bjarni Bjarnason

Sendandi:

Guðrún Erla Jónsdóttir og Bjarni Snæbjörn Jónsson

Dagsetning:

18. ágúst 2021

Efni:

Stefnumiðaðir stjórnarhættir í samstæðu. Næstu skref.

Aðdragandi
Á síðastliðnum árum hefur samstæða Orkuveitu Reykjavíkur stimplað sig inn á alþjóðavísu
sem og innanlands í forystu stefnumiðaðrar stjórnunar. Þeirri forystu er mælt með að verði
viðhaldið með áframhaldandi þróun heildrænnar nálgunar.
Nú þegar samstæða OR hefur lagt aukna áherslu á verkefnastjórnun og þroski til að takast
á við margskonar verkefni fer vaxandi er mikilvægt að missa ekki sjónar á tengslum og
aðgreiningu stefnumiðaðrar stjórnunar og verkefnastjórnunar. Gera þarf greinarmun á því,
og jafnframt að samhæfa, hvernig við “bætum reksturinn” (stöðugar umbætur/umbótastarf
í rekstri) og “breytum rekstrinum” (stóru stefnuverkefnin sem færa fyrirtækið áfram í átt að
framtíðarsýn).
Stefnumiðuð stjórnun og verkefnastjórnun
Formleg verkefnastjórnun stórra verkefna, stefnuverkefna eða annarra, fer fram í
verkefnastjórnunarkerfi. Nú stendur yfir val á kerfi sem jafnframt gæti haldið utan um
samstarf um úrbótaverkefni. Með beinni tengingu væntanlegs kerfis við stefnubókhald
DecideAct, má halda sérstaklega utan um framvindu stefnuverkefna, tengingu þeirra við
markmið og einstakar starfseiningar í fyrirtækinu.
Ávinningur af því að halda utan um stefnutengd verkefni í Stefnubókhaldskerfinu byggir á
yfirsýn sem felst í því að geta fylgst með framvindu og árangri stefnuverkefna. Þegar bætt
er við yfirsýninni yfir mælikvarða stefnu er hægt að bregðast við þeim sem eru utan
skilgreindra markmiða. Þannig skapast vettvangur til að rýna og ræða þann árangur sem
er að nást – eða áskoranir við að ná árangri.
Uppruni verkefna:

1

EBQ-510-02

Tenging stefnu, verkefna og umbóta

Samþætt
skýrslugjöf

Tillaga
Markmið þeirrar tillögu sem hér er lögð fram er að skilgreina næsta skref í að þroska frekar
stefnu- og árangursmiðaða stjórnun innan OR og tengja betur saman stefnu,
verkefnastýringu og daglegan rekstur. Áherslan er samhliða á bættan daglegan rekstur og
nauðsynlegar breytingar rekstrar. Með því að halda hvoru tveggja sýnilegu tryggjum við að
áhersla er á hvort tveggja – vegna þess að það er sýnilegt.

1.

„Breytum rekstrinum“: Viðhalda gagnsæi stefnuverkefna og Stefnubókhaldskerfis og
uppfæra til samræmis við breytta framsetningu stefnu og stefnuáherslna félaganna á
einfaldan og táknrænan hátt, sem er í takti við væntingar og vellíðan starfsfólks,
viðskiptavina og eigenda.
Aðgerð 1.1: Uppfæra framsetningu Stefnubókhaldskerfis þannig að endurspegli
sameiginlegar áherslur samstæðunnar. Stefnuverkefni hvers félags færð undir
sameiginlegar áherslur og tengd við Markmið samstæðunnar, Heimsmarkmiðin og
ESG skýrslugjöf.
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Aðgerð 1.2: Undirbúa í samráði við stjórn OR samtal við eigendur varðandi
eigendastefnu með það að markmiði að rýna þær stuðningsstefnur sem eru tilgreindar.
Einfalda og fækka stuðningsstefnum sem stjórnir félaga þurfa að rýna en leggja aukna
áherslu á viðmið í rekstri og markmið.

Mælikvarði á árangur: Í vinnustaðagreiningu er lögð fram á tveggja ára fresti, fullyrðing
tengd stefnu, sem starfsfólk er beðið um að svara á bilinu 1-5 (hversu sammála eða
ósammála):
•

„Ég fæ fullnægjandi upplýsingar um stefnu og markmið fyrirtækisins?“

Jafnframt lagt til að bætt verði inn í árlega vinnustaðagreiningu nýjum spurningum,
fullyrðingum á sama bili 1-5 (hversu sammála eða ósammála):
•
•

„Ég þekki stefnu OR samstæðunnar“
„OR samstæðan eykur lífsgæði samfélagsins með samfélagsábyrgð að
leiðarljósi“

2. „Bætum reksturinn“: Gera það gagnsætt að stöðugt sé verið að vinna í
rekstrarumbótum þannig að reksturinn sé alltaf eins og best verður á kosið. Þetta felur
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í sér gagnadrifið umbótastarf, þ.e.a.s. að unnið er út frá mælikvörðum. Það felur í sér
að í umbótastarfinu einblínum við á þá mælikvarða rekstrarins sem eru utan skilgreindra
markmiða.
Aðgerð 2.1: Tengja Stefnubókhaldskerfið við væntanlegt umbótaverkefnakerfi til að
virkja starfsfólk til umbóta en gera um leið stefnutengt verkefni sýnileg. Þegar
umbótaþátturinn er orðinn sýnilegur í Stefnubókhaldskerfinu og mælikvarðar rekstrar
dregnir fram skapast vettvangur og tækifæri fyrir stjórnendur að ræða við sín teymi
varðandi þann árangur sem er að nást – eða áskoranir við að ná árangri.
Að lokum
Þær hugmyndir sem hér eru settar fram snúa að því að þróa áfram menningu OR sem snýr
að heildrænni nálgun stefnumiðaðrar stjórnunar, verkefnastjórnunar og umbótastarfsemi.
Eftirfylgni mælikvarða verði efld og farið verði í umbætur til að bæta rekstur þegar þess
gerist þörf og haldið utan um samspil markmiða / mælikvarða og stefnuverkefna í
Stefnubókhaldskerfinu.
Ávinningurinn sem sóst er eftir er að:
•
•
•

auka þekkingu og skilning starfsfólks á stefnu OR samstæðunnar og samhengi við
stefnu félaga (árangur mældur í vinnustaðagreiningu)
viðhalda skýrum fókus á daglegan rekstur með markvissu og umbótastarfi (unnið
út frá mælikvörðum)
ná árangri og yfirsýn í málum og verkefnum sem tengd eru við Heimsmarkmiðin og
ESG skýrslugjöf (árangur sýnilegur í Stefnubókhaldskerfinu)
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