
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 13. september 2018 - R18090011

Fundargerðir:

R18010025 Fundargerð 460. fundar stjórnar Samtaka 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Send borgarfulltrúum til kynningar.

R16090085 Fundargerð 13. eigendafundar Sorpu bs. Send borgarfulltrúum til kynningar.

R16010039 Fundargerð 16. eigendafundar Strætó bs. Send borgarfulltrúum til kynningar.

Annað

R18040180 Erindi varðandi samningi við Reykjavík Bacon 
Festival

Til yfirferðar borgarlögmanns.

R18090052 Umsókn Eirar, dags. 5. september 2018, um 
lóð fyrir hjúkrunarheimili

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
meðferðar.

R18090012 Erindi Tónskóla Eddu Borg varðandi aukið 
kennslumagn og lækkun húsaleigu

Sent skóla- og frístundasviði og 
fjármálaskrifstofu til umsagnar.

R16010200 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
kostnað við móttökur

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til 
umsagnar

R18090078 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
Vináttuverkefni Barnaheilla

Sent skóla- og frístundasviði til umsagnar

R18090077 Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að 
leyfa dýrahald í félagslegu húsnæði í eigu 
Reykjavíkurborgar

Sent stjórn Félagsbústaða til meðferðar

R18090082 Tillaga áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks 
Íslands um breytingu á innheimtu hjá borginni.

Sent fjármálaskrifstofu til umsagnar

R18050102 Erindi Samtaka tónlistarskólastjóra vegna 
ákvæðis um endurskoðun ársreikninga í 
þjónustusamningum tónlistarskóla

Sent fjármálaskrifstofu og skóla- og 
frístundasviði til umsagnar.

R18070067 Árshlutareikningur Sorpu bs. janúar-júní 2018 Sent fjármálaskrifstofu til meðferðar.

R14010250 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um kostnað vegna 
breytinga á vinnuaðstöðu borgarfulltrúa að 
Tjarnargötu 12

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
umsagnar.

R18090089 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um áhrif fasteignaverðs og 
fasteignagjalda á leiguverði félagsbústaða

Sent stjórnar Félagsbústaða til umsagnar

R18090090 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa um samskipti 
Reykjavíkurborgar við Félagsbústaða eftir álit 
umboðsmanns Alþingis

Sent stjórnar Félagsbústaða til umsagnar

R18090091 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um heildarkostnað við 
endurbætur á steinbæ við Holtsgötu

Sent Minjavernd til umsagnar.

R18080055 Tilkynning velferðarsviðs, dags. 4. september 
2018, um afgreiðslu velferðarráðs á tillögu um 
stofnun neyðarhúsnæðis fyrir einstæða foreldra.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R18080056 Tilkynning velferðarsviðs, dags. 4. september 
2018, um afgreiðslu velferðarráðs á tillögu um 
stofnun neyðarhúsnæðis fyrir einstæðinga.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R18080054 Tilkynning velferðarsviðs, dags. 4. september 
2018, um afgreiðslu velferðarráðs á tillögu 
samráð stýrihóps um þjónustustefnu.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R17050018 Erindi frá félagsráðgjafafélagi Íslands vegna 
breytinga á lögum um félagsþjónustu 
sveitarfélaga

Sent velferðarsviði  til kynningar.
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STJÓRN SSH 
460. fundur 

 
 

 
Mánudaginn 3. september 2018, kl. 12:15, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu SSH, Hamraborg 

9, Kópavogi. 

 

Fundinn sátu:  Ármann Kr. Ólafsson, Haraldur Sverrisson, Dagur B. Eggertsson, Gunnar Einarsson, Rósa 

Guðbjartsdóttir og Karl M. Kristjánsson. 

Fjarverandi:  Ásgerður Halldórsdóttir. 

Ennfremur sat fundinn Páll Guðjónsson, framkvæmdastjóri SSH, sem jafnframt ritaði fundargerð. 

 

Þetta gerðist: 

 

 

1. Aðalfundur SSH 2018. 

Samþykkt að aðalfundur SSH 2018 verði haldinn í Garðabæ 16. nóvember 2018. 

 

 

2. Greining á starfi SSH og landshlutasamtaka sveitarfélaga 

Fyrir lá eftirfarandi tillaga: 

 

Stjórn SSH samþykkir að skipa verkefnahóp til að leggja fram tillögur um hvernig samtökin geta 

sem best unnið með sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu á komandi árum og hvernig hægt er 

að laga umfang og eðli starfsemi samtakanna þannig að hún falli sem best að fyrirsjáanlegum 

verkefnum sem sveitarfélögin kjósa að takast á við á vettvangi samtakanna. 

