
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 9. mars 2023 - MSS23020106

Fundargerðir

1 MSS23010014 Fundargerð 919. fundar stjórnar Sambands 
íslenskra sveitarfélaga frá 28. febrúar 2023.

Send borgarfulltrúum til 
kynningar.

2 IER23030001 Fundargerð 40. samráðsfundar formanns 
borgarráðs og formanns endurskoðunarnefndar  
um málefni er varða eftirlitshlutverk 
endurskoðunarnefndar.

Send borgarfulltrúum til 
kynningar.

Annað Afgreiðsla

3 MSS23020173 Umsögn Reykjavíkurborgar, dags. 27. febrúar 
2023, um frumvarp til laga um sóttvarnarlög, 
529. mál.

Send borgarfulltrúum til 
kynningar.

4 MSS23010262 Erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 
28. febrúar 2023, vegna landsþings 
sambandsins föstudaginn 31. mars 2023.

Sent landsþingsfulltrúum til 
kynningar.

5 MSS22100084 Bréf skrifstofu borgarstjórnar, dags. 18. 
nóvember 2022, sbr. vísun borgarstjórnar frá 
15. nóvember 2022 á tillögum starfshóps um 
aðkomu Reykjavíkurborgar að sjálfstætt 
starfandi leikskólum.

Sent Samtökum sjálfstæðra 
skóla til umsagnar.

6 MSS23010050 Fundarboð Vegagerðarinnar, dags. 28. febrúar 
2023, á ráðstefnu með yfirskriftinni Byggjum 
brýr þann 26. apríl 2023.

Sent umhverfis- og 
skipulagssviði til upplýsingar.

7 USK23020152 Umsögn Reykjavíkurborgar, dags. 3. mars 
2023, um frumvarp til laga um breytingar á 
umferðarlögum, 589. mál.

Send borgarfulltrúum til 
kynningar.

8 MSS23010245 Bréf þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 6. 
mars 2023, um mótun stýrihóps um  
endurskoðun á fyrirkomulagi verkefnisins 
Hverfið mitt.

Sent borgarráðsfulltrúum til 
kynningar.

9 MSS23030001 Bréf eftirlitsnefndar með fjármálum 
sveitarfélaga, dags. 28. febrúar 2023, varðandi 
fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023.

Sent fjármála- og 
áhættustýringarsviði til 
meðferðar og borgarfulltrúum til 
kynningar

10 MSS23030007 Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, 
dags. 2. mars 2023, um húsnæði 
heilsugæslunnar í Grafarvogi.

Send fjármála- og 
áhættustýringarsviði, 
eignaskrifstofu til umsagnar.

11 MSS23030016 Tillaga áheyrnarfulltrúa Vinstri grænna, dags. 2. 
mars 2023, um áfyllanleg Klapp kort á hvert 
heimili.

Send stjórn Strætó bs. til 
umsagnar.

12 MSS23020144 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins, dags. 2. mars 2023, um 
ferð borgarstjóra til Kaupmannahafnar.

Send fjármála- og 
áhættustýringarsviði til 
umsagnar.



13 MSS23020145 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins, dags. 2. mars 2023, um 
ferð borgarstjóra til Parísar og Strassborgar.

Send fjármála- og 
áhættustýringarsviði til 
umsagnar.

14 MSS23030015 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sósíalistaflokks 
Íslands og áheyrnarfulltrúa Vinstri grænna, 
dags. 2. mars 2023,  um heildarkostnað 
varðandi kærumál vegna útboða
síðastliðin fimm ár.

Send borgarlögmanni til 
umsagnar.

15 MSS23030010 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, 
dags. 2. mars 2023, um innheimtu 
leikskólagjalda.

Send skóla- og frístundaráði til 
meðferðar.

16 MSS23030011 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, 
dags. 2. mars 2023, um öryggismál í leik- og 
grunnskólum og íþrótta- og tómstundastarfi.

Send skóla- og frístundaráði til 
meðferðar.

17 MSS23030017 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Vinstri grænna, 
dags. 2. mars 2023, um ráðningar árið 2023 og 
innri leigu.

Send mannauðs- og 
starfsumhverfissviði og 
þjónustu- og nýsköpunarsviði til 
umsagnar.

18 MSS23020135 Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, 
dags. 2. mars 2023, um breytingu á skipan 
Neyðarstjórnar Reykjavíkurborgar.

Send skrifstofu borgarstjóra og 
borgarritara til umsagnar.


