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Efni: Skoðun á ferli við ráðningu forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur. 

Með vísan í beiðni stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur sf. (OR) frá 4. mars sl. hefur Innri endurskoðun 

skoðað nýlega afstaðið ráðningarferli forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur sf. Í umfjölluninni hér á 

eftir er fjallað um verkaskiptingu og ferli það sem stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ákvarðaði vegna 

ráðningar forstjóra félagsins og leitast við að greina hvort það hafi verið í samræmi við lög, reglur 

og vandaða stjórnsýsluhætti. 

Ráðning forstjóra 

Ráðning forstjóra er meðal mikilvægustu verkefna stjórnar OR og vel þarf að takast til þar sem 

stjórn og forstjóri fara saman með stjórn fyrirtækisins. Í þremur meginstoðum reksturs OR er 

fjallað um skyldu stjórnar fyrirtækisins að ráða forstjóra og verkaskiptingu milli stjórnar og 

forstjóra. Um er að ræða lög 139/2001, reglugerð 297/2006 og sameignarsamning frá 29.1.2004.  

Eftirfarandi samhljóða umfjöllun er í 4. gr. laganna, 4. grein reglugerðarinnar og 8. grein 

sameignarsamningsins: 

„Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ræður forstjóra er veitir fyrirtækinu forstöðu. Forstjóri skal 

eiga sæti á stjórnarfundum. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur fer með málefni fyrirtækisins og 

annast um að skipulag fyrirtækisins og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Stjórn og 

forstjóri fara með stjórn fyrirtækisins.“ 

„Forstjóri hefur á hendi framkvæmd stefnu stjórnar fyrirtækisins. Skal hann vinna sjálfstætt 

að stefnumótun þess og áætlanagerð. Hann annast allan daglegan rekstur fyrirtækisins, 

allar framkvæmdir og undirbúning þeirra, sjóðvörslu og reikningshald og ráðningu 

starfsliðs. Daglegur rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils háttar. 

Slíkar ráðstafanir getur forstjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá stjórn, nema 

ekki sé unnt að bíða ákvarðana stjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi fyrirtækisins. 

[…] Stjórn skal setja forstjóra starfslýsingu.“ 

Í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja1 er ráðning og uppsögn forstjóra talin með 

meginhlutverkum stjórna og jafnframt fjallað um mikilvægi þess að stjórn ákvarði viðeigandi ferla 

um helstu skyldur sínar. Um verkefni forstjóra segir að hann annast daglegan rekstur félagsins og 

skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn hefur gefið. 

                                                           
1  Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja: Útgefandi; Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtök atvinnulífsins. 
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Ráðningarferli 

17. ágúst 2010 – Í kjölfar uppsagnar forstjóra og samkomulags um að hann skyldi ekki vinna út 

uppsagnarfrest var á stjórnarfundi í OR fyrst rætt um ferli varðandi ráðningu nýs forstjóra. Bókun 

í fundargerð var svohljóðandi: „Ráðning nýs forstjóra. Rætt um ferli varðandi ráðningu og ákveðið 

að ferlið skuli vera gagnsætt. Starfið verði auglýst. Samþykkt var að fela formanni að annast 

undirbúning málsins í samráði við stjórn.“ Á sama fundi var samþykkt tímabundin ráðning nýs 

forstjóra og að samningur við hann skuli bundinn því skilyrði að hann verði ekki ráðinn sem 

framtíðar forstjóri OR. 

21. september 2010 – Í fundargerð stjórnar OR kemur fram að umfjöllun um starfslýsingu forstjóra 

og ráðningarferli var á dagskrá en málinu var frestað. Þó þess sé ekki getið í fundargerð kom fram 

í viðtölum við stjórnarmenn að minnisblaði dags. 20. september 2010, sem bókað var í fundargerð 

8. október, var dreift til stjórnarmanna undir þessum dagskrárlið. Málið var aftur til umfjöllunar á 

næsta fundi, 28. september og frestað aftur.  

8. október 2010 – Starfslýsing fyrir framtíðar forstjóra og tillaga að ráðningarferli á dagskrá. Í 2. tl. 

fundargerðar er bókað svo „Minnisblað dags. 20.9.2010 lagt fram. Óskað eftir minnisblaði frá 

forstjóra um heimild til nafnleyndar umsækjenda og annað er varðar lagalega hlið ráðningar 

forstjóra. Tillagan rædd og fram kom vilji til að stytta ráðningarferli. Umræðu frestað.“  

15. október 2010 – málið enn á dagskrá „Starfslýsing fyrir framtíðar forstjóra og tillaga að 

ráðningarferli og lagt fram minnisblað um ráðningu forstjóra, uppfært 15. október 2010.“  

