
 

 
 
 

 

Árið 2019 er fyrir marga hluta sakir eftirminnilegt fyrir undirritaðan. Reykjanesbær fagnaði 25 
ára afmæli, forsetahjónin Guðni og Elíza komu í opinbera heimsókn og náinn samstarfsmaður, 
Ásbjörn Jónsson, lögmaður, lést eftir snarpa baráttu við illvígan sjúkdóm.  

Þessi ársskýrsla skiptist í 6 kafla:  

1. Framkvæmdir 
2. Tímamót 
3. Framtíðin 
4. Mannauður 
5. Samstarf 
6. Erlend samskipti 
7. Annað 

 

 

1. Framkvæmdir 
 Bygging 1. áfanga Stapaskóla gekk vel á árinu og ekkert sem bendir til annars 

en að áætlun um hefja þar skólastarf haustið 2020 standist. Bæjarráð, sem 
jafnframt er byggingarnefnd skólans, fékk reglulega upplýsingar um gang mála 
en daglegur rekstur verkefnisins er í höndum verkefnisstjórnar.  

 Lóð undir nýtt hjúkrunarheimili var keypt á árinu og samningaviðræðum við 
heilbrigðisráðuneytið lokið með samningi.  

 Samkomulag um uppbyggingu í kringum Keflavíkurflugvöll var undirritað á milli 
Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar, Kadeco og fjármálaráðuneytisins og mun 
Kadeco halda utan um verkefnið samkvæmt samkomulaginu.  

 Nokkur umræða og vinna fór fram um mögulega endurskipulagningu 
Ráðhússins í ljósi fyrirsjáanlegrar fjölgunar starfsmanna á næstu misserum og 
árum.  

 Nýtt íþróttahús; Bardagahöllin sem hýsir hnefaleika, Taek won do og júdó, var 
tekin í notkun og vígð á árinu en hún stendur við Smiðjuvelli.  

 Undirbúningur að byggingu Suðurnesjalínu 2 hélt áfram en mjög brýnt er að 
ljúka því verkefni sem allra fyrst.  

 Vinna við niðurrif rússneska togarans Olrik, sem legið hefur í Njarðvíkurhöfn um 
marga ára skeið, hófst á árinu eftir miklar samningaumleitanir við eigendur hans; 
Hringrás, og Umhverfisstofnun og sér nú loksins fyrir endann á tilvist hans hér.  
 

2. Tímamót 
 Reykjanesbær, sem stofnaður var árið 1994, fagnaði 25 ára afmæli á árinu. Af 

því tilefni var eitt og annað gert m.a. komu forsetahjónin, Guðni Th. 
Jóhannesson og Eliza Reid, í opinbera heimsókn í maí, haldinn var 
hátíðarfundur og afmæliskaffi í Stapa þ. 11. júní 2019 og Sinfóníuhljómsveit 
Íslands hélt tónleika fyrir fullu húsi þ. 2. september.  

 Ljósanótt, sem var plastlaus í þetta skiptið, var haldin í 20. sinn, Keflavík, íþrótta- 
og ungmennafélag, fagnaði 90 ára afmæli og UMFN 75 árum.  



 

 
 

 Síðast en ekki síst voru ákveðin tímamót þegar kveikt var á jólatrénu við 
Ráðhústorg í upphafi aðventunnar en það var í síðasta skipti sem fráfarandi 
vinabær Reykjanesbæjar í Noregi; Kristiansand, sendi okkur jólatré að gjöf.  
 

3. Framtíðin 
 Margs konar vinna fór fram á árinu við að greina núverandi stöðu og móta 

framtíðarsýn. Stefna Reykjanesbæjar til ársins 2030 var mótuð og afgreidd undir 
heitinu; „Í krafti fjölbreytileikans.“ 

 Nýtt stjórnskipulag tók gildi á miðju ári og á meðal breytinga var stofnun 
sérstakrar skrifstofu þar sem eftirfarandi málaflokkar eru vistaðir; menningarmál, 
atvinnumál, ferðamál og verkefnastjórnun. Forstöðumaður Súlunnar var ráðin 
Þórdís Ósk Helgadóttir. 

 Eins og áður kom heilbrigðisumdæmi Suðurnesja ekki nógu vel út í 
Lýðheilsuvísum Landlæknisembættisins. Í kjölfarið var ákváðu öll sveitarfélögin á 
Suðurnesjum í samstarfi við Heilbrigðisstofnun að snúa vörn í sókn og hefja 
markvisst samstarf um Heilsueflandi samfélag. Fulltrúi Reykjanesbæjar í þeirri 
vinnu er Guðrún Magnúsdóttir, lýðheilsufræðingur.  

 Fjölþætt heilsuefling +65 ára hefur slegið í gegn hjá eldri bæjarbúum. Fyrsti 
hópurinn var útskrifaður á árinu og ekkert lát á nýjum þátttakendum. Ef fer sem 
horfir verða eldri borgarar Reykjanesbæjar betur í stakk búnir til að takast á við 
lífið og áskoranir þess í framtíðinni.  