 

 

Verkefnið felur m.a í sér: 

 

Samanburð á tekjum (fjárframlögum sveitarfélaganna, jöfnunarsjóðs og sóknaráætlunar) og 

verkefnum SSH og annarra landshlutasamtaka, umfangi samstarfs og áherslum í samstarfi. 

Sömuleiðis verði skoðað fyrirkomulag og umgjörð samstarfsverkefna í hverjum landshluta og 

hvernig samskiptum við sveitarstjórnir og kjörna fulltrúa er háttað. 

 

Yfirferð á núverandi samstarfsverkefnum sveitarfélaganna á vettvangi SSH og mati á hverju þarf 

mögulega að breyta í ljósi reynslu og breyttra áherslna. 

 

Mótun tillagna um mögulega breytingar og áherslur í ljósi úrvinnslu á a) og b). 

 

Gert er ráð fyrir að úrvinnsla, niðurstöður og tillögugerð hópsins verði teknar til umfjöllunar á 

aðalfundi SSH 16. nóvember 2018. 

 

Tillagan samþykkt, og samþykkt að skipa Ármann Kr. Ólafsson, Rósu Guðbjartsdóttur og Gunnar Einarsson 

í verkefnahópinn. 

 

 

 

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 13:30 
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 Fundargerð 
13. eigendafundar SORPU bs.  

Skrifstofa SSH, mánudaginn 3. september 2018, kl. 10:00 
 
 
 
Mætt: 
 

f.h. eigenda SORPU bs.: 
 Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, Kópavogsbæ 

Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, Reykjavíkurborg 
 Gunnar Einarsson, bæjarstjóri, Garðabæ 
 Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri, Hafnarfjarðarbæ 
 Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, Mosfellsbæ 
  
 
frá stjórn SORPU bs.: 

Birkir Jón Jónsson  Kópavogsbæ, sjórnarformaður SORPU bs.  
Líf Magneudóttir, Reykjavíkurborg 
Jóna Sæmundsdóttir, Garðabæ 
Kolbrún G. Þorsteinsdóttir, Mosfellsbæ 
Ásgeir Bjarni Garðarsson, Hafnarfjarðarbæ 

 
Ennfremur sátu fundinn Björn H. Halldórsson, framkvæmdastjóri SORPU bs., Guðrún Eva Jóhannesdóttir, 
skrifstofustjóri SORPU bs., Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar og Páll Guðjónsson, 
framkvæmdastjóri SSH, sem ritaði fundargerð. 
 
Formaður eigendavettvangs SORPU bs. Ármann Kr. Ólafsson stýrði fundi. 
 
 
Gengið var til dagskrár 
 
 
 

1. mál: Fjárhagsáætlun byggðasamlagsins 2019 

a) Fyrir lá tillaga að forsendublaði vegna meginþátta í fjárhagsáætlun byggðasamlagsins fyrir árið 
2019. Birgir Björn Sigurjónsson fór yfir og skýrði helstu þætti: 
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1. Ytri forsendur: 

Ytri forsendur fyrir fjárhagsáætlunum byggðasamlaga SSH fyrir tímabilið 2019-2023 byggja á þjóðhagsspá 
Hagstofu Íslands frá 1. júní sl.  

 

Einnig eru lagðar fram forsendur fjármálaskrifstofu um þróun vísitölu neysluverðs innan ársins 2018 og 2019 
þ.e. á milli ársloka 2017 og 2018 annars vegar og ársloka 2018 og 2019 hins vegar. 

 
 

2. Forsendur um gjaldskrárbreytingar: 

Almennt er miðað við að gjaldskrár sveitarfélaga og stofnana þeirra taki mið af kostnaðinum við að veita 
þjónustuna og að gjaldskrár hækki að öðru óbreyttu með sama eða svipuðum hætti og verðlag.  

 
3. Forsendur um afkomu 

Eigendur leggja áherslu á að fjárhagsáætlanir byggðasamlaganna taki mið af þeim meginreglum 
sveitarstjórnarlaga sem gilda um þetta efni, sjá efnisákvæði 62., 63. og 64 greinar. Í þessu felst m.a. 
krafa um að reglulegar tekjur skulu í fjárhagsáætlun næsta árs nema hærri fjárhæð en útgjöld og sama 
krafa gildir um áætlun til næstu fjögurra ára.  

 
4. Forsendur um fjárfestingar og lántökur 

Gert er ráð fyrir að áform um fjárfestingar og fjármögnun þeirra verði borin undir eigendur til 
samþykktar. 