19. nóvember 2010 – Í fundargerð er bókað samþykki fyrir því að fela utanaðkomandi ráðgjafa og 

tímabundnum forstjóra að gera tillögu að starfslýsingu og auglýsingu fyrir stjórn OR. Þeirri 

samþykkt var fylgt eftir með bréfi stjórnarformanns til ráðgjafans.2  

7. desember 2010 – Bókað á fundi stjórnar undir 3. tl. „Lögð fram drög að starfslýsingu, auglýsingu 

og vinnuferli fyrir störf hæfnisnefndar. Ásta Bjarnadóttir fylgdi þessum gögnum úr hlaði og skýrði 

hugmyndir starfshóps um ráðningarferli. Umræður.“ 

„Samþykkt að auglýsing verði sendi stjórnarmönnum til samþykktar.“ 

„Stjórn samþykkir að við ákvörðun um laun nýs forstjóra verði tekið mið af ákvörðun 

kjararáðs um laun forstjóra Landsvirkjunar og að launaskipan í fyrirtækinu verði í 

samræmi við það.“ 

15. desember 2010 – Stjórnarfundur haldinn. Auglýsing um starfið birt í dagblöðum 18. desember. 

24. janúar 2011 – Á fundi stjórnar bóka fimm stjórnarmenn af sex í fundargerð „…þann skilning 

sinn að hæfnisnefnd skipuð Ástu Bjarnadóttur og Helga Þór Ingasyni hafi umboð stjórnar til að 

vinna að ráðningarferli forstjóra.“ 

7. febrúar 2011 – Gengið frá ráðningu forstjóra. Í fundargerð bókað svo „Ráðning forstjóra. Lögð 

fram tillaga stjórnarformanns um að honum verði falið að ganga til samninga við Bjarna 

Bjarnason um ráðningu hans í starf forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur.“ Tillagan var samþykkt með 

þremur samhljóða atkvæðum. 

                                                           
2  Bréf til Ástu Bjarnadóttur, dags. 22.11.2010 
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Hæfisnefnd 

Minnisblað það sem fyrst var lagt fram 21. september og síðan uppfært 15. október felur í sér 

tillögu að ráðningarferli og skipan hæfisnefndar. Mikilvægt er að skoða hlutverk 

hæfisnefndarinnar samanborið við hlutverk stjórnar. Stjórn OR hefur það hlutverk að ráða 

forstjóra og víkst ekki undan þeirri ábyrgð þó fenginn sé utanaðkomandi ráðgjafi. Í þessu 

samhengi var umræða í stjórn um skipan hæfisnefndar sem skyldi greina umsóknir og taka 

kerfisbundin viðtöl við 8-10 hæfustu umsækjendur um starf forstjóra. Að endingu gerði 

ráðningarferlið ráð fyrir að þrír umsækjendur kæmu fyrir stjórn sem tæki ákvörðun um ráðningu 

forstjóra. Stjórnin stillir m.ö.o. upp matsferlinu og felur það ráðgjöfum til úrvinnslu. Í viðtölum við 

stjórnarmenn kom fram að umræða hafi farið fram á fundum stjórnar um hæfnisþætti og að sátt 

hafi verið um þá.  

Tillagan í umræddu minnisblaði gekk út á að skipuð yrði þriggja manna óháð hæfisnefnd undir 

forystu Ástu Bjarnadóttur vinnu- og skipulagssálfræðings. Nánar er fjallað um hvernig skuli skipa 

hæfisnefnd en önnur nöfn ekki nefnd. Í fundargerð stjórnar OR 19. nóvember er umfjöllun um 

málið og samþykkt að fela Ástu Bjarnadóttur og Helga Þór Ingasyni, tímabundnum forstjóra OR, 

að leggja tillögu fyrir stjórn að starfslýsingu forstjóra og auglýsingu um starfið. Stjórnarformaður 

sendi formlegt bréf þess efnis Ástu Bjarnadóttur. Efnislína bréfsins er „Starfslýsing og auglýsing 

eftir umsóknum um starf forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur“ Ekki er fjallað um hæfisnefnd. Svo 

virðist sem meirihluti stjórnar hafi haft þann skilning að á stjórnarfundi 19. nóvember 2010 að 

hæfisnefnd hafi verið skipuð og ráðningarferli samþykkt. Það verður hins vegar hvorki ráðið af 

fundargerð fundarins né öðrum gögnum.  

Í frétt sem birtist á vef OR 17. desember 2010 má lesa að stjórn hafi samþykkt að skipa tveggja 

manna hæfisnefnd. Í viðtölum við stjórnarmenn OR og hæfisnefnd kom fram að upphaflega hafi 

staðið til að skipa þriggja manna nefnd eins og áður segir. Rætt hafi verið hverjir tækju sæti í 

hæfisnefndinni en að endingu hóf hún vinnu sína skipuð Ástu Bjarnadóttur og Helga Þór Ingasyni 

án formlegrar ákvörðunar. Í viðtölum við stjórnarmenn kom fram að á stjórnarfundum var rætt 

um skipan í hæfisnefnd og fjölda nefndarmanna. Eftir umræður var það niðurstaðan að aðeins 

tveir áður nefndir aðilar skipuðu nefndina án þess þó að sú ákvörðun hafi verið formgerð fyrr en á 

stjórnarfundi 24. janúar 2011. 

