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Reykjavík, 29. ágúst 2022 
FAS22010035 

Borgarráð 

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2022 

1. Flutningur fjárheimilda á VEL – rafræn þjónustumiðstöð
Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum á milli þjónustuhluta á
velferðarsviði.

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun. 

Greinargerð: 
Óskað er eftir að viðauki verður samþykktur þess efnis að fjárheimild verði flutt af Austur 
miðstöð yfir til Rafrænnar nýrrar þjónustumiðstöðvar. Um er að ræða flutning á fjármagni frá 
Árbæ yfir til Rafrænnar þjónustumiðstöðvar vegna launa framkvæmdastjóra fyrir árið 2022. 

2. Flutningur fjárheimilda VEL – Vettvangs og ráðgjafateymi
Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum á milli þjónustuhluta á 
velferðarsviði. 

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun. 

Greinargerð: 
Fjárheimild v. vettvangs- og ráðgjafateymis var vistuð á sameiginlegum kostnaðarstað 
þjónustumiðstöðva við fjárhagsáætlunargerð 2022. Nú er óskað eftir að flytja fjármagn af 
sameiginlegum kostnaðarstað þjónustumiðstöðva yfir á vettvangs- og ráðgjafateymi.  Um er að 
ræða tvö stöðugildi vegna styrkingar vettvangs- og ráðgjafateymis. 

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
VEL R6001 Þjónustumiðstöð Árbæjar Frá -22.179
VEL F9715 Rafræn þjónustumiðstöð Til 22.179

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
VEL 01292 Sameiginlegur kostnaður þjónustumiðstöðva Frá -22.221
VEL F3295 Vettvangs- og ráðgjafarteymi Til 22.221

Samtals 0
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3. Neyslurými f. einstaklinga með vímuefnavanda – samningur v. SÍ 
Lagt er til gerðar verði eftirfarandi breytingar á fjárheimildum þjónustuhluta á velferðarsviði. 
 

 
 
Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun. 
 
Greinargerð:  
Vísað er til samþykktar borgarráðs frá 25. júní 2021 liður 9, mál R21030243, tillaga um 
samþykki samnings um neyslurými.  Samþykktur var samningur milli velferðarsviðs og 
Sjúkratrygginga Íslands um neyslurými fyrir skaðaminnkandi þjónustu fyrir einstaklinga með 
vímuefnavanda v. ársins 2022.  Breyta þarf tekjuáætlun velferðarsviðs til samræmis við 
samþykktan samning.   
 
 

4. Uppbyggingaráætlun velferðarsviðs – Hagasel 

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 59.530 þ.kr. vegna opnunar íbúðarkjarna í 
Hagaseli. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð. 

 
 

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu.  Ekki er þörf á jafnréttisskimun. 
 
Greinargerð: 
Hagasel er hluti af uppbyggingaráætlun Reykjavíkurborgar í sértækum húsnæðisúrræðum. 
Samkv. velferðarsviði hófst starfsemi í Hagaseli í ágúst 2022.  Fjárheimild vegna Hagasels var 
tekin frá miðlægt í fjárhagsáætlun 2022. Rekstrarkostnaður á ári er áætlaður 135.673 þ.kr. og 
stofnkostnaður 3.000 þ.kr.  Óskað er eftir fjármagni til reksturs í 5 mánuði. 
 
 

5. Neyðar- og gistiskýli Grandagarði 1a og Lindargötu 48 
Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 46.000 þ.kr. vegna neyðar- og gistiskýli f. 
karlmenn. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð. 
 

 
 

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati. 

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
VEL F3265 Ylja neyslurými Frá -50.000
VEL F3265 Neyslurými samningur við SÍ Til 50.000

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -59.530
VEL xxx Uppbyggingaráætlun - Hagasel - stofnkostn. Til 3.000
VEL xxx Uppbyggingaráætlun - Hagasel - rekstur 5 mán Til 56.530

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -46.000
VEL F4325 Neyðar- og gistiskýli f. karlmenn Til 46.000

Samtals 0
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Greinargerð: 
Vísað til samþykktar borgarráðs frá 10. júní 2022 liður 11, mál VEL22050031, tillaga um 
viðbrögð við aukinni ásókn í neyðar- og gistiskýli fyrir karlmenn.  Lagt er til að samþykkt verði 
heimild til að ráða í 6,4 stöðugildi til að bæta þriðja starfsmanni á vaktir í neyðarskýlum 
borgarinnar að Grandagarði 1a og Lindargötu 48, vegna aukinnar ásóknar í skýlin. Kostnaður 
vegna stöðugildanna er 46 m.kr. vegna 6 mánaða tímabils á árinu 2022, sem rúmast ekki innan 
fjárheimilda sviðsins. 
 

6. Flutningur Barnaverndar 
Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 35.500 þ.kr. vegna flutnings Barnaverndar í 
nýtt húsnæði ,Ármúla 4. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.  
 

 
 

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati. 

Greinargerð: 
Vísað til samþykktar borgarráðs frá 7. ágúst 2021 liður 24, mál R21080029, Ármúli 4, leiga. 
Barnavernd flutti í nýtt húsnæði í Ármúla 4 í maí 2022. 
 

7. Viðbótarfé til vorhreinsunar gatna og stígakerfis 
Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs hækki um 20.000 þ.kr. vegna vorhreinsunar 
gatna- og stígakerfis borgarinnar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð. 
 

 
 

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati. 

Greinargerð: 
Vísað til samþykktar borgarráðs frá 7. apríl 2022 liður 4, mál MSS22040053, tillaga um 
viðbótarvorhreinsun 2022. 
 
