
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 4. október 2018 - R18100021

Fundargerðir:

R18010001 Fundargerð 172. fundar stjórnar Faxaflóahafna 
frá 21. september 2018.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

Annað

R18090151 Erindi Sorpu bs., dags. 12. september 2018, 
vegna lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga.

Sent fjármálaskrifstofu til umsagnar.

R18090102 Erindi Spalar ehf. til hluthafa, dags. 7. 
september 2018, varðandi afhendingu 
Hvalfjarðarganga til ríkisins.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R17110135 Yfirlýsing skólaráða Laugalækjar og 
Laugarnesskóla og Knattspyrnufélagsins 
Þróttar vegna byggingar íþróttahúss í Laugardal

Sent starfshóp um skipulags- og 
mannvirkjamal í Laugardalnum til meðferðar.

R18080195 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
þjónustu við börn með tal- og málþroskavanda, 
ásamt umsögn skóla- og frístundasviðs.

Sent velferðarsviði til umsagnar.

R18090187 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
kostnað vegna dagpeninga í utanlandsferðum.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarstjóra 
til umsagnar.

R18090190 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
kostnað vegna skrifstofuhúsnæðis borgarinnar.

Sent fjármálaskrifstofu og skrifstofu eigna og 
atvinnuþróunar til umsagnar.

R18090189 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
samninga og styrki Reykjavíkurborgar

Sent fjármálaskrifstofu til umsagnar.

R18100035 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um fjölda starfsfólks í 
verktöku hjá B-hlutafyrirtækjum

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til 
umsagnar.

R18070145 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um kynningu á almennum 
viðhorfskönnun starfsmanna B-hlutafyrirtækja.

Sent B-hlutafyrirtækjum til meðferðar.

R18090147 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um samskipti Orkuveitu 
Reykjavíkur og borgarstjóra í tengslum við 
starfsmannamál.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til 
umsagnar.

R17080091 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um útboð vegna braggans í 
Nauthólsvík.

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
umsagnar.

R17080091 Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að 
Minjastofnun og Háskólinn í Reykjavík greiði 
umframkostnað vegna framkvæmda við 
braggann í Nauthólsvík

Afturkölluð af tillöguflytjanda. 

R18090110 Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
þjónustu mötuneyta.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til 
umsagnar.

R18100036 Tillaga áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks 
Íslands um gjaldfrjálsar félagsmiðstöðvar.

Sent skóla- og frístundasviði til umsagnar.

R18090045 Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um að 
lækka gjald fyrir skólamáltíðir um þriðjung

Sent skóla- og frístundasviði til umsagnar.

R18090164 Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
staðarval fyrir aðra sjúkrahúsuppbyggingu í 
Reykjavík

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til 
umsagnar.

R18090148 Umsagnarbeiðni nefndasviðs alþingis um mál 
nr. 1/2018 - Frumvarp til fjárlaga 2019

Sent fjármálaskrifstofu til umsagnar.



R17030015 Erindi Stefáns Benediktssonar, dags. 16. 
september 2018, varðandi forkaupsrétt á 
jörðinni Presthús á Kjalarnesi.

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
meðferðar.

R18070088 Erindi velferðarráðuneytisins, dags. 20. 
september 2018,  með beiðni um upplýsingar 
um stöðu og framkvæmd sveitarfélaga í 
húsnæðismálum utangarðsfólks

Sent velferðarsviði til meðferðar.

R18100019 Fjárhagsáætlun Faxaflóahafna 2019 Sent fjármálaskrifstofu til meðferðar.

R17060018 Tilkynningu um afgreiðslu umhverfis- of 
skipulagssviðs á tillögu borgarráðsfulltrúa

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R18090122 Tilkynning velferðarsviðs, dags. 24. september 
2018, um tilnefningar í stýrihóp um málefni 
utangarðsfólks.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R18090252 Umsagnarbeiðni nefndasviðs alþingis, dags. 26. 
september 2018, um tillögu til þingsályktunar 
um stofnun ráðgjafarþjónustu innflytjenda - 19. 
mál

Sent mannréttindaskrifstofu til umsagnar.

R18090262 Umsagnarbeiðni nefndasviðs alþingis, dags. 27. 
september 2018, um tillögu til þingsályktunar 
um óháða, faglega staðarvalsgreiningu fyrir 
nýtt þjóðarsjúkrahús -  14. mál

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

R18090282 Umsagnarbeiðni nefndasviðs alþingis, dags. 28. 
september 2018, um frumvarp til laga uim 
breytingu á ýmsum lögum til að heimila 
skráningu lögheimilis barna hjá báðum 
forsjárforeldrum -  25. mál

Sent mannréttindaskrifstofu, skóla- og 
frístundasviði, velferðarsviði og 
Barnaverndarnefnd Reykjavíkur til umsagnar.

R18080050 Tilkynning skóla- og frístundasviðs, dags. 27. 
september 2018, um afgreiðslu skóla- og 
frístundarráðs á tillögu áheyrnarfulltrúa Flokk 
fólksins um nýtt sérskólaúrræði

Sent borgarfulltrúum til kynningar

R18080049 Tilkynning skóla- og frístundasviðs, dags. 27. 
september 2018, um afgreiðslu skóla- og 
frístundarráðs á tillögu áheyrnarfulltrúa Flokk 
fólksins um að gerð verði könnun á þörf fyrir 
fleiri sérskólaúrræði.

Sent borgarfulltrúum til kynningar

R18080048 Tilkynning skóla- og frístundasviðs, dags. 27. 
september 2018, um afgreiðslu skóla- og 
frístundarráðs á tillögu áheyrnarfulltrúa Flokk 
fólksins um breytingu á inntökuskilyrðum fyrir 
Klettaskóla.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.