Vakin er athygli á orðanotkun þegar fjallað er um hæfisnefnd. Í upphaflegu minnisblaði er gerður 

greinarmunur á notkun orðanna hæfi og hæfni. Í fundargerðum stjórnar OR eru hugtökin notuð 

sitt á hvað auk orðanna valnefnd og starfshópur. Ekki verður séð að þeir sem um málið fjölluðu 

hafi gert greinarmun á merkingu fyrrnefndra orða. 

Upplýsingalög 

Í minnisblaði tímabundins forstjóra dags. 13.10.2010 er fjallað um heimild til nafnleyndar 

umsækjenda um stöðu forstjóra OR. Vitnað er í niðurstöðu Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í 

máli A-273/2007 um að OR falli ekki undir gildissvið 1. mgr. 1.gr. upplýsingalaga 50/1996 og á 

þeim grundvelli komist að þeirri niðurstöðu að heimilt sé að ákveða að umsækjendur um stöðu 

forstjóra OR skuli njóta nafnleyndar.  

Í Lokaskýrslu stýrihóps borgarráðs um málefni REI og Orkuveitu Reykjavíkur kemur fram að 

fylgja skuli þeirri meginreglu að fyrirtæki sem rekin eru fyrir opinbert fé og í þágu almennings 
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skuli lúta almennum reglum um opinbera stjórnsýslu. Í því ljósi var lagt til að farið yrði yfir 

lagaumhverfi fyrirtækisins, samstarfssamning og starfsreglur stjórnar og stjórnenda.  

Ekki verður séð að gerðar hafi verið þær breytingar á fyrrgreindum stoðum fyrir rekstri OR að 

það skuldbindi fyrirtækið umfram niðurstöðu Úrskurðarnefndar um upplýsingamál.  

Verkaskipting stjórnar og tímabundins forstjóra 

Uppsetning ráðningarferlisins var með þeim hætti að stjórn OR veitti stjórnarformanni umboð til 

þess að undirbúa ráðningu framtíðar forstjóra 17. ágúst 2010 líkt og rakið var hér að framan. 

Hæfisnefnd fór yfir umsóknir og mat umsækjendur á grundvelli fyrirfram skilgreindra matsþátta 

og skilaði stjórn áfangaskýrslum og að lokum niðurstöðu um þrjá hæfustu umsækjendurna. 

Álitamál er hvort rétt hafi verið að skipa starfandi tímabundinn forstjóra í hæfisnefnd til að meta 

væntanlegan arftaka sinn. Það álitamál snýst ekki um yfirgripsmikla þekkingu viðkomandi á 

viðfangsefnum starfsins, heldur um hitt að nær óþekkt er að fráfarandi forstjóri hlutist þannig til 

um eða komi að hæfismati á umsækjendum sem sækja um forstjórastarf. Ekki skal fullyrt um að 

niðurstaða hæfisnefndar hefði orðið önnur en þessi skipan er þó mjög óvenjuleg. 

Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja fjalla um ráðningu forstjóra meðal meginhlutverka 

stjórnar en lög um OR gera ráð fyrir því að forstjóri hlutist ekki til um mikils háttar ákvarðanir 

nema með sérstakri heimild stjórnar. Ganga hefði átt frá aðkomu forstjóra að ráðningu eftirmanns 

síns fyrirfram með formlegri samþykkt stjórnar en bókað var um þann skilning stjórnarmanna að 

umboð hafi verið fyrir hendi í fundargerð 24. janúar 2011 og tvímæli tekin af um umboð og skipan 

hæfisnefndarinnar. Þá er vert, vegna eðlis þess verkefnis sem um ræðir, að hafa í huga að 

ráðningarsamningur forstjórans kveður á um að honum sé óheimilt að sækja um áframhaldandi 

ráðningu sem forstjóri OR. 

Ákvarðanataka í stjórn 

Fundargerðir eiga að endurspegla starfsemi og ákvarðanatöku fyrirtækisins í heild: 

„Fundargerðin skal þannig vera glögg lýsing á því sem gerðist á fundinum, hverjir voru þar 

viðstaddir, hvaða mál og málsskjöl voru lögð fram og hvaða afgreiðslu þau hlutu.“3 Ritun 

fundargerða er stundum bundin í lög eða reglugerðir og oftast eru þær færðar til þess að hægt sé 

að líta til þess síðar meir, hvað fór fram á fundunum og þeirra ákvarðana sem teknar voru. 