 

8. Vinnuskóli Reykjavíkur 
Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs hækki um 60.000 þ.kr. vegna 
Vinnuskóla Reykjavíkur. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð. 
 

 

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -35.500
VEL xxx Hækkun á leigu Til 3.500
VEL xxx Flutningskostnaður Til 2.000
VEL xxx Búnaður Til 30.000

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -20.000
USK U3204 Viðbótarfé til vorhreinsunar Til 20.000

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -60.000
USKRK xxx Vinnuskóli Reykjavíkur Til 60.000

Samtals 0
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Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Jafnréttisskimun hefur ekki farið fram. 

 
Greinargerð: 
Vísað til samþykktar borgarráðs frá 10. júní 2022 liður 3, mál USK22050050, hækkun á 
tímakaupi nemenda Vinnuskóla Reykjavíkur sumarið 2022. 

 
 

9. Frítt í sund f. grunnskólabörn 
Lagt er til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs hækki um 12.000 þ.kr. vegna þess að 
grunnskólabörn fái frítt í sund. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, 
ófyrirséð. 
 

 
 
Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati. 

Greinargerð: 
Vísað til samþykktar borgarráðs frá 30. júní 2022 liður 3, mál ITR22060010, frítt í sund. 
 
 

10. Miðnæturopnun í Laugardalslaug 
Lagt er til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs hækki um 2.500 þ.kr. vegna 
miðnæturopnunar í Laugardalslaug. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, 
ófyrirséð. 

 

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati. 

Greinargerð: 
Vísað til samþykktar borgarráðs frá 30. júní 2022 liður 2, mál ITR22060011, miðnæturopnun í 
sund. 

 

11. Viðburðasamningur ÍBR  
Lagt er til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs hækki um 10.000 þ.kr. vegna 
viðburðarsamnings milli ÍTR og ÍBR. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 
ófyrirséð. 
 

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -12.000
ÍTR xxx Frítt í sund f. grunnskólabörn Til 12.000

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -2.500
ÍTR xxx Miðnæturopnun í Laugardalslaug Til 2.500

Samtals 0
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Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati. 
 
Greinargerð: 
Um er að ræða nýjan samstarfssamning ÍTR við ÍBR um fjárstuðning Reykjavíkurborgar við 
viðburðahald ÍBR. 
 

12. Íþróttahús Fram í Úlfarsárdal  
Lagt er til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs hækki um 51.708 þ.kr. vegna reksturs nýs 
íþróttahúss Fram í Úlfarsárdal. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, 
ófyrirséð. 

 

 

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati. 

Greinargerð: 
Samningur við Fram um rekstur á íþróttaaðstöðunni í Úlfarsárdal tekur gildi 1. ágúst 2002 og 
er um 72.700 þ.kr. á ári og vegna ársins 2022 30.208 þ.kr. Rekstrarkostnaður við 
grasæfingarsvæði- og velli í Úlfarsárdal er 5.000 þ.kr. á ári og voru vellirnir teknir í notkun 20 
júní.  Kostnaður vegna ársins 2022 er því 2.500 þ.kr. Gervigrasvellir voru sömuleiðis teknir í 
notkun 20 júní og er kostnaður við rekstur þeirra á ársgrundvelli 26.800 þ.kr. og vegna ársins 
2022, er áætlaður kostnaður 13.400 þ.kr.  Þegar Fram flytur í aðstöðuna hækkar einnig 
kostnaður vegna rekstrarstjóra um 5.600 þ.kr. enda meira svæði undir, sem þýðir meiri þrif og 
meiri þjónusta frá rekstrarstjóra. 
 
 

13.  Samningur við ÍR 
Lagt er til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs hækki um 15.696 þ.kr. vegna samnings 
við ÍR. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð. 

 

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati. 

 

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -10.000
ÍTR xxx Viðburðasamningur ÍBR Til 10.000

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -51.708
ITR xxx Rekstur íþróttahúss Til 30.208
ITR xxx Rekstur á grasæfingasvæði Til 2.500
ITR xxx Gervigrasvellir Til 13.400
ITR xxx Aukning hjá rekstrarstjóra Til 5.600

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -15.696
ÍTR xxx Samningur við ÍR Til 15.696

Samtals 0
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Greinargerð: 
Vísað til samþykktar borgarráðs frá 23. júní 2022 liður 25, mál ITR22030008, Íþróttafélag 
Reykjavíkur. Samningur við ÍR tekur gildi 1. ágúst þegar ÍR tekur við rekstri á nýju tvöföldu 
íþróttahúsi í Mjódd.  Kostnaður við samninginn er alls 37.670 þ.kr. á ári og á árinu 2022 er 
miðað við 5 mánuði eða 15.696 þ.kr. 

 
14. ÍR – rekstur á Austurbergi 

Lagt er til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs hækki um 5.000 þ.kr. vegna yfirtöku 
borgarinnar á rekstri á íþróttahúsinu í Austurbergi. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af 
kostn.st. 09205, ófyrirséð. 

 

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Jafnréttisskimun hefur ekki farið fram. 

Greinargerð: 
Vísað til samþykktar borgarráðs frá 23. júní 2022 liður 25, mál ITR22030008,Íþróttafélag 
Reykjavíkur. ÍTR mun taka við rekstri á Austurbergi frá og með 1. ágúst 2022. Hluti af 
fjármagninu verður fluttur út samningsgreiðslum til ÍR vegna samnings um reksturinn en það 
vantar 5.000 þ.kr. inn í fjárheimildir ársins 2022 fyrir rekstrinum út árið.  

