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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2019, mánudaginn 28. október kl. 13:15 var haldinn 281. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

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

Björnsdóttir, Katrín Atladóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sátu fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri og Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 
 

1. Fundargerðir SF 279 og SF 280 samþykktar og undirritaðar.  
 

2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála mætti til fundarins og kynnti 

rekstraruppgjör.  Áhættuskýrsla, dags. 30. 9. 2019 lögð fram.  

 

Klukkan 13:20 mættu Edda Sif Aradóttir, Bjarni Freyr Bjarnason og Jakob S. 

Friðriksson til fundarins og kynntu tillögu um stofnun dótturfélags um CarbFix 

verkefnið. Tillögunni fylgir greinargerð og 2 minnisblöð frá Lex lögmannsstofu um 

málið.  Umræður. Afgreiðslu málsins frestað til næsta fundar.  Jakob og Edda Sif 

yfirgáfu fundinn kl 13:40. 

 

Ingvar og Bjarni Freyr kynntu áframhaldandi vinnu við uppskiptingu Orku náttúrunnar. 

Umræður. 
 

3. Ingvar kynnti áhættustefnu, arðsemis- og arðgreiðslustefnu. Stefnurnar rýndar og 

samþykktar samhljóða. 
 

4. Elín Smáradóttir lagði fram til rýni og kynnti tillögur að breytingum á starfsreglum 

stjórnar. Starfsreglurnar rýndar og breytingar samþykktar samhljóða. 
 

5. Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri lagði fram og kynnti skýrslu um framfylgd 

eigendastefnu. Samþykkt samhljóða að leggja skýrsluna fyrir eigendafund. 
 

6. Guðrún Erla gerði grein fyrir framvindu stefnuverkefna. 
 

7. Klukkan 15:05 mættu Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri og Edda Sif Aradóttir, 

staðgengill framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar til fundarins, lögðu fram og 

kynntu minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 24. október 2019 og um stöðu 

forðagæslu, dags. 23. október 2019. Umræður. 
 

8. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 24. október 2019, um starfsemina á 

milli stjórnarfunda. Umræður. 
 

9. Önnur mál. 

• Lagt fram erindi G. Run til stjórnarformanns varðandi vatnstökusvæði í 

Grundarfirði, dags. 18. október 2019 og minnisblað Veitna um málið, dags. 22. 

október 2019. 

• Rætt um lykilverkefni sem stofnuð voru í kjölfar stefnumörkunar stjórnar. Stjórn 

óskar eftir yfirliti um verkefnin og stöðu þeirra.  
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Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 16:15. 
 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 25. nóvember 2019. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Katrín Atladóttir, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 









STJÓRNUNARHANDBÓK – STEFNUR OR   
 ÁHÆTTUSTEFNA OR  

 
STE-037-18.0 

[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 22.10.2018] 

Ábyrgð: Ásgeir Westergren Dags. 24.10.2019  1 af 2 

 

 

Meginmarkmið áhættustefnu er að tryggja að Orkuveita Reykjavíkur geti sinnt grunnhlutverki sínu á sem hagstæðastan 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. Mynd að neðan tilgreinir helstu áhættuþætti í samstæðu OR. 

• tryggja að OR hafi nægt fé til að standa undir uppbyggingu á þjónustu og reglulegri starfsemi 

• stuðla skal að því að OR hafi aðgang að fjölbreyttri fjármögnun frá mörgum fjármálastofnunum og treysta ekki um of á eina tegund fjármögnunar 
umfram aðra 
 

Stjórn felur áhætturáði að framfylgja áhættustefnu í rekstri OR og innan marka sem sett eru í áhættuhandbók. 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. 
  VLT-001; Áhættuhandbók.  
 

 
  

http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=SKI-100
http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=VLT-001
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ÁHÆTTUR Í REKSTRI ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Kjarnaáhætta Rekstraráhætta Markaðsáhætta Lausafjáráhætta Mótaðilaáhætta 

Fylgir alltaf kjarna-

starfsemi  OR  

Áhætta tengd  hita-, 
vatns-, rafmagns-, frá- 
og gagnaveitu 

Áhætta við orkufram-
leiðslu og -sölu 

Samkeppni  á 
kjarnasviðum  

Áhrif markaðssveiflna á 

fjárhagslegan styrk OR 

Gengissveiflur 

Erlent og innlent 
vaxtastig 

Verðlagsþróun 

Vaxtaálag 

Verð á áli 

 

Geta OR til að mæta 

skuldbindingum  

Rekstrarútgjöld 

Afborganir af lánum 

Fjárfestingar 

Samsetning eignasafns 

 

Áhrif hugsanlegra van-

skila viðskiptavina á OR 

Stærð einstakra 
viðskiptavina 

Einsleitir hópar 
viðskiptavina 

Innheimtuúrræði og 
endurheimtur  

 

 

Áhrif áfalla og 

ófyrirséðs tjóns á 

fjárhag OR 

Bilanir  

Slys og eldsvoðar 

Eitrun og mengun 

Mistök og svik 

Regluverk og lögsóknir  

Náttúruvá 

Orðspor 

 
Kjarnaáhætta fylgir 

kjarnastarfsemi OR 

Dregið skal úr rekstrar–

áhættu. 

Fjárhagslegum áhættum skal stýrt 
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Kjarnastarfsemi er skilgreind í eigendastefnu OR. OR er þjónustu- og fram-

leiðslufyrirtæki á sviði orkuframleiðslu- og dreifingar og rekur  einnig fráveitu- 

og gagnaflutningskerfi ásamt fleiru. 

Kjarnaáhætta er sú áhætta sem fylgir kjarnastarfsemi OR. Sú 

grunnþjónusta sem OR veitir er að ýmsu leyti stöðugur rekstur en dæmi um 

kjarnaáhættu OR er þróun orkuverðs til langs tíma. Kjarnaáhætta mótast af 

langtímastefnu OR og stendur að mestu leyti utan áhættustýringar frá degi 

til dags en er mjög mikilvægt viðfangsefni við stefnumótun, nýfjárfestingar 

o.s.frv. 

Áhættuhandbók OR lýsir heildarsýn og meginmarkmiðum stjórnar OR við 

takmörkun áhættu fyrir utan kjarnaáhættu. Áhættuhandbók  skilgreinir 

tegundir áhættu, mælikvarða við mat á þeim ásamt aðferðum og 

markmiðum. 

Áhættuhandbók er ítarleg útfærsla á áhættustefnunni sem nýtist við rekstur 

OR frá degi til dags. Hún skilgreinir ferla, markmið, verksvið, ábyrgð og ýmsa 

mælikvarða nánar en gert er í áhættustefnunni og er ætlað að vekja 

starfsmenn til vitundar um áhættustýringu. 

Áhættuskýrsla er lögð er fyrir stjórn á hverjum reglulegum fundi. Hlutverk 

hennar er að upplýsa um og meta áhættur í rekstri OR, fara yfir hvernig 

áhættustefnunni er fylgt eftir og hvernig áhættuþættir hafa þróast.  



STJÓRNUNARHANDBÓK 
 ARÐSEMISSTEFNA OR 

 
STE-071-1.0 

[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 22.10.2018] 

Ábyrgð: Ingvar Stefánsson Dags. 24.10.2019  1 af 1 
 

 

 

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. Arðsemismarkmiðin og vikmörk tilgreindra starfsþátta gefa þannig til kynna hvort arðsemi sé of lág, viðunandi 

eða 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 og/eða arðgreiðslna að uppfylltum arðgreiðsluskilyrðum, sjá nánar 

arðgreiðslustefnu. 

 

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. 

 

 

http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=SKI-100
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 ARÐGREIÐSLUSTEFNA OR 

 
STE-070-12.0 

[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 28.10.2018 og staðfest á eigendafundi 30.11.2018] 

Ábyrgð: Ingvar Stefánsson Dags. 24.10.20198.10.2019  1 af 1 
 

 

 

 

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  >1,0 

2. Eiginfjárhlutfall  >40% 

3. FFO vaxtaþekja  >3,5 

4. RCF / nettó skuldir 

5. RCF-fjárfestingar 
 

>13% 

>0 

   

   

 

Skilgreiningar:  

 

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. 
 

 

http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=SKI-100


 STJÓRN   
 STARFSREGLUR STJÓRNAR OR 

 
VLP-100-2.6 

 

Ábyrgð: Elín Smáradóttir Útgefið. 1.6.2017  1 af 3 

 

 

1.  Almennt um starfsreglur stjórnar 
 

Starfsreglur þessar eru settar af stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) og eru í samræmi við 

• lög um Orkuveitu Reykjavíkur, 

• sameignarsamning félagsins, 

• eigendastefnu þess, og 

• siðareglur Orkuveitu Reykjavíkur. 
 

Stuðst var við eftirfarandi skjöl við gerð starfsreglnanna: 

• Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq OMX Iceland 
ehf. og Samtökum atvinnulífsins, 

• handbók stjórnarmanna (KPMG). 
 

Starfsreglur þessar skal taka til skoðunar að loknum aðalfundi hvers árs með tilliti til hugsanlegra breytinga. Starfsreglur 
skulu staðfestar á eigendafundi. 

 
2.  Skipan stjórnar og kjörtímabil 

 
Stjórn fyrirtækisins er skipuð skv. ákvæðum sameignarsamnings. Um kjörtímabil og hæfi stjórnarmanna er fjallað í 6. 
gr. sameignarsamnings. Nýir stjórnarmenn fá kynningu á starfsemi og stjórnháttum OR og samstæðunnar áður en þeir 
hefja störf auk þess að vera skráðir á fruminnherjalista OR, undirrita trúnaðaryfirlýsingu og starfsreglur þar sem meðal 
annars kemur fram yfirlýsing um að stjórnarmenn muni gegna störfum sínum af alúð og samviskusemi, með hagsmuni 
fyrirtækisins í öndvegi, án tillits til eigin hagsmuna. 

 
3.  Verksvið og störf stjórnar og stjórnarmanna og framkvæmd funda 

 
Um verksvið stjórnar er fjallað í 8. gr. sameignarsamnings. Í 5. gr. eigendastefnu er fjallað um stjórnarhætti. Formaður 
boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim. Við ákvarðanatöku skjal stjórn tryggja vandaðan undirbúning og vinnubrögð. 
Ritari stjórnar sér um að rita fundargerðir. 
Stjórn veitir upplýsingar til eigenda í samræmi við greinar 8.5 og 8.6 í sameignarsamningi. 
Stjórnarmenn geta borið fram fyrirspurnir varðandi hvaðeina í starfsemi OR og dótturfélaga. 
Stjórn skal árlega meta árangur af störfum sínum og forstjóra. 

 
4.  Ákvarðanir stjórnar sem skulu hljóta samþykki eigenda 

 
Tilteknar ákvarðanir stjórnar skulu hljóta samþykki eigenda. Um ferli slíkra ákvarðana í stjórn OR og stjórnum 
dótturfélaga fer samkvæmt sérstökum verklýsingum. 

 
5.  Undirnefndir stjórnar 

 
Stjórn er heimilt að stofna undirnefndir vegna einstakra verkefna.  Samkvæmt eigendastefnu skal setja 
starfskjarastefnu. Starfskjaranefnd gerir tillögu til stjórnar að starfskjarastefnu. 

 
6.  Verksvið og umboð forstjóra, stjórnarformanns, ritara stjórnar og innri endurskoðanda 

 
Um verksvið forstjóra er fjallað í greinum 8.10 – 8.12 í sameignarsamningi og skal stjórn setja forstjóra erindisbréf. 
Formaður stjórnar tekur ekki að sér önnur störf fyrir fyrirtækið en þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem 
stjórnarformanns, að undanskildum einstökum verkefnum sem stjórn felur honum að vinna fyrir sig. 
Stjórn ræður sér ritara úr starfsliði fyrirtækisins. Ritari stjórnar skal hafa þekkingu og yfirsýn yfir lög og reglur sem gilda 
um fyrirtækið og dótturfélög þess og innri starfsemi þeirra. 
Innri endurskoðandi heyrir beint undir stjórn. Um störf innri endurskoðunar er fjallað í erindisbréfi. 

 
7.  Upplýsingagjöf forstjóra til stjórnar 

 
Forstjóri OR upplýsir stjórn reglulega um málefni félagsins og dótturfélaga. 

  

http://www.althingi.is/altext/143/s/0431.html
http://www.vi.is/files/2012.03.08-Stjornarhaettir-NET_127435363.pdf
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8.  Stefnumörkun 
 

Í 6. kafla eigendastefnu er fjallað um stefnumörkun stjórnar OR. 
 

Í samræmi við eigendastefnu OR er m.a. eftirfarandi stefnumörkun og reglur í gildi í fyrirtækinu: 

 
• Arðsstefna. 

• Áhættustefna. 

• Umhverfis- og auðlindastefna. 

• Gæðastefna. 

• Stefna varðandi öryggis-, heilsu- og vinnuvernd. 

• Innkaupastefna. 

• Upplýsingaöryggisstefna. 

• Upplýsingatæknistefna. 

• Mannauðsstefna. 

• Starfskjarastefna. 

• Jafnréttisstefna. 

• Siðareglur. 
 

Við undirbúning stefnumótunar skal stjórn líta til áherslna eigenda varðandi fjárhagsleg markmið og arðsemi, áhættu, 
umhverfi og auðlindanýtingu og starfskjör.  
 
Stjórn skal leggja fram tillögu að stefnumörkun og framtíðarsýn fyrirtækisins með útfærslu á mælikvörðum og 
greinargerð fyrir eigendafund til staðfestingar. 

 
9.  Samstarfssáttmáli stjórnar 

 
Hlutverk stjórnar er að sameina hagsmuni fyrirtækis, haghafa og samstæðu út frá lögum, sameignarsamningi og 
eigendastefnu, útfæra stefnu og meginviðmið til samræmis og veita stjórnendum fyrirtækisins stuðning og aðhald. 

 
Stjórnin gætir hagsmuna OR þannig að hún geti ávallt gegnt hlutverki sínu gagnvart eigendum og almenningi og búi 
við traustan og heilbrigðan fjárhag. 

 
Störf stjórna innan samstæðu OR byggja á hugarfari sem einkennist af gagnrýnum spurningum og umræðu, 
lausnamiðaðri nálgun og færni til þess að hafa góða yfirsýn gagnvart hagsmunum og velferð OR í heild. 

 
Gildi OR, hagsýni, framsýni og heiðarleiki, skulu í heiðri höfð ásamt eftirfarandi grunnreglum:  

 

1.   Heilindi og trúnaður gagnvart fyrirtækinu og eigin sannfæringu um það hvað sé OR fyrir bestu þannig 
að fyrirtækið sé ávallt í stakk búið að rækja hlutverk sitt. 

2.   Fagmennska, agi og ábyrgð þar sem áhersla er lögð á skilvirkni, stefnufestu og mat á árangri bæði í 

störfum stjórnar og starfsemi fyrirtækisins. 
3.   Trúnaður innbyrðis þannig að öll mál og fyrirspurnir sem fjalla þarf um varðandi málefni fyrirtækisins á 

vettvangi stjórnar séu borin upp og rædd á stjórnarfundum. 
4.   Hreinskiptin og heiðarleg umræða þar sem lögð er áhersla á að öll sjónarmið komi fram í skilvirkri og 

uppbyggilegri umræðu sem er til þess fallin að tryggja vandaðar ákvarðanir og eftirlit með starfsemi 
fyrirtækisins. 

5.   Gagnsæi og gagnkvæm upplýsingagjöf þannig að stjórnarmenn hafi ávallt aðgang að sömu 
upplýsingum, séu upplýstir um öll samskipti milli funda og standi jafnt að vígi gagnvart skyldum sínum og 
ábyrgð sem stjórnarmenn. 

6.   Tími og svigrúm til þess að fjalla ítarlega um mikilvæg málefni þannig að markmið um vandaða umræðu 
og ákvarðanir náist. 
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10. Tilvísanir 
 
Eftirfarandi skjöl eru hluti af starfsreglum þessum: 

• Sameignarsamningur OR. 

• Eigendastefna OR. 

• Upphaf og lok stjórnarsetu. 

• Boðun stjórnarfunda. 

• Stjórnarfundir. 

• Fundargerðir. 

• Ákvarðanir stjórnar OR sem hljóta skulu samþykki eigenda. 

• Ákvarðanir stjórna dótturfélaga sem bera þarf undir eigendur. 

• Meðferð fyrirspurna stjórnarmanna. 

• Gátlisti við ákvarðanatöku. 

• Starfsreglur starfskjaranefndar. 

• Undirnefndir stjórnar. 

• Formaður stjórnar OR. 

• Starfslýsing forstjóra. 

• Ritari stjórnar. 

• Upplýsingagjöf um málefni dótturfélaga. 

• Siðareglur Orkuveitu Reykjavíkur. 

• Innri endurskoðun – erindisbréf. 

 
Önnur skjöl sem vísað er í: 

• Heildarstefna Orkuveitu Reykjavíkur. 

• Arðsstefna Orkuveitu Reykjavíkur. 

• Áhættustefna Orkuveitu Reykjavíkur. 

• Umhverfis- og auðlindastefna Orkuveitu Reykjavíkur. 

• Gæðastefna Orkuveitu Reykjavíkur. 

• Stefna varðandi öryggis-, heilsu- og vinnuvernd. 

• Starfskjarastefna. 

• Innkaupastefna. 

• Upplýsingaöryggisstefna Orkuveita Reykjavíkur. 

• Upplýsingatæknistefna. 

• Mannauðsstefna. 

• Jafnréttisstefna. 
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1. Tilgangur og umfang 
 
Að lýsa fyrirkomulagi stjórnarfunda OR.  
 

2. Stjórnarfundir 
 
Formaður stjórnar stýrir stjórnarfundum en varaformaður í forföllum hans. Forstjóri skal á hverjum fundi gefa stjórninni 
skýrslu, munnlega eða skriflega, um veigamikil atriði úr starfsemi félagins frá síðasta stjórnarfundi. Með sama hætti 
skal stjórnarformaður gera grein fyrir framvindu mála sem hann hefur fylgt eftir milli stjórnarfunda. 
Stjórn getur á stjórnarfundum krafið forstjóra um upplýsingar og gögn sem stjórninni eru nauðsynleg til að hún geti 
sinnt verkefnum sínum. 
 

 Lögmæti funda 

 
Stjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund, enda hafi fundurinn verið boðaður í samræmi við 
ákvæði um boðun stjórnarfundar.  
 
Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum í öllum málum.  Falli atkvæði að jöfnu vegur atkvæði 
formanns tvöfalt. 
 
Mál skulu almennt ekki borin upp til ákvörðunar á stjórnarfundum nema því aðeins að stjórnarmenn hafi fengið gögn 
málsins eða fullnægjandi upplýsingar um það fyrir fundinn og haft tíma til að kynna sér efni þess. 
Sé mál tekið til afgreiðslu utan dagskrár getur stjórnarmaður óskað eftir frestun þess til næsta fundar. Skal formaður 
verða við þeirri ósk nema brýnir hagsmunir fyrirtækisins krefjist annars. 
 

 Réttur til fundarsetu 

 
Forstjóri á sæti á fundum stjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt, nema í sérstökum tilvikum þegar stjórn ákveður 
annað. Enn fremur er innri endurskoðanda og regluverði heimilt að sitja stjórnarfundi og hafa þeir þar málfrelsi, nema 
í sérstökum tilvikum þegar stjórn ákveður annað. 
 

 Mál utan funda 

 
Óski stjórnarmenn að taka upp einstök mál utan stjórnarfunda skulu þeir snúa sér til formanns eða forstjóra en ekki 
annarra starfsmanna fyrirtækisins. 
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1. Tilgangur og umfang 

 
Að lýsa meðferð fyrirspurna stjórnarmanna varðandi hvaðeina í starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur.  
 

2. Fyrirspurnir og meðferð þeirra 

 
Stjórnarmenn geta borið fram fyrirspurnir varðandi hvaðeina í starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur. Formlegar fyrirspurnir 
skulu vera skriflegar, lagðar fram á stjórnarfundi og bókaðar í fundargerð. Stjórnarmönnum er einnig heimilt að leita 
ráðgjafar og almennra upplýsinga hjá forstjóra.  
 
Forstjóri tekur við fyrirspurnum til úrlausnar á viðeigandi hátt. Forstjóri skal sjá til þess að fyrirspurnum sé svarað svo 
fljótt sem verða má. Svör við fyrirspurnum skulu vera skrifleg og lögð fram á stjórnarfundi. Framlagning svars skal 
bókað í fundargerð. 
 
Þoli fyrirspurn ekki bið eftir næsta stjórnarfundi skal henni beint skriflega til forstjóra, sem sér til þess að svar berist 
svo fljótt sem verða má. Forstjóri sendir svarið til allra stjórnarmanna, ásamt fyrirspurninni. Á næsta stjórnarfundi skal 
bókað í fundargerð um fyrirspurnir og svör sem afgreidd eru á milli funda. 



   STJÓRN   
ÁKVARÐANIR DÓTTURFÉLAGA SEM LAGÐAR 

SKULU FYRIR HLUTHAFAFUND 

 
VLP-140-6.0 

 

Ábyrgð: Elín Smáradóttir Dags. 25.10.2019  1 af 1 
 

 

 
1. Tilgangur og umfang 
 
Að lýsa fyrirkomulagi við ákvarðanatöku í dótturfélögum sem háð eru [...] staðfestingu hluthafafundar.   
 
1.1 Ákvarðanir dótturfélaga sem þurfa að hljóta staðfestingu hluthafafundar 
 
Í samþykktum félagsins segir að eftirfarandi ákvarðanir stjórnar séu háðar staðfestingu hluthafafundar: 
 

• Ákvarðanir sem tiltekið er í eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur sef., að skuli hljóta samþykki eigenda:  
o Ákvarðanir um einstakar nýjar skuldbindingar enda sé fjárhæð þeirra yfir 5% af eigin fé félagsins 

samkvæmt síðasta ársreikningi eða árshlutareikningi. 
o Óvenjulegar og stefnumarkandi ákvarðanir ásamt áhættumati til að gera eigendum kleift meta þær í 

samræmi við hlutverk sitt sem ábyrgðaraðila. 
▪ Í hverju tilviki metur stjórn hvort ákvörðun sé svo óvenjuleg eða stefnumarkandi að henni 

skuli vísað til hluthafafundar. 
o Áform um virkjanir eða aðra nýtingu auðlinda á óröskuðum svæðum, sem og þær framkvæmdir, sem 

krefjast mats á umhverfisáhrifum, hvort sem svæðin eru í eigu Orkuveitu Reykjavíkur eða annarra, 
teljast til veigamikilla og stefnumarkandi ákvarðana og skulu því koma til kasta eigenda. 

 
1.2 Málsmeðferð 
 
Þegar tillaga að ákvörðun, sem hljóta skal samþykki hluthafafundar, er lögð fyrir stjórn skal þess sérstaklega getið í 
tillögunni sjálfri að samþykkt hennar sé með þeim fyrirvara. Í greinargerð með tillögunni skal skýrt af hverju 
ákvörðunin er háð staðfestingu hluthafafundar. 
 
Sé ákvörðun óvenjuleg eða stefnumarkandi ber að framkvæma áhættumat og láta það fylgja tillögu og greinargerð til 
stjórnar og framhaldinu hluthafafundar. 
 
