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STJÓRNAR STRÆTÓ BS. 
 
Ár 2017, miðvikudaginn 6. desember, var haldinn 277. fundur stjórnar Strætó bs. Fundurinn 
fór fram í Mjódd og hófst hann kl. 11.00. Mætt voru Heiða Björg Hilmisdóttir 
stjórnarformaður, Gunnar Valur Gíslason, Sverrir Óskarsson, Guðlaug Kristjánsdóttir, Sigrún 
Edda Jónsdóttir og Bryndís Haraldsdóttir. Fundinn sátu einnig Jóhannes S. Rúnarsson 
framkvæmdastjóri og  Ástríður Þórðardóttir, sviðsstjóri fjármála og reksturs, sem ritaði 
fundargerð. 
 
Dagskrá fundar: 

1. Gjaldskrá 
2. Áætlun innri endurskoðanda Strætó fyrir árið 2018 
3. Vagnakaupaútboð 
4. Tilraunaverkefni – samstarf við deilibílafyrirtækið ZipCar 
5. Önnur mál 

 
Þetta gerðist: 

 
1. Stjórn samþykkir að hækka gjaldskrá Strætó í takt við almenna verðlags hækkun á 

rekstrarkostnaði Strætó.  
 

Stjórn Strætó leggur fram svohljóðandi bókun:  
 

Hækkun á gjaldskrá Strætó verður að meðaltali í kringum 4,9%, almennt 
staðgreiðslugjald og stakt fargjald í appinu verður 460 kr. eftir hækkun. Samhliða 
hækkun á gjaldskrá verður farið í leiðakerfisbreytingar sem hefur í för með sér 
töluverða þjónustuaukningu. Í eigendastefnu Strætó sem samþykkt var í apríl 2013 
kemur fram að stefnt skuli að því að fargjaldatekjur standi undir allt að 40% af 
almennum rekstrarkostnaði Strætó. Í dag standa fargjaldatekjur undir um 34% af 
almennum rekstrarkostnaði félagsins. Ný gjaldskrá Strætó mun taka gildi 3. janúar 
2018. Í langan tíma hefur verið til umræðu innan stjórnar að einfalda gjaldskrá 
Strætó, ljóst er að það markmið er ekki að nást fram núna. Nauðsynlegt er að vinna 
að því í skrefum að útrýma miðum og færa fargjöld Strætó alfarið yfir í tækni-  og 
umhverfisvænar lausnir. 

 
2. Lagt fram erindi frá endurskoðunarnefnd Strætó með áætlun innri endurskoðanda Strætó 

fyrir ári 2018. Gert er ráð fyrir að innri endurskoðandi og formaður endurskoðunarnefndar 
Strætó fari yfir áherslur í innri endurskoðun Strætó fyrir árið 2018 á næsta fundi stjórnar. 

 
3. Fram fer kynning á breytingum sem til umræðu er að gera á gögnum örútboðs frá örútboði 

III vegna örútboðs IV á strætisvögnum á næsta ári en um er að ræða síðasta 
vagnakaupaútboð innan gildandi rammasamnings. Frá fyrstu útgáfu innkaupagagna hafa 
verið gerðar breytingar á gögnum örútboða í þeim tilgangi að auka skilning og 
hagkvæmni innkaupa, ásamt því að einhverjar kröfur og óskir hafa breyst m.t.t. reynslu 
Strætó bs. 
Stjórn óskar eftir því að á næsta fundi stjórnar liggi fyrir minnisblað frá lögmanni 
félagsins vegna fyrirliggjandi hugmynda um breytingar á örútboðsgögnum IV sem 
kynntar voru á fundinum. 

 
4. Fram fer kynning á hugmyndum stjórnenda um samstarf við deilibílafyrirtækið ZipCar. 

Um er að ræða tilraunaverkefni um sölu á 6 mánaða nemakort fyrir 18 ára og eldri í janúar 
2018, þar sem innifalið í kortinu verði ZipCar áskrift.  
Stjórn óskar eftir því að á næsta fundi stjórnar liggi fyrir minnisblað frá lögmanni 
félagsins vegna fyrirliggjandi hugmynda um samstarf við ZipCar sem kynntar voru á 
fundinum. 

 
5. Önnur mál: 

Stjórn óskar eftir því að kynningar- og markaðsefni vegna leiðakerfisbreytinga, sem taka 
gildi 7. janúar 2018, verði komið til sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þannig að 
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auðvelda megi þeim að kynna fyrirhugaðar leiðakerfisbeytingar á heimasíðum sínum og 
þar sem við á. 

 
Fundi slitið kl. 13.00 

 
Fylgiskjöl: 

• Gjaldskrá Strætó - fréttatilkynning 
 

Heiða Björg Hilmisdóttir 
 

Sverrir Óskarsson Guðlaug Kristjánsdóttir 
Bryndís Haraldsdóttir Gunnar Valur Gíslason 
Sigrún Edda Jónsdóttir 

 