 
15. Þjóðarleikvangur 

Lagt er til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs hækki um 18.700 þ.kr. vegna 
Þjóðarleikvangs. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð. 

 
 
Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Jafnréttisskimun hefur ekki farið fram. 

Greinargerð: 
Vísað til samþykktar borgarráðs frá 3. febrúar 2022 liður 13, MSS21120165, tillaga um aukið 
framlag til Þjóðarleikvangs og samþykktar borgarráðs frá 5. maí 2022 liður 31, MSS21120165, 
framlag til Þjóðarleikvangs ehf. vegna markaðskönnunar og rekstrar. 

 
16. Hækkun á iðgjaldi trygginga 

Lagt er til að fjárheimildir eignasjóðs hækki um 24.239 þ.kr. vegna hækkunar trygginga. 
Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð. 

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -18.700
ÍTR I5286 Þjóðarleikvangur Til 18.700

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -5.000
ÍTR xxx Rekstur á íþróttahúsi Austurbergi Til 5.000

Samtals 0
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Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið ekki farið fram. 
 

Greinargerð: 
Leiðrétta þarf fjárheimildir í eignasjóði vegna hækkunar bruna- og atvinnutrygginga 2022 sem 
er tilkomin vegna nýs samnings við Sjóvá. 
 

 
17. Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna 

Lagt er til að fjárheimildir sviða vegna innri leiga hækki um 1.273.917 þ.kr., þar af 199.178 
þ.kr. vegna leigu fasteigna, áhalda og tækja og 1.074.739 þ.kr. vegna leigu gatna. Á móti verða 
tekjur Eignaskrifstofu hækkaðar um sömu fjárhæð eða 1.273.917 þ.kr. 
  

 

 
Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun. 
 
 

Greinargerð:  
Í fjárhagsáætlun vegna ársins 2022 var gert ráð fyrir 5,84% hækkun á vísitölu neysluverðs til 
verðtryggingar innan ársins og tóku fjárheimildir sviða mið af því eins og leikreglur gera ráð 
fyrir. Vísitalan hefur hins vegar hækkað um 8,5% innan ársins 2022. Lagt er til að sviðin fái 
fjárheimildir til að mæta þessari hækkun verðlags umfram forsendur fjárhagsáætlunar. Á móti 
eru tekjur Eignaskrifstofu hækkaðar um sömu fjárhæð og því hefur tillagan ekki áhrif á 
rekstrarniðurstöðu né fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.  

 

18. Stafræn gróska - nemendatæki 
Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 168.126 þ.kr. vegna upplýsinga- 
og tæknikostnaðar í tengslum við verkefnið stafræn gróska. Kostnaðaraukinn verði 
fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð. 

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -24.239
ES xxx Brunatryggingar/atvinnutryggingar Til 24.239

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ESR xxx Innri leiga - tekjur Tekjur -1.273.917
FAS xxx Innri leiga - gjöld Gjöld 2.415
ITR xxx Innri leiga - gjöld Gjöld 37.649
MOF xxx Innri leiga - gjöld Gjöld 23.609
ÖNN xxx Innri leiga - gjöld Gjöld -31.497
RHS xxx Innri leiga - gjöld Gjöld 544
SFS xxx Innri leiga - gjöld Gjöld 125.274
USKRK xxx Innri leiga - gjöld Gjöld 1.087.268
VEL xxx Innri leiga - gjöld Gjöld 7.729
ÞON xxx Innri leiga - gjöld Gjöld 17.695
USKES xxx Innri leiga - gjöld Gjöld 3.231

Samtals 0
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Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun. 
 
 
Greinargerð:  
Samþykkt hefur verið að hraða innleiðingu stafrænnar tækni í skóla- og frístundastarfi með 
fjárfestingu í kraftmikilli sóknaráætlun til þriggja ára, sem fengið hefur nafnið Gróska. 
Verkefnið felur í sér búnaðarkaup fyrir grunnskólanemendur. Til að standa straum af 
upplýsinga- og tæknikostnaði vegna verkefnisins hefur skóla- og frístundasvið óskað eftir 
aukinni fjárheimild sem nemur um 168.126 þ.kr.  
 
 

19. Einhverfudeild Réttarholtsskóla – fjölgun nemenda 
Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 7.615 þ.kr. vegna fjölgunar 
nemenda í einhverfudeild Réttarholtsskóla. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 
09205, ófyrirséð. 

 

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati. 
 
Greinargerð:  
Skólaárið 2021-2022 var opnuð ný einhverfudeild í Réttarholtsskóla. Fyrsta skólaárið voru 2 
nemendur en gert var ráð fyrir að deildin myndi stækka í áföngum í 6 nemenda deild. Skólaárið 
2022-2023 er gert ráð fyrir að 5 nemendur verði í deildinni. Samkvæmt Eddu grunnskólalíkani 
er viðbótarkostnaður vegna fjölgunar nemenda úr 2 í 5 metinn um 7.615 þ.kr. fyrir tímabilið 
ágúst til desember 2022. 
 
 

20.  Innleiðing laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna 
Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 239.327 þ.kr. og velferðarsviðs 
hækki um 159.551 þ.kr. vegna vegna innleiðingar laga nr. 86/2021. Breytingin verður 
fjármögnum með hækkun tekna á kostn.st. 00103. 
 