Áður en hluthafafundur er haldinn um framangreind málefni ber forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur, sem handhafa 
hlutafjár í félaginu, að afla umboðs frá stjórn móðurfélags fyrir viðkomandi ákvörðun.  
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Starfsreglur starfskjaranefndar stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 
1 gr. Skipan og umboð starfskjaranefndar 
1.1. Starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur (OR) er undirnefnd stjórnar fyrirtækisins. Stjórn OR skipar þrjá 

einstaklinga í nefndina. Á fyrsta fundi nefndar kýs nefndin sér formann. 

1.2. Starfskjaranefnd hefur heimild til að afla faglegrar og óháðrar ráðgjafar sem hún telur nauðsynlega til að sinna 

hlutverki sínu. Kostnaður við ráðgjöf skal tilkynntur stjórn OR með formlegum hætti og rúmast innan fjárhagsáætlunar 

sem starfskjaranefndinni er sett af stjórn OR. 

1.3. Starfskjaranefnd getur kallað eftir upplýsingum um kjaramál hjá fyrirtækinu almennt, til dæmis varðandi 

launakjör tiltekinna hópa eða jafnlaunamál. Til þess getur hún leitað til einstakra starfsmanna OR með formlegum 

hætti. 

1.4. Formaður starfskjaranefndar er málsvari nefndarinnar og kemur fram fyrir hennar hönd, s.s. gagnvart stjórn og 

forstjóra, nema  starfskjaranefnd ákveði annað. 

2.gr. Skipunartímabil og starfskjör 
2.1. Starfskjaranefnd skal skipuð til eins árs í senn á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. 

2.2. Þóknun fyrir setu í undirnefndum stjórnar er ákveðin af stjórn OR. 

3.gr. Hæfis- og hæfniskröfur nefndarmanna 
3.1 Grundvallarviðmið er að nefndarmenn séu óháðir OR og að innan starfskjaranefndar sé haldbær þekking á 

starfskjaramálum. Starfsmenn OR geta ekki setið í starfskjaranefnd.  

4. gr. Hlutverk og verkefni starfskjaranefndar 
4.1. Hlutverk starfskjaranefndar OR er að undirbúa ákvarðanir stjórnar OR um starfskjarastefnu og að gera tillögur 

til stjórnar OR um starfskjör forstjóra og stjórnarmanna. Þá hefur nefndin eftirlitshlutverk með kjara- og 

mannauðsmálum hjá fyrirtækinu almennt, fyrir hönd stjórnar. 

4.2. Helstu verkefni starfskjaranefndar OR eru:  

a. Að gera drög að starfskjarastefnu félagsins, m.a. í samræmi við eftirfarandi:  

i. Lög um Orkuveitu Reykjavíkur, einkum 4. gr. þar sem hlutverk forstjóra er skilgreint.  

ii. Eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur, einkum kafla 6.4.3. þar sem fjallað er um kjör stjórnenda. 

b. Að endurskoða starfskjarastefnu OR árlega og gera tillögu um breytingar ef við á.  

c. Að undirbúa og gera árlega tillögu til stjórnar um laun, hlunnindi og önnur starfskjör forstjóra og 

stjórnarmanna, þ.m.t. viðmið um starfslokagreiðslur.  

d. Að fylgjast með þróun kjara- og mannauðsmála hjá Orkuveitunni, einkum að því er lýtur að 

jafnlaunamálum.  

e. Að meta áhættu sem starfskjaramál kunna að skapa fyrir OR, í samvinnu við endurskoðunarnefnd.  

4.3. Stjórn OR getur sent nefndinni hvert það mál til nánari skoðunar eða eftirfylgni sem varðar starfskjaramál 

félagsins. Nefndin getur einnig átt frumkvæði að nánari skoðun eða eftirfylgni í hverjum þeim málum sem hún telur 

nauðsynlegt að framkvæma. 

5. gr. Starfshættir starfskjaranefndar 
5.1. Formaður starfskjaranefndar stýrir fundum nefndarinnar. 

5.2. Í upphafi starfsársins skal starfskjaranefnd skipuleggja fundi og störf sín út starfsárið.  Það felur m.a. í sér að 

gera starfsáætlun og skipta með sér verkum. 

5.3. Fundir í starfskjaranefnd skulu að lágmarki vera haldnir ársfjórðungslega, en oftar ef þörf krefur. 

5.4. Starfskjaranefndin skal halda fundi með stjórn til þess að ræða sérhver þau mál sem stjórn telur þörf á að 

ræða. Fundargerðir starfskjaranefndar skulu aðgengilegar stjórn OR á heimasvæði stjórnarinnar. 

5.5. Formanni starfskjaranefndar ber að kalla saman fund ef einhver starfskjaranefndarmaður eða stjórn OR krefst 

þess. 

5.6. Til fundar í starfskjaranefnd skal boða með minnst þriggja daga fyrirvara. Hægt er að falla frá þeim fresti ef allir 

nefndarmenn eru samþykkir því. Fundarboð skal að jafnaði vera skriflegt og skal í því greina dagskrá. Öll gögn 

nefndarinnar skulu aðgengileg á heimasvæði hennar. 

5.7. Starfskjaranefnd er ákvörðunarbær þegar meirihluti sækir fund, enda hafi fundurinn verið réttilega boðaður. 

Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir nefndarmenn hafi haft tök á því að fjalla um málið. Einfaldur 

meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum sem koma til kasta starfskjaranefndarinnar. 
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5.8. Formaður starfskjaranefndar skal sjá til þess að haldin sé gerðabók um það sem gerist á fundum nefndarinnar 

og um ákvarðanir sem teknar eru. Í fundargerðarbók skal að minnsta kosti skrá eftirfarandi: 

a. Hvar og hvenær fundurinn er haldinn. 

b. Hverjir sitja fundinn og hver stýrir honum. 

c. Dagskrá fundarins. 

d. Stutta skýrslu um umræður á fundinum og hvaða ákvarðanir hafa verið teknar. 

e. Hvenær og hvar næsti fundur verður haldinn. 

f. Hver hafi ritað fundargerðina. 

5.9. Fundargerð skal undirrituð af þeim er fund sitja og telst hún þá full sönnun þess sem gerst hefur á fundinum. 

Starfskjaranefndarmenn sem ekki voru viðstaddir þann fund sem fundargerð tekur til skulu staðfesta að þeir hafi 
kynnt sér fundargerðina með undirritun sinni. Sé fundargerð ekki frágengin í lok fundar skal hún borin upp til 
samþykktar í upphafi næsta fundar. 
5.10. Starfskjaranefndarmenn eða aðrir sem sitja fundi hennar eiga rétt á að fá álit sitt bókað í gerðarbókina. 

6.gr. Ábyrgð starfskjaranefndar 
6.1. Starfskjaranefndin ber ábyrgð á þeim hlutverkum og verkefnum sem stjórn OR hefur ákveðið en endanleg 

ábyrgð á störfum nefndarinnar er í höndum stjórnar fyrirtækisins í samræmi við eðli máls. 

6.2. Nefndarmenn skulu leggja sig fram um að viðhalda óhæði sínu að því er varðar greiningu, ákvarðanatöku og 

aðgerðir við allar aðstæður. Segi nefndarmaður starfi sínu lausu skal hann skýra frá því skriflega til stjórnar eða 

starfskjaranefndar. 

6.3. Starfskjaraefndarmaður er í störfum sínum einungis bundinn af faglegri dómgreind sinni en ekki fyrirmælum 

stjórnar, skoðunum stjórnenda eða öðrum þáttum. 

6.4. Á starfskjaranefndarmönnum hvílir þagnarskylda um málefni fyrirtækisins, hagi viðskiptavina þess og önnur 

atriði sem leynt skulu fara samkvæmt samþykktum fyrirtækisins, lögum eða eðli máls, nema um sé að ræða málefni 

sem stjórnin ákveður að gera opinber eða slíkt leiðir af ákvæðum laga um Orkuveitu Reykjavíkur eða samþykktum 

fyrirtækisins. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi. 

Starfskjaranefndarmaður skal varðveita með tryggilegum hætti öll gögn sem hann fær afhent til að gegna starfi sínu. 
6.5. Um ábyrgð, vald og störf starfskjaranefndar fyrirtækisins fer að öðru leyti samkvæmt lögum um Orkuveitu 

Reykjavíkur, öðrum almennum lögum og samþykktum fyrirtækisins í samræmi við eðli máls. 

7.gr. Um setningu og breytingu starfsreglna starfskjaranefndar  
7.1. Starfskjaranefndarmenn skulu, við setningu starfsreglna þessara, undirrita frumrit starfsreglnanna. Frumrit 

starfsreglna þessara, með áorðnum breytingum ef við á, skal jafnan vera til staðar í fundargerðarbók nefndarinnar.  

7.2. Einungis stjórn fyrirtækisins getur samþykkt endanlega breytingar á starfsreglum þessum. Til breytinga á 

starfsreglunum þarf samþykki einfalds meirihluta stjórnar. Ef stjórnin samþykkir breytingar á starfsreglunum skulu 

starfskjaranefndarmenn undirrita frumrit af reglunum svo breyttum. Nýjum starfskjaranefndarmönnum skulu kynntar 

starfsreglurnar og skulu þeir undirrita frumrit þeirra því til staðfestu.  

7.3. Starfskjaranefnd skal fara yfir og endurmeta árlega hvort reglur nefndarinnar séu fullnægjandi.  

7.4. Telji starfskjaranefnd að breyta þurfi starfsreglunum skal hún senda beiðni um breytinguna til stjórnar. 

Starfskjaranefndin skal einnig koma með tillögur til stjórnar vegna mála innan verksviðs nefndarinnar sem athygli 

hennar hefur verið vakin á og nefndin telur að gefi tilefni til umfjöllunar stjórnar. 

Þannig samþykkt á stjórnarfundi Orkuveitu Reykjavíkur, hinn 5. apríl 2013.  
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1. Tilgangur og umfang 

 
Að lýsa ferli við móttöku nýrra stjórnarmanna eftir að stjórn hefur verið skipuð og um lok stjórnarsetu. 

2. Móttaka nýrra stjórnarmanna 

 

 Undirbúningur móttöku 

 

...  
 
Þegar tilkynning berst frá eigendum OR um skipan stjórnar undirbýr ritari stjórnar … trúnaðaryfirlýsingu og 
kynningargögn.   

 

 Móttaka  

 
Á kynningarfundi fyrir nýja stjórnarmenn undirrita þeir trúnaðaryfirlýsingu og fá nánari kynningu  sbr. liður 2.3.  
 
Ritari stjórnar lætur stofna aðgang að stjórnarfundargátt eftir að trúnaðaryfirlýsing hefur verið útbúin og skipuleggur 
aðgang að gáttinni. 
 

 Kynning  

 
Forstjóri tryggir að stjórnarmenn fái kynningu á starfsemi og stjórnarháttum OR og samstæðunnar. Í því felst m.a. að 
kynna þeim eftirfarandi: 

• Helstu lög og reglugerðir sem um starfsemina gilda, 

• sameignarsamning fyrirtækisins, 

• eigendastefnu þess,  

• starfsreglur stjórnar OR,   

• starfsáætlun stjórnar OR,  

• starfsemi dótturfélaga, 

• stefnumörkun samstæðu OR,  

• stöðu þeirra sem innherja, sbr. lög nr. 108/2007 og  

• allt annað sem tryggir að stjórnarmenn geti gert sér glögga grein fyrir starfsemi fyrirtækisins og stöðu þess.  
 

Stjórnarmenn skulu eftir atvikum staðfesta með áritun sinni að þeir hafi kynnt sér framangreind skjöl. 
 

 Búnaður  

 
Forstjóri sér um að útvega þann búnað sem samþykkt er að stjórnarmenn fái til umráða vegna starfa sinna. 
 

 Undirbúningur móttöku 

 
Forstjóri OR  tryggir að gengið sé frá skráningu í greiðslukerfi. 

 

3. Við lok stjórnarsetu 
 
Við lok stjórnarsetu skila stjórnarmenn þeim búnaði sem þeir hafa haft til umráða sbr. liður 4.  Ritari stjórnar sér til 
þess að aðgangi að stjórnarfundargátt sé lokað. 

 



 STJÓRN   
 FORMAÐUR STJÓRNAR 
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1. Tilgangur og umfang 
 
Að lýsa tilnefningu formanns stjórnar OR og helstu verkefnum sem …hann ber ábyrgð á.  

 

2. Tilnefning formanns stjórnar 

 
Borgarstjórn Reykjavíkur kýs formann stjórnar úr hópi fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur sef. 
Formaður stjórnar OR skal ekki taka að sér önnur störf fyrir félagið en þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem 
stjórnarformanns, að undanskildum einstökum verkefnum sem stjórnin felur honum að vinna fyrir sig. 
 

 Verkefni formanns stjórnar OR1 

 
Formaður stjórnar ber ábyrgð á því að stjórnin gegni hlutverki sínu með skilvirkum og skipulögðum hætti. Hann boðar 
til stjórnarfunda og útbýr dagskrá í samráði við forstjóra fyrirtækisins og ritara stjórnar. Hann stýrir fundum stjórnar og 
tryggir að nægur tími sé gefinn til umræðna og ákvarðanatöku. Þá skal hann jafnframt stuðla að virkri þátttöku allra 
stjórnarmanna í umræðu og ákvarðanatöku.  
 
Formaður stjórnar: 

• Sýnir frumkvæði og fagmennsku í starfi og ber hann meginábyrgð á að verklag stjórnar sé í samræmi við lög, 
reglur og góða stjórnarhætti …  og að henni séu búnar viðeigandi starfsaðstæður. Honum ber að halda öllum 
stjórnarmönnum upplýstum um málefni sem tengjast fyrirtækinu.  

• Tryggir að stjórnin uppfæri, með reglubundnum hætti, þekkingu sína á félaginu og rekstri þess, ásamt því að 
tryggja að stjórnin fái almennt í störfum sínum nákvæmar og skýrar upplýsingar og gögn til að hún geti sinnt 
starfi sínu. 

• Leitast við að stjórnarmenn fái viðeigandi leiðsögn um helstu þætti er varða stjórnarsetu í fyrirtækjum, t.a.m. 
um lögbundnar skyldur þeirra og ábyrgð, eða að stjórnarmenn sæki námskeið um þetta efni. 

• Ber ábyrgð á samskiptum stjórnar við hluthafa félagsins og að upplýsa stjórnina um sjónarmið hluthafa. 

• Stjórnarformaður hvetur til virkra skoðanaskipta innan stjórnar sem og á milli stjórnar og daglegra stjórnenda 
félagsins. 

• Tryggir að starfsreglur stjórnar séu teknar til skoðunar að loknum aðalfundi hvers árs, m.t.t. hugsanlegra 
breytinga.  

• Tryggir að stjórnin meti árlega störf sín og undirnefnda. 
 
 
 

 
1 Stuðst er við Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq OMX Iceland ehf. og Samtökum 
atvinnulífsins og rit KMPG Handbók stjórnarmanna.  

http://www.vi.is/files/2012.03.08-Stjornarhaettir-NET_127435363.pdf
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1. Tilgangur og umfang 
 
Að lýsa hlutverki ritara stjórnar og tilnefningu hans. 

 

2. Ráðning ritara stjórnar  

 
Stjórn ræður sér ritara úr starfsliði móðurfélagsins. Ritari stjórnar skal hafa þekkingu og yfirsýn yfir lög og reglur sem 
gilda um fyrirtækið og dótturfélög þess og …starfsemi þeirra. Einnig skal ritari hafa góða þekkingu á góðum 
stjórnarháttum.  
 

 Helstu verkefni ritara stjórnar 

 
Ritari sér um að boða fundi í samráði við stjórnarformann og forstjóra og í samræmi við starfsáætlun stjórnar.  
 
Ritari skal aðstoða stjórn við að útbúa og uppfæra starfsreglur stjórnar og útbúa drög að starfsáætlun stjórnar og 
fundardagskrá í samráði við stjórnarformann og forstjóra.  
 
Ritari sér til þess að fundargögn séu gerð aðgengileg stjórnarmönnum tímanlega fyrir stjórnarfundi og að þau séu 
vistuð með viðeigandi hætti. 
 
Ritari skal rita fundargerð um það sem gerist á stjórnarfundum og um ákvarðanir stjórnar.  
 
Ritari fylgist með að stjórnin starfi í samræmi við lög og reglur sem gilda um fyrirtækið og dótturfélög þess og innri 
starfsemi þeirra og er ráðgjafi hennar í þeim efnum. 
 

Í þeim tilvikum sem tillaga stjórnar skal hljóta samþykkis eigenda, skal ritari stjórnar sjá til þess að erindið berist til 

eigenda og fylgja því eftir. 

 

Ritari skal vera ráðgjafi stjórnar um góða stjórnarhætti.   
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1. Tilgangur og umfang 

 
Að lýsa fyrirkomulagi við boðun stjórnarfunda OR.  

 

2. Boðun stjórnarfunda 

 
 Fundarboð skal vera skriflegt og tilgreina fundarstað, fundartíma og dagskrá fundarins. 

 
 Tíðni stjórnarfunda 

 
Stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir mánaðarlega í samræmi við starfsáætlun stjórnar, eða þegar stjórnarformaður 
ákveður. Stjórnarformanni ber að kalla saman stjórnarfund ef einhver stjórnarmanna, forstjóri eða endurskoðandi krefst 
þess.  Stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir í húsnæði fyrirtækisins.   
 

 Fyrirvari við fundarboð 

 
Til stjórnarfundar skal boða með minnst þriggja daga fyrirvara með tölvupósti á tölvupóstfang sem stjórnarmaður gefur 
upp, en að auki má boða til stjórnarfunda með bréfi eða símleiðis. Stjórnarformaður getur þó ákveðið skemmri frest 
telji hann það óhjákvæmilegt vegna sérstakra aðstæðna. Dagskrá stjórnarfundar og helstu gögn skulu vera aðgengileg 
stjórnarmönnum með tveggja daga fyrirvara.  
 
… 
 

 Forföll stjórnarmanna 

 
Við forföll aðalmanns á stjórnarfundi skal kallaður til varamaður, sem tilnefndur er af viðkomandi eiganda. Í tilviki 
Reykjavíkurborgar skal aðalmaður tilnefna þann varamann sem koma skal í hans stað.  

 
 Undirbúningur dagskrármála 

 

Forstjóri ber ábyrgð á undirbúningi stjórnarfunda. Stjórnarmenn, forstjóri og aðrir sem starfa í umboði stjórnar hafa 
heimild til að leggja fram dagskrármál á stjórnarfundum. Dagskrármál skulu berast ritara stjórnar fimm dögum fyrir fund 
hið skemmsta. Tillögur til stjórnar ásamt greinargerð skulu settar fram á þar til gerðu eyðublaði í rekstrarhandbók. 

 

 Ákvarðanir milli stjórnarfunda 

 
Nú telur formaður ekki stætt á því vegna sérstakra aðstæðna að bíða þess að haldinn verði stjórnarfundur og getur 
hann þá tekið ákvörðun um símafund stjórnar eða að málefnið verði kynnt stjórnarmönnum rafrænt og haldin verði 
rafræn atkvæðagreiðsla meðal stjórnarmanna, t.d. með tölvupósti. Ákvarðanir sem þannig eru teknar skulu lagðar fyrir 
næsta stjórnarfund til staðfestingar. 

 
 Ákvörðun um næsta stjórnarfund 

 
Í lok hvers stjórnarfundar skal að jafnaði tekin ákvörðun um hvenær næsti stjórnarfundur skuli haldinn. 

http://vefir.or.is/handbok/leit/Pages/results.aspx?k=VLP%2D105
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1. Tilgangur og umfang 
 
Að lýsa ritun og frágangi fundargerða stjórnar.  

 

2. Fundargerðir og fundargerðarbók 

 

Haldnar skulu fundargerðir um það sem gerist á stjórnarfundum og um ákvarðanir stjórnar. Fundargerðir skulu 
vistaðar í skjalavistunarkerfi OR og vera aðgengilegar stjórn þar. …   

 
Í fundargerðarbók skal skrá eftirfarandi:  

• Hvar og hvenær fundurinn er haldinn. 

• Númer stjórnarfundar. 

• Hverjir sitja fundinn og hver stýri honum. 

• Dagskrá fundarins. 

• Fundargögn sem voru afhent eða sýnd á fundinum. 

• Fyrirspurnir stjórnarmanna, sem lagðar eru fram á fundinum.  

• Stutta skýrslu um umræður á fundum og hvaða ákvarðanir hafa verið teknar. 

• Hvort og hvenær utanaðkomandi aðilar koma inn á fundi og hvenær þeir fara út af fundinum. 

• Hvenær og hvar næsti stjórnarfundur verður haldinn. 

• Hver hafi ritað fundargerðina. 

 

 Bókanir 

 
Stjórnarmaður eða forstjóri eiga rétt á að koma afstöðu sinni á framfæri með stuttri bókun í gerðarbók. Bókun skal 
lögð fram áður en fundi er slitið. 
 

  Frágangur fundargerða  

 
Fundargerð skal undirrituð af þeim er fund sitja.  Fundargerðir… teljast full sönnun á því sem gerst hefur á 
stjórnarfundum.  Stjórnarmenn sem ekki voru viðstaddir þann stjórnarfund sem fundargerð tekur til skulu staðfesta að 
þeir hafi kynnt sér fundargerðina með undirritun sinni. 
 
Fundargerð skal borin upp til samþykktar í upphafi næsta reglulega fundar.   
 
Í kjölfar fundar skulu drögu að fundargerð send stjórn til rýni. Berist ekki athugasemdir skal óstaðfest fundargerð  … 
vera opinber… og …birt á vef fyrirtækisins. Staðfestar fundargerðir…skulu sendar eigendum innan 5 daga frá 
undirritun sé því komið við.  

 
 

 

 

 



  STJÓRN   
ÁKVARÐANIR SEM HLJÓTA SKULU SAMÞYKKI 

EIGENDA 

 
VLP-135-6.0 

 

Ábyrgð: Elín Smáradóttir Dags. 25.10.2019  1 af 1 
 

 

1. Tilgangur og umfang 

 
Að lýsa fyrirkomulagi við ákvarðanatöku sem hljóta þarf samþykki eigenda Orkuveitu Reykjavíkur.   
 
1.1 Skuldbindingar 
 
Samkvæmt eigendastefnu skal stjórn vísa ákvörðunum um eftirfarandi málefni til eigenda Orkuveitu Reykjavíkur sef.: 
 

• Nýjar skuldbindingar: Fari fjárhæð einstakra nýrra skuldbindinga Orkuveitu Reykjavíkur yfir 5% af bókfærðu 
eigin fé samkvæmt síðasta ársreikningi eða árshlutareikning skal viðkomandi skuldbinding lögð fyrir eigendur 
til samþykktar áður en til hennar er stofnað. 

• Óvenjulegar og stefnumarkandi ákvarðanir ásamt áhættumati til að gera eigendum kleift að meta þær í 
samræmi við hlutverk sitt sem ábyrgðaraðila. 

o Í hverju tilviki metur stjórn OR hvort ákvörðun sé svo óvenjuleg eða stefnumarkandi að henni skuli 
vísað til eigenda. 

• Áform um virkjanir eða aðra nýtingu auðlinda á óröskuðum svæðum, sem og þær framkvæmdir, sem krefjast 
mats á umhverfisáhrifum, hvort sem svæðin eru í eigu Orkuveitu Reykjavíkur eða annarra, teljast til 
veigamikilla og stefnumarkandi ákvarðana og skulu því koma til kasta eigenda. 

 
1.2 Fyrirvari við samþykki 
 
Þegar tillaga að ákvörðun, sem hljóta skal samþykki eigenda, er lögð fyrir stjórn skal þess sérstaklega getið í 
tillögunni sjálfri að samþykkt hennar sé með fyrirvara um samþykki eigenda, sbr. ákvæði eigendastefnu. Í 
greinargerð með tillögunni skal skýrt af hverju ákvörðunin er háð samþykki eigenda. 
 
