
Skýrsla forseta 2020 
 
Árið 2020 verður lengi í minnum haft vegna þeirrar farsóttar sem herjað hefur á heiminn og 
þeirra miklu áhrifa sem hún hefur haft . 
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar fór ekki varhluta af þessu ástandi og starf bæjarstjórnar 
móaðist af miklu leyti af því. Til þess að gæta allra smitvarna fóru bæjarstjórnarfundir fram 
með rafrænum hætti á samskiptaforritinu Teams og voru báðir fundir aprílmánaðar haldnir 
rafrænt. Eftir gott sumar þurfti að færa bæjarstjórnarfundi aftur á Teams í lok september og 
var sá háttur viðhafður út árið.  
 
Það lá fljótlega fyrir að allar áætlanir myndu bregðast og að sú jákvæða afkoma sem gert 
hafði verið ráð fyrir á árinu myndi ekki verða að veruleika.  
Eftir að ljóst var að öll starfsemi í kringum flugið myndi leggjast af, brá sveitarfélagið á það 
ráð að fjölga sumarstörfum og setja í gang átaksverkefni til þess að bregðast við þessari 
erfiðu stöðu.  
Starfsmenn sveitarfélagsins undir dyggri forystu bæjarstjóra Kjartans Más Kjartanssonar 
sýndu einstaka aðlögunarhæfni við erfiðar aðstæður og sáu til þess unnt var að veita þá 
þjónustu sem til þurfti. Eru þeim færðar sérstakar þakkir fyrir.  
 
Sú breyting varð í júlí að Guðbrandur Einarsson tók við af Jóhanni Friðrik Friðrikssyni sem 
forseti bæjarstjórnar en Jóhann hafði setið sem forseti frá upphafi kjörtímatímabils 2018.  
 
Bæjarstjórn hefur á margan hátt unnið ágætlega saman og komið mörgum góðum hlutum 
áleiðis.  
 
Á árinu lagði bæjarstjórn fram 6 sameiginlegar bókanir en þær voru: 
 
 3. mars sameiginleg bókun bæjarstjórnar vegna HSS  
 7. apríl áskorun á ríksistjórn um leiðréttingu fjárframlaga til ríkisstofnana á svæðinu 
 16. júní þakkir til stafsmanna vegna viðbragða við Covid 19 og Súlunnar vegna 
 átaksverkefna 
 16. júní vegna öryggisvistunaúræðis fyrir fólk með margþættan vanda  
 1. sept hvatning til ríkisstjórnar vegna mótvægisaðgerða 
 3. nóvember vegna framkvæmda við Njarðvíkurhöfn 
 
Á árinu náðu þrír bæjarfulltrúar þeim áfanga að hafa setið 200 fundi í bæjarstjórn 
Reykjanesbæjar en þeir eru Gunnar Þórarinsson (apríl), Friðjón Einarsson (apríl) og Baldur 
Þórir Guðmundsson (júní). Voru þeim þökkuð störf sín fyrir sveitarfélagið. 
 
Ársreikningur vegna ársins 2019 var samþykktur á fundi bæjarstjórnar þann 2. júní og 
samþykktu 10 bæjarfulltrúar ársreikninginn en bæjarfulltrúi Miðflokksins sat hjá við 
afgreiðslu ársreiknings.  
Þá var fjárhagsáætlun vegna 2021 – 2024 afgreidd á fundi þann 15. desember eftir seinni 
umræðu. Fjárhagsáætlunin var samþykkt með atkvæðum bæjarfulltrúa Beinnar leiðar, 
Framsóknarflokks og Samfylkingar en bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks, Frjáls afls og 
Miðflokks sátu hjá.  
 



Bæjarfulltrúinn Magrét Sanders (D) bað um orðið undir 67 dagskrárliðum á árinu, 
Guðbrandur Einarsson (Y) undir 62, Friðjón Einarson (S) undir 56, Baldur Þórir Guðmundsson 
(D) undir 51 og Jóhann Friðrik Friðriksson (B) undir 50 dagskrárliðum. 
 

Mæting bæjarfulltrúa var eftirfarandi: 
Guðbrandur Einarsson   100% 
Jóhann Friðrik Friðriksson   100% 
Styrmir Gauti Fjeldsted    100% 
Margét Sanders    100% 
Anna Sigriður Jóhannesdóttir  100% 
Baldur Guðmundsson    100% 
Guðný Birna Guðmundsdóttir    95% 
Friðjón Einarsson       95% 
Díana Hilmarsdóttir       90% 
Gunnar Þórarinsson      86% 
Margrét Þórarinsdóttir      81% 
 
 
Þá sátu eftirfarandi varabæjarfulltrúar bæjarstjórnarfundi á árinu:  
Gunnar Felix Rúnarsson (M) sat 4 fundi, Trausti Arngrímsson (B) sat 1 fund, Halldóra Fríða 
Þorvaldsdóttir (B) sat 2 fundi, Jasmina Crnac (Á) sat 3 fundi, Eydís Hentze Pétursdóttir (S) sat 
1 fund og Sigurrós Pétursdóttir (S) sat 1 fund.  
 
Reykjanesbæ 22. febrúar 2021 
 
Guðbrandur Einarson 
forseti bæjarstjórnar  
 
 