 
 

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
SKATT 00103 Tekjur v. farsælarfrumvarps Frá -398.878
VEL xxx Farsældarfrumvarp Til 159.551
SFS xxx Farsældarfrumvarp Til 239.327

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -7.615
SFS M2123 Réttarholtsskóli Til 7.615

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð (ÖNN) Frá -168.126
SFS xxx Innri leiga búnaðar - nemendatæki Til 168.126

Samtals 0
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Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða 
samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun. 
 
Greinargerð: 
Vísað til samþykktar borgarráðs frá 30. júní 2022 liður 26, VEL22060083, fjármagn sem ætlað 
er til innleiðingar laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna nr. 86/2021. 

 

 
 

 

Dagur B. Eggertsson 

borgarstjóri 







Númer skjals: FMS-EBL-029 
Skjalalykill: 02.01 Fjárhagsáætlun 

Útgáfa: 1 
Útgáfudags.: 13.07.2018 

Síðast rýnt / næst rýnt:  2018 / 2019 
Ábyrgðarmaður:  Deildarstjóri áætlunar og greiningar 

 

 
1 

 
FMS-EBL-029  Jafnréttisskimun 

Tilgangur jafnréttisskimunar: 
Með jafnréttisskimun er tekið saman með einföldum hætti mat á áhrifum tillögunnar/verkefnisins á jafnrétti kynjanna 
og/eða jaðarsetta hópa í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar um kynjaða fjárhags- og starfsáætlun. Jafnréttisskimunin 
styður við ákvarðanatöku stjórnenda og kjörinna fulltrúa og forgangsröðun um ráðstöfun fjármuna. Fái tillagan 
áframhaldandi brautargengi, er gert ráð fyrir að hún fari í jafnréttismat hafi hún jafnréttisáhrif. 

Upplýsingar um verkefnið/tillöguna: 
Dagsetning: [•]. ágúst 2022 
Svið: Velferðarsvið 
Unnið af:  Katrín Helga Hallgrimsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaverndar Reykjavíkur 
Verkefni/tillaga: Flutningur Barnaverndar í Ármúla 4.  
Þjónustuþáttur: Húsnæði, flutningar, innanstokksmunir, húsbúnaður o.fl.  

 
Stofnun/kostn.st.: V- 
Fjárhæð: 35.500.000 
Annað:  

Jafnréttisskimun: 
Hver er tillagan og hvert er markmið hennar? 
Flutningur Barnaverndar í nýtt húsnæði í Ármúla 4. Hækkun fjárheimildar velferðarsviðs vegna flutninga, 
kaupa á búnaði og hækkunar á leigu.   
Hefur verið hugað að aðgerðum við undirbúning tillögunnar til þess að stuðla að jafnrétti? Ef já, lýsið. 
Nei 
Hvaða hópa snertir tillagan? 
Skjólstæðinga Barnaverndar Reykjavíkur og starfsmenn.  
Hvernig hefur tillagan áhrif á stöðu kynjanna og jaðarsetta hópa? Rökstyðjið.  
Stór hluti skjólstæðinga Barnaverndar eru jaðarsettir hópar. Með flutningi í nýtt í húsnæði verður allur 
aðbúnaður og aðstaða til að taka á móti skjólstæðingum eins og best verður á kosið. Skjólstæðingum er með 
betri umgjörð sýnd sú virðing sem þau eiga skilið. Þá bæta flutningar verulega starfsaðstöðu starfsmanna 
sem hefur jákvæð áhrif og störf og vellíðan starfsmanna, sem flestir eru konur.  
Er talin vera þörf á jafnréttismati á tillögunni?1 
Nei   

 
 

 
1 Jafnréttismat felur í sér ítarlega kortlagningu á stöðu kynjanna og jaðarsettra hópa á viðkomandi sviði og greiningu á því hvernig 
tillagan getur aukið jafnrétti og/eða tryggt réttindi þeirra. Jafnréttismat tekur mið af mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, lögum um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og Evrópusáttmála um jafna stöðu kvenna og karla í sveitarfélögum og 
héruðum samþykktum í borgarstjórn 20. október 2009. 



Númer skjals: FMS-EBL-029 
Skjalalykill: 02.01 Fjárhagsáætlun 

Útgáfa: 1 
Útgáfudags.: 13.07.2018 

Síðast rýnt / næst rýnt:  2020 / 2021 
Ábyrgðarmaður:  Skrifstofustjóri áætlana- og uppgjörs  
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FMS-EBL-029  Jafnréttisskimun 

Tilgangur jafnréttisskimunar: 
Með jafnréttisskimun er tekið saman með einföldum hætti mat á áhrifum tillögunnar/verkefnisins á jafnrétti kynjanna 
og/eða jaðarsetta hópa í samræmi við verklag Reykjavíkurborgar um kynjaða fjárhags- og starfsáætlun. 
Jafnréttisskimunin styður við ákvarðanatöku stjórnenda og kjörinna fulltrúa og forgangsröðun um ráðstöfun fjármuna. 
Fái tillagan áframhaldandi brautargengi, er gert ráð fyrir að hún fari í jafnréttismat hafi hún jafnréttisáhrif. 