1.3 Áhættumat 

 
Sé ákvörðun óvenjuleg eða stefnumarkandi ber að framkvæma áhættumat og láta það fylgja tillögu og greinargerð til 
stjórnar og í framhaldinu erindi til eigenda. 
 
1.4 Ósk um samþykki eigenda 
 
Þegar stjórn hefur fjallað um tillögu, sem hljóta skal samþykki eigenda, skal ritari stjórnar senda öllum handhöfum 
eigendavalds erindi og óska þess að málið verði tekið fyrir á vettvangi borgar-, bæjar- eða byggðaráða, eftir atvikum 
–stjórna, eins fljótt og verða má. Erindi til eigenda skulu vistuð með gögnum stjórnar. 
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1. Inngangur 

 
Þegar stjórn tekur ákvarðanir … sem hafa mikil áhrif á starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur er mikilvægt að vanda 
undirbúning eins og kostur er. Í greinargerð með tillögum til stjórnar skal varpa ljósi á öll þau atriði sem skipta máli 
við ákvarðanatökuna s.s. um ástæður, forsögu, og helstu þætti sem skipta máli. Einnig skal taka afstöðu og varpað 
ljósi á þau atriði sem gerð er grein fyrir hér að neðan og eru dæmi um það sem kann að þurfa að huga að1: 
 
1.1 Núverandi starfsemi og stefnumótun félagsins 
 

• Samræmist tillagan núvarandi starfsemi og stefnumótun félagsins? 
• Ef ekki 

o Af hverju er verið að leggja fram þessa tillögu ef hún er ekki þáttur í núverandi starfsemi eða 
stefnumótun félagsins? 

o Er búið að meta hvaða áhrif / áhættur og tækifæri það hefur að fara nýjar leiðir? 
o Á stefnumótunin enn við starfsemi félagsins? 
o Er ástæða til að endurmeta stefnumótun félagsins í samræmi við tillöguna? 

 
1.2 Verðmætasköpun 
 

• Kemur skýrt fram í tillögunni hver fjárhagsleg útkoma eða önnur áhrif eru? 
• Hafa viðeigandi gögn verið lögð fram sem sýna áhrif á rekstur og sjóðsstreymi? 
• Er gert ráð fyrir að uppfæra rekstraráætlun í samræmi við tillöguna? 

 
1.3 Viðskiptavinir 
 

• Er búið að meta hvaða áhrif ákvörðunin er talin hafa á viðskiptavini? 
 

1.4 Fjárhagsleg atriði 
 

• Liggur skýrt fyrir hvaða kostnað tillagan hefur í för með sér? 
• Hafa viðeigandi gögn verið lögð fram sem sýna áhrif á rekstur og sjóðsstreymi? 
• Er gert ráð fyrir að uppfæra rekstraráætlun í samræmi við tillöguna? 

 
1.5 Fastafjármunir og starfsfólk 
 

• Krefst tillagan aukinna fjárfestinga í fastafjármunum? 
• Er nægilegur mannafli og þekking innan félagsins til að framfylgja tillögunni? 
• Hvaða áhrif hefur tillagan á annað, t.d. tölvukerfi og húsnæði? 

 
1.6 Umhverfismál 

 
• Er tillagan í samræmi við umhverfisstefnu fyrirtækisins? 
• Samræmist tillagan umhverfismælikvörðum? 
• Þarfnast tillagan mats á umhverfisáhrifum? 
• Hefur tillagan verið áhættumetin út frá umhverfissjónarmiðum? 
• Er þörf á viðbragðsáætlun út frá umhverfissjónarmiðum? 

 
1.7 Starfsumhverfið 
 

• Krefst tillagan opinbers leyfis eða breytinga á gildandi leyfi, t.d. starfsleyfi? 
• Er þörf á vottun vegna tillögunnar? 
• Varðar tillagan samkeppnissjónarmið? 
• Krefst tillagan samþykkis eða tilkynningar til stjórnvalda eða Kauphallar? 
• Varðar tillagan upplýsingar sem bera þarf undir regluvörð? 

 
1.8 Samþykki frá eigendum OR, sbr. eigendastefnu 
 

• Varðar tillagan óvenjulega eða stefnumarkandi ákvörðun? 
• Eru upphæðir sem um ræðir það háar að krafist er samþykkis frá eigendum OR? 
• Krefst tillagan mats á umhverfisáhrifum? 

 
  

 
1  Stuðst er við rit KMPG Handbók stjórnarmanna. 2. útgáfa. Rétt er að hafa í huga að þetta er ekki tæmandi talning og einnig að ekki eiga allir 
punktar við í öllum tilvikum.  



STJÓRN   
 GÁTLISTI VIÐ ÁKVARÐANATÖKU 

 
LBP-100-5.0 

 

Ábyrgð: Elín Smáradóttir Dags. 25.10.201922.10.2019  2 af 2 
 

 

1.9 Áhættumat 
 

• Er búið að greina þá áhættu sem tillagan hefur í för með sér? 
• Hafa aðrir möguleikar í stöðunni verið kannaðir? 
• Samræmist tillagan áhættustefnu félagsins? 
• Er ljóst hvort tillagan samræmist lögum, reglugerðum og leiðbeiningum stjórnvalda? 
• Liggur fyrir greining á kostum og göllum við tillöguna? 
• Hvaða afleiðingar hefur það í för með sér að samþykkja ekki tillöguna? 

 
1.10 Ófyrirséðir atburðir 
 

• Gerir tillagan ráð fyrir ófyrirséðum atburðum? 
 

1.11 Hagsmunaaðilar 
 

• Hvaða áhrif hefur tillagan á hagsmunaaðila, t.d. hluthafa, starfsfólk, viðskiptavini, birgja, lánardrottna og 
samfélag? 

• Hvernig verður tillagan kynnt hagsmunaaðilum? 
• Hvernig verður tekið á óánægjuröddum? 

 
1.12 Viðskiptasiðferði 
 

• Samræmist tillagan gildum félagsins? 
• Hvaða áhrif mun fjölmiðlaumfjöllun um tillöguna hafa á ímynd félagsins og stjórnarmanna persónulega? 
• Er tillagan í samræmi við samfélagslega ábyrgð félagsins? 

 
1.13 Sjálfstæð sérfræðiráðgjöf 
 

• Er ástæða til að fá álit lögfræðings, annarra sjálfstæðra sérfræðinga, láta fara fram mat eða 
áreiðanleikakönnun? 
 

1.14 Eftirfylgni og eftirlit 
 

• Hver mun bera ábyrgð á framkvæmd tillögunnar? 
• Mun stjórn fá reglulega skýrslu um framvindu mála? 
• Hvernig á að fylgjast með og mæla þá verðmætasköpun sem tillagan á að hafa í för með sér? 
• Er þörf á að endurmeta framkvæmdina og þá hvenær? 

 



   STJÓRN   
UPPLÝSINGAGJÖF FORSTJÓRA TIL STJÓRNAR 

 
VLP-145-5.0 

 

Ábyrgð: Elín Smáradóttir Dags. 25.10.2019  1 af 1 
 

 

1. Tilgangur og umfang 

 
Að lýsa upplýsingagjöf forstjóra OR til stjórnar um málefni félagsins. 
 
Forstjóri OR skal upplýsa stjórn reglulega um málefni félagsins. Upplýsingar skulu að meginstefnu lagðar fram í 
skýrslu forstjóra á stjórnarfundum, en þó skal forstjóri upplýsa stjórn á milli funda ef upp koma málefni sem ekki þola 
bið.  
 
1.1 Fjárhagslegar upplýsingar 

 
Mánaðarlega skulu lykiltölur úr rekstri félagsins lagðar fram og upplýst hvernig rekstur síðasta mánaðar samræmist 
áætlunum ársins. Þá skal lögð fram áhættuskýrsla, er sýni stöðu mælikvarða í áhættustefnu. 
 
Ársfjórðungslega skal gerð grein fyrir útkomu árshlutauppgjöra OR. 
 
Árlega skal gerð grein fyrir fjárhagsáætlun OR og dótturfélaga fyrir næsta ár. Á framlögðum ársreikningi samstæðu 
OR skal gerð grein fyrir uppgjöri hvers dótturfélags, auk uppgjörs móðurfélags.  
 
1.2  Staða mælikvarða 

 
Staða umhverfis- og auðlindamælikvarða skal einnig lögð fram mánaðarlega.  
Gerð skal grein fyrir stöðu annarra mælikvarða eftir því sem þeir liggja fyrir. 
 
1.3 Frávik 

  
Forstjóri skal upplýsa stjórn sérstaklega ef meiriháttar frávik verða t.d. frá kostnaðaráætlunum fjárfestinga.  

 
 
 
 

 
 
 



  STJÓRN   
UPPLÝSINGAGJÖF UM MÁLEFNI DÓTTURFÉLAGA 

 
VLP-150-5.0 

 

Ábyrgð: Elín Smáradóttir Dags. 25.10.2019  1 af 1 
 

 

1. Tilgangur og umfang 

 
Að lýsa upplýsingagjöf um málefni dótturfélaga. 
 
Forstjóri OR, sem handhafi hlutafjár í dótturfélögum OR, skal upplýsa stjórn reglulega um málefni dótturfélaga. 
Upplýsingar skulu að meginstefnu lagðar fram í skýrslu forstjóra á stjórnarfundum, en þó skal forstjóri upplýsa stjórn 
á milli funda ef upp koma málefni sem ekki þola bið.  
 
1.1 Fjárhagslegar upplýsingar 
 
Mánaðarlega skulu lykiltölur úr rekstri hvers dótturfélags lagðar fram og upplýst hvernig rekstur síðasta mánaðar 
samræmist áætlunum ársins. Þá skal lögð fram áhættuskýrsla, er sýni stöðu mælikvarða í áhættustefnu, brotin niður 
á einstök dótturfélög. 
 
Ársfjórðungslega skal gerð grein fyrir útkomu  árshlutauppgjöra OR og dótturfélaga. 
 
Árlega skal gerð grein fyrir fjárhagsáætlun OR og dótturfélaga fyrir næsta ár. Í tilvikum dótturfélaga skal það gert 
þegar áætlunin hefur verið afgreidd af stjórn viðkomandi dótturfélags. Á framlögðum ársreikningi samstæðu OR skal 
gerð grein fyrir uppgjöri hvers dótturfélags, auk uppgjörs móðurfélags.  
 
1.2 Staða mælikvarða 
 
Staða umhverfis- og auðlindamælikvarða OR og dótturfélaga, eftir því sem við á, skal einnig lögð fram mánaðarlega.  
Gerð skal grein fyrir stöðu annarra mælikvarða eftir því sem þeir liggja fyrir. 
 
1.3 Fundargerðir stjórna dótturfélaga, minnisblöð og fundargerðir hluthafafunda 

 
Fundargerðir stjórna dótturfélaga ásamt minnisblöðum framkvæmdastjóra og fundargerðir hluthafafunda dótturfélaga 
skulu gerðar aðgengilegar stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. 

 



    
STJÓRN   

 UNDIRNEFNDIR 

 
HLP-110-5.0 

 

Ábyrgð: Elín Smáradóttir Dags. 25.10.2019  1 af 1 
 

 

 

1. Tilgangur og umfang 

 
Að lýsa hlutverki undirnefnda stjórnar.  

 

2. Undirnefndir 

 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur getur í sérstökum tilvikum falið einstökum stjórnarmönnum, einum eða fleirum, tiltekin 
mál til athugunar og undirbúnings afgreiðslu á stjórnarfundi. Í sama tilgangi getur stjórn sett tímabundið á laggirnar 
undirnefndir sem falin eru tiltekin mál til athugunar og undirbúnings afgreiðslu á stjórnarfundi. 
 

 Ákvörðun varðandi þóknun 

 
Í ákvörðun stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur um að setja á laggirnar undirnefnd skal ákveðið hvort þóknun skuli greidd 
og þá með hvaða hætti hún skuli ákvörðuð. 
 

  Formaður undirnefndar 

 
Undirnefnd stjórnar kýs sér formann sem stýrir fundum nefndar og kemur fram fyrir hönd hennar gagnvart stjórn og 
forstjóra. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur getur ákveðið að nefnd setji sér starfsreglur sem skuli staðfestar af stjórn. 
 

 Fundargerðir undirnefndar 

 

Undirnefnd stjórnar skal halda gerðabók um það sem gerist á fundum nefndarinnar og um ákvarðanir hennar. 
Fundargerðir nefndarinnar skulu í kjölfar funda sendar stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og forstjóra. Að öðru leyti skal farið 
að reglum þessum eftir því sem við á. 

 

… 
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1 Inngangur 

 Ár hvert er skrifuð skýrsla um framfylgd eigendastefnu OR. Til samræmis við ákvæði í 

sameignarsamningi er henni skilað til eigenda á fundi þeirra í nóvember. Tilgangur skýrslunnar er 

að upplýsa eigendur um það með hvaða hætti stefnu þeirra er framfylgt innan samstæðu OR. 

Eigendastefna ásamt skýrslu um framfylgd hennar eru almenningi aðgengilegar á heimasíðu OR. 

 

2 Stjórn og eigendur 

Í sameignarsamningi eigenda Orkuveitu Reykjavíkur (OR) segir að þeir skuli marka fyrirtækinu og 

dótturfélögum þess stefnu um tilgang og markmið rekstursins, rekstrarform, starfshætti og 

arðgreiðslur. Það er með skýrri eigendastefnu sem eigendur leitast við að skýra hlutverk sitt og 

ábyrgð samhliða því að tryggja þátttöku sína í ákvörðunum um mikilvæg málefni og stefnumótun. 

Með þessu móti á eigendastefnan að tryggja lýðræðislega, faglega, gagnsæja og skilvirka stjórnun 

fyrirtækisins.  

Stjórn OR fer með málefni fyrirtækisins milli eigendafunda og hefur eftirlit með að stefna 

fyrirtækisins, skipulag þess og rekstur sé í réttu og góðu horfi og í samræmi við stefnu eigenda. 

Skýrsla um framfylgd eigendastefnu, sem kveðið er á um í sameignarsamningi að skuli skilað á 

eigendafundi, er lykillinn að því að eigendur viti að í reynd sé verið að vinna að markvissri 

innleiðingu stefnu þeirra.  

 

3 Leiðarljós 

Eigendastefna Orkuveitu Reykjavíkur er í heild sinni leiðarljós allrar starfsemi og stefnumiðaðrar 

stjórnunar innan samstæðunnar. Eigendastefnan kveður í reynd á um að stefnumörkun 

dótturfélaga skuli vera í samræmi við stefnumörkun móðurfélags og að teknu tillit til þeirrar 

stefnumörkunar sem eigendastefna tilgreinir.  

 

 

Mynd 1. Stefnumótun í samstæðu OR tekur mið af eigendastefnu.  
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Í eigendastefnu segir aukinheldur að í starfsemi fyrirtækisins skuli áhersla lögð á virðingu gagnvart 

umhverfinu, ábyrga nýtingu auðlinda og ábyrga nýtingu fjármuna. Einnig að OR komi fram af 

heilindum og trausti og ræki samfélagslega ábyrgð í starfsemi sinni. Fyrirtækið beri hag 

samfélagsins fyrir brjósti og umgangist náttúruna, auðlindir og viðskiptavini af virðingu. Eigendur 

OR vilja að litið verði til fyrirtækisins sem trausts samstarfsaðila, sem eftirsóknarvert sé að starfa 

fyrir og með og að það gegni veigamiklu hlutverki í samfélaginu. 

 

4 Hlutverk og kjarnastarfsemi 

Kjarnastarfsemi Orkuveitu Reykjavíkur er lýst í lögum, sameignarsamningi og eigendastefnu. 

Kjarnastarfsemin eru þau verkefni sem fyrirtækinu er falið að sinna. Í eigendastefnu hafa eigendur 

enn fremur útfært hlutverk OR sem snýr að megintilgangi starfsemi þess. Hlutverkið svarar í reynd 

því af hverju fyrirtækið er til staðar í samfélaginu. Stjórn OR hefur svo mótað því framtíðarsýn sem 

lýsir því hvert fyrirtækið ætlar sér og stefnu varðandi það hvernig ætlunin er að ná sýninni. Þá hafa 

stjórnendur og starfsfólk samstæðunnar mótað þau gildi sem eru leiðarljós þess hvernig starfað er 

innan samstæðunnar og sem móta starfsumhverfi og fyrirtækjamenningu. Stefnumótun í 

samstæðunni byggir á grunni gildanna; framsýni, hagsýni og heiðarleika.  

 

 

Mynd 2. Framtíðarsýn, hlutverk og gildi OR samstæðunnar.  

 

5 Stjórnhættir og stefna 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur fór í stefnumótunarvinnu á árinu 2019 með ytri ráðgjafa. Sú vinna 

skilaði þeirri niðurstöðu að núverandi heildarstefna fyrirtækisins stæðist vel tímans tönn og voru 

því ekki gerðar á henni breytingar. Myndræna framsetning heildarstefnu OR má sjá á mynd 3. 
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Mynd 3. Heildarstefna OR 

 

Út úr stefnumótunarvinnu stjórnar komu hins vegar tiltekin lykilverkefni sem stjórn vill að lögð verði 

áhersla á í samstæðunni (mynd 4). Sérhverju lykilverkefni hefur verið úthlutað og fer 

ábyrgðarmaður fyrir hverju þeirra. Á árinu hefur verið unnið að því að brjóta lykilverkefnin niður í 

áherslur og aðgerðir. Þessi vinna mun skila sér í stefnuáætlun samstæðunnar til næstu ára. 

 

Mynd 4. Lykilverkefni heildarstefnu OR. 
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Aðrar stefnur sem tilgreindar eru í eigendastefnu, svonefndar stuðningsstefnur, voru jafnframt 

rýndar á árinu. Það er til samræmis við fyrirkomulag stefnumiðaðra stjórnarhátta1 í samstæðunni. 

Tilgangur þess að rýna stefnu árlega er sá að vera vakandi fyrir hverjum þeim breytingum sem 

kunna að verða 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 hennar. Sérhverri 

stuðningsstefnu er stillt upp á starfsáætlun Stefnuráðs, stjórnar OR og dótturfélaga til árlegrar rýni. 

Ábyrgðaraðili hefur verið tilnefndur fyrir sérhverja stefnu og hefur hann þjónandi forystuhlutverki að 

gegna. Ábyrgðaraðili stefnu fylgir henni eftir frá móðurfélagi til dótturfélaga og styður innleiðingu 

hennar.  

 

Mynd 5. Rýni stefnu: árshringur.  

 

Nálgast má ítarlega lýsingu á stefnumiðuðum stjórnarháttum samstæðunnar annars vegar í skýrslu 

um framfylgd eigendastefnu frá árunum 20162, 20173 og 20184 og hins vegar tilviksrannsókn sem 

birtist í Tímariti um viðskipti og efnahagsmál undir lok ársins 20185. 

Lögð hefur verið áhersla á að breyta menningu OR á þann veg að innleiðing stefnu verði lögð að 

jöfnu við fjárhagslegan árangur. Í því skyni var árið 2016 tekið í notkun sérstakt Stefnubókhaldskerfi 

sem ætlað er að halda utan um þau stefnuverkefni sem í gangi eru hverju sinni. Hugsunin á bak 

við kerfið er sú að stefnuverkefni fái samskonar vettvang og fjárhagsbókhald. Þetta 

Stefnubókhaldskerfi gerir stjórn OR kleift að fylgjast með stefnuverkefnum í allri samstæðunni og 

styrkir þannig eftirlitshlutverk og yfirsýn. Fyrirkomulag stefnumiðaðra stjórnarhátta hefur verið 

skoðað af innri endurskoðun sem segir:  

 
1 Guðrún Erla Jónsdóttir. (2018). Framfylgd eigendastefnu 2018: Skýrsla til eigenda Orkuveitu 
Reykjavíkur. Reykjavík: Orkuveita Reykjavíkur 
2 Guðrún Erla Jónsdóttir. (2016). Skýrsla um framfylgd eigendastefnu OR á árinu 2016. Reykjavík: Orkuveita 

Reykjavíkur.  
3 Guðrún Erla Jónsdóttir. (2017). Skýrsla um framfylgd eigendastefnu OR á árinu 2017. Reykjavík: Orkuveita 

Reykjavíkur. 
4 Guðrún Erla Jónsdóttir. (2018). Framfylgd eigendastefnu 2018: Skýrsla til eigenda Orkuveitu Reykjavíkur. 
Reykjavík: Orkuveita Reykjavíkur. 
5 Runólfur Smári Steinþórsson, Guðrún Erla Jónsdóttir og Bjarni Snæbjörn Jónsson. (2018). Stefnumiðaðir 

stjórnarhættir: Dæmi frá Orkuveitu Reykjavíkur. Tímarit um viðskipti og efnahagsmál, 15(2). 

Ábyrgðaraðili 
stefnu

Stefna rýnd

Stefnuráð

Stjórn OR 

Stjórn 
dótturfélags
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„Stjórn OR og dótturfélaga og stjórnendur leiða eigendastefnuna markvisst í gegnum allar 

skipulagsheildir með heildarstefnu og útfærðum stuðningsstefnum sem sæta árlegri rýni á 

vettvangi stjórnar móðurfélagsins og stjórna dótturfélaganna. Þannig hefur verið lagður 

grunnur að stefnumiðaðri stjórnun innan samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur og sú 

heildarstefnumótun sem farið hefur fram er til þess fallin að styrkja eftirlitsumhverfi 

fyrirtækisins.”6  

 

Síðla árs 2019 var skipulagi móðurfélagsins breytt og endurspeglar breytingin enn frekar áherslur 

í grunnstoðum heildarstefnu OR þar sem Mannauður og menning er nú orðið sérstakt svið innan 

móðurfélagsins. Þannig styðja nú sérstök svið og málaflokkar við innleiðingu sérhverrar 

grunnstoðar heildarstefnunnar, til viðbótar við þær stuðningsstefnur sem mótaðar hafa verið til 

samræmis við ákvæði eigendastefnu.  

 

 

Tafla1. Yfirlit yfir grunnstoðir heildarstefnu OR ásamt þeim sviðum sem leiða innleiðingu.  

 

Málaflokkar sem ganga þvert á samstæðuna tilheyrðu áður „skrifstofu forstjóra“ en tilheyra nú 

„stjórnháttum og stefnu“. Breytingin endurspeglar ríka áherslu samstæðunnar á mikilvægi 

stefnumiðaðra stjórnarhátta. Stjórnhættir OR eiga enda samkvæmt eigendastefnu að tryggja 

fagmennsku, hagkvæmni, ráðdeild, gagnsæi og ábyrgð í rekstrinum. Þá voru nokkrir málaflokkar 

færðir inn á svið móðurfélagsins. Mynd 6 sýnir skipulag samstæðu OR eftir breytingar.  

 

 
6 Innri endurskoðun Orkuveitu Reykjavíkur. (2018). Vinnustaðamenning og mannauðsmál hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur. Sótt 17.10.2019 af https://www.or.is/um-or/frettir-og-tilkynningar/god-vinnustadarmenning-hja-or-
abendingar-um-urbaetur 
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Mynd 6. Skipulag samstæðu OR.  

