
Greinargerð um störf Kjörnefndar Lánasjóðs sveitarfélaga fyrir aðalfund 2020. 

 

Kjörnefnd Lánasjóðs sveitarfélaga starfar samkvæmt starfsreglum sem stjórn Lánasjóðsins setur henni 

og eru í samræmi við Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja (LSF) útgefnum af Samtökum 

atvinnulífsins, Viðskiptaráði Íslands og Kauphöll ( www.leidbeiningar.is ).  

Í samræmi við þetta hefur Lánasjóðurinn birt viðeigandi upplýsingar á heimasíðu félagsins í aðdraganda 

aðalfundarins. 

Kjörnefnd var skipuð af stjórn Lánasjóðsins á fundi 17. janúar síðastliðinn. Hana skipa Erling Ásgeirsson, 

formaður, Heiða Björg Hilmisdóttir og Magnús B. Jónsson.  

Ásamt því að gera tillögu að stjórn og varastjórn félagsins hefur Kjörnefnd það hlutverk að gera tillögu 

um fundarstjóra fyrir aðalfund félagsins.  

Kjörnefnd sendi öllum sveitarstjórnum bréf þar sem óskað var eftir framboðum eða tilnefningum til 

stjórnar og rann frestur til að senda inn framboð út þann 4. mars s.l. Framboð bárust frá öllum sitjandi 

stjórnarmönnum. Enn fremur gaf Kristinn Jónasson kost á sér sem formaður stjórnar. 

Í vinnu sinni leitaðist kjörnefndin við að taka tillit til þess að eðlilegt hlutfall minni og stærri hluthafa 

eigi fulltrúa í stjórn sem og lögbundins kynjahlutfalls, landshlutasjónarmiða og þess pólitíska veruleika 

sem ríkir hjá sveitarstjórnum á landsvísu. 

Með fyrrgreind sjónarmið í huga og eftir að hafa yfirfarið gögn frambjóðenda og þær upplýsingar sem 

kjörnefnd hefur um störf þeirra og hæfi er niðurstaða kjörnefndar eftirfarandi:  

Kjörnefnd leggur til að Kristinn Jónasson Snæfellsbæ verði kosinn formaður Lánasjóðsins 2020 til 

2021.  

Kjörnefnd leggur til að eftirfarandi aðilar verði kosnir í stjórn á komandi aðalfundi félagsins: 

Nafn  Í stjórn 

Kristinn Jónasson Snæfellsbæ Frá 1999 

Elliði Vignisson Sveitarfélaginu Ölfusi Frá 2011 

Helga Benediktsdóttir Reykjavíkurborg Frá 2012 

Arna Lára Jónsdóttir Ísafjarðarbæ Frá 2017 

Guðmundur B. Guðmundsson Akureyri Frá 2019 
 

Jafnframt leggur Kjörnefnd til að eftirfarandi aðilar verði kosnir í varastjórn sjóðsins: 

 

Nafn  Í varastjórn 

Fannar Jónasson Grindavík Nýr 

Karen Halldórsdóttir Kópavogi Frá 2019 

Katrín Sigurjónsdóttir Dalvíkurbyggð Frá 2019 

Lilja Einarsdóttir Rangarþingi eystra Frá 2019 

Ólafur Þ. Ólafsson Tálknafirði Frá 2012 
 

http://www.leidbeiningar.is/


Þessar tillögur Kjörnefndar hafa verið aðgengilegar frá og með 29. maí á heimasíðu Lánasjóðsins undir 

www.lanasjodur.is/kjornefnd. 

Vakin er sérstök athygli á að samkvæmt lögum skal framboðsfrestur vera þar til 5 dögum fyrir aðalfund. 

Kjörnefnd lítur svo á að framboð fyrir fyrri framboðsfrest gildi en nýr framboðsfrestur til stjórnar LS 

hafi stofnast með nýrri dagsetningu aðalfundar og gildi hann til kl. 8:00 að morgni mánudagsins 8. júní. 

Þeim sem hyggjast senda inn framboð til stjórnar er hér með bent á að senda undirrituðum framboð í 

tölvupósti á póstfangið erling.asgeirsson@simnet.is fyrir tilskilin tímamörk.  

 

Garðabæ, 28. maí 2020 

  

_____________________________________ 

Fh. Kjörnefndar Lánasjóðsins 

Erling Ásgeirsson 

http://www.lanasjodur.is/kjornefnd