 

5. Forsendur um hagræðingartillögur  

Niðurstöður rekstrarúttektar á vegum félagsins og stjórnar SSH f.h. eigenda liggja fyrir. Gert er ráð fyrir 
að tillit verði tekið til hagræðingartillagna við gerð fjárhagsáætlunar 2019 og fimm ára áætlunar 
félagsins í samræmi við niðurstöður eigendafundar.  

 
Umræður 
 
Niðurstaða: 
Samþykkt að ofangreint verði lagt til grundvallar við mótun fjárhagsáætlunar byggðasamlagsins fyrir 
árið 2019. 

 

Breytingar milli ársmeðaltala % 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Einkaneysla 5,3 3,9 3,1 2,9 2,7 2,5

Samneysla 2,5 2,1 1,9 1,7 1,9 1,9

Fjármunamyndun 3,2 4,9 3,6 1,7 2,2 3,5

Útflutningur vöru og þjónustu 3,4 2,7 2,6 2,6 2,6 2,4

Innflutningur vöru og þjónustu 6,4 5,1 3,0 2,4 2,3 2,5

Verg landsframleiðsla 2,9 2,7 2,7 2,5 2,6 2,5

Vísitala neysluverðs 2,7 2,9 2,7 2,6 2,6 2,5

Gengisvísitala (hækkun = veiking krónu) 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Launavísitala* 5,9 6,0 4,4 4,2 4,2 4,1

Forsendur fjárhagsáætlunar og fimm ára áætlunar

Breyting milli ársloka (%) 2018 2019

Vísitala neysluverðs innan ársins 3,5 2,1

Forsendur fjárhagsáætlunar og fimm ára áætlunar
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b) Forsendublað stjórnar SORPU bs. vegna rekstraráætlunar byggðasamlagsins 2019-2023. 
 

Framkvæmdastjóri SORPU bs. fór yfir meginþætti í fyrirliggjandi forsendublaði. 
 
Umræður 
Rætt var um mikla aukningu í aðstreymi úrgangs til meðhöndlunar og förgunar hjá 
byggðasamlaginu og núverandi stöðu endurvinnslustöðva sveitarfélaganna í því sambandi. Farið 
var yfir þörf á endurskoðun á staðsetningu stöðvanna og mótun heildarsýnar á fjölda og 
framtíðarstaðsetningu þeirra. 
 
Niðurstaða: 
Samþykkt að ofangreind forsenduskjöl verði lögð til grundvallar við gerð fullmótaðrar tillögu að 
fjárhagsáætlun byggðasamlagsins fyrir árið 2019, og hún verði tekin til umræðu á næsta 
eigendafundi. 
 
Jafnframt var samþykkt að framkvæmdastjóri  og svæðisskipulagsstjóri SSH kalli saman fulltrúa 
SORPU og skipulagsstjóra sveitarfélaganna til að greina í sameiningu kosti og möguleika á nýrri 
staðsetningu endurvinnslustöðva sveitarfélaganna í ljósi óhjákvæmilegra breytinga sem þarf að 
gera á núverandi staðsetningu. Stefnt að því að verkefnið verði komið í gang fyrir næsta 
eigendafund byggðasamlagsins.  

 
 

 

2. mál: Urðunarstaður í Álfsnesi – staða vegna starfsleyfis og tímasetningar í 
eigendasamkomulagi frá október 2013. 

 
Fyrir lá minnisblað framkvæmdastjóra SORPU bs. vegna málsins. 
 
Umræður. 
 
Niðurstaða: 
Ljóst er að brýn þörf er á að framlenging á starfsleyfi vegna urðunarstaðar í Álfsnesi til jafnlengdar 
við tímalengd í eigendasamkomulegi fáist sem fyrst. Framkvæmdastjóri mun vinna áfram að 
málinu og í tengslum við úrvinnslu á mögulegri framtíðarlausn urðunarstaðar sbr. 3. mál hér að 
neðan. 
 

3. mál: Samstarf sorpsamlaga á suðvesturhorni – viljayfirlýsing og staða viðræðna um 
mögulegan framtíðarurðunarstað á suðurlandi. 
 

Eftirfarandi gögn lágu fyrir fundinum vegna þessa máls: 

Minnsiblað framkvæmdastjóra SSH: „Málefni framtíðarurðunarstaðar og samstarf sorpsamlaga 
um framtíðarlausnir við meðhöndlun úrgangs. 
Bókun sveitarstjórnar Ölfuss frá 30. ágúst vegna erindis Sorpstöðvar Suðurlands um möguleika á 
opnun urðunarstaðar fyrir óvirkan úrgang á Nessandi í Ölfusi. 
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Ármann Kr. Ólafsson gerði grein fyrir yfirstandandi viðræðum fulltrúa eigenda SORPU og stjórnar 
SOS um málið, og framkvæmdastjóri SSH og framkvæmdastjóri SORPU fóru sömuleiðis yfir 
meginþætti máls. 
 
