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Reykjavík, 10. desember 2020 
R20010203 

1210 

Borgarráð 

Breytingartillögur Samfylkingar (S), Viðreisnar (C), Pírata (P) og Vinstri hreyfingarinnar 
græns framboðs (V) við frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021 

FÁST 

SCPV-1 Tillaga vegna innkaupa 
Lagt er til að fjárheimildir fjármála- og áhættustýringarsviðs verði hækkaðar um 20.000 þ.kr. 
til að efla utanumhald og hagræðingu í innkaupum Reykjavíkurborgar. Gert er ráð fyrir að ráðið 
verði í stöðu innkaupastjóra Reykjavíkurborgar sem hefur það hlutverk að samræma innkaup á 
vegum borgarinnar, með það að markmiði að auka hagkvæmni, bæta samningsstjórnun og 
eftirlit. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð kostn.st. 09205. 

RHS 

SCPV-2 Tillaga vegna innleiðingar á Græna planinu 
Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar sjórnsýslu (RHS) verði hækkaðar um 25.000 þ.kr.  vegna 
innleiðingar á Græna planinu sem felur í sér sóknaráætlun til næstu tíu ára um efnahagslega 
endurreisn. Fjármagnið verði nýtt til þess að tryggja skipulegt utanumhald um verkefni og 
aðgerðaráætlun Græna plansins, frekari stefnumótun og gagnsæja upplýsingagjöf til borgarbúa 
um stöðu þess á hverjum tíma. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostn.st. 
09205. 

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð Frá -20.000
FÁST xxxx Fjármála- og áhættustýringarsvið Til 20.000

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð Frá -25.000
SBB xxxx Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara Til 25.000

Samtals 0

 Borgarstjórinn í Reykjavík
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SCPV-3 Tillaga vegna innleiðingar á matarstefnu Reykjavíkurborgar 
Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar sjórnsýslu (RHS) verði hækkaðar um 10.000 þ.kr.  vegna 
innleiðingar á matarstefnu Reykjavíkurborgar. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum 
ófyrirséð, kostn.st. 09205. 
 

 
 
 
SFS 
  
SCPV-4 Tillaga vegna kennslu barna með annað móðurmál en íslensku 
Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 143.000 þ.kr. vegna 
kennslu barna með annað móðurmál en íslensku. Tillagan felur í sér að tryggt verði að fjármagn 
sem ráðstafað er í málaflokkinn nemi að jafnaði 150 þ.kr. pr. barn af erl. uppruna í grunnskóla. 
Jafnframt felur tillagan í sér að 10 m.kr. verði varið til aukinnar sérhæfðar kennsluráðgjafar í 
leikskólum.  Fjármagninu er að mestu skipt á milli skóla í samræmi við viðeigandi barnafjölda 
en hluta þess varið í miðlægan stuðning við framkvæmdina.  Nánari útfærsla verði lögð fyrir 
skóla- og frístundaráð og borgarráð til staðfestingar. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum 
ófyrirséð, kostn.st. 09205. 
 

 
 
 
USK 
 
SCPV-5 Tillaga vegna fjárfestingaátaks Reykjavíkurborgar 
Lagt er til að umhverfis- og skipulagssviðs fái heimild til þess að efla skrifstofu mannvirkja og 
viðhalda tímabundið til að halda utanum fjárfestingaátak Reykjavíkurborgar til næstu þriggja 
ára. Tillagan felur í sér kostnaðarauka skrifstofunnar alls upp á 56.000 þ.kr. sem verða 
fjármögnuð með gjaldfærslu á fjárfestingu. Tillagan rúmast innan fjárfestingaáætlunar en felur 
í sér hækkun gjalda og hækkun tekna í rekstri sviðsins.  

 

VEL 

SCPV-6 Tillaga um aðgerðir vegna sárafátæktar  
Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um 67.000 þ.kr. vegna aðgerða gegn 
sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra. Tillagan felur í sér að viðmiðunarfjárhæðir í reglum 
fjárhagsaðstoðar verði endurskoðaðar, m.a. stuðning vegna náms- og fæðisgjalda á leikskólum 
og hjá dagforeldrum, gjalds vegna frístundaþjónustu, greiðslu sérfræðiaðstoðar svo sem vegna 
tannlækninga og sálfræðikostnaðar, auk útfararstyrks. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af 
liðnum ófyrirséð, kostn.st. 09205. 

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð Frá -10.000
SBB xxxx Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara Til 10.000

Samtals 0

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð Frá -143.000
SFS xxxx Skóla- og frístundasvið Til 143.000

Samtals 0
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Samhliða verði ráðstafað 24 m.kr. af fjármagni á fjárfestingaáætlun til hugbúnaðarþróunar til 
þróunar á rafrænu umsóknar- og greiðsluferli vegna þjónustunnar. Auk þess sem ráðstafað verði 
20 m.kr. af áætluðu fjármagni til fjárhagsaðstoðar til virkni- og vinnumarkaðsaðgerða fyrir 
ungmenni sem eru hvorki í námi, starfi né starfsþjálfun (NEET, Not in Education, Employment 
og Training). Þessi útgjöld fela ekki í sér breytingar á fjárhagsáætlun.  

Tillaga um breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð og aðgerðir gegn sárafátækt barna og 
fjölskyldna þeirra hefur verið kynnt í velferðarráði og er í umsagnarferli hjá hagsmunaðilum.   

 

FRAMKVÆMD OG ÚTFÆRSLA  

SCPV-7 Framkvæmd  

Lagt er til að sviðstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs verði falið að útfæra ofangreindar 
breytingar á kostnaðarstaði í A-hluta eftir því sem við á, í samráði við hlutaðeigandi svið. 

 

 

Dagur B. Eggertsson 

 

Svið Kostn.st. Fjárhæð (þkr.)
ÖNN 09205 Ófyrirséð Frá -67.000
VEL xxxx Velferðarsvið Til 67.000

Samtals 0