Upplýsingar um verkefnið/tillöguna: 
Dagsetning: 29.08.2022 
Svið: Umhverfis- og skipulagssvið 
Unnið af:  Anna Guðmunda Andrésdóttir, fjármálasérfræðingur 
Verkefni/tillaga: Viðbótarfé til vorhreinsunar gatna og stígakerfis 
Þjónustuþáttur: Skrifstofa reksturs og umhirðu 
Stofnun/kostn.st.: U3204 
Fjárhæð: 20.000.000 
Annað:  

Jafnréttisskimun: 
Hver er tillagan og hvert er markmið hennar? 
Lagt er til viðbótarfé til vorhreinsunar gatna- og stígakerfis borgarinnar, samtals 20 m.kr sem komi af liðnum 
ófyrirséð. Fjármunum verður varið í að flýta hreinsun stíga með því að kaupa þjónustu fleiri stígasópa annars 
vegar og hins vegar að auka við hreinsun gatna í þjónustuflokki 2 sem eru tengibrautir gatnakerfisins. Þar 
verður aukið við þvott með vatni til að hámarka árangur. Með þessum aðgerðum ætti samgöngukerfið að 
verða hreinsað fyrr en ella og með betri árangri. Aukafjármagn í rekstur vegna viðbótar við vorhreinsun 
vorið 2022 skiptist með eftirfarandi hætti: Viðbótarsópun á göngu- og hjólaleiðum 11,7 m.kr. Viðbótar 
háþrýstiþvottur á götum í þjónustuflokki 2 (bláar leiðir) 8,3 m.kr.  
 
Hefur verið hugað að aðgerðum við undirbúning tillögunnar til þess að stuðla að jafnrétti? Ef já, lýsið. 
Nei 
 
Hverjir eru markhópar tillögunnar? Beðið er um kyngreindar upplýsingar nema ómögulegt sé.  
Tillagan snertir íbúa Reykjavíkurborgar, ferðamenn og aðra gesti.   
 
Hvernig hefur tillagan áhrif á stöðu kynjanna og jaðarsetta hópa? Rökstyðjið.  
Á ekki við, hér er verið að auka tíðni og skilvirkni hreinsunar en ekki breyta henni að öðru leyti.  
 
Er talin vera þörf á jafnréttismati á tillögunni?1 
Ekki er þörf á jafnréttismati  
 

 

 
 

 
1 Jafnréttismat felur í sér ítarlega kortlagningu á stöðu kynjanna og jaðarsettra hópa á viðkomandi sviði og greiningu á því hvernig 
tillagan getur aukið jafnrétti og/eða tryggt réttindi þeirra. Jafnréttismat tekur mið af mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, lögum um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og Evrópusáttmála um jafna stöðu kvenna og karla í sveitarfélögum og 
héruðum samþykktum í borgarstjórn 20. október 2009. 
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FMS-EBL-029  Jafnréttisskimun 

Tilgangur jafnréttisskimunar: 
Með jafnréttisskimun er tekið saman með einföldum hætti mat á áhrifum tillögunnar/verkefnisins á jafnrétti 
kynjanna og/eða jaðarsetta hópa í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar um kynjaða fjárhags- og 
starfsáætlun. Jafnréttisskimunin styður við ákvarðanatöku stjórnenda og kjörinna fulltrúa og forgangsröðun 
um ráðstöfun fjármuna. Fái tillagan áframhaldandi brautargengi, er gert ráð fyrir að hún fari í jafnréttismat 
hafi hún jafnréttisáhrif. 

Upplýsingar um verkefnið/tillöguna: 

Dagsetning:  
Svið: Íþrótta- og tómstundasvið 
Unnið af:  Andrés B. Andreasen/ Jóhanna Garðarsdóttir 
Verkefni/tillaga: Frítt inn fyrir 15 ára og yngri í sundlaugar í Reykjavík 
Þjónustuþáttur: ITR200 
Stofnun/kostn.st.: I5000 
Fjárhæð: 29.250.000 kr árið 2023 
Annað:  

Jafnréttisskimun: 

Hver er tillagan og hvert er markmið hennar? 
Markmiðið er að jafna stöðu reykvískra barna til samræmis við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. 
Lögð hefur verið fram tillaga í Menningar- íþrótta- og tómstundarráði vegna barna á aldrinum 6 -15 ára um 
frían aðgang í sund. Í sundlaugunum í Reykjavík er það þannig að öll börn sem verða 6 ára á árinu byrja að 
greiða barnagjald þann 1. júní ár hvert. Börn á aldrinum 6-17 ára greiða barnagjald í sundlaugarnar í 
Reykjavík sem er 175 kr. fyrir stakan aðgang og 114 kr. þegar notað er 10 skiptakort 
Um 270.000 heimsóknir barna eru í sundlaugarnar í Reykjavík á ári. Tekjur vegna þessara heimsókna eru um 
35,5 mkr á ári og mun því verða kostnaður við að hækka aldurinn fyrir þá sem frá frítt í sund.   
Áætlaður kostnaður fyrir árið 2021 við að veita aldrinum 6 - 15 ára frítt í sund er um 29,25 mkr. 
 
Hefur verið hugað að aðgerðum við undirbúning tillögunnar til þess að stuðla að jafnrétti? Ef já, lýsið. 
Nei  
Hvaða hópa snertir tillagan? 
Börn á aldrinum 6 – 15 ára. Forráðamenn barna á aldinum 6-15 ára.  
Hvernig hefur tillagan áhrif á stöðu kynjanna og jaðarsetta hópa? Rökstyðjið.  
Mismunandi er hvernig þessu er háttað á milli sveitarfélaga en til samanburður við önnur sveitarfélög. Frítt 
er í sund fyrir börn undir 18 ára í Kópavogi , Hafnafirði og Garðabæ. Sundiðkun barna er nánast jöfn á milli 
kynja og þá er vísað í úttekt sem gerð var árið 2012 í sundlaugunum. 
 