Fundargerðum er oft skipt í tvo flokka, samþykktarfundargerðir og frásagnarfundargerðir og eru 

þær síðarnefndu ítarlegri.4  

Í 6. gr. sameignarsamnings eigenda um rekstur OR er kveðið á um að halda skuli fundargerð um 

stjórnarfundi. Í 8. gr. starfsreglna stjórnar OR er tekið á því hvernig málum skal hagað við 

fundargerðarbók og ritun fundargerða. Í grein 8.5. segir Fundargerðir sem færðar hafa verið inn í 

fundargerðarbók félagsins teljast full sönnun á því sem gerst hefur á stjórnarfundum. Nauðsynlegt 

er að allar samþykktir sem gerðar eru séu örugglega skráðar niður í fundargerð. Sérstaklega er átt 

við allar áætlanir, stefnur og meiriháttar ákvarðanir sem varða fyrirtækið.  

Stjórnarformanni var eins og áður segir veitt umboð til að undirbúa ráðningu forstjóra en skoðun 

á fundargerðum og frekari ákvarðanatöku varðandi ráðningarferlið og skipun hæfisnefndar leiðir 

                                                           
3  Gunnar Eydal, 2003, bls. 14. 
4  Jones, Ossie Garfield, 2007. 
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í ljós að nauðsynlegt er að skerpa á ritun fundargerða svo að þær beri með sér hvaða ákvarðanir 

eru teknar á stjórnarfundum. Fundargerðir framan af ferlinu bera ekki með sér að ráðningarferlið 

hafi verið samþykkt, hvort hæfisnefnd hafi verið veitt umboð eða hvort skipun hæfisnefndar hafi 

verið samþykkt. Hefði stjórnarformaður endurnýjað umboð sitt á hverju stigi málsins hefði mátt 

rekja ákvarðanatöku í fundargerðum sbr. ákvæði gr. 8.5. í starfsreglum stjórnar.  

Í fundargerð 19. nóvember kemur fram skýrt samþykki fyrir því að fela utanaðkomandi ráðgjafa 

og tímabundnum forstjóra að gera tillögu að starfslýsingu og auglýsingu fyrir stjórn OR. Þeirri 

samþykkt var fylgt eftir með bréfi stjórnarformanns til ráðgjafans.5 Sama afgreiðsla gagnvart 

öðrum ákvörðunum stjórnar OR um ráðninguna hefði tekið af vafa um umboð og aðkomu 

utanaðkomandi aðila að ferlinu. 

Niðurstaða 

Ráðning forstjóra var skoðuð með hliðsjón af lögum 139/2001 um Orkuveitu Reykjavíkur. Stjórn 

réð forstjóra eins og lögbundið hlutverk hennar segir til um. Stjórnarformanni var veitt umboð til 

að annast undirbúning ráðningar á fundi stjórnar 17. ágúst 2010 í samráði við stjórn. Liður í þeim 

undirbúningi var að leita til ráðgjafa til að gera auglýsingu, fara yfir og greina umsóknir 

umsækjenda. Í samræmi við Leiðbeiningar um góða stjórnarhætti fyrirtækja var unnið eftir 

ákveðnu ferli með skilgreindum hlutverkum hæfisnefndar og stjórnar. Vinna hæfisnefndar við 

mat á umsækjendum var fagleg og vel unnin. 

Samkvæmt starfsreglum stjórnar OR skal formaður stjórnar sjá til þess að haldin sé gerðabók um 

það sem gerist á stjórnarfundum og um ákvarðanir stjórnar. Af fundargerðum stjórnar OR á því 

tímabili sem ráðningarferlið stóð yfir sést  að málið var alloft á dagskrá en fundargerðir bera ekki 

með sér hvaða ákvarðanir voru teknar á fundum. Fundarritun var því ekki í samræmi við 

starfsreglur eða góða venju  þar um og því ekki hægt að sjá með vissu hvernig stjórnarformaður 

háttaði samráði við stjórn um ráðningu forstjóra. 

Endurskoðun þeirri sem stýrihópur borgarráðs um málefni REI og Orkuveitu Reykjavíkur lagði til 

að ráðist yrði í á lögum, reglugerð og sameignarsamningi fyrir rekstri OR er ekki lokið. Með vísan í 

niðurstöðu Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli A-273/2007 um að OR falli ekki undir 

gildissvið 1. mgr. 1.gr. upplýsingalaga 50/1996 var því heimilt að ákveða að umsækjendur um 

stöðu forstjóra OR skyldu njóta nafnleyndar.  

 

Virðingarfyllst, 

 

Hallur Símonarson, 

innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar 

 

                                                           
5  Bréf til Ástu Bjarnadóttur, dags. 22.11.2010 


