
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 19. nóvember 2020 - R20110031

Fundargerðir: Afgreiðsla:

1 R20010019 Fundargerð 199. fundar stjórnar Faxaflóahafna frá 13. 
nóvember 2020.

Send borgarfulltrúum til kynningar.

Annað:

2 R20110195 Umsagnarbeiðni efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, 
dags. 11. nóvember 2020, vegna tillögu til þingsályktunar 
um aðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna heimsfaraldurs 
kórónuveiru, 43. mál

Send skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 
til umsagnar.

3 R20110197 Umsagnarbeiðni efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, 
dags. 11. nóvember 2020, vegna tillögu til þingsályktunar 
um aukin atvinnuréttindi útlendinga, 48. mál

Send mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu - 
fjölmenningarráði til umsagnar.

4 R20010179 Erindi Sambands íslenskra myndlistarmanna, dags. 27. 
október 2020, varðandi uppbyggingu Listamiðstöðvarinnar 
á Korpúlfsstöðum.

Sent fjármála- og áhættustýringarsviðs - 
eignaskrifstofu til umsagnar.

5 R20030148 Stöðuskýrsla almannavarnarnefndar höfuðborgarsvæðisins, 
dags. 13. nóvember 2020, ásamt fylgiskjölum.

Send borgarráði til kynningar.

6 R20110225 Umsagnarbeiðni fjárlaganefndar Alþingis, dags. 13. 
nóvember 2020, vegna frumvarps til laga um opinber 
fjármál (mat á áhrifum stjórnarfrumvarpa), 143. mál

Send fjármála- og áhættustýringarsviði til 
umsagnar.

7 R20010037 Tilkynning Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 13. 
nóvember 2020, varðandi fyrirkomulag á XXXV. 
landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Send landsþingsfulltrúum til upplýsingar.

8 R20110182 Erindi Reynis Vilhjálmssonar, dags. 10. nóvember 2020, 
varðandi Árbæjarlón

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

9 R20110247 Umsagnarbeiðni allsherjar- og menntamálanefndar 
Alþingis, dags. 17. nóvember 2020, vegna tillögu til 
þingsályktunar um mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk 
í íþróttum, 81. mál.

Send íþrótta- og tómstundasviði til umsagnar

10 R20110257 Umsagnarbeiðni allsherjar- og menntamálanefndar 
Alþingis, dags. 17. nóvember 2020, vegna frumvarps til 
laga um breytingu á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013 
(málsmeðferð o.fl.), 276. mál.

Send umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

11 R19110026 Tilkynning umhverfis- og auðlindaráðuneytis, dags. 11. 
november 2020, um að áform um ný lög um mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana séu komin í 
samráðsgátt stjórnvalda

Send umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

12 R20110224 Bréf íþrótta- og tómstundasviðs, dags. 12. nóvember 2020, 
sbr. samþykkt menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs frá 9. 
nóvember 2020 á tillögu um Dýraþjónustu Reykjavíkur, 
ásamt fylgiskjölum.

Sent fjármála- og áhættustýringarsviði til 
umsagnar.

13 R20110041 Erindi baráttuhóps smærri fyrirtækja, einyrkja og sjálfstætt 
starfandi aðila í ferðaþjónustu, dags. 3. nóvember 2020, 
með yfirlýsingu, kröfum og tillögum.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

14 R20010046 Erindi Guðfinns Sölva Karlssonar, dags. 2. nóvember 2020, 
varðandi verkefnið Sköpum líf í lokun.

Sent menningar- og ferðamálasviði til 
meðferðar.

15 R20010046 Þakkarbréf borgarleikhússins, dags. 11. nóvember 2020, til 
borgarstjóra 

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

16 R20050015 Erindi Söngskóla Sigurðar Demetz, dags. 16. nóvember 
2020, varðandi aukningu á kennslumagni

Sent skóla- og frístundasviði til meðferðar.

17 R20110205 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, dags. 12. 
nóvember 2020, um húsnæði fyrir fólk sem sækir um 
alþjóðlega vernd

Sent fjármála- og áhættustýringarsviði - 
eignaskrifstofu til umsagnar.

18 R20110204 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, dags. 12 Send umhverfis- og skipulagssviði til 



nóvember 2020, um niðurstöður allsherjarúttektar á ástandi 
skóla- og frístundahúsnæðis

umsagnar.

19 R20110198 Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 12. 
nóvember 2020, um að kvikmyndin Síðasti bærinn í dalnum 
verði sýnd í grunnskólum.

Send skóla- og frístundasviði til meðferðar

20 R20110207 Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, dags. 12. 
nóvember 2020, um úttekt á ástandi húsnæðis fyrir fólk sem 
sækir um alþjóðlega vernd.

Send fjármála- og áhættustýringarsviði til 
umsagnar.