 
Er talin vera þörf á jafnréttismati á tillögunni?1 
Nei  

 
1 Jafnréttismat felur í sér ítarlega kortlagningu á stöðu kynjanna og jaðarsettra hópa á viðkomandi sviði og greiningu á því 
hvernig tillagan getur aukið jafnrétti og/eða tryggt réttindi þeirra. Jafnréttismat tekur mið af mannréttindastefnu 
Reykjavíkurborgar, lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og Evrópusáttmála um jafna stöðu 
kvenna og karla í sveitarfélögum og héruðum samþykktum í borgarstjórn 20. október 2009. 



 

 

FMS-EBL-029  Jafnréttisskimun 

Tilgangur jafnréttisskimunar: 
Með jafnréttisskimun er tekið saman með einföldum hætti mat á áhrifum tillögunnar/verkefnisins á jafnrétti 
kynjanna og/eða jaðarsetta hópa í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar um kynjaða fjárhags- og 
starfsáætlun. Jafnréttisskimunin styður við ákvarðanatöku stjórnenda og kjörinna fulltrúa og forgangsröðun 
um ráðstöfun fjármuna. Fái tillagan áframhaldandi brautargengi, er gert ráð fyrir að hún fari í jafnréttismat 
hafi hún jafnréttisáhrif. 

Upplýsingar um verkefnið/tillöguna: 

Dagsetning: 17.8.2022 
Svið: Íþrótta- og tómstundasvið 
Unnið af:  Andrés B. Andreasen/ Jóhanna Garðarsdóttir 
Verkefni/tillaga: Miðnætur opnun í Laugardalslaug einu sinni í viku. Lenging á 

þjónustutíma frá 22:00 - 24:00. 
Þjónustuþáttur: ITR200 
Stofnun/kostn.st.: I5000 
Fjárhæð: 5.720.000  kr árið 2023 
Annað:  

Jafnréttisskimun: 

Hver er tillagan og hvert er markmið hennar? 
Auka þjónustu Reykjavíkurborgar við íbúa og bjóða íbúum upp á þann möguleika að fara í sund í Reykjavík á 
milli 22:00 og 24:00 á fimmtudögum.   
Hefur verið hugað að aðgerðum við undirbúning tillögunnar til þess að stuðla að jafnrétti? Ef já, lýsið. 
Nei 
Hvaða hópa snertir tillagan? 
Sundlaugagesti mikið til ungt fólk 
Hvernig hefur tillagan áhrif á stöðu kynjanna og jaðarsetta hópa? Rökstyðjið.  
Gerðar hafa verið úttektir á aðsókn í sundlaugar þar sem hefur komið fram að konur koma í meira mæli 
fyrripart dags og karlmenn eru að koma meira seinnipart og á kvöldin. Tölur um kvár  hafa ekki verið mældar 
í þeim úttektum sem til eru.  
Er talin vera þörf á jafnréttismati á tillögunni?2 
Nei  

 
 

 

 

 
2 Jafnréttismat felur í sér ítarlega kortlagningu á stöðu kynjanna og jaðarsettra hópa á viðkomandi sviði og greiningu á því 
hvernig tillagan getur aukið jafnrétti og/eða tryggt réttindi þeirra. Jafnréttismat tekur mið af mannréttindastefnu 
Reykjavíkurborgar, lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og Evrópusáttmála um jafna stöðu 
kvenna og karla í sveitarfélögum og héruðum samþykktum í borgarstjórn 20. október 2009. 



 

FMS-EBL-029  Jafnréttisskimun 

Tilgangur jafnréttisskimunar: 
Með jafnréttisskimun er tekið saman með einföldum hætti mat á áhrifum tillögunnar/verkefnisins á jafnrétti 
kynjanna og/eða jaðarsetta hópa í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar um kynjaða fjárhags- og 
starfsáætlun. Jafnréttisskimunin styður við ákvarðanatöku stjórnenda og kjörinna fulltrúa og forgangsröðun 
um ráðstöfun fjármuna. Fái tillagan áframhaldandi brautargengi, er gert ráð fyrir að hún fari í jafnréttismat 
hafi hún jafnréttisáhrif. 

Upplýsingar um verkefnið/tillöguna: 

Dagsetning:  
Svið: Íþrótta- og tómstundasvið 
Unnið af:  Andrés B. Andreasen 
Verkefni/tillaga: Viðburðasamningur við ÍBR 
Þjónustuþáttur: ITR600 
Stofnun/kostn.st.: I9320 
Fjárhæð:  10.000.000 kr 
Annað:  

Jafnréttisskimun: 

Hver er tillagan og hvert er markmið hennar? 
Fjárstuðningur vegna íþróttaviðburða sem fara fram árlega og ÍBR stendur að:  Reykjavíkur maraþon , Tour 
af Reykjavík, Reykjavíkurleikarnir, Norðurljósahlaup og Miðnæturhlaup. 
 
