
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 2. nóvember 2017 - R17100497

Fundargerðir:

R17010030 Fundargerð 13. fundar formanns borgarráðs 
og formanns endurskoðunarnefndar frá 25. 
október 2017

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

Annað:

R14120075 Ítrekun vegna úttektar á Leikskólanum 
Reynisholt frá 25. október 2017

Sent skóla- og frístundasviði til meðferðar.

R17100472 Erindi Jökulsólar ses. þar sem óskað er eftir 
viðræðum við Reykjavíkurborg um úthlutun 
fjölbýlishúsalóða í Reykjavík

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
meðferðar.

R17100122 Ályktun íbúasamtaka Háaleitis og vinnuhóps 
um íþrótta- og æskulýðsstarf í Háaleitishverfi.

Sent íþrótta- og tómstundasviði til 
meðferðar.

R17100459 Erindi söngskóla Sigurðar Demetz um fjölgun 
nemenda og aukning framlags

Sent skóla- og frístundasviði og 
fjármálaskrifstofu til umsagnar.





Árið 2017 miðvikudaginn 25. október var haldinn 13. fundur formanns borgarráðs og formanns 
endurskoðunarnefndar. Fundurinn var haldinn að Tjarnargötu 12 og hófst kl. 11:53. Viðstaddir 
voru: S. Björn Blöndal og Ólafur B. Kristinsson. Einnig sat fundinn Hallur Símonarson sem ritaði 
fundargerð.  
 

Þetta gerðist 

 

 

1. Rætt um útboð endurskoðunarþjónustu sem er í gangi og stendur til að opna 1. nóvember 

2. Farið yfir þá breytingu sem gerð var á starfsreglum endurskoðunarnefndar við árlega 
endurskoðun þeirra sbr. D lið 4. gr. 

3. Farið yfir starfsáætlun endurskoðunarnefndar fyrir 2017-2018 sem hefur verið send á 
helstu aðila sem nefndin á í samskiptum við. 

4. Farið yfir verkefni endurskoðunarnefndar m.a. starfsskýrslu Innri endurskoðunar 
Reykjavíkur fyrir síðasta ár.  

5. Rætt um tvær nýlegar úttektir innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar; Mat á innra 
eftirliti Faxaflóahafna og Stjórnun upplýsingaöryggis hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. 

6. Rætt um upplýsingagjöf innri endurskoðenda innan samstæðu borgarinnar, samskipti við 
innri endurskoðun Orkuveitunnar og stjórn félagsins. 

7. Rætt um tímasetningu á kynningu endurskoðunarnefndar fyrir borgarráð. 

 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 12:40 

 



 

 











ÁLYKTUN 
ÍBÚASAMTAKA HÁALEITIS 

 
um áframhaldandi öflugt íþrótta- og æskulýðsstarf á núverandi 
íþróttasvæði, lögð fram á 160. fundi Hverfisráðs Háaleitis og Bústaða, 16. 
október 2017 
 
Íbúar í Háaleitishverfi lýsa yfir áhyggjum af framtíð íþrótta- og æskulýðsstarfs á 
núverandi íþróttasvæði í Safamýri.  Íbúar gera kröfu til borgaryfirvalda um að 
þessi þjónusta við börn og aðra íbúa verði tryggð til frambúðar.  Starfsemi 
núverandi íþróttafélags, FRAM, flyst endanlega 2021 í Grafarholt. Það er á ábyrgð 
borgar og íbúa hverfisins að tryggja áframhaldandi og samfellt framboð á 
íþróttastarfsemi í hverfinu.  
 
Sérstakur starfshópur um framtíð íþróttastarfsemi hefur verið skipaður af 
Íbúasamtökum Háaleitis og í kjölfar funda með íbúum hefur hann unnið að og 
sett fram sýn íbúa að þessu leyti: 
 
1. Viðhalda skal heildstæðu skóla- og íþróttastarfi í Háaleitishverfi 

Mikilvægi staðbundinnar aðstöðu er hvergi meiri en hjá yngstu börnunum 
en markmið starfshópsins er að íþróttastarfi verði haldið úti í Safamýri 
a.m.k. upp í 10. bekk; þ.e. hjá 6-16 ára börnum. 

 
2. Viðhalda skal framúrskarandi íþrótta- og tómstundaaðstöðu í Safamýri 
og bæta hana til frambúðar.  
 Börnum fjölgar í hverfinu og þétting byggðar er hafin (m.a. á sk. RÚV reit). 
 Fjölgun íbúa kallar á frekari uppbyggingu og viðhald á aðstöðu fyrir skóla- 
 og íþróttastarfsemi.  
 
3. Auðvelda skal eins og hægt er flutning iðkenda Fram í Safamýri til 
annars félags sem tekur við þjónustuhlutverki við íþróttaiðkendur í 
Háaleitishverfi og fær til afnota íþróttaaðstöðu í Safamýri. 
 
4. Hámarka skal gæði og virði hverfisins með því að ná fram ofangreindum 
markmiðum. 

Íbúar Háaleitis vilja treysta fjölskylduvænt og fjölbreytt mannlíf í 
hverfinu. Skapa þarf aðstæður til að ungt fjölskyldufólk telji 
eftirsóknarvert að ala börn sín upp í Háaleiti. Grunnur að því er öflug 
skóla- og íþróttastarfsemi. 

 
Íbúar í Háaleiti gera kröfu til þess að borgaryfirvöld vinni með íbúum 
hverfisins að því að ofangreind markmið náist, fljótt og vel. Íbúar krefjast 
þess, sem helstu hagsmunaaðilar málsins, að koma að öllum umræðum og 
samningum um ráðstöfun íþróttaaðstöðunnar í Safamýri og vinna þannig 
áfram með borgaryfirvöldum að málinu. 
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