
 
 

 

 

 

Stjórnarháttayfirlýsing Félagsbústaða 2021 

 

Stjórn og starfshættir stjórnar 

Stjórn félagsins leggur áherslu á að viðhalda góðum stjórnarháttum. Stjórnendur félagsins taka 

mið af Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, 5. útgáfu, gefnum út af Viðskiptaráði 

Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Kauphöll Íslands hf. í maí 2015. Félagið fylgir einnig 

ákvæðum er varða stjórnarhætti fyrirtækja í lögum um hlutafélög nr. 2/1995, um ársreikninga 

nr. 3/2006, samþykktum félagsins og starfsreglum stjórnar. Félagið er með skráð skuldabréf í 

Kauphöll Íslands og fylgir þeim reglum sem gilda um skráð félög. Samþykktir félagsins kveða 

einnig á um fyrirkomulag ýmissa þátta í starfseminni og eru aðgengilegar á vefsíðu þess ásamt 

þeim lögum sem gilda um félagið.  

Stjórnarhættir félagsins samræmast í meginatriðum ákvæðum Leiðbeininga um stjórnarhætti 

fyrirtækja. Frávik félagsins skýrast af umfangi þess og eignarhaldi, en Reykjavíkurborg er eini 

eigandi félagsins og tilnefnir stjórn. Hjá félaginu hafa því ekki verið skipaðar tilnefninganefnd 

og starfskjaranefnd. Þá birtir félagið ekki tilteknar upplýsingar á vefsíðu í tengslum við 

hluthafafundi. Upplýsingarnar eru aðgengilegar hluthafa félagsins í samræmi við lög og 

samþykktir. 

Stjórn félagsins er skipuð þremur stjórnarmönnum en ekki er skipuð varastjórn. Stjórn er 

kjörin á aðalfundi félagsins til eins árs í senn. Tilnefningar til stjórnarsetu koma frá eiganda 

félagsins, Reykjavíkurborg. Stjórnin kýs sér formann og varaformann og skiptir að öðru leyti 

sjálf með sér verkum. 

Stjórn ber meginábyrgð á starfsemi félagsins og fer með æðsta vald í málefnum þess á milli 

hluthafafunda samkvæmt lögum og samþykktum félagsins. Meginhlutverk stjórnar er að sjá til 

þess að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins, að hafa yfirumsjón 

með starfseminni og eftirlit með stjórnendum. Stjórn sér um ráðningu og uppsögn 

framkvæmdastjóra og metur frammistöðu hans reglulega. Þá tekur stjórn óvenjulegar og 

mikilsháttar ákvarðanir í rekstri félagsins og sér til þess að það starfi í samræmi við gildandi 

lög og reglur. 

Stjórn hefur sett sér starfsreglur sem eru aðgengilegar á www.felagsbustadir.is. Þar er að finna 

lýsingu á valdsviði stjórnar, verksviði stjórnar gagnvart framkvæmdastjóra, reglur um 

skiptingu starfa innan stjórnarinnar, fundarsköp, hæfi stjórnarmanna, þagnarskyldu, 

upplýsingagjöf framkvæmdastjóra til stjórnar og fleiri þætti er varða framkvæmd starfa 

stjórnarinnar. Stjórn hélt 10 fundi á árinu 2021 auk aðalfundar sem settur var í mars. Stjórn 

var endurkjörin á aðalfundinum og hana skipa: 

• Haraldur Flosi Tryggvason, stjórnarformaður, fæddur árið 1966. Haraldur tók sæti í 

stjórn félagsins þann 25. mars 2015. Hann er starfandi lögmaður og meðeigandi LBM 

Mandat slf. Hann er stjórnarmaður í Landsbréfum hf. 

• Heiða Björg Hilmisdóttir, fædd árið 1971. Heiða Björg tók sæti í stjórn félagsins 6. 

september 2018. Hún er borgarfulltrúi, formaður Velferðarráðs og varaformaður 

Samfylkingarinnar. Hún hefur fjölbreytta reynslu úr stjórnarstörfum bæði fyrirtækja 

og grasrótarfélaga, menntuð næringarráðgjafi, með próf í MBA og jákvæðri sálfræði. 



 
 

 

 

• Laufey Líndal Ólafsdóttir, fædd 1974. Laufey tók sæti í stjórn Félagsbústaða þann 6. 

september 2018. Hún er með BA-prófi í stjórnmálafræði frá HÍ og MA gráðu í blaða- 

og fréttamennsku við sama skóla. Laufey situr í stjórn Félags einstæðra foreldra og í 

stjórn EAPN (European Anti-Poverty Network) á Íslandi fyrir hönd þess félags. 

 

Stjórnarformaður er óháður félaginu og eiganda þess. Meðstjórnendur eru tengdir félaginu 

annar sem leigjandi og hinn borgarfulltrúi og formaður Velferðarráðs. Stjórnarmenn eiga ekki 

beina eða óbeina eignarhluti í félaginu. Stjórnarmenn hafa ekki hagsmunatengsl við helstu 

viðskiptaaðila, samkeppnisaðila eða stóra hluthafa. Þá gegna stjórnarmenn ekki öðrum 

störfum fyrir félagið en stjórnarstörfum.  