Hefur verið hugað að aðgerðum við undirbúning tillögunnar til þess að stuðla að jafnrétti? Ef já, lýsið. 
Nei  
 
Hvaða hópa snertir tillagan? 
Hlaupa- og hjólreiðafólk í Reykjavík ásamt þeim sem stunda borðtennis, hermiakstur, judo, karate, klifur, 
kraftlyftingar, listskauta, ólympískar lyftingar, pílukast, skilmingar ofl. Auk þess aðstandendur og áhugafólk 
íþróttanna. 
Hvernig hefur tillagan áhrif á stöðu kynjanna og jaðarsetta hópa? Rökstyðjið.  
Tillagan styður ýmsar jaðaríþróttir.  
Er talin vera þörf á jafnréttismati á tillögunni?3 
Nei  

 
 

 

 

 
3 Jafnréttismat felur í sér ítarlega kortlagningu á stöðu kynjanna og jaðarsettra hópa á viðkomandi sviði og greiningu á því 
hvernig tillagan getur aukið jafnrétti og/eða tryggt réttindi þeirra. Jafnréttismat tekur mið af mannréttindastefnu 
Reykjavíkurborgar, lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og Evrópusáttmála um jafna stöðu 
kvenna og karla í sveitarfélögum og héruðum samþykktum í borgarstjórn 20. október 2009. 



 

FMS-EBL-029  Jafnréttisskimun 

Tilgangur jafnréttisskimunar: 
Með jafnréttisskimun er tekið saman með einföldum hætti mat á áhrifum tillögunnar/verkefnisins á jafnrétti 
kynjanna og/eða jaðarsetta hópa í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar um kynjaða fjárhags- og 
starfsáætlun. Jafnréttisskimunin styður við ákvarðanatöku stjórnenda og kjörinna fulltrúa og forgangsröðun 
um ráðstöfun fjármuna. Fái tillagan áframhaldandi brautargengi, er gert ráð fyrir að hún fari í jafnréttismat 
hafi hún jafnréttisáhrif. 

Upplýsingar um verkefnið/tillöguna: 

Dagsetning:  
Svið: Íþrótta- og tómstundasvið 
Unnið af:  Andrés B. Andreasen 
Verkefni/tillaga: Húsaleigu- og æfingastyrkir vegna íþróttahúss og valla 

Fram í Úlfarsárdal 
Þjónustuþáttur: Húsaleigu- og æfingastyrkir 
Stofnun/kostn.st.: I9320 
Fjárhæð: 33.500.000 kr. árið 2022 og 100.500.000 kr árið 2023 og eftir það.  
 Annað:  

Jafnréttisskimun: 

Hver er tillagan og hvert er markmið hennar? 
Að byggja stórt Íþróttahús með tvöföldum íþróttasal, tveimur gervigrasvöllum flóðlýstum og 
grasæfingarsvæði. 
a) Rekstur á íþróttahúsi:  Hiti, rafmagn, ábyrgðartrygging, öryggisvarsla og lítils háttar viðhald. 
b) Launakostnaður: Vegna umsjónar fasteignar, vegna umsjónar með bað- og búningsklefum og ræstingum. 
Gera má ráð fyrir 5 starfsmönnum í fullt starf, auk afleysinga og tímavinnufólks á kvöldin og yfirvinnu um 
helgar. 
c) Umhirða Íþróttavallar: Sláttur á gervigrasvelli, söndun , götun , áburður, völtun og merkingar. Tveir 
gervigrasvellir með upphitun og flóðlýsingu. Hiti og rafmagn auk annars rekstrarkostnaðar við gervigrasvelli.  
Hefur verið hugað að aðgerðum við undirbúning tillögunnar til þess að stuðla að jafnrétti? Ef já, lýsið. 
Íþróttahús og æfingavellir eru í rekstri víða hjá Reykjavíkurborg og hefur það áhrif á iðkendur íþrótta og þá 
sem æfa handbolta, körfubolta, fótbolta og fleiri íþróttir sem mögulega verða æfðar í íþróttahúsinu.  
Hvaða hópa snertir tillagan? 
Íbúa í Grafarholti, Úlfarsárdal í Reykjavík og Knattspyrnufélagið Fram ofl. 
Hvernig hefur tillagan áhrif á stöðu kynjanna og jaðarsetta hópa? Rökstyðjið.  
Í póstnúmeri 113 er 91% drengja og stúlkna á aldinum 6 – 18 ára sem stunda íþróttir og tómstundir og er 
það annað tveggja hverfa í Reykjavík þar sem jöfn kynjaskipting er á íþrótta- og tómstundaiðkun barna. Því 
má halda því fram að þessi tillaga muni ekki hafa áhrif á stöðu kynjanna. 
Er talin vera þörf á jafnréttismati á tillögunni?4 
Nei  

 
4 Jafnréttismat felur í sér ítarlega kortlagningu á stöðu kynjanna og jaðarsettra hópa á viðkomandi sviði og greiningu á því 
hvernig tillagan getur aukið jafnrétti og/eða tryggt réttindi þeirra. Jafnréttismat tekur mið af mannréttindastefnu 
Reykjavíkurborgar, lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og Evrópusáttmála um jafna stöðu 
kvenna og karla í sveitarfélögum og héruðum samþykktum í borgarstjórn 20. október 2009. 



 

FMS-EBL-029  Jafnréttisskimun 

Tilgangur jafnréttisskimunar: 
Með jafnréttisskimun er tekið saman með einföldum hætti mat á áhrifum tillögunnar/verkefnisins á jafnrétti 
kynjanna og/eða jaðarsetta hópa í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar um kynjaða fjárhags- og 
starfsáætlun. Jafnréttisskimunin styður við ákvarðanatöku stjórnenda og kjörinna fulltrúa og forgangsröðun 
um ráðstöfun fjármuna. Fái tillagan áframhaldandi brautargengi, er gert ráð fyrir að hún fari í jafnréttismat 
hafi hún jafnréttisáhrif. 