 Reykjanesbær, ásamt Árborg og Kópavogsbæ, tók þátt í verkefni sem á ensku 
heitir Social Progress Index, á íslensku fyrst nefnd Vísitala félagslegra framfara 
sem síðar varð Framfaravog sveitarfélaganna og gengur út á að kortleggja ýmsa 
mælikvarða og stærðir aðrar en fjárhagslegar.  

 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru mikið í umræðunni og verða áfram. 
Þau tengjast inn í alla ofangreinda þætti. Efnt var til sérstaks samstarfs allra 
sveitarfélaganna á Suðurnesjum, ISAVIA og Kadeco um Heimsmarkmiðin og 
verður þeirri vinnu haldið áfram næstu misseri og ár.  

 Samningaviðræðum Kölku og Sorpu var hætt á árinu í kjölfar skýrslu sem 
Haukur Björnsson, ráðgjafi sem Reykjanesbær fékk til liðs við sveitarfélögin, leit 
dagsins ljós. Í framhaldi lenti Sorpa í fjárhagsvandræðum sem enn eru óleyst og 
málið því útaf borðinu, amk. þar til annað verður ákveðið.  

 

4. Mannauður 
 Undirritaður hefur reynt að heimsækja allar stofnanir Reykjanesbæjar amk. einu 

sinni á ári. Auk þess eru haldnir starfsmannafundir í Ráðhúsinu 4-5 sinnum á ári. 
 Framkvæmdastjórn var sett á laggirnar með formlegum hætti á síðasta ári. Í 

henni sitja auk undirritaðs sviðsstjórar Umhverfissviðs, Fræðslusviðs og 
Velferðarsviðs, fjármálastjóri, bæjarlögmaður, forstöðumaður Súlunnar og 
aðstoðarmaður bæjarstjóra sem er nýtt starf frá og með 1. sep. sl. 

 Stjórnendur Reykjanesbæjar hittust á 2 stjórnendadögum á árinu; að vori og 
hausti. Tilgangurinn er að miðla upplýsingum og læra nýja hluti. 

 Stór hluti starfsmanna Ráðhússins fór í skemmtiferð til Spánar ásamt mökum. 
Slíkar ferðir virka einnig sem hópefli og þéttir raðirnar enn frekar.  

 Reykjanesbær öðlaðist Jafnlaunavottun á árinu.  
 Vinna við skráningu verkferla og gerð gæðahandbókar hófst.  
 Innleiðing og notkun Power BI, til að auðvelda stjórnendum greiningu og yfirsýn 

yfir fjármálin, var lokið.  
 Kennsla í verkefnastjórnun hófst í kjölfar þess að Súlan var sett á laggirnar.  



 

 
 

 

5. Samstarf 
 Reykjanesbær á í margs konar samstarfi við önnur sveitarfélög, fyrirtæki, samtök 

og stofnanir.  
 Á árinu 2019 tók undirritaður þátt í margs konar fundum, ráðstefnum og samráði 

á þessum forsendum. Má þar nefna Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, 
Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, Samband íslenskra sveitarfélaga, 
mánaðarlega fundi með nýjum forstjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, fundi 
með þingmönnum og ráðherrum, þátttaka í þingskipaðri nefnd um málefni 
Suðurnesja og margt fleira. Auk þess fengum við margar heimsóknir á árinu m.a. 
kom stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga í heimsókn í árlegri vorferð sinni 
og kynnti sér stöðu mála hjá okkur.  

 Ungmennaráð Reykjanesbæjar átti gott samstarf við bæjarstjórn og fundaði að 
venju tvisvar sinnum á árinu með henni; að vori og hausti.  

 
6. Erlend samskipti 

 Nokkuð var um samskipti við erlenda aðila. Framkvæmdastjórn fór í 
lærdómsríka kynnisferð til Kristiansand í Noregi en vegna sameiningar 
sveitarfélagsins við 2 önnur í Suður Noregi var öllum vinabæjarsamningum þess 
sagt upp. Þessi ferð var því nokkurs konar kveðja frá okkur til þeirra og var hvort 
tveggja í senn lærdómsrík og skemmtileg.  

 Samstarf og samskipti við sendiherra Póllands var með miklum ágætum. Haldnir 
voru 3 tónleikar á árinu í samstarfi við sendiráðið þar sem pólskir listamenn léku 
og sungu. Auk þess var Pólska hátíðin haldin hátíðlega í nóvember.  

 Sendiherra Kína á Íslandi heimsótti Reykjanesbæ auk þess sem sendinefnd frá 
Xianyang, vinahéraði Reykjanesbæjar í Kína, heimsótti okkur á ferð sinni um 
Ísland.  

 

7. Annað 
 Rekstur Reykjanesbæjar gekk vel á árinu þótt tekjur hafi dregist saman í kjölfar 

falls WOW. 
 

 

 