 

Í ljósi áherslu eigendastefnu á góða stjórnarhætti fyrirtækisins voru á árinu fengnir ytri ráðgjafar til 

að leggja mat á þá. Það er gert með það fyrir augum að sækjast í kjölfarið eftir viðurkenningu sem 

„Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum“. Viðskiptaráð Íslands, Samtök Atvinnulífsins, 

Nasdaq OMX og Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti við Háskóla Íslands veita þessa 

viðurkenningu. Þá lét stjórn einnig gera ytri úttekt, eða ytra árangursmat á störfum sínum og fékk 

til þess KPMG. Hvort tveggja úttekt á stjórnarháttum samstæðunnar og árangursmat á störfum 

stjórnar er gert til að viðhalda góðum stjórnarháttum og efla þá enn frekar. Þá eru upplýsingar um 

stjórnarhætti OR birtar í ársreikningi og rafrænni ársskýrslu auk þess sem fundargerðir 

stjórnarfunda eru öllum aðgengilegar á vef fyrirtækisins. Það er og gert í ljósi ríkrar áherslu stjórnar 

á gagnsæi í störfum sínum. 

 

6 Samskipti og upplýsingagjöf 

Í eigendastefnu segir að Orkuveita Reykjavíkur skuli vera til fyrirmyndar um upplýsingagjöf til 

almennings. Upplýsingar um starfsemina skuli vera settar fram á þann hátt að almennir lesendur 

fái skýra sýn á hana. Í þessu skyni gefur OR hvert ár út ársskýrslu um starfsemi samstæðunnar. 

Markmið hennar er að auka gegnsæi í starfseminni og jafnframt að uppfylla opinberar kröfur um 

umhverfisbókhald og framtal ófjárhagslegra þátta samkvæmt ársreikningalögum. Ársskýrsla OR 

2018 er rafræn og gagnvirk samþætt skýrsla sem skráð er eftir alþjóðlegum viðmiðum sem þróuð 

hafa verið í samvinnu kauphalla og Sameinuðu þjóðanna, svokölluðum ESG viðmiðum. Þau ná til 
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umhverfisþátta, samfélagsþátta og stjórnhátta. Auk þess er fjármálakafli í skýrslunni og árið 2018 

var sérstök áhersla lögð á loftslagsmál og loftslagmarkmið samstæðunnar með því að draga þau 

út í sérstakan kafla. 

Í skýrslunni 2018 er í annað sinn að finna tilvísanir í Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um 

sjálfbæra þróun, þar sem það á við. Sá þáttur skýrslugerðarinnar er í þróun, samhliða 

forgangsröðun Heimsmarkmiðanna í stefnumótun OR. Í samræmi við alþjóðlegar áherslur í 

skýrslugerð af þessum toga er einnig horft til þess að greina betur frá áhættu í rekstri OR sem lúta 

að framtalsþáttunum í ESG-viðmiðunum. 

 

7 Ákvarðanir sem hljóta skulu samþykki eigenda 

Á árinu var í undirbúningi uppskipting Orku náttúrunnar, annars vegar í félag sem færir bækur sínar 

í bandaríkjadollar og hins vegar félag sem gerir upp tekjur í íslenskum krónum. Uppskiptingunni er 

ætlað að endurspegla rauntekjur og styðja áhættustýringu. Ákvörðun um uppskiptingu, það er 

stofnun nýs félags innan samstæðunnar, þarf samkvæmt sameignarsamningi samþykki 

eigendafundar og liggur tillaga þessa efnis fyrir reglubundnum eigendafundi í nóvember 2019.  

 

8 Lokaorð 

Það er tilgangur skýrslu um framfylgd eigendastefnu að upplýsa eigendur um það hvernig stefnu 

þeirra hefur verið framfylgt á yfirstandandi ári. Í þessari skýrslu er farið yfir það hvernig eigendur, 

með eigendastefnu, leitast við að skýra hlutverk sitt og ábyrgð samhliða því að tryggja þátttöku 

sína í mikilvægum ákvörðunum. Stjórn OR hefur eftirlit með að stefna fyrirtækisins, skipulag þess 

og rekstur sé í réttu og góðu horfi og í samræmi við stefnu eigenda. Eigendastefna OR er í heild 

sinni leiðarljós allrar starfsemi og stefnumiðaðrar stjórnunar innan samstæðunnar. Hlutverki og 

kjarnastarfsemi OR er lýst í eigendastefnu og stjórn OR hefur mótað fyrirtækinu framtíðarsýn og 

heildastefnu. Á árinu mótaði stjórn einnig tiltekin lykilverkefni sem hún vill að lögð verði áhersla á í 

samstæðunni. Lykilverkefnin birtast á stefnuáætlunum samstæðunnar til næstu ára. Þá var 

skipulagi samstæðunnar breytt á árinu og endurspeglar breytingin áherslur í grunnstoðum 

heildarstefnu OR. Í eigendastefnu er rík áhersla á samfélagslega ábyrgð, samskipti og 

upplýsingagjöf. Ársskýrsla OR 2018 er rafræn og gagnvirk samþætt skýrsla sem er öllum 

aðgengileg á vef OR. Þá voru ytri ráðgjafar voru fengnir til að leggja mat á stjórnarhætti og 

árangursmat stjórnar OR.  

Stjórn OR setur sér árlega starfsáætlun til samræmis við sameignarsamning og gerir þar ráð fyrir 

þeim verkefnum sem henni eru falið samkvæmt sameignarsamningi og eigendastefnu. Stjórn 

starfar til samræmis við starfsreglur sem eru í samræmi við lög um OR, sameignarsamning, 

eigendastefnu og siðareglur og taka mið af leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar 

eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq OMX Iceland ehf. og Samtökum atvinnulífsins7. Auk þess 

er stuðst við handbók stjórnarmanna sem útgefin er af KPMG8. Með starfsháttum stjórnar OR og 

starfsáætlun er framfylgd eigendastefnu, stöðug árvekni, ábyrgð og yfirsýn stjórnar í rekstri OR 

tryggð.   

 
7 Viðskiptaráð Íslands, Kauphöll Íslands og Samtök Atvinnulífsins. (2015). Stjórnarhættir fyrirtækja: Leiðbeiningar. 

Reykjavík: Prentmet. 
8 KPMG (2013). Handbók stjórnarmanna 2.útg. KPMG, Reykjavík.  
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Stjórnhættir og stefna

• Nýja Stefnubókhaldskerfið hefur verið áskorun 

- En við erum þátttakendur í að þróa það

- Er að taka á sig mjög spennandi mynd

- Aukin áhersla á mælikvarða 

• Lykilverkefni stjórnar OR taka á sig mynd Stefnuáætlunar til næstu 

ára.

2



Á árinu

• Kynningar á stefnumiðaðri stjórnun hjá OR
- Háskóli Íslands

- Háskólinn í Reykjavík

- Bold Strategy Summit
- Harpa september 2019

- Kaupmannahöfn júní 2020

• Kynningar á rannsókn um eigendastefnu
- „Ownership Strategy: A Governance Mechanism for Collective Action and Responsible 

Ownership”

- EURAM (European Academy of Management) júní 2019

- Háskóli Íslands 

• „Case study“ um OR í samvinnu við IESE Barcelona

• „Case study“ í samvinnu við Brightline Initiative og skrifað af Forbes

3



Framvinda 
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Heildarstefna OR
Stefnuáætlun málaflokka : 

14 stefnuverkefni 69% framvinda

2 stefnuverkefnum lokið: 

°Loftslagsmarkmið: flugferðir

°Innleiðing Heimsmarkmiða SÞ 

í rafræna ársskýrslu

Fjárhagslegur styrkur 

og hagkvæmni sem 

tryggir þjónustu í takt 

við þarfir samfélagsins

Virðing fyrir þörfum 

viðskiptavina og góð 

og örugg þjónusta

FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI

FRAMTÍÐARSÝN: 

Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að 

leiðarljósi

Eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer saman

Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt

Til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinnur að stöðugum umbótum

5 

stefnuverkefni

2 

stefnuverkefni

1 

stefnuverkefni

6

stefnuverkefni



Stefna Fjármála

Hagkvæmur rekstur og 

árangursríkt eftirlit
Þjónusta og ráðgjöf

FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI

FRAMTÍÐARSÝN:

Fjármálasvið sé eftirsóknarverður samstarfsaðili sem 

veitir framúrskarandi þjónustu

Einföld og skilvirk ferli 

Eftirsóknarverður vinnustaður

7 stefnuverkefni 53% framvinda

2 stefnuverkefnum lokið: 

°Græn skuldabréf

°Starfsánægja og heilsuefling

3 

stefnuverkefni
1 

stefnuverkefni

2 

stefnuverkefni

1 

stefnuverkefni



Stefna Þjónustu

Eftirsóknarverður vinnustaður

Ánægðir viðskiptavinir Þróun þjónustuleiða

FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI

FRAMTÍÐARSÝN:

Að Þjónusta sé í         

fremstu röð á sínu sviði

4 

stefnuverkefni

2 

stefnuverkefni

4 

stefnuverkefni

10 stefnuverkefni og 59% framvinda

2 stefnuverkefnum lokið : 

°Fjölga vefskilum flutninga 

°þjónustukannanir 



1 

stefnuverkefni

Stefna Þróunar
2 stefnuverkefni 66% framvinda

1 

stefnuverkefni



E
B

V
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9
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1

Stefna Veitna

15 stefnuverkefni 75% framvinda

1 stefnuverkefni lokið:

°Aukin skilvirkni og 

bætt þjónusta í heimlagnaferli

4 

stefnuverkefni

7 

stefnuverkefni

3 

stefnuverkefni

1 

stefnuverkefni



Hagkvæmur vöxtur og
arðbær rekstur

Einföld og fljótvirk 
gæðaþjónusta

FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI

FRAMTÍÐARSÝN: 
Að Gagnaveita Reykjavíkur verði forystuafl á 

fjarskiptamarkaði og grunnstoð Íslendinga inn í 
framtíðar snjallsamfélag

Eftirsóknarverður vinnustaður með hvetjandi árangursmenningu (3)

Virk þátttaka í þróun snjallvæðingar 

Fremst í tækni og hagkvæmni

STEFNA GAGNAVEITU REYKJAVÍKUR

1 
stefnuverkefni

4 
stefnuverkefni

3 
stefnuverkefni

1 
stefnuverkefni

12 stefnuverkefni 38% framvinda

2 stefnuverkefnum lokið

°Öryggisverkefni 

°Rekstrarverkefni 



Stefna ON
5 stefnuverkefni 59% framvinda

2 
stefnuverkefni

1 
stefnuverkefni

1 
stefnuverkefni

1 
stefnuverkefni



Framundan

23 October 2019



Sameinum stefnur sviða móðurfélags í heildarstefnu
eitt hús fyrir allar einingar/svið móðurfélags

Markmið: einfalda og styðja við skýra forgangsröðun



Skipulagsbreyting í móðurfélagi 

14

tók gildi 1.10.2019



Svið móðurfélags styðja við innleiðingu hverrar 

grunnstoðar heildarstefnu OR, auk málaflokka

Þjónusta

Mannauður og 
menning

Fjármál

Rannsóknir og 
nýsköpun

&
Umhverfi



Mæling 
markmiðsferlis 
Beyond Budgeting
Fylgjumst með því að 

stuðningsstefnur séu 

rýndar

23 October 2019



Mæling markmiðsferlis – rýni stefnu

17



Saman náum við
árangri. 
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MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 281 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 

Dagsetning: 24. október 2019  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 28. okt. 2019. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 

 

 
 

Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun: 

• Í lok september voru teknir fiskar í klak úr Andakílsá til að ala 20.000 seiði til sleppinga árið 2021.  

• Rannsóknir hafnar á votlendi fyrir botni Skorradalsvatns.Hluti af strandlengju vatnsins myndaður með 
drónum til að vakta bakkarof. Vatnshæðarmælir settur upp í landi Vatnshorns við austurenda vatnsins. 
Veðurstofa Íslands vinnur að líkani til að vakta úrkomu á vatnsviði Skorradalsvatns. 

Nesjavallavirkjun. Vöktun á snefilefnum í Þingvallavatni gerðar haustið 2019. Mælt á 5 ára fresti.  
Nýtingarleyfi Hellisheiðarvirkjunar. Tillaga ON að breytingu á nýtingarleyfi var kynnt Orkustofnun á fundi í 
byrjun október. Stofnunin gerði athugasemdir við framsetningu á breytingu á frumorkuvinnslu og lagði til 
breytingar. Áfram verður unnið að verkefninu í samvinnu við Orkustofnun.  
Tilkynningar til leyfisveitenda: Tilkynnt 18. október að þrjár holur í Hverahlíð eru í blæstri vegna prófana. 
Staða auðlinda. Blöndun jarðhitavatns og framleiðsluvatns frá virkjunum. Sjá minnisblað um forðagæslu. 
 

VEITUR: 
Fráveita: 15.október sl. opnaðist neyðarlúga við dælustöðina að Laugalæk í 7 klst. vegna viðgerða. Tilkynnt til 
heilbrigðiseftirlits. Eina tilvikið um opnun neyðarlúgu síðustu 3 mánuði.  
Vatnsveita: Örverumengun í neysluvatni frá vatnsbóli í Grábrókarhrauni. Sjá minnisblað um forðagæslu. 
Hitaveita: Örvun borholu í Geldinganesi hófst um miðjan október. Sjá minnisblað um forðagæslu. 
Rafveita: Ekkert nýtt.  
Staða auðlinda. Framtíðarsýn forðamála fyrir hitaveitu höfuðborgarsvæðisins. Sjá minnisblað um forðagæslu. 
 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti  í september til október var undir viðmiðunarmörkum 

• Lofthreinsistöðin við Hellisheiðarvirkjun var stopp í sex vikur og var því ekki unnt að dæla niður 1.290 
tonnum af CO2 og 760 tonnum af H2S á þessu tímabili. Það sem af er ári er hlutfallsleg niðurdæling 29% 
fyrir CO2 af upptekt úr svæði og 71% fyrir H2S sem er aðeins undir markmiðum. 
 

 Loftslagsmál 

• SF6 á rafeindabúnaði ON. 15. október sl. var að beiðni Umhverfisstofnunar skilað yfirliti yfir magn 
gróðurhúsalofttegundarinnar SF6 á rafbúnaði OR samstæðunnar allt aftur til ársins 1990.  

• Kolefnisreiknir. Vinna móðurfélags OR og  EFLU við þróun kolefnisreiknis fyrir almenning er að ljúka. 
 

Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl:  

• Umsagnir OR, ON og Veitna um Kerfisáætlun var send Orkustofnun 4. október síðastliðinn. Megininntak 
sem varðar umhverfismál snéri að hagsmunum vatnsverndar í Heiðmörk, umhverfisáhrifum Lyklafellslínu 
1 sem mun liggja um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins og nýjar niðurstöður rannsókna á 
vatnsverndarsvæðum, þ.e. olíudreifilíkan, hermun olíuslysa á aðrennslissvæðum vatnsbóla ofl. 

Þekkingarmiðlun: 

• CarbFix verkefnið: Arctic Circle ráðstefnan var haldin10.-13. október sl. Viktoría krónprinsessa Svía og 
Francesco La Camera, nýr forstjóri IRENA komu í heimsókn í Hellisheiðarvirkjun í tengslum við 
ráðstefnuna og fræddust um jarðhita og CarbFix. Einnig hélt Edda Sif Aradóttir fyrirlestur á ráðstefnunni 
um CarbFix. PBS mætti á staðinn og tók upp viðtöl og myndefni um CarbFix fyrir vísindaþátt.  
Sendinefndir frá Indlandi og kolaorkuverum í Japan fræddust um CarbFix.  
Sérfræðingar á Rannsóknum- og nýsköpun tóku á móti mastersnemum í orkufræðum frá HÍ  

• 10. september var opinn kynningarfundur um endurnýjun lagna hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu 
undir Elliðaár.  Farið yfir áhrif á lífríki og mannlíf og mótvægisaðgerðir. Fundurinn var vel sóttur. 

• 7. og 10. september voru námskeið um umhverfismál fyrir verktaka vegna lagningar jarðstrengs í 
Vatnsendakrikum og verktaka sem vinna við endurnýjun lagna á hverfisverndarsvæði í Elliðaárdal. 

• 23.-25. október haldin hitaveituráðstefnan Sustainable District Energy Conference í Reykjavík. Veitur eru 
með nokkur erindi og flytur framkvæmdastjóri erindi við opnunina. http://sdec.is/program-sdec2019/  

 

http://sdec.is/program-sdec2019/
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Örvun jarðhitaholu á Geldinganesi 

Örvun á holu RV-43 í Geldinganesi hófst að morgni miðvikudags 16. október og er gert ráð fyrir að 
hún standi yfir í 15-20 daga. Í örvuninni er vatni dælt á holuna undir þrýstingi til þess að auka lekt 
hennar og er verkefnið liður í aðgerðum til auka forða á lághitasvæðum. Örvunin er styrkt af 
Evrópusambandsverkefni sem hefur að markmiði að þróa aðferðir til að auka lekt í borholum án þess 
að valda finnanlegum jarðskjálftum. Fylgst er náið með smáskjálftavirkni sem örvunin kann að valda 
og eru nú um 40 skjálftamælar á svæðinu. 

 
Framtíðarsýn forðamála fyrir hitaveitu höfuðborgarsvæðisins 

Undanfarna mánuði hafa Veitur og OR unnið sameiginlega að stefnuverkefni um mótun 100 ára 
framtíðarsýnar forðamála fyrir hitaveitu höfuðborgarsvæðisins. Mikil og góð vinna er að baki þar sem 
teknar hafa verið saman og rýndar sviðsmyndir um aflþörf til 100 ára og þær settar í samhengi við 
hugsanlega nýja kosti í forðaöflun. Sú vinna leiddi í ljós að tryggja þarf réttindi sem fyrst á flestum ef 
ekki öllum viðbótarsvæðum til að tryggja megi forða til framtíðar. Eitt af þeim svæðum sem æskilegt 
væri að afla réttinda til heitavatnsframleiðslu á er Krýsuvík. HS Orka sótti um rannsóknarleyfi í 
Krýsuvík til 10 ára árið 2006. Fyrirtækið fékk framlengingu á því til 31. október 2019. Stefnt er að því 
að sækja um rannsóknarleyfi vegna varmavinnslu í Krýsuvík þegar rannsóknarleyfi HS Orku rennur 
út í lok þessa mánaðar. Samkvæmt 3. áfanga rammaáætlunar áætlar HS Orka að framleiða allt að 
400 MW af raforku á fjórum undirsvæðum er heyra undir Krýsuvíkursvæðið en opna fyrir þann 
möguleika að framleiða einnig heitt vatn fyrir höfuðborgarsvæðið. Að mati OR og Veitna er mikilvægt 
að svæðið sé tekið frá fyrir varmavinnslu því ekki er um önnur háhitasvæði að ræða í nágrenni 
höfuðborgarinnar. 

Blöndun jarðhitavatns og framleiðsluvatns frá virkjunum 

Verkefni sem snýr að blöndun jarðhitavatns og framleiðsluvatns frá virkjunum hófst hjá Rannsóknum 
og nýsköpun árið 2018. Það snýr annars vegar  að blöndun vatns í dreifikerfi Veitna á 
höfuðborgarsvæðinu, og hins vegar að blöndun skilju- og þéttivatns (jarðhitavatns) við 
framleiðsluvatn í virkjunum. Gríðarlegur sparnaður fælist í því að þurfa ekki að hafa vatn af 
lághitasvæðum og úr virkjunum aðskilin í dreifikerfum en slíkt hefur veirð nauðsynlegt vegan 
útfellingarhættu við blöndun þessara vatnsgerða. Tilraunir sem snúa að blöndun jarðhitavatns við 
framleiðsluvatn á Hellisheiði voru framkvæmdar í sumar. Helstu niðurstöður þeirra eru að það er 
mögulegt að blanda 16% af jarðhitavatni  út í framleiðsluvatn í þessum tilraunum án myndunar 
útfellinga og með efnastyrk óæskilegra efna undir neysluvatnsviðmiðum. Þetta getur skilað sér í 160 
l/s aukningu í framleiðslu heits vatns. Þar sem þetta er rannsóknarverkefni eru nokkur skref milli 
þessara tilrauna og uppsetningar tengingar milli jarðhitavatns og framleiðsluvatns á Hellisheiði til að 
gera þessa blöndun kleifa. Tilraunakerfi verður sett upp fljótlega á Hellisheiði til að prófa blöndun í 
kerfi sem líkist dreifikerfi höfuðborgarsvæðisins meira en núverandi tilraunir hafa gert. Einnig verður 
ráðist í tengingu fyrir 4% blöndun hitaveituvatns við framleiðsluvatn á Hellisheiði. Sú blöndun skilar 
sér í 40 l/s aukningu í framleiðslu heits vatns frá Hellisheiði.  

 

Grábrók 

Vísbending um kólí/E.coli gerlamengun fannst í reglubundinni sýnatöku Heilbrigðiseftirlits 
Vesturlands í Grábrókarveitu þann 2. október síðastliðinn. Í kjölfarið var send út suðutilkynning og 
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haft samband við viðkvæma notendur veitunnar. Strax var farið í að skoða hvort hægt væri að koma 
fyrir lýsingarbúnaði í dælustöðinni. Endurtekin sýnataka daginn eftir sýndi ekki vísbendingu um 
kólí/E.coli og var suðutilmælum því aflétt. Reglulegri sýnatöku var þrátt fyrir það haldið áfram daglega 
til að gæta öryggis og kom aftur upp staðfest tilfelli kólí/E.coli í sýni frá 8.október. Aftur var send út 
tilkynning og var ákveðið að halda henni í gangi þangað til að lýsingartæki yrði komið í gagnið. 
Lýsingarbúnaður er nú kominn upp og er heilnæmt vatn í öllu dreifikerfinu. Rannsókn á orsökum og 
uppruna mengunarinnar er enn í vinnslu. Líklegt er talið að þurrkar í sumar og miklar rigningar í 
september í kjölfarið hafi valdið gerlamenguninni. Veitur sendu í fyrsta skipti út tilkynningu vegna 
gruns um örverumengun áður en hann var formlega staðfestur og er það í takt við nýja stefnu Veitna. 

 
Örplast 

Veitur, ásamt öðrum veitufyrirtækjum stóðu að rannsókn á örplasti í neysluvatni síðastliðinn vetur. 
Örplast var undir greiningarmörkum í flestum tilfellum. Örplast mældist þó í vatnsbólum sem nýta 
yfirborðsvatn (á Akranesi og í Stykkishólmi) og einnig rétt yfir greiningarmörkum í holu V22 í 
Gvendarbrunnum. Á Akranesi mældust meira en helmingi færri agnir eftir sandsíun en fyrir. Veitur 
hafa ákveðið að hætta vatnstöku úr holu V22 á meðan skýringa er leitað á leið agnanna í holuna. 
Einnig mælist örplast og sjáanlegt plast í dreifikerfinu, en Veitur hafa gert átak í að hreinsa út úr 
kerfum þar sem örplast finnst. Stefnt er að kynningu á niðurstöðum rannsóknarinnar fyrir 
leyfisveitendum, heilbrigðiseftirliti og stofnunum sem hafa unnið að rannsóknum á örplasti. Kynning 
verður haldin þegar skýrsla er tilbúin. 

