
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 3. desember 2020 - R20110350

Fundargerðir: Afgreiðsla:

1 R20010014 Fundargerð 514. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu frá 23. nóvember 2020

Send borgarfulltrúum til kynningar

2 R20010019 Fundargerð 200. fundar stjórnar Faxaflóahafna frá 26. 
nóvember 2020.

Send borgarfulltrúum til kynningar.

Annað:

3 R20010037 Fundarboð Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 26. 
nóvember 2020, vegna tveggja umræðu- og 
upplýsingarfunda um húsnæðismál fatlaðs fólks.

Sent borgarfulltrúum, velferðarviði og 
aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum 
fatlaðs fólks til kynningar.

4 R20110006 Bréf mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, dags. 2. 
nóvember 2020, með ósk um um fjárveitingu vegna aukins 
fjölda útkalla í heimilisofbeldismálum

Sent fjármála- og áhættustýringarsviði til 
meðferðar við vinnslu fjárhagsáætlunar.

5 R20110313 Umsögn Reykjavíkurborgar, dags. 30. nóvember 2020, um 
frumvarp til laga um breytingu á skípulagslögum nr. 
123/2010 (uppbygging innviða og íbúðarhúsnæðis), 275. 
mál.

Send borgarfulltrúum til kynningar.

6 R20110361 Bréf Bandalags íslenskra listamanna, dags. 30. nóvember 
2020, vegna samningsstöðu dansara við Borgarleikhúsið.

Sent stjórn Borgarleikhússins til meðferðar.

7 R20110332 Erindi byggðaráðs sveitarfélagsins Skagafjarðar, dags. 24. 
nóvember 2020, varðandi Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

8 R20110334 Erindi íbúasamtaka Kjalarness, ódags., varðandi tengigjalds 
fyrir ljósleiðaratengingu í dreifbýli Reykjavíkur

Sent fjármála- og áhættustýringarsviði til 
umsagnar.

9 R20090071 Bréf stjórnar Íþróttabandalags Reykjavíkur, dags. 18. 
nóvember 2020, þar sem óskað er eftir viðræðum við 
Reykjavíkurborg vegna áhrifa COVID-19 á íþróttafélög.

Sent íþrótta- og tómstundasviði til meðferðar.

10 R17010133 Erindi Náttúruverndarsamtaka Suðvesturlands og 
Hraunavina, ódags., varðandi hættu sem kann að stafa að 
vatnsbóli höfuðborgarsvæðisins vegna fyrirhugaðrar 
háspennulínu.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
meðferðar.

11 R20010085 Bréf Samtaka um betri byggð, dags. 25. nóvember 2020, 
varðandi úttekt á tjóni vegna flugvallarins

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
meðferðar.

12 R20110358 Bréf Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, dags. 24. nóvember 
2020, varðandi gjaldskrá Slökkviliðsins.

Sent fjármála- og áhættustýringarsviði til 
meðferðar við gerð fjárhagsáætlun.

13 R20110357 Erindi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 
25. nóvember 2020, varðandi tillögu að árgjaldi 
aðildarsveitarfélaga til samtakanna

Sent fjármála- og áhættustýringarsviði til 
meðferðar við gerð fjárhagsáætlun.

14 R20110356 Erindi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 
27. nóvember 2020, varðandi yfirfærslu vega til 
sveitarfélaga.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

15 R20060261 Tilkynningar Vegagerðarinnar, dags. 25. nóvember 2020, 
um niðurstöður rannsóknar á svifryki á höfuðborgarsvæðinu

Send skipulags- og samgönguráði og 
umhverfis- og heilbrigðisráði til meðferðar.

16 R20060261 Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að innri 
endurskoðun rannsaki eftirlitsaðila vegna brunans á 
Bræðraborgarstíg

Send skipulags- og samgönguráði til 
meðferðar.

17 R20090204 Stöðuskýrsla teymis um uppbyggingu félags- og 
atvinnumála í kjölfar COVID-19 nr. 8, dags. 24. nóvember 
2020

Sent borgarfulltrúum til kynningar

18 R20110362 Svör SORPU bs., dags. 30. nóvember 2020, við 
spurningum sem komu fram í borgarráði 27. nóvember 
2020.

Send borgarráðsfulltrúum til kynningar.