Framkvæmdastjóri félagsins er Sigrún Árnadóttir, fædd árið 1960. Hún tók við starfi 

framkvæmdastjóra þann 15. október 2018. Sigrún er með meistaragráðu í sálfræði og diplóma 

í leiðtogaþjálfun. Hún var áður bæjarstjóri í Sandgerðisbæ í tvö kjörtímabil 2010 til 2018 og 

framkvæmdastjóri Rauða kross Íslands frá 1993 til 2005.  

  



 
 

 

 

Stjórnarháttayfirlýsing, frh.: 

Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins. Hann situr fundi 

stjórnar og ber að framfylgja þeim ákvörðunum sem teknar eru af stjórn. Framkvæmdastjóri 

kemur fram fyrir hönd félagsins í öllum málum er varða venjulegan 

rekstur. Framkvæmdastjóri skal sjá um að bókhald félagsins sé í samræmi við lög og að 

fjárreiður þess séu með tryggum hætti. Honum ber að tryggja að stjórn fái reglulega nákvæmar 

upplýsingar um fjármál, uppbyggingu og starfsemi félagsins. 

Stjórn ber ábyrgð á fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits og áhættustýringar hjá félaginu. 

Markmið stjórnar með innra eftirliti og áhættustýringu er að stuðla að því að félagið nái 

markmiðum sínum varðandi tilgang og skyldur félagsins, afkomu, áreiðanlegar 

fjárhagsupplýsingar og samkvæmt lögum og reglum. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á því að 

stefnu stjórnar um innra eftirlit og áhættustýringu sé fylgt í starfseminni. Hann skal sjá til þess 

að helstu áhættur séu auðkenndar, greindar, metnar og þeim stýrt með fullnægjandi hætti. 

Stjórn skipar áhættunefnd sem hefur eftirlit með því að viðhlítandi aðferðir séu notaðar við 

áhættustýringu og að áhættustefnu stjórnar sé fylgt. Framkvæmdastjóri leggur áhættuskýrslu 

reglulega fyrir stjórn. Stjórn fylgist einnig með virkni innra eftirlits og áhættustýringar í 

gegnum upplýsingagjöf frá innri endurskoðanda, ytri endurskoðanda og endurskoðunar-nefnd 

stjórnar. 

Stjórn hefur falið innri endurskoðun Reykjavíkurborgar að annast innri endurskoðun hjá 

félaginu. Hlutverk innri endurskoðunar er að veita stjórn óháða staðfestingu og ráðgjöf og 

leggja mat á og bæta virkni innra eftirlits og áhættustýringar hjá félaginu. 

Félaginu ber, sem útgefanda skuldabréfa sem skráð eru í kauphöll, að starfrækja regluvörslu. 

Hlutverk regluvarðar er að hafa umsjón með að reglum um meðferð innherjaupplýsinga og 

viðskipti innherja sé framfylgt. Regluvörður hefur einnig með höndum samskipti félagsins við 

Fjármálaeftirlitið og Kauphöll Íslands hf. Regluvörður félagsins er Kristinn Karel Jóhannsson, 

fjármálastjóri félagsins. 

Stjórn á samskipti við hluthafa í samræmi við ákvæði laga, samþykkta og starfsreglna stjórnar. 

Stjórnarmenn skulu vera sjálfstæðir í störfum sínum og standa vörð um hagsmuni félagsins í 

samræmi við ákvæði laga um hlutafélög nr. 2/1995 og starfsreglur stjórnar. Hluthafafundur fer 

með æðsta vald í málefnum félagsins samkvæmt lögum og samþykktum þess. Á hluthafafundi 

fara hluthafar með ákvörðunarvald sitt í málefnum félagsins. Hluthafafundur er einnig 

meginvettvangur fyrir upplýsingagjöf stjórnar til hluthafa. Aðalfund félagsins skal halda fyrir 

lok mars hvert ár og taka þar fyrir mál sem lög og samþykktir félagsins kveða á um. 

Reglulega eru haldnir fundir með velferðarsviði Reykjavíkurborgar í tengslum við þróun 

eignasafns félagsins. Þá er haldinn fundur árlega með Reykjavíkurborg þar sem 

rekstraráætlun félagsins til fimm ára er lögð fram og staðfest. Stjórn skal upplýsa eigendur 

um óvenjuleg eða veigamikil atriði í rekstri félagsins þótt þau kalli ekki á ákvörðun af hálfu 

eigenda. Óski borgarstjórn Reykjavíkur eða einstakir fulltrúar eftir upplýsingum frá félaginu 

skal beiðni um þær komið á framfæri á vettvangi borgarráðs og beint til stjórnar eða 

framkvæmdastjóra. Hvað varðar aðra upplýsingagjöf stjórnar til hluthafa skal fylgja lögum og 

öðrum stjórnvaldsfyrirmælum og reglum um birtingu fjárhagsupplýsinga. 