Boranir á Hengilssvæðinu 
Borun vinnsluhluta HE-65 hófst í kjölfar kjarnaborunar 12. október. Reynt var að steypa í leka neðan 
fóðringar, en eftir ítrekaðar tilraunir þótti það fullreynt og var því ákveðið að halda borun áfram. Allt 
skol tapaðist á 1283 m og hefur ekkert svarf borist til yfirborðs síðan þá en annar kjarni var tekinn á 
1500 m dýpi. Nú er dýpi holunnar rétt um 2000 m og verður gerð tilraun til kjarnatöku á því dýpi. Í 
kjölfarið hefst niðursetning á borstreng og áframhaldandi borun. Markmiðið er að bora í allt að 3500 
m en hve djúpt verður farið ræðast af aðstæðum í holunni. Búið er að skera nokkrar æðar og 
vísbendingar eru um góðan hita. Kjarnasýnin úr holunni veita mikilvægar upplýsingar um eðli og 
umfang jarðhitans á svæðinu hvað varðar hita og lekt en skortur á kjarnasýnum hefur torveldað 
rannsóknir á svæðinu. 
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Guðmundur Runólfsson hf. hefur sent stjórnarformanni OR bréf þar sem gerðar eru 
alvarlegar athugasemdir við frágang vatnsveitu Veitna í Grundafirði.  Gerðar eru 
athugasemdir á frágangi varna í næsta nágrenni vatnstökusvæðisins og bent á að um 
svæðið gengur milli fjöldi ferðamanna auk búfénaðar.  

Á undanförnu ári hafa Veitur staðið fyrir umbótum til þess að mæta aukinni ásókn 
ferðamanna á svæðinu. Búið er að setja hlið niður við þjóðveg til þess að varna akandi 
umferð upp að vatnsbólinu.  Brunnsvæðið er með gripheldri girðingu og læstu hliði en stefnt 
er að því að setja upp mannhelda girðingu í vetur.  Á hliði inn á brunnsvæði eru búið að 
setja upp tvö merki annað þeirra beinir umferð gangandi vegfaranda sem eru á leið upp að 
Grundarfossi meðfram girðingunni.  Hitt merkið gerir grein fyrir  vatnsverndarsvæði.  Bæði 
skiltin eru á íslensku og ensku. 

Girðingin í kringum brunnsvæðið sést vel á meðfylgjandi mynd.  Stefnt var að því að setja 
upp lýsingartæki á Grundarfirði 2021 en  það er í endurskoðun í framhaldi af gerlamengun 
sem mældist við vatnstöku í Grábrók.    

Forstöðumaður Vatnsveitu mun í framhaldi svara erindinu með formlegum hætti með vísan 
til framangreinda upplýsinga.   
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Guðmundur Runólfsson hf. hefur sent stjórnarformanni OR bréf þar sem gerðar eru 
alvarlegar athugasemdir við frágang vatnsveitu Veitna í Grundafirði.  Gerðar eru 
athugasemdir á frágangi varna í næsta nágrenni vatnstökusvæðisins og bent á að um 
svæðið gengur milli fjöldi ferðamanna auk búfénaðar.  


Á undanförnu ári hafa Veitur staðið fyrir umbótum til þess að mæta aukinni ásókn 
ferðamanna á svæðinu. Búið er að setja hlið niður við þjóðveg til þess að varna akandi 
umferð upp að vatnsbólinu.  Brunnsvæðið er með gripheldri girðingu og læstu hliði en stefnt 
er að því að setja upp mannhelda girðingu í vetur.  Á hliði inn á brunnsvæði eru búið að 
setja upp tvö merki annað þeirra beinir umferð gangandi vegfaranda sem eru á leið upp að 
Grundarfossi meðfram girðingunni.  Hitt merkið gerir grein fyrir  vatnsverndarsvæði.  Bæði 
skiltin eru á íslensku og ensku. 


Girðingin í kringum brunnsvæðið sést vel á meðfylgjandi mynd.  Stefnt var að því að setja 
upp lýsingartæki á Grundarfirði 2021 en  það er í endurskoðun í framhaldi af gerlamengun 
sem mældist við vatnstöku í Grábrók.    


Forstöðumaður Vatnsveitu mun í framhaldi svara erindinu með formlegum hætti með vísan 
til framangreinda upplýsinga.   
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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. Arðsemismarkmiðin og vikmörk tilgreindra starfsþátta gefa þannig til kynna hvort arðsemi sé of lág, viðunandi 


eða 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 og/eða arðgreiðslna að uppfylltum arðgreiðsluskilyrðum, sjá nánar 


arðgreiðslustefnu. 


 


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. 


 


 



http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=SKI-100






 


                                                                            1   EBS-450-01 


MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Edda S.P. Aradóttir, staðgengill framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar 


Dagsetning: 23.10.2019  


 


Örvun jarðhitaholu á Geldinganesi 


Örvun á holu RV-43 í Geldinganesi hófst að morgni miðvikudags 16. október og er gert ráð fyrir að 
hún standi yfir í 15-20 daga. Í örvuninni er vatni dælt á holuna undir þrýstingi til þess að auka lekt 
hennar og er verkefnið liður í aðgerðum til auka forða á lághitasvæðum. Örvunin er styrkt af 
Evrópusambandsverkefni sem hefur að markmiði að þróa aðferðir til að auka lekt í borholum án þess 
að valda finnanlegum jarðskjálftum. Fylgst er náið með smáskjálftavirkni sem örvunin kann að valda 
og eru nú um 40 skjálftamælar á svæðinu. 


 
Framtíðarsýn forðamála fyrir hitaveitu höfuðborgarsvæðisins 


Undanfarna mánuði hafa Veitur og OR unnið sameiginlega að stefnuverkefni um mótun 100 ára 
framtíðarsýnar forðamála fyrir hitaveitu höfuðborgarsvæðisins. Mikil og góð vinna er að baki þar sem 
teknar hafa verið saman og rýndar sviðsmyndir um aflþörf til 100 ára og þær settar í samhengi við 
hugsanlega nýja kosti í forðaöflun. Sú vinna leiddi í ljós að tryggja þarf réttindi sem fyrst á flestum ef 
ekki öllum viðbótarsvæðum til að tryggja megi forða til framtíðar. Eitt af þeim svæðum sem æskilegt 
væri að afla réttinda til heitavatnsframleiðslu á er Krýsuvík. HS Orka sótti um rannsóknarleyfi í 
Krýsuvík til 10 ára árið 2006. Fyrirtækið fékk framlengingu á því til 31. október 2019. Stefnt er að því 
að sækja um rannsóknarleyfi vegna varmavinnslu í Krýsuvík þegar rannsóknarleyfi HS Orku rennur 
út í lok þessa mánaðar. Samkvæmt 3. áfanga rammaáætlunar áætlar HS Orka að framleiða allt að 
400 MW af raforku á fjórum undirsvæðum er heyra undir Krýsuvíkursvæðið en opna fyrir þann 
möguleika að framleiða einnig heitt vatn fyrir höfuðborgarsvæðið. Að mati OR og Veitna er mikilvægt 
að svæðið sé tekið frá fyrir varmavinnslu því ekki er um önnur háhitasvæði að ræða í nágrenni 
höfuðborgarinnar. 


Blöndun jarðhitavatns og framleiðsluvatns frá virkjunum 


Verkefni sem snýr að blöndun jarðhitavatns og framleiðsluvatns frá virkjunum hófst hjá Rannsóknum 
og nýsköpun árið 2018. Það snýr annars vegar  að blöndun vatns í dreifikerfi Veitna á 
höfuðborgarsvæðinu, og hins vegar að blöndun skilju- og þéttivatns (jarðhitavatns) við 
framleiðsluvatn í virkjunum. Gríðarlegur sparnaður fælist í því að þurfa ekki að hafa vatn af 
lághitasvæðum og úr virkjunum aðskilin í dreifikerfum en slíkt hefur veirð nauðsynlegt vegan 
útfellingarhættu við blöndun þessara vatnsgerða. Tilraunir sem snúa að blöndun jarðhitavatns við 
framleiðsluvatn á Hellisheiði voru framkvæmdar í sumar. Helstu niðurstöður þeirra eru að það er 
mögulegt að blanda 16% af jarðhitavatni  út í framleiðsluvatn í þessum tilraunum án myndunar 
útfellinga og með efnastyrk óæskilegra efna undir neysluvatnsviðmiðum. Þetta getur skilað sér í 160 
l/s aukningu í framleiðslu heits vatns. Þar sem þetta er rannsóknarverkefni eru nokkur skref milli 
þessara tilrauna og uppsetningar tengingar milli jarðhitavatns og framleiðsluvatns á Hellisheiði til að 
gera þessa blöndun kleifa. Tilraunakerfi verður sett upp fljótlega á Hellisheiði til að prófa blöndun í 
kerfi sem líkist dreifikerfi höfuðborgarsvæðisins meira en núverandi tilraunir hafa gert. Einnig verður 
ráðist í tengingu fyrir 4% blöndun hitaveituvatns við framleiðsluvatn á Hellisheiði. Sú blöndun skilar 
sér í 40 l/s aukningu í framleiðslu heits vatns frá Hellisheiði.  


 


Grábrók 


Vísbending um kólí/E.coli gerlamengun fannst í reglubundinni sýnatöku Heilbrigðiseftirlits 
Vesturlands í Grábrókarveitu þann 2. október síðastliðinn. Í kjölfarið var send út suðutilkynning og 
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haft samband við viðkvæma notendur veitunnar. Strax var farið í að skoða hvort hægt væri að koma 
fyrir lýsingarbúnaði í dælustöðinni. Endurtekin sýnataka daginn eftir sýndi ekki vísbendingu um 
kólí/E.coli og var suðutilmælum því aflétt. Reglulegri sýnatöku var þrátt fyrir það haldið áfram daglega 
til að gæta öryggis og kom aftur upp staðfest tilfelli kólí/E.coli í sýni frá 8.október. Aftur var send út 
tilkynning og var ákveðið að halda henni í gangi þangað til að lýsingartæki yrði komið í gagnið. 
Lýsingarbúnaður er nú kominn upp og er heilnæmt vatn í öllu dreifikerfinu. Rannsókn á orsökum og 
uppruna mengunarinnar er enn í vinnslu. Líklegt er talið að þurrkar í sumar og miklar rigningar í 
september í kjölfarið hafi valdið gerlamenguninni. Veitur sendu í fyrsta skipti út tilkynningu vegna 
gruns um örverumengun áður en hann var formlega staðfestur og er það í takt við nýja stefnu Veitna. 


 
Örplast 


Veitur, ásamt öðrum veitufyrirtækjum stóðu að rannsókn á örplasti í neysluvatni síðastliðinn vetur. 
Örplast var undir greiningarmörkum í flestum tilfellum. Örplast mældist þó í vatnsbólum sem nýta 
yfirborðsvatn (á Akranesi og í Stykkishólmi) og einnig rétt yfir greiningarmörkum í holu V22 í 
Gvendarbrunnum. Á Akranesi mældust meira en helmingi færri agnir eftir sandsíun en fyrir. Veitur 
hafa ákveðið að hætta vatnstöku úr holu V22 á meðan skýringa er leitað á leið agnanna í holuna. 
Einnig mælist örplast og sjáanlegt plast í dreifikerfinu, en Veitur hafa gert átak í að hreinsa út úr 
kerfum þar sem örplast finnst. Stefnt er að kynningu á niðurstöðum rannsóknarinnar fyrir 
leyfisveitendum, heilbrigðiseftirliti og stofnunum sem hafa unnið að rannsóknum á örplasti. Kynning 
verður haldin þegar skýrsla er tilbúin. 


Boranir á Hengilssvæðinu 
Borun vinnsluhluta HE-65 hófst í kjölfar kjarnaborunar 12. október. Reynt var að steypa í leka neðan 
fóðringar, en eftir ítrekaðar tilraunir þótti það fullreynt og var því ákveðið að halda borun áfram. Allt 
skol tapaðist á 1283 m og hefur ekkert svarf borist til yfirborðs síðan þá en annar kjarni var tekinn á 
1500 m dýpi. Nú er dýpi holunnar rétt um 2000 m og verður gerð tilraun til kjarnatöku á því dýpi. Í 
kjölfarið hefst niðursetning á borstreng og áframhaldandi borun. Markmiðið er að bora í allt að 3500 
m en hve djúpt verður farið ræðast af aðstæðum í holunni. Búið er að skera nokkrar æðar og 
vísbendingar eru um góðan hita. Kjarnasýnin úr holunni veita mikilvægar upplýsingar um eðli og 
umfang jarðhitans á svæðinu hvað varðar hita og lekt en skortur á kjarnasýnum hefur torveldað 
rannsóknir á svæðinu. 
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1.  Almennt um starfsreglur stjórnar 
 


Starfsreglur þessar eru settar af stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) og eru í samræmi við 


• lög um Orkuveitu Reykjavíkur, 


• sameignarsamning félagsins, 


• eigendastefnu þess, og 


• siðareglur Orkuveitu Reykjavíkur. 
 


Stuðst var við eftirfarandi skjöl við gerð starfsreglnanna: 


• Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq OMX Iceland 
ehf. og Samtökum atvinnulífsins, 


• handbók stjórnarmanna (KPMG). 
 


Starfsreglur þessar skal taka til skoðunar að loknum aðalfundi hvers árs með tilliti til hugsanlegra breytinga. Starfsreglur 
skulu staðfestar á eigendafundi. 


 
2.  Skipan stjórnar og kjörtímabil 


 
Stjórn fyrirtækisins er skipuð skv. ákvæðum sameignarsamnings. Um kjörtímabil og hæfi stjórnarmanna er fjallað í 6. 
gr. sameignarsamnings. Nýir stjórnarmenn fá kynningu á starfsemi og stjórnháttum OR og samstæðunnar áður en þeir 
hefja störf auk þess að vera skráðir á fruminnherjalista OR, undirrita trúnaðaryfirlýsingu og starfsreglur þar sem meðal 
annars kemur fram yfirlýsing um að stjórnarmenn muni gegna störfum sínum af alúð og samviskusemi, með hagsmuni 
fyrirtækisins í öndvegi, án tillits til eigin hagsmuna. 


 
3.  Verksvið og störf stjórnar og stjórnarmanna og framkvæmd funda 


 
Um verksvið stjórnar er fjallað í 8. gr. sameignarsamnings. Í 5. gr. eigendastefnu er fjallað um stjórnarhætti. Formaður 
boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim. Við ákvarðanatöku skjal stjórn tryggja vandaðan undirbúning og vinnubrögð. 
Ritari stjórnar sér um að rita fundargerðir. 
Stjórn veitir upplýsingar til eigenda í samræmi við greinar 8.5 og 8.6 í sameignarsamningi. 
Stjórnarmenn geta borið fram fyrirspurnir varðandi hvaðeina í starfsemi OR og dótturfélaga. 
Stjórn skal árlega meta árangur af störfum sínum og forstjóra. 


 
4.  Ákvarðanir stjórnar sem skulu hljóta samþykki eigenda 


 
Tilteknar ákvarðanir stjórnar skulu hljóta samþykki eigenda. Um ferli slíkra ákvarðana í stjórn OR og stjórnum 
dótturfélaga fer samkvæmt sérstökum verklýsingum. 


 
5.  Undirnefndir stjórnar 


 
Stjórn er heimilt að stofna undirnefndir vegna einstakra verkefna.  Samkvæmt eigendastefnu skal setja 
starfskjarastefnu. Starfskjaranefnd gerir tillögu til stjórnar að starfskjarastefnu. 


 
6.  Verksvið og umboð forstjóra, stjórnarformanns, ritara stjórnar og innri endurskoðanda 


 
Um verksvið forstjóra er fjallað í greinum 8.10 – 8.12 í sameignarsamningi og skal stjórn setja forstjóra erindisbréf. 
Formaður stjórnar tekur ekki að sér önnur störf fyrir fyrirtækið en þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem 
stjórnarformanns, að undanskildum einstökum verkefnum sem stjórn felur honum að vinna fyrir sig. 
Stjórn ræður sér ritara úr starfsliði fyrirtækisins. Ritari stjórnar skal hafa þekkingu og yfirsýn yfir lög og reglur sem gilda 
um fyrirtækið og dótturfélög þess og innri starfsemi þeirra. 
Innri endurskoðandi heyrir beint undir stjórn. Um störf innri endurskoðunar er fjallað í erindisbréfi. 


 
7.  Upplýsingagjöf forstjóra til stjórnar 


 
Forstjóri OR upplýsir stjórn reglulega um málefni félagsins og dótturfélaga. 


  



http://www.althingi.is/altext/143/s/0431.html

http://www.vi.is/files/2012.03.08-Stjornarhaettir-NET_127435363.pdf
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8.  Stefnumörkun 
 


Í 6. kafla eigendastefnu er fjallað um stefnumörkun stjórnar OR. 
 


Í samræmi við eigendastefnu OR er m.a. eftirfarandi stefnumörkun og reglur í gildi í fyrirtækinu: 


 
• Arðsstefna. 


• Áhættustefna. 


• Umhverfis- og auðlindastefna. 


• Gæðastefna. 


• Stefna varðandi öryggis-, heilsu- og vinnuvernd. 


• Innkaupastefna. 


• Upplýsingaöryggisstefna. 


• Upplýsingatæknistefna. 


• Mannauðsstefna. 


• Starfskjarastefna. 


• Jafnréttisstefna. 


• Siðareglur. 
 


Við undirbúning stefnumótunar skal stjórn líta til áherslna eigenda varðandi fjárhagsleg markmið og arðsemi, áhættu, 
umhverfi og auðlindanýtingu og starfskjör.  
 
Stjórn skal leggja fram tillögu að stefnumörkun og framtíðarsýn fyrirtækisins með útfærslu á mælikvörðum og 
greinargerð fyrir eigendafund til staðfestingar. 


 
9.  Samstarfssáttmáli stjórnar 


 
Hlutverk stjórnar er að sameina hagsmuni fyrirtækis, haghafa og samstæðu út frá lögum, sameignarsamningi og 
eigendastefnu, útfæra stefnu og meginviðmið til samræmis og veita stjórnendum fyrirtækisins stuðning og aðhald. 


 
Stjórnin gætir hagsmuna OR þannig að hún geti ávallt gegnt hlutverki sínu gagnvart eigendum og almenningi og búi 
við traustan og heilbrigðan fjárhag. 


 
Störf stjórna innan samstæðu OR byggja á hugarfari sem einkennist af gagnrýnum spurningum og umræðu, 
lausnamiðaðri nálgun og færni til þess að hafa góða yfirsýn gagnvart hagsmunum og velferð OR í heild. 


 
Gildi OR, hagsýni, framsýni og heiðarleiki, skulu í heiðri höfð ásamt eftirfarandi grunnreglum:  


 


1.   Heilindi og trúnaður gagnvart fyrirtækinu og eigin sannfæringu um það hvað sé OR fyrir bestu þannig 
að fyrirtækið sé ávallt í stakk búið að rækja hlutverk sitt. 


2.   Fagmennska, agi og ábyrgð þar sem áhersla er lögð á skilvirkni, stefnufestu og mat á árangri bæði í 


störfum stjórnar og starfsemi fyrirtækisins. 
3.   Trúnaður innbyrðis þannig að öll mál og fyrirspurnir sem fjalla þarf um varðandi málefni fyrirtækisins á 


vettvangi stjórnar séu borin upp og rædd á stjórnarfundum. 
4.   Hreinskiptin og heiðarleg umræða þar sem lögð er áhersla á að öll sjónarmið komi fram í skilvirkri og 


uppbyggilegri umræðu sem er til þess fallin að tryggja vandaðar ákvarðanir og eftirlit með starfsemi 
fyrirtækisins. 


5.   Gagnsæi og gagnkvæm upplýsingagjöf þannig að stjórnarmenn hafi ávallt aðgang að sömu 
upplýsingum, séu upplýstir um öll samskipti milli funda og standi jafnt að vígi gagnvart skyldum sínum og 
ábyrgð sem stjórnarmenn. 


6.   Tími og svigrúm til þess að fjalla ítarlega um mikilvæg málefni þannig að markmið um vandaða umræðu 
og ákvarðanir náist. 
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10. Tilvísanir 
 
Eftirfarandi skjöl eru hluti af starfsreglum þessum: 


• Sameignarsamningur OR. 


• Eigendastefna OR. 


• Upphaf og lok stjórnarsetu. 


• Boðun stjórnarfunda. 


• Stjórnarfundir. 


• Fundargerðir. 


• Ákvarðanir stjórnar OR sem hljóta skulu samþykki eigenda. 


• Ákvarðanir stjórna dótturfélaga sem bera þarf undir eigendur. 


• Meðferð fyrirspurna stjórnarmanna. 


• Gátlisti við ákvarðanatöku. 


• Starfsreglur starfskjaranefndar. 


• Undirnefndir stjórnar. 


• Formaður stjórnar OR. 


• Starfslýsing forstjóra. 


• Ritari stjórnar. 


• Upplýsingagjöf um málefni dótturfélaga. 


• Siðareglur Orkuveitu Reykjavíkur. 


• Innri endurskoðun – erindisbréf. 


 
Önnur skjöl sem vísað er í: 


• Heildarstefna Orkuveitu Reykjavíkur. 


• Arðsstefna Orkuveitu Reykjavíkur. 


• Áhættustefna Orkuveitu Reykjavíkur. 


• Umhverfis- og auðlindastefna Orkuveitu Reykjavíkur. 


• Gæðastefna Orkuveitu Reykjavíkur. 


• Stefna varðandi öryggis-, heilsu- og vinnuvernd. 


• Starfskjarastefna. 


• Innkaupastefna. 


• Upplýsingaöryggisstefna Orkuveita Reykjavíkur. 


• Upplýsingatæknistefna. 


• Mannauðsstefna. 


• Jafnréttisstefna. 
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1. Tilgangur og umfang 
 
Að lýsa fyrirkomulagi stjórnarfunda OR.  
 


2. Stjórnarfundir 
 
Formaður stjórnar stýrir stjórnarfundum en varaformaður í forföllum hans. Forstjóri skal á hverjum fundi gefa stjórninni 
skýrslu, munnlega eða skriflega, um veigamikil atriði úr starfsemi félagins frá síðasta stjórnarfundi. Með sama hætti 
skal stjórnarformaður gera grein fyrir framvindu mála sem hann hefur fylgt eftir milli stjórnarfunda. 
Stjórn getur á stjórnarfundum krafið forstjóra um upplýsingar og gögn sem stjórninni eru nauðsynleg til að hún geti 
sinnt verkefnum sínum. 
 


 Lögmæti funda 


 
Stjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund, enda hafi fundurinn verið boðaður í samræmi við 
ákvæði um boðun stjórnarfundar.  
 
Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum í öllum málum.  Falli atkvæði að jöfnu vegur atkvæði 
formanns tvöfalt. 
 
Mál skulu almennt ekki borin upp til ákvörðunar á stjórnarfundum nema því aðeins að stjórnarmenn hafi fengið gögn 
málsins eða fullnægjandi upplýsingar um það fyrir fundinn og haft tíma til að kynna sér efni þess. 
Sé mál tekið til afgreiðslu utan dagskrár getur stjórnarmaður óskað eftir frestun þess til næsta fundar. Skal formaður 
verða við þeirri ósk nema brýnir hagsmunir fyrirtækisins krefjist annars. 
 


 Réttur til fundarsetu 


 
Forstjóri á sæti á fundum stjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt, nema í sérstökum tilvikum þegar stjórn ákveður 
annað. Enn fremur er innri endurskoðanda og regluverði heimilt að sitja stjórnarfundi og hafa þeir þar málfrelsi, nema 
í sérstökum tilvikum þegar stjórn ákveður annað. 
 


 Mál utan funda 


 
Óski stjórnarmenn að taka upp einstök mál utan stjórnarfunda skulu þeir snúa sér til formanns eða forstjóra en ekki 
annarra starfsmanna fyrirtækisins. 
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1. Tilgangur og umfang 


 
Að lýsa meðferð fyrirspurna stjórnarmanna varðandi hvaðeina í starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur.  
 


