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Borgarráð

       

Umsögn um fyrirspurnir borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins,  áheyrnarfulltrúa 
Flokks fólksins og áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um Nauthólsveg 100

 Á fundi borgarráðs 4. og 11. september sl. lögðu borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins,  
áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins og áheyrnarfulltrúi Miðflokksins fram eftirfarandi 
fyrirspurnir:

Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins
"Hvað er hæft í því að fyrrverandi starfsmanni Reykjavíkurborgar hafi verið falið að semja 
við verktaka vegna braggans í Nauthólsvík fyrir hönd Reykjavíkurborgar án undirritaðs 
samnings og samið við viðkomandi um tímakaup í gegnum tölvuskeyti? Hver veitti 
fyrrverandi starfmanni Reykjavíkurborgar umboð til að semja við verktaka án þess að það 
hafi verið undirritaður samningur við borgina"

"Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks óska eftir sundurliðaðri úttekt um hverjir þáðu 
greiðslur og fyrir hvað við endurgerð braggans í Nauthólsvík"

"Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks óska eftir að öllum fyrirspurnum vegna braggans í 
Nauthólsvík verði svarað sem allra fyrst enda mikilvægt í ljósi rannsóknar á málinu. Ekki er 
ásættanlegt að þeim verði ekki svarað fyrr en álit innri endurskoðanda liggur fyrir eins og 
tilkynnt var um í borgarráði 4. október sl."

Frá áheyrendafulltrúa Flokks fólksins
"Hverjir höfðu umsjón með endurbyggingu braggans í Nauthólsvík? Var verkefnið boðið út 
að hluta til eða öllu leyti? Hvaða verktakar unnu verkið? Samþykkti borgarstjóri 
reikningana áður en greitt var? Óskað er eftir að fá afrit af samstarfssamningi 
Reykjavíkurborgar við Háskólann í Reykjavík um endurbyggingu braggans í Nauthólsvík. 
Óskað er eftir að fá afrit af öllum samþykktum þeirra ábyrgðaraðila innan borgarkerfisins 
sem samþykktu útgjaldaliði af hálfu borgarinnar umfram kostnaðaráætlun. Óskað er eftir að 
lagðar séu fram hönnunarfundargerðir og verkfundargerðir. Hverjar voru 
hönnunarforsendur fyrir endurbyggingu braggans í Nauthólsvík? Hverjar voru 
forsendurnar að vali ráðgjafa, voru þeir valdir vegna sérþekkingar sinnar á endurbyggingu 
bragga af þessu tagi eða vegna sérþekkingar þeirra á eldri húsum almennt? Á hvaða 
grundvelli var samið við þessa ráðgjafa? Hver ber ábyrgð á þessari framúrkeyrslu? Fyrir 
hönd verkkaupa og skattgreiðenda. Hver breytti forsendum þannig að kostnaðaráætlunin fór 
svona úr böndum? Hver hafði yfirsýn yfir framvinduna? Hver gaf leyfi til að haldið yrði 
áfram þegar ljóst var að áætlunin stóðst ekki? Er sama fastanúmer á öllum þremur húsum?"

Frá áheyrendafulltrúa Miðflokksins



"Hver var ferðakostnaðurinn við verkefnið braggi/Nauthólsvegur 100? Beðið er um 
sundurliðað svar. Hvert var farið? Hverjir fóru? Hvert var erindi ferðarinnar? Hversu há 
upphæð var greidd í dagpeninga"

Umsögn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar:  

Eignir Reykjavíkurborgar að Nauthólsvegi 100 eru á einu fastanúmeri F2029677 og eru 
matshlutar 7 í Þjóðskrá Íslands.
Meðfylgjandi er samningur milli Reykjavíkurborgar og Háskólans í Reykjavík eins hafa allir 
reikningar þegar verið birtir.

Borgarráð hefur falið innri endurskoðun Reykjavíkurborgar að ráðast í heildarúttekt á öllu 
því ferli sem endurgerð braggans fól í sér og skal enginn angi málsins skal vera undanskilinn 
og allt skal upplýst í þessu máli frá upphafi til enda. Svör öðrum spurningum liggja ekki fyrir 
á þessari stundu en munu koma fram í úttekt innri endurskoðunar. Til þess að forðast að hafa 
áhrif á það ferli er óskað eftir því að fyrirspurnunum verði frestað á vettvangi borgarráðs þar 
til úttektin liggur fyrir. 
Jafnframt er bent á að borgarráðsmenn hafa nú þegar fengið aðgang að öllum gögnum 
málsins þ.m.t. samningi Reykjavíkurborgar við Háskólann í Reykjavík, fundargerðir 
verkfunda og reikninga og fl. sem málið varða.

Óli Jón Hertervig

     

Hjálagt:
Leigusamningur um Nauthólsveg 100, dags. 25. september 2015.
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