
Skýrsla formanns bæjarráðs Reykjanesbæjar vegna starfsársins 2019 

  

Bæjarráð Reykjanesbæjar hélt 50 bókaða fundi á árinu 2019. Starfsárið var að mestu leyti 

hefðbundið og fast í skorðum en á milli funda voru samskipti bæjarráðsmanna mikil að 

venju. Formaður bæjarráðs starfsárið 2019 var Friðjón Einarsson. 

Mikil eining hefur ríkt meðal bæjarráðsfulltrúa allt starfsárið og er það sérstaklega mikils virði 

að góður trúnaður er á milli fulltrúa.  Fjöldi góðra gesta komu á fund bæjarráðs þetta 

starfsárið, bæði starfsmenn og aðrir sem kynntu verkefni sem unnið var að á hverjum tíma. 

Samstarf bæjarráðs við starfsmenn Reykjanesbæjar er til fyrirmyndar og ber að þakka fyrir 

það. Starfsmenn Reykjanesbæjar hafa sem fyrr verið undirstaða góðs rekstrar bæjarfélagsins.  

Almennt má segja að fundarsókn hafi verið mjög góð á starfsárinu og bæjarráðsfulltrúum til 

sóma.  

Starfsfólk.  

Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri var viðstaddur flesta fundi bæjarráðs auk ritara sem 

skiptu fundum sín á milli, Ásbjörn Jónsson, Aðalheiður Ósk Gunnarsdóttir, Hrefna 

Gunnarsdóttir og Hrefna Höskuldsdóttir.  

Ásbjörn Jónsson, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs og bæjarlögmaður Reykjanesbæjar lést 

þriðjudaginn 3.desember 2019. Ásbjörn var vinsæll meðal starfsmanna, vinamargur og í alla 

staði frábær félagi og vinur. Hann nálgaðist hlutina jafnan með stóískri ró og yfirvegun með 

óþreytandi glaðlyndi og húmor. Hans er sárt saknað. 

  

Mæting kjörinna bæjarfulltrúa á fundi bæjarráðs á árinu 2019.  

   

Nafn                                       fjöldi funda      mæting  

Friðjón Einarsson     47   94%  

Jóhann Friðrik Friðriksson   38  76%     

Gunnar Þórarinsson    45  90%  

Margrét Sanders    42  90%  

Guðbrandur Einarsson  46  92%  

Margrét Þórarinsdóttir  16  32%   Áheyrnarfulltrúi* 

*Þess ber að geta að áheyrnarfulltrúi hóf setu í bæjarráði á haustmánuðum en mætingatölur 

gilda fyrir allt árið. 

 



 

Varafulltrúar:    

Baldur Guðmundsson 5                                 Kolbrún Jóna Pétursdóttir 3  

Ríkharður Ibsen 1      Guðný Birna Guðmundsdóttir 1  

Halldóra Friða Þorvaldsdóttir 1  Díana Hilmarsdóttir 12    

Jasmina Crnac 5    Styrmir G Fjeldsted 2 

Anna Sigríður Jóhannesdóttir 2  Birgir Már Bragason 1 

Gunnar Felix Rúnarsson, varaáheyrnarfulltrúi 5 

 

 

 

Friðjón Einarsson 

Formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar. 