2. Fyrirspurnir og meðferð þeirra 


 
Stjórnarmenn geta borið fram fyrirspurnir varðandi hvaðeina í starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur. Formlegar fyrirspurnir 
skulu vera skriflegar, lagðar fram á stjórnarfundi og bókaðar í fundargerð. Stjórnarmönnum er einnig heimilt að leita 
ráðgjafar og almennra upplýsinga hjá forstjóra.  
 
Forstjóri tekur við fyrirspurnum til úrlausnar á viðeigandi hátt. Forstjóri skal sjá til þess að fyrirspurnum sé svarað svo 
fljótt sem verða má. Svör við fyrirspurnum skulu vera skrifleg og lögð fram á stjórnarfundi. Framlagning svars skal 
bókað í fundargerð. 
 
Þoli fyrirspurn ekki bið eftir næsta stjórnarfundi skal henni beint skriflega til forstjóra, sem sér til þess að svar berist 
svo fljótt sem verða má. Forstjóri sendir svarið til allra stjórnarmanna, ásamt fyrirspurninni. Á næsta stjórnarfundi skal 
bókað í fundargerð um fyrirspurnir og svör sem afgreidd eru á milli funda. 
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1. Tilgangur og umfang 
 
Að lýsa fyrirkomulagi við ákvarðanatöku í dótturfélögum sem háð eru [...] staðfestingu hluthafafundar.   
 
1.1 Ákvarðanir dótturfélaga sem þurfa að hljóta staðfestingu hluthafafundar 
 
Í samþykktum félagsins segir að eftirfarandi ákvarðanir stjórnar séu háðar staðfestingu hluthafafundar: 
 


• Ákvarðanir sem tiltekið er í eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur sef., að skuli hljóta samþykki eigenda:  
o Ákvarðanir um einstakar nýjar skuldbindingar enda sé fjárhæð þeirra yfir 5% af eigin fé félagsins 


samkvæmt síðasta ársreikningi eða árshlutareikningi. 
o Óvenjulegar og stefnumarkandi ákvarðanir ásamt áhættumati til að gera eigendum kleift meta þær í 


samræmi við hlutverk sitt sem ábyrgðaraðila. 
▪ Í hverju tilviki metur stjórn hvort ákvörðun sé svo óvenjuleg eða stefnumarkandi að henni 


skuli vísað til hluthafafundar. 
o Áform um virkjanir eða aðra nýtingu auðlinda á óröskuðum svæðum, sem og þær framkvæmdir, sem 


krefjast mats á umhverfisáhrifum, hvort sem svæðin eru í eigu Orkuveitu Reykjavíkur eða annarra, 
teljast til veigamikilla og stefnumarkandi ákvarðana og skulu því koma til kasta eigenda. 


 
1.2 Málsmeðferð 
 
Þegar tillaga að ákvörðun, sem hljóta skal samþykki hluthafafundar, er lögð fyrir stjórn skal þess sérstaklega getið í 
tillögunni sjálfri að samþykkt hennar sé með þeim fyrirvara. Í greinargerð með tillögunni skal skýrt af hverju 
ákvörðunin er háð staðfestingu hluthafafundar. 
 
Sé ákvörðun óvenjuleg eða stefnumarkandi ber að framkvæma áhættumat og láta það fylgja tillögu og greinargerð til 
stjórnar og framhaldinu hluthafafundar. 
 
Áður en hluthafafundur er haldinn um framangreind málefni ber forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur, sem handhafa 
hlutafjár í félaginu, að afla umboðs frá stjórn móðurfélags fyrir viðkomandi ákvörðun.  
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Starfsreglur starfskjaranefndar stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 
1 gr. Skipan og umboð starfskjaranefndar 
1.1. Starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur (OR) er undirnefnd stjórnar fyrirtækisins. Stjórn OR skipar þrjá 


einstaklinga í nefndina. Á fyrsta fundi nefndar kýs nefndin sér formann. 


1.2. Starfskjaranefnd hefur heimild til að afla faglegrar og óháðrar ráðgjafar sem hún telur nauðsynlega til að sinna 


hlutverki sínu. Kostnaður við ráðgjöf skal tilkynntur stjórn OR með formlegum hætti og rúmast innan fjárhagsáætlunar 


sem starfskjaranefndinni er sett af stjórn OR. 


1.3. Starfskjaranefnd getur kallað eftir upplýsingum um kjaramál hjá fyrirtækinu almennt, til dæmis varðandi 


launakjör tiltekinna hópa eða jafnlaunamál. Til þess getur hún leitað til einstakra starfsmanna OR með formlegum 


hætti. 


1.4. Formaður starfskjaranefndar er málsvari nefndarinnar og kemur fram fyrir hennar hönd, s.s. gagnvart stjórn og 


forstjóra, nema  starfskjaranefnd ákveði annað. 


2.gr. Skipunartímabil og starfskjör 
2.1. Starfskjaranefnd skal skipuð til eins árs í senn á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. 


2.2. Þóknun fyrir setu í undirnefndum stjórnar er ákveðin af stjórn OR. 


3.gr. Hæfis- og hæfniskröfur nefndarmanna 
3.1 Grundvallarviðmið er að nefndarmenn séu óháðir OR og að innan starfskjaranefndar sé haldbær þekking á 


starfskjaramálum. Starfsmenn OR geta ekki setið í starfskjaranefnd.  


4. gr. Hlutverk og verkefni starfskjaranefndar 
4.1. Hlutverk starfskjaranefndar OR er að undirbúa ákvarðanir stjórnar OR um starfskjarastefnu og að gera tillögur 


til stjórnar OR um starfskjör forstjóra og stjórnarmanna. Þá hefur nefndin eftirlitshlutverk með kjara- og 


mannauðsmálum hjá fyrirtækinu almennt, fyrir hönd stjórnar. 


4.2. Helstu verkefni starfskjaranefndar OR eru:  


a. Að gera drög að starfskjarastefnu félagsins, m.a. í samræmi við eftirfarandi:  


i. Lög um Orkuveitu Reykjavíkur, einkum 4. gr. þar sem hlutverk forstjóra er skilgreint.  


ii. Eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur, einkum kafla 6.4.3. þar sem fjallað er um kjör stjórnenda. 


b. Að endurskoða starfskjarastefnu OR árlega og gera tillögu um breytingar ef við á.  


c. Að undirbúa og gera árlega tillögu til stjórnar um laun, hlunnindi og önnur starfskjör forstjóra og 


stjórnarmanna, þ.m.t. viðmið um starfslokagreiðslur.  


d. Að fylgjast með þróun kjara- og mannauðsmála hjá Orkuveitunni, einkum að því er lýtur að 


jafnlaunamálum.  


e. Að meta áhættu sem starfskjaramál kunna að skapa fyrir OR, í samvinnu við endurskoðunarnefnd.  


4.3. Stjórn OR getur sent nefndinni hvert það mál til nánari skoðunar eða eftirfylgni sem varðar starfskjaramál 


félagsins. Nefndin getur einnig átt frumkvæði að nánari skoðun eða eftirfylgni í hverjum þeim málum sem hún telur 


nauðsynlegt að framkvæma. 


5. gr. Starfshættir starfskjaranefndar 
5.1. Formaður starfskjaranefndar stýrir fundum nefndarinnar. 


5.2. Í upphafi starfsársins skal starfskjaranefnd skipuleggja fundi og störf sín út starfsárið.  Það felur m.a. í sér að 


gera starfsáætlun og skipta með sér verkum. 


5.3. Fundir í starfskjaranefnd skulu að lágmarki vera haldnir ársfjórðungslega, en oftar ef þörf krefur. 


5.4. Starfskjaranefndin skal halda fundi með stjórn til þess að ræða sérhver þau mál sem stjórn telur þörf á að 


ræða. Fundargerðir starfskjaranefndar skulu aðgengilegar stjórn OR á heimasvæði stjórnarinnar. 


5.5. Formanni starfskjaranefndar ber að kalla saman fund ef einhver starfskjaranefndarmaður eða stjórn OR krefst 


þess. 


5.6. Til fundar í starfskjaranefnd skal boða með minnst þriggja daga fyrirvara. Hægt er að falla frá þeim fresti ef allir 


nefndarmenn eru samþykkir því. Fundarboð skal að jafnaði vera skriflegt og skal í því greina dagskrá. Öll gögn 


nefndarinnar skulu aðgengileg á heimasvæði hennar. 


5.7. Starfskjaranefnd er ákvörðunarbær þegar meirihluti sækir fund, enda hafi fundurinn verið réttilega boðaður. 


Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir nefndarmenn hafi haft tök á því að fjalla um málið. Einfaldur 


meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum sem koma til kasta starfskjaranefndarinnar. 
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5.8. Formaður starfskjaranefndar skal sjá til þess að haldin sé gerðabók um það sem gerist á fundum nefndarinnar 


og um ákvarðanir sem teknar eru. Í fundargerðarbók skal að minnsta kosti skrá eftirfarandi: 


a. Hvar og hvenær fundurinn er haldinn. 


b. Hverjir sitja fundinn og hver stýrir honum. 


c. Dagskrá fundarins. 


d. Stutta skýrslu um umræður á fundinum og hvaða ákvarðanir hafa verið teknar. 


e. Hvenær og hvar næsti fundur verður haldinn. 


f. Hver hafi ritað fundargerðina. 


5.9. Fundargerð skal undirrituð af þeim er fund sitja og telst hún þá full sönnun þess sem gerst hefur á fundinum. 


Starfskjaranefndarmenn sem ekki voru viðstaddir þann fund sem fundargerð tekur til skulu staðfesta að þeir hafi 
kynnt sér fundargerðina með undirritun sinni. Sé fundargerð ekki frágengin í lok fundar skal hún borin upp til 
samþykktar í upphafi næsta fundar. 
5.10. Starfskjaranefndarmenn eða aðrir sem sitja fundi hennar eiga rétt á að fá álit sitt bókað í gerðarbókina. 


6.gr. Ábyrgð starfskjaranefndar 
6.1. Starfskjaranefndin ber ábyrgð á þeim hlutverkum og verkefnum sem stjórn OR hefur ákveðið en endanleg 


ábyrgð á störfum nefndarinnar er í höndum stjórnar fyrirtækisins í samræmi við eðli máls. 


6.2. Nefndarmenn skulu leggja sig fram um að viðhalda óhæði sínu að því er varðar greiningu, ákvarðanatöku og 


aðgerðir við allar aðstæður. Segi nefndarmaður starfi sínu lausu skal hann skýra frá því skriflega til stjórnar eða 


starfskjaranefndar. 


6.3. Starfskjaraefndarmaður er í störfum sínum einungis bundinn af faglegri dómgreind sinni en ekki fyrirmælum 


stjórnar, skoðunum stjórnenda eða öðrum þáttum. 


6.4. Á starfskjaranefndarmönnum hvílir þagnarskylda um málefni fyrirtækisins, hagi viðskiptavina þess og önnur 


atriði sem leynt skulu fara samkvæmt samþykktum fyrirtækisins, lögum eða eðli máls, nema um sé að ræða málefni 


sem stjórnin ákveður að gera opinber eða slíkt leiðir af ákvæðum laga um Orkuveitu Reykjavíkur eða samþykktum 


fyrirtækisins. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi. 


Starfskjaranefndarmaður skal varðveita með tryggilegum hætti öll gögn sem hann fær afhent til að gegna starfi sínu. 
6.5. Um ábyrgð, vald og störf starfskjaranefndar fyrirtækisins fer að öðru leyti samkvæmt lögum um Orkuveitu 


Reykjavíkur, öðrum almennum lögum og samþykktum fyrirtækisins í samræmi við eðli máls. 


7.gr. Um setningu og breytingu starfsreglna starfskjaranefndar  
7.1. Starfskjaranefndarmenn skulu, við setningu starfsreglna þessara, undirrita frumrit starfsreglnanna. Frumrit 


starfsreglna þessara, með áorðnum breytingum ef við á, skal jafnan vera til staðar í fundargerðarbók nefndarinnar.  


7.2. Einungis stjórn fyrirtækisins getur samþykkt endanlega breytingar á starfsreglum þessum. Til breytinga á 


starfsreglunum þarf samþykki einfalds meirihluta stjórnar. Ef stjórnin samþykkir breytingar á starfsreglunum skulu 


starfskjaranefndarmenn undirrita frumrit af reglunum svo breyttum. Nýjum starfskjaranefndarmönnum skulu kynntar 


starfsreglurnar og skulu þeir undirrita frumrit þeirra því til staðfestu.  


7.3. Starfskjaranefnd skal fara yfir og endurmeta árlega hvort reglur nefndarinnar séu fullnægjandi.  


7.4. Telji starfskjaranefnd að breyta þurfi starfsreglunum skal hún senda beiðni um breytinguna til stjórnar. 


Starfskjaranefndin skal einnig koma með tillögur til stjórnar vegna mála innan verksviðs nefndarinnar sem athygli 


hennar hefur verið vakin á og nefndin telur að gefi tilefni til umfjöllunar stjórnar. 


Þannig samþykkt á stjórnarfundi Orkuveitu Reykjavíkur, hinn 5. apríl 2013.  
 





		VLP-100 Starfsreglur stjórnar OR

		VLP-110 Stjórnarfundir

		VLP-115 Meðferð fyrirspurna stjórnarmanna

		VLP-140 Ákvarðanir dótturfélaga sem lagðar skulu fyrir hluthafafund

		VLP-055 Starfsreglur starfskjaranefndar
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MINNISBLAÐ  
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 281 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 


Dagsetning: 24. október 2019  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 28. okt. 2019. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 


 


 
 


Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun: 


• Í lok september voru teknir fiskar í klak úr Andakílsá til að ala 20.000 seiði til sleppinga árið 2021.  


• Rannsóknir hafnar á votlendi fyrir botni Skorradalsvatns.Hluti af strandlengju vatnsins myndaður með 
drónum til að vakta bakkarof. Vatnshæðarmælir settur upp í landi Vatnshorns við austurenda vatnsins. 
Veðurstofa Íslands vinnur að líkani til að vakta úrkomu á vatnsviði Skorradalsvatns. 


Nesjavallavirkjun. Vöktun á snefilefnum í Þingvallavatni gerðar haustið 2019. Mælt á 5 ára fresti.  
Nýtingarleyfi Hellisheiðarvirkjunar. Tillaga ON að breytingu á nýtingarleyfi var kynnt Orkustofnun á fundi í 
byrjun október. Stofnunin gerði athugasemdir við framsetningu á breytingu á frumorkuvinnslu og lagði til 
breytingar. Áfram verður unnið að verkefninu í samvinnu við Orkustofnun.  
Tilkynningar til leyfisveitenda: Tilkynnt 18. október að þrjár holur í Hverahlíð eru í blæstri vegna prófana. 
Staða auðlinda. Blöndun jarðhitavatns og framleiðsluvatns frá virkjunum. Sjá minnisblað um forðagæslu. 
 


VEITUR: 
Fráveita: 15.október sl. opnaðist neyðarlúga við dælustöðina að Laugalæk í 7 klst. vegna viðgerða. Tilkynnt til 
heilbrigðiseftirlits. Eina tilvikið um opnun neyðarlúgu síðustu 3 mánuði.  
Vatnsveita: Örverumengun í neysluvatni frá vatnsbóli í Grábrókarhrauni. Sjá minnisblað um forðagæslu. 
Hitaveita: Örvun borholu í Geldinganesi hófst um miðjan október. Sjá minnisblað um forðagæslu. 
Rafveita: Ekkert nýtt.  
Staða auðlinda. Framtíðarsýn forðamála fyrir hitaveitu höfuðborgarsvæðisins. Sjá minnisblað um forðagæslu. 
 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti  í september til október var undir viðmiðunarmörkum 


• Lofthreinsistöðin við Hellisheiðarvirkjun var stopp í sex vikur og var því ekki unnt að dæla niður 1.290 
tonnum af CO2 og 760 tonnum af H2S á þessu tímabili. Það sem af er ári er hlutfallsleg niðurdæling 29% 
fyrir CO2 af upptekt úr svæði og 71% fyrir H2S sem er aðeins undir markmiðum. 
 


 Loftslagsmál 


• SF6 á rafeindabúnaði ON. 15. október sl. var að beiðni Umhverfisstofnunar skilað yfirliti yfir magn 
gróðurhúsalofttegundarinnar SF6 á rafbúnaði OR samstæðunnar allt aftur til ársins 1990.  


• Kolefnisreiknir. Vinna móðurfélags OR og  EFLU við þróun kolefnisreiknis fyrir almenning er að ljúka. 
 


Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl:  


• Umsagnir OR, ON og Veitna um Kerfisáætlun var send Orkustofnun 4. október síðastliðinn. Megininntak 
sem varðar umhverfismál snéri að hagsmunum vatnsverndar í Heiðmörk, umhverfisáhrifum Lyklafellslínu 
1 sem mun liggja um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins og nýjar niðurstöður rannsókna á 
vatnsverndarsvæðum, þ.e. olíudreifilíkan, hermun olíuslysa á aðrennslissvæðum vatnsbóla ofl. 


Þekkingarmiðlun: 


• CarbFix verkefnið: Arctic Circle ráðstefnan var haldin10.-13. október sl. Viktoría krónprinsessa Svía og 
Francesco La Camera, nýr forstjóri IRENA komu í heimsókn í Hellisheiðarvirkjun í tengslum við 
ráðstefnuna og fræddust um jarðhita og CarbFix. Einnig hélt Edda Sif Aradóttir fyrirlestur á ráðstefnunni 
um CarbFix. PBS mætti á staðinn og tók upp viðtöl og myndefni um CarbFix fyrir vísindaþátt.  
Sendinefndir frá Indlandi og kolaorkuverum í Japan fræddust um CarbFix.  
Sérfræðingar á Rannsóknum- og nýsköpun tóku á móti mastersnemum í orkufræðum frá HÍ  


• 10. september var opinn kynningarfundur um endurnýjun lagna hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu 
undir Elliðaár.  Farið yfir áhrif á lífríki og mannlíf og mótvægisaðgerðir. Fundurinn var vel sóttur. 


• 7. og 10. september voru námskeið um umhverfismál fyrir verktaka vegna lagningar jarðstrengs í 
Vatnsendakrikum og verktaka sem vinna við endurnýjun lagna á hverfisverndarsvæði í Elliðaárdal. 


• 23.-25. október haldin hitaveituráðstefnan Sustainable District Energy Conference í Reykjavík. Veitur eru 
með nokkur erindi og flytur framkvæmdastjóri erindi við opnunina. http://sdec.is/program-sdec2019/  


 



http://sdec.is/program-sdec2019/















STJÓRNUNARHANDBÓK – STEFNUR OR   
 ÁHÆTTUSTEFNA OR  


 
STE-037-18.0 


[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 22.10.2018] 


Ábyrgð: Ásgeir Westergren Dags. 24.10.2019  1 af 2 


 


 


Meginmarkmið áhættustefnu er að tryggja að Orkuveita Reykjavíkur geti sinnt grunnhlutverki sínu á sem hagstæðastan 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. Mynd að neðan tilgreinir helstu áhættuþætti í samstæðu OR. 


• tryggja að OR hafi nægt fé til að standa undir uppbyggingu á þjónustu og reglulegri starfsemi 


• stuðla skal að því að OR hafi aðgang að fjölbreyttri fjármögnun frá mörgum fjármálastofnunum og treysta ekki um of á eina tegund fjármögnunar 
umfram aðra 
 


Stjórn felur áhætturáði að framfylgja áhættustefnu í rekstri OR og innan marka sem sett eru í áhættuhandbók. 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. 
  VLT-001; Áhættuhandbók.  
 


 
  



http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=SKI-100

http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=VLT-001
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ÁHÆTTUR Í REKSTRI ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 


Kjarnaáhætta Rekstraráhætta Markaðsáhætta Lausafjáráhætta Mótaðilaáhætta 


Fylgir alltaf kjarna-


starfsemi  OR  


Áhætta tengd  hita-, 
vatns-, rafmagns-, frá- 
og gagnaveitu 


Áhætta við orkufram-
leiðslu og -sölu 


Samkeppni  á 
kjarnasviðum  


Áhrif markaðssveiflna á 


fjárhagslegan styrk OR 


Gengissveiflur 


Erlent og innlent 
vaxtastig 


Verðlagsþróun 


Vaxtaálag 


Verð á áli 


 


Geta OR til að mæta 


skuldbindingum  


Rekstrarútgjöld 


Afborganir af lánum 


Fjárfestingar 


Samsetning eignasafns 


 


Áhrif hugsanlegra van-


skila viðskiptavina á OR 


Stærð einstakra 
viðskiptavina 


Einsleitir hópar 
viðskiptavina 


Innheimtuúrræði og 
endurheimtur  


 


 


Áhrif áfalla og 


ófyrirséðs tjóns á 


fjárhag OR 


Bilanir  


Slys og eldsvoðar 


Eitrun og mengun 


Mistök og svik 


Regluverk og lögsóknir  


Náttúruvá 


Orðspor 


 
Kjarnaáhætta fylgir 


kjarnastarfsemi OR 


Dregið skal úr rekstrar–


áhættu. 


Fjárhagslegum áhættum skal stýrt 
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Kjarnastarfsemi er skilgreind í eigendastefnu OR. OR er þjónustu- og fram-


leiðslufyrirtæki á sviði orkuframleiðslu- og dreifingar og rekur  einnig fráveitu- 


og gagnaflutningskerfi ásamt fleiru. 


Kjarnaáhætta er sú áhætta sem fylgir kjarnastarfsemi OR. Sú 


grunnþjónusta sem OR veitir er að ýmsu leyti stöðugur rekstur en dæmi um 


kjarnaáhættu OR er þróun orkuverðs til langs tíma. Kjarnaáhætta mótast af 


langtímastefnu OR og stendur að mestu leyti utan áhættustýringar frá degi 


til dags en er mjög mikilvægt viðfangsefni við stefnumótun, nýfjárfestingar 


o.s.frv. 


Áhættuhandbók OR lýsir heildarsýn og meginmarkmiðum stjórnar OR við 


takmörkun áhættu fyrir utan kjarnaáhættu. Áhættuhandbók  skilgreinir 


tegundir áhættu, mælikvarða við mat á þeim ásamt aðferðum og 


markmiðum. 


Áhættuhandbók er ítarleg útfærsla á áhættustefnunni sem nýtist við rekstur 


OR frá degi til dags. Hún skilgreinir ferla, markmið, verksvið, ábyrgð og ýmsa 


mælikvarða nánar en gert er í áhættustefnunni og er ætlað að vekja 


starfsmenn til vitundar um áhættustýringu. 


Áhættuskýrsla er lögð er fyrir stjórn á hverjum reglulegum fundi. Hlutverk 


hennar er að upplýsa um og meta áhættur í rekstri OR, fara yfir hvernig 


áhættustefnunni er fylgt eftir og hvernig áhættuþættir hafa þróast.  
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1. Tilgangur og umfang 


 
Að lýsa ferli við móttöku nýrra stjórnarmanna eftir að stjórn hefur verið skipuð og um lok stjórnarsetu. 


2. Móttaka nýrra stjórnarmanna 


 


 Undirbúningur móttöku 


 


...  
 
Þegar tilkynning berst frá eigendum OR um skipan stjórnar undirbýr ritari stjórnar … trúnaðaryfirlýsingu og 
kynningargögn.   


 


 Móttaka  


 
Á kynningarfundi fyrir nýja stjórnarmenn undirrita þeir trúnaðaryfirlýsingu og fá nánari kynningu  sbr. liður 2.3.  
 