Upplýsingar um verkefnið/tillöguna: 

Dagsetning:  
Svið: Íþrótta- og tómstundasvið 
Unnið af:  Andrés B. Andreasen 
Verkefni/tillaga: Íþróttahús í Breiðholti - ÍR 
Þjónustuþáttur: I9320 
Stofnun/kostn.st.: Húsaleigu- og æfingastyrkir 
Fjárhæð: 8.250.000 kr árið 2022 og 33.000.000 kr árið 2023 og eftir það. 
Annað:  

Jafnréttisskimun: 

 
Hver er tillagan og hvert er markmið hennar? 
Íþróttahús verður tekið í notkun um mitt árið 2021 samkvæmt núverandi áætlun með tilheyrandi kostnaði. 
Kostnaður er ekki endanlega áætlaður en þó hefur ÍTR góða reynslu af áætlun kostnaðar vegna reksturs á 
íþróttahúsum og er talið að rekstrarkostnaður hússins verði um 31 mkr á ári. 
Hefur verið hugað að aðgerðum við undirbúning tillögunnar til þess að stuðla að jafnrétti? Ef já, lýsið. 
Ekki hefur verið hugað að neinum sérstökum aðgerðum við undirbúning tillögunnar en hún mun bæta aðstöðu 
ÍR fyrir körfubolta, handbolta, fimleika og dans. 
Hvaða hópa snertir tillagan? 
ÍR, íbúa Breiðholts og annarra íbúa sem munu nýta sér íþróttahúsið. 
Hvernig hefur tillagan áhrif á stöðu kynjanna og jaðarsetta hópa? Rökstyðjið.  
Tillagan um bætta aðstöðu ÍR í handbolta, körfubolta, fótbolta, fimleikum og fleiri íþróttagreinum. 
Kynjaskipting barna hjá ÍR er eftirfarandi: þeir sem stunda handbolta eru 43% stúlkur og 57% drengja,  í 
körfubolta eru það 25% stúlkur og 75% drengja, í fótbolta eru það 26% stúlkna og 74% drengja og í fimleikum 
eru það 76% stúlkna og 24% drengja. Tillagan mun því nýtast fleiri drengjum. Ekki liggja fyrir tölur eldri 
iðkenda. 
Er talin vera þörf á jafnréttismati á tillögunni?5 
Nei 

 

 

 
5 Jafnréttismat felur í sér ítarlega kortlagningu á stöðu kynjanna og jaðarsettra hópa á viðkomandi sviði og greiningu á því 
hvernig tillagan getur aukið jafnrétti og/eða tryggt réttindi þeirra. Jafnréttismat tekur mið af mannréttindastefnu 
Reykjavíkurborgar, lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og Evrópusáttmála um jafna stöðu 
kvenna og karla í sveitarfélögum og héruðum samþykktum í borgarstjórn 20. október 2009. 
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FMS-EBL-029  Jafnréttisskimun 

Tilgangur jafnréttisskimunar: 
Með jafnréttisskimun er tekið saman með einföldum hætti mat á áhrifum tillögunnar/verkefnisins á jafnrétti kynjanna 
og/eða jaðarsetta hópa í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar um kynjaða fjárhags- og starfsáætlun. Jafnréttisskimunin 
styður við ákvarðanatöku stjórnenda og kjörinna fulltrúa og forgangsröðun um ráðstöfun fjármuna. Fái tillagan 
áframhaldandi brautargengi, er gert ráð fyrir að hún fari í jafnréttismat hafi hún jafnréttisáhrif. 

Upplýsingar um verkefnið/tillöguna: 
Dagsetning: 21. júní 2021 
Svið: SFS 
Unnið af:  Haukur Þór Haraldsson 
Verkefni/tillaga: Stofnun einhverfudeildar í Réttarholtsskóla 
Þjónustuþáttur: Grunnskólaþjónusta 
Stofnun/kostn.st.: M2123 
Fjárhæð: 9 milljónir króna 
Annað:  

Jafnréttisskimun: 
Hver er tillagan og hvert er markmið hennar? 
 
Stofna einhverfudeild við unglingaskóla þannig að nemendur sem ganga upp úr yngribarnaskóla 
(Hvassaleitisskóla) hafi möguleika á samfelldri skólagöngu með sama nemendahópi. 
 
Hefur verið hugað að aðgerðum við undirbúning tillögunnar til þess að stuðla að jafnrétti? Ef já, lýsið. 
 
Ákvörðun um inntöku nemenda í einhverfudeildir byggir á mati fagskrifstofu grunnskóla. Horft ert til 
greininga og færni nemenda. Kyn er ekki breyta sem hefur áhrif á inntöku nemenda. 
 
Hvaða hópa snertir tillagan? 
 
Einhverfa nemendur í grunnskóla. 
 
Hvernig hefur tillagan áhrif á stöðu kynjanna og jaðarsetta hópa? Rökstyðjið.  
 
Tillagan hefur ekki áhrif á stöðu kynja eða jaðarsettra hópa, 
 
Er talin vera þörf á jafnréttismati á tillögunni?1 
 
Ekki verður séð að tillagan kalli á jafnréttismat m..v lýsingu hér að neðan. 
 

 

 
1 Jafnréttismat felur í sér ítarlega kortlagningu á stöðu kynjanna og jaðarsettra hópa á viðkomandi sviði og greiningu á því hvernig 
tillagan getur aukið jafnrétti og/eða tryggt réttindi þeirra. Jafnréttismat tekur mið af mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, lögum um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og Evrópusáttmála um jafna stöðu kvenna og karla í sveitarfélögum og 
héruðum samþykktum í borgarstjórn 20. október 2009. 
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