
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 29. október 2020 - R20090219

Fundargerðir: Afgreiðsla:
1 R20010014 Fundargerðir 507.-509. fundar stjórnar Samtaka 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu frá 5., 12. og 19. 
október 2020.

Sendar borgarfulltrúum til kynningar.

2 R20010019 Fundargerð 198. fundar stjórnar Faxaflóahafna frá 16. 
október 2020.

Send borgarfulltrúum til kynningar.

3 R20010011 Fundargerð 889. fundar stjórnar Sambands íslenskra 
sveitarfélaga frá 16. október 2020.

Send borgarfulltrúum til kynningar.

Annað:
4 R20080089 Ályktunartillaga mannréttinda,- nýsköpunar- og 

lýðræðisráðs, dags. 8. október 2020, um brunavarnir og 
mannréttindi.

Send borgarfulltrúum til kynningar.

5 R20100135 Umsagnarbeiðni allsherjar- og menntamálanefndar 
Alþingis, dags. 15. október 2020, um frumvarp til laga um 
jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, 14. mál.

Send mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu til 
umsagnar.

6 R20100136 Umsagnarbeiðni allsherjar- og menntamálanefndar 
Alþingis, dags. 15. október 2020, um frumvarp til laga um 
stjórnsýslu jafnréttismála, 15. mál.

Send mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu til 
umsagnar.

7 R20100137 Umsagnarbeiðni allsherjar- og menntamálanefndar 
Alþingis, dags. 15. október 2020, um frumvarp til laga um 
breytingu á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræði 
(breytt kynskráning), 21. mál.

Send mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu til 
umsagnar.

8 R19010372 Fundarboð Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 17. 
október 2020, á XXXV. landsþing sambandsins.

Sent landsfundarfulltrúum til kynningar.

9 R20100199 Umsagnarbeiðni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
Alþingis, dags. 20. október 2020, um frumvarp til laga um 
breytingar á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 24/2000 
(jöfnun atkvæðavægis), 27. mál.

Sent skrifstofu borgarstjórnar til umsagnar.

10 R20100201 Umsagnarbeiðni allsherjar- og menntamálanefndar 
Alþingis, dags. 20. október 2020, um tillögu til 
þingsályktunar um upplýsingamiðlun um 
heimilisofbeldismál, 85. mál.

Send mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu til 
umsagnar.

11 R20100219 Umsagnarbeiðni umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, 
dags. 22. október 2020, um frumvarp til laga um fjarskipti, 
209. mál.

Send umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar. 

12 R20050124 Skýrsla lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um 
afbrotatölfræði fyrir september 2020.

Send borgarfulltrúum til kynningar.

13 R20100214 Umsagnarbeiðni velferðarnefndar Alþingis , dags. 23. 
október 2020,um frumvarp til laga um almannatryggingar 
(hækkun lífeyris), 25. mál. 

Send velferðarsviði til umsagnar. 

14 R20100221 Umsagnarbeiðni allsherjar- og menntamálanefndar 
Alþingis, dags. 22. október 2020, um frumvarp til laga um 
breytingu á barnalögum, nr. 76/2003 (kynrænt sjálfræði), 
204. mál.

Send mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu til 
umsagnar.  

15 R20100228 Umsagarbeiðni atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 23. 
október 2020, um frumvarp til laga um tímabundnar 
endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist, 202. mál.

Send menningar- og ferðamálasviði til 
umsagnar. 

16 R20100035 Umsögn Reykjavíkurborgar, 21. október 2020, um 
frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2021,tillögu til 
þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2021–2025, 
mál nr. 2/150, og frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um opinber fjármál (skilyrði um heildarjöfnuð og 
skuldahlutfall), mál nr. 6/150.

Send borgarfulltrúum til kynningar. 



17 R20040165 Erindi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 
20. október 2020, varðandi gögn af örráðstefnu. 

Sent borgarfulltrúum til kynningar. 

18 R20090219 Erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga, 21. október 
2020,varðandi námskeið um SIS mat. 

Sent fjármála- og áhættustýringarsviði til 
meðferðar. 

19 R20100236 Umsagnarbeiðni velferðarnefndar Alþingis, dags. 23. 
október 2020, frumvarp til laga um um skrá yfir störf hjá 
sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki til, 206. 
mál.

Sent velferðarsviði til umsagnar. 

20 R20100279 Trúnaðarmerkt drög, dags. 26. október 2020, að 
fjárhagsáætlun velferðarsviðs 2021.

Sent fjármála og áhættustýringarsviði til 
vinnslu við gerð fjárhagsáætlunar.

21 R20100281 Trúnaðarmerkt drög, dags. 26. október 2020, að tillögu að 
gjaldskrárhækkun velferðarsviðs 2021. 

Sent fjármála og áhættustýringarsviði til 
vinnslu við gerð fjárhagsáætlunar.

22 R2100297 Tillaga velferðarsviðs, ódagsett, um húsnæði fyrir 
heimilislausar konur. 

Send fjármála- og áhættustýringarsviði til 
umsagnar. 

23 R20100275 Tillaga sviðstjóra velferðarsviðs, dags. 26. október 2020, 
um aukna fjárheimild til fjárhagsaðstoðar fyrir árið 2020. 

Send fjármála- og áhættustýringarsviði til 
umsagnar. 

24 R20100278 Tillaga sviðstjóra velferðarsviðs, dags. 23. október 2020, 
um breytingu á uppbyggingaráætlun sértæks húsnæðis. 

Send fjármála- og áhættustýringarsviði til 
umsagnar. 

25 R20080091 Erindi endurskoðunarnefndar, dags. 20. október 2020, 
varðandi endurskoðunaráætlun ytri endurskoðenda vegna 
endurskoðunar ársreiknings A- hluta Reykjavíkur fyrir árið 
2020

Sent borgarfulltrúum til kynningar. 

26 R20100272 Umsögn mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, dags. 26. 
október 2020, um frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019 (ódæmigerð 
kyneinkenni), 22. mál. 

Send borgarfulltrúum til kynningar. 

27 R20100135 Umsögn mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, dags. 26. 
október 2020, um frumvarp til laga um jafna stöðu og 
jafnan rétt kynjanna, 14. mál.

Send borgarfulltrúum til kynningar. 

28 R20100136 Umsögn mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, dags. 26. 
október 2020, um frumvarp til laga um stjórnsýslu 
jafnréttismála, 15. mál.

Send borgarfulltrúum til kynningar. 

29 R20100201 Umsögn mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, dags. 26. 
október 2020, um tillögu til þingsályktunar um 
upplýsingamiðlun um heimilisofbeldi. 

Send borgarfulltrúum til kynningar. 

30 R20090270 Erindi Sprettu ehf., ódags., varðandi tilraunaverkefni í 
matvælaræktun., ásamt fylgiskjölum. 

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar. 

31 R20030148 Stöðuskýrsla almannavarnarnefndar höfuðborgarsvæðisins, 
dags. 16. október 2020, ásamt fylgiskjölum - trúnaðarskjöl.

Sent borgarráði til kynningar.

32 R20030148 Stöðuskýrsla almannavarnarnefndar höfuðborgarsvæðisins, 
dags. 19. október 2020, ásamt fylgiskjölum - trúnaðarskjöl.

Sent borgarráði til kynningar.