Ritari stjórnar lætur stofna aðgang að stjórnarfundargátt eftir að trúnaðaryfirlýsing hefur verið útbúin og skipuleggur 
aðgang að gáttinni. 
 


 Kynning  


 
Forstjóri tryggir að stjórnarmenn fái kynningu á starfsemi og stjórnarháttum OR og samstæðunnar. Í því felst m.a. að 
kynna þeim eftirfarandi: 


• Helstu lög og reglugerðir sem um starfsemina gilda, 


• sameignarsamning fyrirtækisins, 


• eigendastefnu þess,  


• starfsreglur stjórnar OR,   


• starfsáætlun stjórnar OR,  


• starfsemi dótturfélaga, 


• stefnumörkun samstæðu OR,  


• stöðu þeirra sem innherja, sbr. lög nr. 108/2007 og  


• allt annað sem tryggir að stjórnarmenn geti gert sér glögga grein fyrir starfsemi fyrirtækisins og stöðu þess.  
 


Stjórnarmenn skulu eftir atvikum staðfesta með áritun sinni að þeir hafi kynnt sér framangreind skjöl. 
 


 Búnaður  


 
Forstjóri sér um að útvega þann búnað sem samþykkt er að stjórnarmenn fái til umráða vegna starfa sinna. 
 


 Undirbúningur móttöku 


 
Forstjóri OR  tryggir að gengið sé frá skráningu í greiðslukerfi. 


 


3. Við lok stjórnarsetu 
 
Við lok stjórnarsetu skila stjórnarmenn þeim búnaði sem þeir hafa haft til umráða sbr. liður 4.  Ritari stjórnar sér til 
þess að aðgangi að stjórnarfundargátt sé lokað. 
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1. Tilgangur og umfang 
 
Að lýsa tilnefningu formanns stjórnar OR og helstu verkefnum sem …hann ber ábyrgð á.  


 


2. Tilnefning formanns stjórnar 


 
Borgarstjórn Reykjavíkur kýs formann stjórnar úr hópi fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur sef. 
Formaður stjórnar OR skal ekki taka að sér önnur störf fyrir félagið en þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem 
stjórnarformanns, að undanskildum einstökum verkefnum sem stjórnin felur honum að vinna fyrir sig. 
 


 Verkefni formanns stjórnar OR1 


 
Formaður stjórnar ber ábyrgð á því að stjórnin gegni hlutverki sínu með skilvirkum og skipulögðum hætti. Hann boðar 
til stjórnarfunda og útbýr dagskrá í samráði við forstjóra fyrirtækisins og ritara stjórnar. Hann stýrir fundum stjórnar og 
tryggir að nægur tími sé gefinn til umræðna og ákvarðanatöku. Þá skal hann jafnframt stuðla að virkri þátttöku allra 
stjórnarmanna í umræðu og ákvarðanatöku.  
 
Formaður stjórnar: 


• Sýnir frumkvæði og fagmennsku í starfi og ber hann meginábyrgð á að verklag stjórnar sé í samræmi við lög, 
reglur og góða stjórnarhætti …  og að henni séu búnar viðeigandi starfsaðstæður. Honum ber að halda öllum 
stjórnarmönnum upplýstum um málefni sem tengjast fyrirtækinu.  


• Tryggir að stjórnin uppfæri, með reglubundnum hætti, þekkingu sína á félaginu og rekstri þess, ásamt því að 
tryggja að stjórnin fái almennt í störfum sínum nákvæmar og skýrar upplýsingar og gögn til að hún geti sinnt 
starfi sínu. 


• Leitast við að stjórnarmenn fái viðeigandi leiðsögn um helstu þætti er varða stjórnarsetu í fyrirtækjum, t.a.m. 
um lögbundnar skyldur þeirra og ábyrgð, eða að stjórnarmenn sæki námskeið um þetta efni. 


• Ber ábyrgð á samskiptum stjórnar við hluthafa félagsins og að upplýsa stjórnina um sjónarmið hluthafa. 


• Stjórnarformaður hvetur til virkra skoðanaskipta innan stjórnar sem og á milli stjórnar og daglegra stjórnenda 
félagsins. 


• Tryggir að starfsreglur stjórnar séu teknar til skoðunar að loknum aðalfundi hvers árs, m.t.t. hugsanlegra 
breytinga.  


• Tryggir að stjórnin meti árlega störf sín og undirnefnda. 
 
 
 


 
1 Stuðst er við Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq OMX Iceland ehf. og Samtökum 
atvinnulífsins og rit KMPG Handbók stjórnarmanna.  



http://www.vi.is/files/2012.03.08-Stjornarhaettir-NET_127435363.pdf
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1. Tilgangur og umfang 
 
Að lýsa hlutverki ritara stjórnar og tilnefningu hans. 


 


2. Ráðning ritara stjórnar  


 
Stjórn ræður sér ritara úr starfsliði móðurfélagsins. Ritari stjórnar skal hafa þekkingu og yfirsýn yfir lög og reglur sem 
gilda um fyrirtækið og dótturfélög þess og …starfsemi þeirra. Einnig skal ritari hafa góða þekkingu á góðum 
stjórnarháttum.  
 


 Helstu verkefni ritara stjórnar 


 
Ritari sér um að boða fundi í samráði við stjórnarformann og forstjóra og í samræmi við starfsáætlun stjórnar.  
 
Ritari skal aðstoða stjórn við að útbúa og uppfæra starfsreglur stjórnar og útbúa drög að starfsáætlun stjórnar og 
fundardagskrá í samráði við stjórnarformann og forstjóra.  
 
Ritari sér til þess að fundargögn séu gerð aðgengileg stjórnarmönnum tímanlega fyrir stjórnarfundi og að þau séu 
vistuð með viðeigandi hætti. 
 
Ritari skal rita fundargerð um það sem gerist á stjórnarfundum og um ákvarðanir stjórnar.  
 
Ritari fylgist með að stjórnin starfi í samræmi við lög og reglur sem gilda um fyrirtækið og dótturfélög þess og innri 
starfsemi þeirra og er ráðgjafi hennar í þeim efnum. 
 


Í þeim tilvikum sem tillaga stjórnar skal hljóta samþykkis eigenda, skal ritari stjórnar sjá til þess að erindið berist til 


eigenda og fylgja því eftir. 


 


Ritari skal vera ráðgjafi stjórnar um góða stjórnarhætti.   
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1. Tilgangur og umfang 


 
Að lýsa fyrirkomulagi við boðun stjórnarfunda OR.  


 


2. Boðun stjórnarfunda 


 
 Fundarboð skal vera skriflegt og tilgreina fundarstað, fundartíma og dagskrá fundarins. 


 
 Tíðni stjórnarfunda 


 
Stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir mánaðarlega í samræmi við starfsáætlun stjórnar, eða þegar stjórnarformaður 
ákveður. Stjórnarformanni ber að kalla saman stjórnarfund ef einhver stjórnarmanna, forstjóri eða endurskoðandi krefst 
þess.  Stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir í húsnæði fyrirtækisins.   
 


 Fyrirvari við fundarboð 


 
Til stjórnarfundar skal boða með minnst þriggja daga fyrirvara með tölvupósti á tölvupóstfang sem stjórnarmaður gefur 
upp, en að auki má boða til stjórnarfunda með bréfi eða símleiðis. Stjórnarformaður getur þó ákveðið skemmri frest 
telji hann það óhjákvæmilegt vegna sérstakra aðstæðna. Dagskrá stjórnarfundar og helstu gögn skulu vera aðgengileg 
stjórnarmönnum með tveggja daga fyrirvara.  
 
… 
 


 Forföll stjórnarmanna 


 
Við forföll aðalmanns á stjórnarfundi skal kallaður til varamaður, sem tilnefndur er af viðkomandi eiganda. Í tilviki 
Reykjavíkurborgar skal aðalmaður tilnefna þann varamann sem koma skal í hans stað.  


 
 Undirbúningur dagskrármála 


 


Forstjóri ber ábyrgð á undirbúningi stjórnarfunda. Stjórnarmenn, forstjóri og aðrir sem starfa í umboði stjórnar hafa 
heimild til að leggja fram dagskrármál á stjórnarfundum. Dagskrármál skulu berast ritara stjórnar fimm dögum fyrir fund 
hið skemmsta. Tillögur til stjórnar ásamt greinargerð skulu settar fram á þar til gerðu eyðublaði í rekstrarhandbók. 


 


 Ákvarðanir milli stjórnarfunda 


 
Nú telur formaður ekki stætt á því vegna sérstakra aðstæðna að bíða þess að haldinn verði stjórnarfundur og getur 
hann þá tekið ákvörðun um símafund stjórnar eða að málefnið verði kynnt stjórnarmönnum rafrænt og haldin verði 
rafræn atkvæðagreiðsla meðal stjórnarmanna, t.d. með tölvupósti. Ákvarðanir sem þannig eru teknar skulu lagðar fyrir 
næsta stjórnarfund til staðfestingar. 


 
 Ákvörðun um næsta stjórnarfund 


 
Í lok hvers stjórnarfundar skal að jafnaði tekin ákvörðun um hvenær næsti stjórnarfundur skuli haldinn. 



http://vefir.or.is/handbok/leit/Pages/results.aspx?k=VLP%2D105
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1. Tilgangur og umfang 
 
Að lýsa ritun og frágangi fundargerða stjórnar.  


 


2. Fundargerðir og fundargerðarbók 


 


Haldnar skulu fundargerðir um það sem gerist á stjórnarfundum og um ákvarðanir stjórnar. Fundargerðir skulu 
vistaðar í skjalavistunarkerfi OR og vera aðgengilegar stjórn þar. …   


 
Í fundargerðarbók skal skrá eftirfarandi:  


• Hvar og hvenær fundurinn er haldinn. 


• Númer stjórnarfundar. 


• Hverjir sitja fundinn og hver stýri honum. 


• Dagskrá fundarins. 


• Fundargögn sem voru afhent eða sýnd á fundinum. 


• Fyrirspurnir stjórnarmanna, sem lagðar eru fram á fundinum.  


• Stutta skýrslu um umræður á fundum og hvaða ákvarðanir hafa verið teknar. 


• Hvort og hvenær utanaðkomandi aðilar koma inn á fundi og hvenær þeir fara út af fundinum. 


• Hvenær og hvar næsti stjórnarfundur verður haldinn. 


• Hver hafi ritað fundargerðina. 


 


 Bókanir 


 
Stjórnarmaður eða forstjóri eiga rétt á að koma afstöðu sinni á framfæri með stuttri bókun í gerðarbók. Bókun skal 
lögð fram áður en fundi er slitið. 
 


  Frágangur fundargerða  


 
Fundargerð skal undirrituð af þeim er fund sitja.  Fundargerðir… teljast full sönnun á því sem gerst hefur á 
stjórnarfundum.  Stjórnarmenn sem ekki voru viðstaddir þann stjórnarfund sem fundargerð tekur til skulu staðfesta að 
þeir hafi kynnt sér fundargerðina með undirritun sinni. 
 
Fundargerð skal borin upp til samþykktar í upphafi næsta reglulega fundar.   
 
Í kjölfar fundar skulu drögu að fundargerð send stjórn til rýni. Berist ekki athugasemdir skal óstaðfest fundargerð  … 
vera opinber… og …birt á vef fyrirtækisins. Staðfestar fundargerðir…skulu sendar eigendum innan 5 daga frá 
undirritun sé því komið við.  
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1. Tilgangur og umfang 


 
Að lýsa fyrirkomulagi við ákvarðanatöku sem hljóta þarf samþykki eigenda Orkuveitu Reykjavíkur.   
 
1.1 Skuldbindingar 
 
Samkvæmt eigendastefnu skal stjórn vísa ákvörðunum um eftirfarandi málefni til eigenda Orkuveitu Reykjavíkur sef.: 
 


• Nýjar skuldbindingar: Fari fjárhæð einstakra nýrra skuldbindinga Orkuveitu Reykjavíkur yfir 5% af bókfærðu 
eigin fé samkvæmt síðasta ársreikningi eða árshlutareikning skal viðkomandi skuldbinding lögð fyrir eigendur 
til samþykktar áður en til hennar er stofnað. 


• Óvenjulegar og stefnumarkandi ákvarðanir ásamt áhættumati til að gera eigendum kleift að meta þær í 
samræmi við hlutverk sitt sem ábyrgðaraðila. 


o Í hverju tilviki metur stjórn OR hvort ákvörðun sé svo óvenjuleg eða stefnumarkandi að henni skuli 
vísað til eigenda. 


• Áform um virkjanir eða aðra nýtingu auðlinda á óröskuðum svæðum, sem og þær framkvæmdir, sem krefjast 
mats á umhverfisáhrifum, hvort sem svæðin eru í eigu Orkuveitu Reykjavíkur eða annarra, teljast til 
veigamikilla og stefnumarkandi ákvarðana og skulu því koma til kasta eigenda. 


 
1.2 Fyrirvari við samþykki 
 
Þegar tillaga að ákvörðun, sem hljóta skal samþykki eigenda, er lögð fyrir stjórn skal þess sérstaklega getið í 
tillögunni sjálfri að samþykkt hennar sé með fyrirvara um samþykki eigenda, sbr. ákvæði eigendastefnu. Í 
greinargerð með tillögunni skal skýrt af hverju ákvörðunin er háð samþykki eigenda. 
 
1.3 Áhættumat 


 
Sé ákvörðun óvenjuleg eða stefnumarkandi ber að framkvæma áhættumat og láta það fylgja tillögu og greinargerð til 
stjórnar og í framhaldinu erindi til eigenda. 
 
1.4 Ósk um samþykki eigenda 
 
Þegar stjórn hefur fjallað um tillögu, sem hljóta skal samþykki eigenda, skal ritari stjórnar senda öllum handhöfum 
eigendavalds erindi og óska þess að málið verði tekið fyrir á vettvangi borgar-, bæjar- eða byggðaráða, eftir atvikum 
–stjórna, eins fljótt og verða má. Erindi til eigenda skulu vistuð með gögnum stjórnar. 
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1. Inngangur 


 
Þegar stjórn tekur ákvarðanir … sem hafa mikil áhrif á starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur er mikilvægt að vanda 
undirbúning eins og kostur er. Í greinargerð með tillögum til stjórnar skal varpa ljósi á öll þau atriði sem skipta máli 
við ákvarðanatökuna s.s. um ástæður, forsögu, og helstu þætti sem skipta máli. Einnig skal taka afstöðu og varpað 
ljósi á þau atriði sem gerð er grein fyrir hér að neðan og eru dæmi um það sem kann að þurfa að huga að1: 
 
1.1 Núverandi starfsemi og stefnumótun félagsins 
 


• Samræmist tillagan núvarandi starfsemi og stefnumótun félagsins? 
• Ef ekki 


o Af hverju er verið að leggja fram þessa tillögu ef hún er ekki þáttur í núverandi starfsemi eða 
stefnumótun félagsins? 


o Er búið að meta hvaða áhrif / áhættur og tækifæri það hefur að fara nýjar leiðir? 
o Á stefnumótunin enn við starfsemi félagsins? 
o Er ástæða til að endurmeta stefnumótun félagsins í samræmi við tillöguna? 


 
1.2 Verðmætasköpun 
 


• Kemur skýrt fram í tillögunni hver fjárhagsleg útkoma eða önnur áhrif eru? 
• Hafa viðeigandi gögn verið lögð fram sem sýna áhrif á rekstur og sjóðsstreymi? 
• Er gert ráð fyrir að uppfæra rekstraráætlun í samræmi við tillöguna? 


 
1.3 Viðskiptavinir 
 


• Er búið að meta hvaða áhrif ákvörðunin er talin hafa á viðskiptavini? 
 


1.4 Fjárhagsleg atriði 
 


• Liggur skýrt fyrir hvaða kostnað tillagan hefur í för með sér? 
• Hafa viðeigandi gögn verið lögð fram sem sýna áhrif á rekstur og sjóðsstreymi? 
• Er gert ráð fyrir að uppfæra rekstraráætlun í samræmi við tillöguna? 


 
1.5 Fastafjármunir og starfsfólk 
 


• Krefst tillagan aukinna fjárfestinga í fastafjármunum? 
• Er nægilegur mannafli og þekking innan félagsins til að framfylgja tillögunni? 
• Hvaða áhrif hefur tillagan á annað, t.d. tölvukerfi og húsnæði? 


 
1.6 Umhverfismál 


 
• Er tillagan í samræmi við umhverfisstefnu fyrirtækisins? 
• Samræmist tillagan umhverfismælikvörðum? 
• Þarfnast tillagan mats á umhverfisáhrifum? 
• Hefur tillagan verið áhættumetin út frá umhverfissjónarmiðum? 
• Er þörf á viðbragðsáætlun út frá umhverfissjónarmiðum? 


 
1.7 Starfsumhverfið 
 


• Krefst tillagan opinbers leyfis eða breytinga á gildandi leyfi, t.d. starfsleyfi? 
• Er þörf á vottun vegna tillögunnar? 
• Varðar tillagan samkeppnissjónarmið? 
• Krefst tillagan samþykkis eða tilkynningar til stjórnvalda eða Kauphallar? 
• Varðar tillagan upplýsingar sem bera þarf undir regluvörð? 


 
1.8 Samþykki frá eigendum OR, sbr. eigendastefnu 
 


• Varðar tillagan óvenjulega eða stefnumarkandi ákvörðun? 
• Eru upphæðir sem um ræðir það háar að krafist er samþykkis frá eigendum OR? 
• Krefst tillagan mats á umhverfisáhrifum? 


 
  


 
1  Stuðst er við rit KMPG Handbók stjórnarmanna. 2. útgáfa. Rétt er að hafa í huga að þetta er ekki tæmandi talning og einnig að ekki eiga allir 
punktar við í öllum tilvikum.  
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1.9 Áhættumat 
 


• Er búið að greina þá áhættu sem tillagan hefur í för með sér? 
• Hafa aðrir möguleikar í stöðunni verið kannaðir? 
• Samræmist tillagan áhættustefnu félagsins? 
• Er ljóst hvort tillagan samræmist lögum, reglugerðum og leiðbeiningum stjórnvalda? 
• Liggur fyrir greining á kostum og göllum við tillöguna? 
• Hvaða afleiðingar hefur það í för með sér að samþykkja ekki tillöguna? 


 
1.10 Ófyrirséðir atburðir 
 


• Gerir tillagan ráð fyrir ófyrirséðum atburðum? 
 


1.11 Hagsmunaaðilar 
 


• Hvaða áhrif hefur tillagan á hagsmunaaðila, t.d. hluthafa, starfsfólk, viðskiptavini, birgja, lánardrottna og 
samfélag? 


• Hvernig verður tillagan kynnt hagsmunaaðilum? 
• Hvernig verður tekið á óánægjuröddum? 


 
1.12 Viðskiptasiðferði 
 


• Samræmist tillagan gildum félagsins? 
• Hvaða áhrif mun fjölmiðlaumfjöllun um tillöguna hafa á ímynd félagsins og stjórnarmanna persónulega? 
• Er tillagan í samræmi við samfélagslega ábyrgð félagsins? 


 
1.13 Sjálfstæð sérfræðiráðgjöf 
 


• Er ástæða til að fá álit lögfræðings, annarra sjálfstæðra sérfræðinga, láta fara fram mat eða 
áreiðanleikakönnun? 
 


1.14 Eftirfylgni og eftirlit 
 


• Hver mun bera ábyrgð á framkvæmd tillögunnar? 
• Mun stjórn fá reglulega skýrslu um framvindu mála? 
• Hvernig á að fylgjast með og mæla þá verðmætasköpun sem tillagan á að hafa í för með sér? 
• Er þörf á að endurmeta framkvæmdina og þá hvenær? 
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1. Tilgangur og umfang 


 
Að lýsa upplýsingagjöf forstjóra OR til stjórnar um málefni félagsins. 
 
Forstjóri OR skal upplýsa stjórn reglulega um málefni félagsins. Upplýsingar skulu að meginstefnu lagðar fram í 
skýrslu forstjóra á stjórnarfundum, en þó skal forstjóri upplýsa stjórn á milli funda ef upp koma málefni sem ekki þola 
bið.  
 
1.1 Fjárhagslegar upplýsingar 


 
Mánaðarlega skulu lykiltölur úr rekstri félagsins lagðar fram og upplýst hvernig rekstur síðasta mánaðar samræmist 
áætlunum ársins. Þá skal lögð fram áhættuskýrsla, er sýni stöðu mælikvarða í áhættustefnu. 
 
Ársfjórðungslega skal gerð grein fyrir útkomu árshlutauppgjöra OR. 
 
Árlega skal gerð grein fyrir fjárhagsáætlun OR og dótturfélaga fyrir næsta ár. Á framlögðum ársreikningi samstæðu 
OR skal gerð grein fyrir uppgjöri hvers dótturfélags, auk uppgjörs móðurfélags.  
 
1.2  Staða mælikvarða 


 
Staða umhverfis- og auðlindamælikvarða skal einnig lögð fram mánaðarlega.  
Gerð skal grein fyrir stöðu annarra mælikvarða eftir því sem þeir liggja fyrir. 
 
1.3 Frávik 


  
Forstjóri skal upplýsa stjórn sérstaklega ef meiriháttar frávik verða t.d. frá kostnaðaráætlunum fjárfestinga.  
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1. Tilgangur og umfang 


 
Að lýsa upplýsingagjöf um málefni dótturfélaga. 
 
Forstjóri OR, sem handhafi hlutafjár í dótturfélögum OR, skal upplýsa stjórn reglulega um málefni dótturfélaga. 
Upplýsingar skulu að meginstefnu lagðar fram í skýrslu forstjóra á stjórnarfundum, en þó skal forstjóri upplýsa stjórn 
á milli funda ef upp koma málefni sem ekki þola bið.  
 
1.1 Fjárhagslegar upplýsingar 
 
Mánaðarlega skulu lykiltölur úr rekstri hvers dótturfélags lagðar fram og upplýst hvernig rekstur síðasta mánaðar 
samræmist áætlunum ársins. Þá skal lögð fram áhættuskýrsla, er sýni stöðu mælikvarða í áhættustefnu, brotin niður 
á einstök dótturfélög. 
 
Ársfjórðungslega skal gerð grein fyrir útkomu  árshlutauppgjöra OR og dótturfélaga. 
 
Árlega skal gerð grein fyrir fjárhagsáætlun OR og dótturfélaga fyrir næsta ár. Í tilvikum dótturfélaga skal það gert 
þegar áætlunin hefur verið afgreidd af stjórn viðkomandi dótturfélags. Á framlögðum ársreikningi samstæðu OR skal 
gerð grein fyrir uppgjöri hvers dótturfélags, auk uppgjörs móðurfélags.  
 
1.2 Staða mælikvarða 
 
Staða umhverfis- og auðlindamælikvarða OR og dótturfélaga, eftir því sem við á, skal einnig lögð fram mánaðarlega.  
Gerð skal grein fyrir stöðu annarra mælikvarða eftir því sem þeir liggja fyrir. 
 
1.3 Fundargerðir stjórna dótturfélaga, minnisblöð og fundargerðir hluthafafunda 


 
Fundargerðir stjórna dótturfélaga ásamt minnisblöðum framkvæmdastjóra og fundargerðir hluthafafunda dótturfélaga 
skulu gerðar aðgengilegar stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. 
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1. Tilgangur og umfang 


 
Að lýsa hlutverki undirnefnda stjórnar.  


 


2. Undirnefndir 


 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur getur í sérstökum tilvikum falið einstökum stjórnarmönnum, einum eða fleirum, tiltekin 
mál til athugunar og undirbúnings afgreiðslu á stjórnarfundi. Í sama tilgangi getur stjórn sett tímabundið á laggirnar 
undirnefndir sem falin eru tiltekin mál til athugunar og undirbúnings afgreiðslu á stjórnarfundi. 
 


 Ákvörðun varðandi þóknun 


 
Í ákvörðun stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur um að setja á laggirnar undirnefnd skal ákveðið hvort þóknun skuli greidd 
og þá með hvaða hætti hún skuli ákvörðuð. 
 


  Formaður undirnefndar 


 
Undirnefnd stjórnar kýs sér formann sem stýrir fundum nefndar og kemur fram fyrir hönd hennar gagnvart stjórn og 
forstjóra. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur getur ákveðið að nefnd setji sér starfsreglur sem skuli staðfestar af stjórn. 
 


 Fundargerðir undirnefndar 


 


Undirnefnd stjórnar skal halda gerðabók um það sem gerist á fundum nefndarinnar og um ákvarðanir hennar. 
Fundargerðir nefndarinnar skulu í kjölfar funda sendar stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og forstjóra. Að öðru leyti skal farið 
að reglum þessum eftir því sem við á. 


 


… 
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1 
 


1 Inngangur 


 Ár hvert er skrifuð skýrsla um framfylgd eigendastefnu OR. Til samræmis við ákvæði í 


sameignarsamningi er henni skilað til eigenda á fundi þeirra í nóvember. Tilgangur skýrslunnar er 


að upplýsa eigendur um það með hvaða hætti stefnu þeirra er framfylgt innan samstæðu OR. 


Eigendastefna ásamt skýrslu um framfylgd hennar eru almenningi aðgengilegar á heimasíðu OR. 


 


2 Stjórn og eigendur 


Í sameignarsamningi eigenda Orkuveitu Reykjavíkur (OR) segir að þeir skuli marka fyrirtækinu og 


dótturfélögum þess stefnu um tilgang og markmið rekstursins, rekstrarform, starfshætti og 


arðgreiðslur. Það er með skýrri eigendastefnu sem eigendur leitast við að skýra hlutverk sitt og 


ábyrgð samhliða því að tryggja þátttöku sína í ákvörðunum um mikilvæg málefni og stefnumótun. 


Með þessu móti á eigendastefnan að tryggja lýðræðislega, faglega, gagnsæja og skilvirka stjórnun 


fyrirtækisins.  


Stjórn OR fer með málefni fyrirtækisins milli eigendafunda og hefur eftirlit með að stefna 


fyrirtækisins, skipulag þess og rekstur sé í réttu og góðu horfi og í samræmi við stefnu eigenda. 


Skýrsla um framfylgd eigendastefnu, sem kveðið er á um í sameignarsamningi að skuli skilað á 


eigendafundi, er lykillinn að því að eigendur viti að í reynd sé verið að vinna að markvissri 


innleiðingu stefnu þeirra.  


 


3 Leiðarljós 


Eigendastefna Orkuveitu Reykjavíkur er í heild sinni leiðarljós allrar starfsemi og stefnumiðaðrar 


stjórnunar innan samstæðunnar. Eigendastefnan kveður í reynd á um að stefnumörkun 


dótturfélaga skuli vera í samræmi við stefnumörkun móðurfélags og að teknu tillit til þeirrar 


stefnumörkunar sem eigendastefna tilgreinir.  


 


 


Mynd 1. Stefnumótun í samstæðu OR tekur mið af eigendastefnu.  
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Í eigendastefnu segir aukinheldur að í starfsemi fyrirtækisins skuli áhersla lögð á virðingu gagnvart 


umhverfinu, ábyrga nýtingu auðlinda og ábyrga nýtingu fjármuna. Einnig að OR komi fram af 


heilindum og trausti og ræki samfélagslega ábyrgð í starfsemi sinni. Fyrirtækið beri hag 


samfélagsins fyrir brjósti og umgangist náttúruna, auðlindir og viðskiptavini af virðingu. Eigendur 


OR vilja að litið verði til fyrirtækisins sem trausts samstarfsaðila, sem eftirsóknarvert sé að starfa 


fyrir og með og að það gegni veigamiklu hlutverki í samfélaginu. 


 


4 Hlutverk og kjarnastarfsemi 


Kjarnastarfsemi Orkuveitu Reykjavíkur er lýst í lögum, sameignarsamningi og eigendastefnu. 


Kjarnastarfsemin eru þau verkefni sem fyrirtækinu er falið að sinna. Í eigendastefnu hafa eigendur 


enn fremur útfært hlutverk OR sem snýr að megintilgangi starfsemi þess. Hlutverkið svarar í reynd 


því af hverju fyrirtækið er til staðar í samfélaginu. Stjórn OR hefur svo mótað því framtíðarsýn sem 


lýsir því hvert fyrirtækið ætlar sér og stefnu varðandi það hvernig ætlunin er að ná sýninni. Þá hafa 


stjórnendur og starfsfólk samstæðunnar mótað þau gildi sem eru leiðarljós þess hvernig starfað er 


innan samstæðunnar og sem móta starfsumhverfi og fyrirtækjamenningu. Stefnumótun í 


samstæðunni byggir á grunni gildanna; framsýni, hagsýni og heiðarleika.  


 


 


Mynd 2. Framtíðarsýn, hlutverk og gildi OR samstæðunnar.  


 


5 Stjórnhættir og stefna 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur fór í stefnumótunarvinnu á árinu 2019 með ytri ráðgjafa. Sú vinna 


skilaði þeirri niðurstöðu að núverandi heildarstefna fyrirtækisins stæðist vel tímans tönn og voru 


því ekki gerðar á henni breytingar. Myndræna framsetning heildarstefnu OR má sjá á mynd 3. 
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Mynd 3. Heildarstefna OR 


 


Út úr stefnumótunarvinnu stjórnar komu hins vegar tiltekin lykilverkefni sem stjórn vill að lögð verði 


áhersla á í samstæðunni (mynd 4). Sérhverju lykilverkefni hefur verið úthlutað og fer 


ábyrgðarmaður fyrir hverju þeirra. Á árinu hefur verið unnið að því að brjóta lykilverkefnin niður í 


áherslur og aðgerðir. Þessi vinna mun skila sér í stefnuáætlun samstæðunnar til næstu ára. 


 


Mynd 4. Lykilverkefni heildarstefnu OR. 
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Aðrar stefnur sem tilgreindar eru í eigendastefnu, svonefndar stuðningsstefnur, voru jafnframt 


rýndar á árinu. Það er til samræmis við fyrirkomulag stefnumiðaðra stjórnarhátta1 í samstæðunni. 


Tilgangur þess að rýna stefnu árlega er sá að vera vakandi fyrir hverjum þeim breytingum sem 


kunna að verða 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 hennar. Sérhverri 


stuðningsstefnu er stillt upp á starfsáætlun Stefnuráðs, stjórnar OR og dótturfélaga til árlegrar rýni. 


Ábyrgðaraðili hefur verið tilnefndur fyrir sérhverja stefnu og hefur hann þjónandi forystuhlutverki að 


gegna. Ábyrgðaraðili stefnu fylgir henni eftir frá móðurfélagi til dótturfélaga og styður innleiðingu 


hennar.  


 


Mynd 5. Rýni stefnu: árshringur.  


 


Nálgast má ítarlega lýsingu á stefnumiðuðum stjórnarháttum samstæðunnar annars vegar í skýrslu 


um framfylgd eigendastefnu frá árunum 20162, 20173 og 20184 og hins vegar tilviksrannsókn sem 


birtist í Tímariti um viðskipti og efnahagsmál undir lok ársins 20185. 


Lögð hefur verið áhersla á að breyta menningu OR á þann veg að innleiðing stefnu verði lögð að 


jöfnu við fjárhagslegan árangur. Í því skyni var árið 2016 tekið í notkun sérstakt Stefnubókhaldskerfi 


sem ætlað er að halda utan um þau stefnuverkefni sem í gangi eru hverju sinni. Hugsunin á bak 


við kerfið er sú að stefnuverkefni fái samskonar vettvang og fjárhagsbókhald. Þetta 


Stefnubókhaldskerfi gerir stjórn OR kleift að fylgjast með stefnuverkefnum í allri samstæðunni og 


styrkir þannig eftirlitshlutverk og yfirsýn. Fyrirkomulag stefnumiðaðra stjórnarhátta hefur verið 


skoðað af innri endurskoðun sem segir:  


 
1 Guðrún Erla Jónsdóttir. (2018). Framfylgd eigendastefnu 2018: Skýrsla til eigenda Orkuveitu 
Reykjavíkur. Reykjavík: Orkuveita Reykjavíkur 
2 Guðrún Erla Jónsdóttir. (2016). Skýrsla um framfylgd eigendastefnu OR á árinu 2016. Reykjavík: Orkuveita 


Reykjavíkur.  
3 Guðrún Erla Jónsdóttir. (2017). Skýrsla um framfylgd eigendastefnu OR á árinu 2017. Reykjavík: Orkuveita 


Reykjavíkur. 
4 Guðrún Erla Jónsdóttir. (2018). Framfylgd eigendastefnu 2018: Skýrsla til eigenda Orkuveitu Reykjavíkur. 
Reykjavík: Orkuveita Reykjavíkur. 
5 Runólfur Smári Steinþórsson, Guðrún Erla Jónsdóttir og Bjarni Snæbjörn Jónsson. (2018). Stefnumiðaðir 


stjórnarhættir: Dæmi frá Orkuveitu Reykjavíkur. Tímarit um viðskipti og efnahagsmál, 15(2). 


Ábyrgðaraðili 
stefnu


Stefna rýnd


Stefnuráð


Stjórn OR 


Stjórn 
dótturfélags
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„Stjórn OR og dótturfélaga og stjórnendur leiða eigendastefnuna markvisst í gegnum allar 


skipulagsheildir með heildarstefnu og útfærðum stuðningsstefnum sem sæta árlegri rýni á 


vettvangi stjórnar móðurfélagsins og stjórna dótturfélaganna. Þannig hefur verið lagður 


grunnur að stefnumiðaðri stjórnun innan samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur og sú 


heildarstefnumótun sem farið hefur fram er til þess fallin að styrkja eftirlitsumhverfi 


fyrirtækisins.”6  


 


Síðla árs 2019 var skipulagi móðurfélagsins breytt og endurspeglar breytingin enn frekar áherslur 


í grunnstoðum heildarstefnu OR þar sem Mannauður og menning er nú orðið sérstakt svið innan 


móðurfélagsins. Þannig styðja nú sérstök svið og málaflokkar við innleiðingu sérhverrar 


grunnstoðar heildarstefnunnar, til viðbótar við þær stuðningsstefnur sem mótaðar hafa verið til 


samræmis við ákvæði eigendastefnu.  


 


 


Tafla1. Yfirlit yfir grunnstoðir heildarstefnu OR ásamt þeim sviðum sem leiða innleiðingu.  


 


Málaflokkar sem ganga þvert á samstæðuna tilheyrðu áður „skrifstofu forstjóra“ en tilheyra nú 


„stjórnháttum og stefnu“. Breytingin endurspeglar ríka áherslu samstæðunnar á mikilvægi 


stefnumiðaðra stjórnarhátta. Stjórnhættir OR eiga enda samkvæmt eigendastefnu að tryggja 


fagmennsku, hagkvæmni, ráðdeild, gagnsæi og ábyrgð í rekstrinum. Þá voru nokkrir málaflokkar 


færðir inn á svið móðurfélagsins. Mynd 6 sýnir skipulag samstæðu OR eftir breytingar.  


 


 
6 Innri endurskoðun Orkuveitu Reykjavíkur. (2018). Vinnustaðamenning og mannauðsmál hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur. Sótt 17.10.2019 af https://www.or.is/um-or/frettir-og-tilkynningar/god-vinnustadarmenning-hja-or-
abendingar-um-urbaetur 
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Mynd 6. Skipulag samstæðu OR.  


 


Í ljósi áherslu eigendastefnu á góða stjórnarhætti fyrirtækisins voru á árinu fengnir ytri ráðgjafar til 


að leggja mat á þá. Það er gert með það fyrir augum að sækjast í kjölfarið eftir viðurkenningu sem 


„Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum“. Viðskiptaráð Íslands, Samtök Atvinnulífsins, 


Nasdaq OMX og Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti við Háskóla Íslands veita þessa 


viðurkenningu. Þá lét stjórn einnig gera ytri úttekt, eða ytra árangursmat á störfum sínum og fékk 


til þess KPMG. Hvort tveggja úttekt á stjórnarháttum samstæðunnar og árangursmat á störfum 


stjórnar er gert til að viðhalda góðum stjórnarháttum og efla þá enn frekar. Þá eru upplýsingar um 


stjórnarhætti OR birtar í ársreikningi og rafrænni ársskýrslu auk þess sem fundargerðir 


stjórnarfunda eru öllum aðgengilegar á vef fyrirtækisins. Það er og gert í ljósi ríkrar áherslu stjórnar 


á gagnsæi í störfum sínum. 


 


6 Samskipti og upplýsingagjöf 


Í eigendastefnu segir að Orkuveita Reykjavíkur skuli vera til fyrirmyndar um upplýsingagjöf til 


almennings. Upplýsingar um starfsemina skuli vera settar fram á þann hátt að almennir lesendur 


fái skýra sýn á hana. Í þessu skyni gefur OR hvert ár út ársskýrslu um starfsemi samstæðunnar. 


Markmið hennar er að auka gegnsæi í starfseminni og jafnframt að uppfylla opinberar kröfur um 


umhverfisbókhald og framtal ófjárhagslegra þátta samkvæmt ársreikningalögum. Ársskýrsla OR 


2018 er rafræn og gagnvirk samþætt skýrsla sem skráð er eftir alþjóðlegum viðmiðum sem þróuð 


hafa verið í samvinnu kauphalla og Sameinuðu þjóðanna, svokölluðum ESG viðmiðum. Þau ná til 
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umhverfisþátta, samfélagsþátta og stjórnhátta. Auk þess er fjármálakafli í skýrslunni og árið 2018 


var sérstök áhersla lögð á loftslagsmál og loftslagmarkmið samstæðunnar með því að draga þau 


út í sérstakan kafla. 


Í skýrslunni 2018 er í annað sinn að finna tilvísanir í Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um 


sjálfbæra þróun, þar sem það á við. Sá þáttur skýrslugerðarinnar er í þróun, samhliða 


forgangsröðun Heimsmarkmiðanna í stefnumótun OR. Í samræmi við alþjóðlegar áherslur í 


skýrslugerð af þessum toga er einnig horft til þess að greina betur frá áhættu í rekstri OR sem lúta 


að framtalsþáttunum í ESG-viðmiðunum. 


 


7 Ákvarðanir sem hljóta skulu samþykki eigenda 


Á árinu var í undirbúningi uppskipting Orku náttúrunnar, annars vegar í félag sem færir bækur sínar 


í bandaríkjadollar og hins vegar félag sem gerir upp tekjur í íslenskum krónum. Uppskiptingunni er 


ætlað að endurspegla rauntekjur og styðja áhættustýringu. Ákvörðun um uppskiptingu, það er 


stofnun nýs félags innan samstæðunnar, þarf samkvæmt sameignarsamningi samþykki 


eigendafundar og liggur tillaga þessa efnis fyrir reglubundnum eigendafundi í nóvember 2019.  


 


8 Lokaorð 


Það er tilgangur skýrslu um framfylgd eigendastefnu að upplýsa eigendur um það hvernig stefnu 


þeirra hefur verið framfylgt á yfirstandandi ári. Í þessari skýrslu er farið yfir það hvernig eigendur, 


með eigendastefnu, leitast við að skýra hlutverk sitt og ábyrgð samhliða því að tryggja þátttöku 


sína í mikilvægum ákvörðunum. Stjórn OR hefur eftirlit með að stefna fyrirtækisins, skipulag þess 


og rekstur sé í réttu og góðu horfi og í samræmi við stefnu eigenda. Eigendastefna OR er í heild 


sinni leiðarljós allrar starfsemi og stefnumiðaðrar stjórnunar innan samstæðunnar. Hlutverki og 


kjarnastarfsemi OR er lýst í eigendastefnu og stjórn OR hefur mótað fyrirtækinu framtíðarsýn og 


heildastefnu. Á árinu mótaði stjórn einnig tiltekin lykilverkefni sem hún vill að lögð verði áhersla á í 


samstæðunni. Lykilverkefnin birtast á stefnuáætlunum samstæðunnar til næstu ára. Þá var 


skipulagi samstæðunnar breytt á árinu og endurspeglar breytingin áherslur í grunnstoðum 


heildarstefnu OR. Í eigendastefnu er rík áhersla á samfélagslega ábyrgð, samskipti og 


upplýsingagjöf. Ársskýrsla OR 2018 er rafræn og gagnvirk samþætt skýrsla sem er öllum 


aðgengileg á vef OR. Þá voru ytri ráðgjafar voru fengnir til að leggja mat á stjórnarhætti og 


árangursmat stjórnar OR.  


Stjórn OR setur sér árlega starfsáætlun til samræmis við sameignarsamning og gerir þar ráð fyrir 


þeim verkefnum sem henni eru falið samkvæmt sameignarsamningi og eigendastefnu. Stjórn 


starfar til samræmis við starfsreglur sem eru í samræmi við lög um OR, sameignarsamning, 


eigendastefnu og siðareglur og taka mið af leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar 


eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq OMX Iceland ehf. og Samtökum atvinnulífsins7. Auk þess 


er stuðst við handbók stjórnarmanna sem útgefin er af KPMG8. Með starfsháttum stjórnar OR og 


starfsáætlun er framfylgd eigendastefnu, stöðug árvekni, ábyrgð og yfirsýn stjórnar í rekstri OR 


tryggð.   


 
7 Viðskiptaráð Íslands, Kauphöll Íslands og Samtök Atvinnulífsins. (2015). Stjórnarhættir fyrirtækja: Leiðbeiningar. 


Reykjavík: Prentmet. 
8 KPMG (2013). Handbók stjórnarmanna 2.útg. KPMG, Reykjavík.  
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Stjórnhættir og stefna


• Nýja Stefnubókhaldskerfið hefur verið áskorun 


- En við erum þátttakendur í að þróa það


- Er að taka á sig mjög spennandi mynd


- Aukin áhersla á mælikvarða 


• Lykilverkefni stjórnar OR taka á sig mynd Stefnuáætlunar til næstu 
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Á árinu


• Kynningar á stefnumiðaðri stjórnun hjá OR
- Háskóli Íslands


- Háskólinn í Reykjavík


- Bold Strategy Summit
- Harpa september 2019


- Kaupmannahöfn júní 2020


• Kynningar á rannsókn um eigendastefnu
- „Ownership Strategy: A Governance Mechanism for Collective Action and Responsible 


Ownership”


- EURAM (European Academy of Management) júní 2019


- Háskóli Íslands 


• „Case study“ um OR í samvinnu við IESE Barcelona


• „Case study“ í samvinnu við Brightline Initiative og skrifað af Forbes
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Heildarstefna OR
Stefnuáætlun málaflokka : 


14 stefnuverkefni 69% framvinda


2 stefnuverkefnum lokið: 


°Loftslagsmarkmið: flugferðir


°Innleiðing Heimsmarkmiða SÞ 


í rafræna ársskýrslu


Fjárhagslegur styrkur 


og hagkvæmni sem 


tryggir þjónustu í takt 


við þarfir samfélagsins


Virðing fyrir þörfum 


viðskiptavina og góð 


og örugg þjónusta


FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI


FRAMTÍÐARSÝN: 


Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að 


leiðarljósi


Eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer saman


Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt


Til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinnur að stöðugum umbótum


5 


stefnuverkefni


2 


stefnuverkefni


1 


stefnuverkefni


6


stefnuverkefni







Stefna Fjármála


Hagkvæmur rekstur og 


árangursríkt eftirlit
Þjónusta og ráðgjöf


FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI


FRAMTÍÐARSÝN:


Fjármálasvið sé eftirsóknarverður samstarfsaðili sem 


veitir framúrskarandi þjónustu


Einföld og skilvirk ferli 


Eftirsóknarverður vinnustaður


7 stefnuverkefni 53% framvinda


2 stefnuverkefnum lokið: 


°Græn skuldabréf


°Starfsánægja og heilsuefling


3 


stefnuverkefni
1 


stefnuverkefni


2 


stefnuverkefni


1 


stefnuverkefni







Stefna Þjónustu


Eftirsóknarverður vinnustaður


Ánægðir viðskiptavinir Þróun þjónustuleiða


FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI


FRAMTÍÐARSÝN:


Að Þjónusta sé í         


fremstu röð á sínu sviði


4 


stefnuverkefni


2 


stefnuverkefni


4 


stefnuverkefni


10 stefnuverkefni og 59% framvinda


2 stefnuverkefnum lokið : 


°Fjölga vefskilum flutninga 


°þjónustukannanir 







1 


stefnuverkefni


Stefna Þróunar
2 stefnuverkefni 66% framvinda


1 


stefnuverkefni
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Stefna Veitna


15 stefnuverkefni 75% framvinda


1 stefnuverkefni lokið:


°Aukin skilvirkni og 


bætt þjónusta í heimlagnaferli


4 


stefnuverkefni


7 


stefnuverkefni


3 


stefnuverkefni


1 


stefnuverkefni







Hagkvæmur vöxtur og
arðbær rekstur


Einföld og fljótvirk 
gæðaþjónusta


FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI


FRAMTÍÐARSÝN: 
Að Gagnaveita Reykjavíkur verði forystuafl á 


fjarskiptamarkaði og grunnstoð Íslendinga inn í 
framtíðar snjallsamfélag


Eftirsóknarverður vinnustaður með hvetjandi árangursmenningu (3)


Virk þátttaka í þróun snjallvæðingar 


Fremst í tækni og hagkvæmni


STEFNA GAGNAVEITU REYKJAVÍKUR


1 
stefnuverkefni


4 
stefnuverkefni


3 
stefnuverkefni


1 
stefnuverkefni


12 stefnuverkefni 38% framvinda


2 stefnuverkefnum lokið


°Öryggisverkefni 


°Rekstrarverkefni 







Stefna ON
5 stefnuverkefni 59% framvinda


2 
stefnuverkefni


1 
stefnuverkefni


1 
stefnuverkefni


1 
stefnuverkefni







Framundan


23 October 2019







Sameinum stefnur sviða móðurfélags í heildarstefnu
eitt hús fyrir allar einingar/svið móðurfélags


Markmið: einfalda og styðja við skýra forgangsröðun







Skipulagsbreyting í móðurfélagi 


14


tók gildi 1.10.2019







Svið móðurfélags styðja við innleiðingu hverrar 


grunnstoðar heildarstefnu OR, auk málaflokka


Þjónusta


Mannauður og 
menning


Fjármál


Rannsóknir og 
nýsköpun


&
Umhverfi







Mæling 
markmiðsferlis 
Beyond Budgeting
Fylgjumst með því að 


stuðningsstefnur séu 


rýndar


23 October 2019







Mæling markmiðsferlis – rýni stefnu
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Saman náum við
árangri. 
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[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 28.10.2018 og staðfest á eigendafundi 30.11.2018] 


Ábyrgð: Ingvar Stefánsson Dags. 24.10.20198.10.2019  1 af 1 
 


 


 


 


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  >1,0 


2. Eiginfjárhlutfall  >40% 


3. FFO vaxtaþekja  >3,5 


4. RCF / nettó skuldir 


5. RCF-fjárfestingar 
 


>13% 


>0 


   


   


 


Skilgreiningar:  


 


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. 
 


 



http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=SKI-100