Umræður 
 
Niðurstaða: 
Lausn á staðsetningu nýs urðunarstaðar fyrir óvirkan úrgang er grundvallarforsenda fyrir samstarfi 
og verkaskiptingu sorpsamlaga á suðvesturhorninu vegna meðhöndlunar og forgang úrgangs, sem 
og nauðsynlegt úrræði í stað urðunarstaðar í Álfsnesi eftir 2020. 
Fyrirliggjandi upplýsingar um stöðu málsins og bókun bæjarstjórnar Ölfuss frá 30. ágúst sl. benda 
ekki til þess að lausn sé í sjónmáli á vettvangi SOS. 
Í ljósi þessa telur eigendafundurinn nauðsynlegt að boðað verði svo fljótt sem auðið er til 
sameiginlegs fundar stjórnar og eigendavettvangs SORPU sb. annars vegar og stjórn SOS og 
framkvæmdastjóra aðildarsveitarfélaga SOS til fundar til að fara yfir þessa stöðu. 
Framkvæmdastjóra SSH falið að boða til fundarins. 
 
 
 

Næsti eigendafundur verður haldinn mánudaginn 1. október nk. 
 

 
Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 11:45 
 
Páll Guðjónsson, fundarritari. 
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Fundargerð 
15. eigendafundar Strætó bs.  

Skrifstofa SSH, mánudaginn 3. september 2018, kl. 08:00 
 
 
 
Mætt: 
 

f.h. eigenda Strætó bs.: 
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, Kópavogsbæ  
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, Reykjavíkurborg 

 Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri, Hafnarfjarðarbæ 
 Gunnar Einarsson, bæjarstjóri, Garðabæ 
 Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, Mosfellsbæ 
  
 
frá stjórn Strætó bs.: 
 Hjálmar Sveinsson, varaformaður stjórnar Strætó bs., Reykjavík 

Ásgeir Sveinsson, Mosfellsbæ 
Sigrún Edda Jónsdóttir, Seltjarnarnesi 

 Karen Elísabet Halldórsdóttir, Kópavogi 
 Helga Ingólfsdóttir, Hafnarfirði 

 
 

Enn fremur sátu fundinn Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar, Jóhannes Svavar 
Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó bs., Ástríður Þórðardóttir, fjármálastjóri Strætó bs. og Páll 
Guðjónsson, framkvæmdastjóri SSH, sem ritaði fundargerð. 
 
Formaður eigendavettvangs Strætó bs., Ármann Kr. Ólafsson stýrði fundi. 
 
 
Gengið var til dagskrár 
 

1. mál:  Forsendur fjárhagsáætlunar byggðasamlagsins fyrir árið 2019 
 

Eftirfarandi gögn lágu fyrir fundi: 
 

Almennar forsendur fjárhags- og starfsáætlunar Strætó bs. fyrir árið 2019 . 
Forsendublað Strætó bs. vegna fjárhags- og starfsáætlunar 2019. 

 
Birgir Björn Sigurjónsson gerði grein fyrir framlögðu forsendublaði vegna fjárhagsáætlunar 
byggðasamlagsins 2019: 
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1. Ytri forsendur: 

Ytri forsendur fyrir fjárhagsáætlunum byggðasamlaga SSH fyrir tímabilið 2019-2023 byggja á þjóðhagsspá 
Hagstofu Íslands frá 1. júní sl.  

 

Einnig eru lagðar fram forsendur fjármálaskrifstofu um þróun vísitölu neysluverðs innan ársins 2018 og 2019 
þ.e. á milli ársloka 2017 og 2018 annars vegar og ársloka 2018 og 2019 hins vegar. 

 
 

2. Forsendur um gjaldskrárbreytingar: 

Almennt er miðað við að gjaldskrár sveitarfélaga og stofnana þeirra taki mið af kostnaðinum við að veita 
þjónustuna og að gjaldskrár hækki að öðru óbreyttu með sama eða svipuðum hætti og verðlag.  

 
3. Forsendur um framlög eigenda 

Við áætlunargerðina skal miðað við óbreytt fyrirkomulag varðandi framlög eigenda.  

 
4. Forsendur um afkomu 

Eigendur leggja áherslu á að fjárhagsáætlanir byggðasamlaganna taki mið af þeim meginreglum 
sveitarstjórnarlaga sem gilda um þetta efni, sjá efnisákvæði 62., 63. og 64 greinar. Í þessu felst m.a. 
krafa um að reglulegar tekjur skulu í fjárhagsáætlun næsta árs nema hærri fjárhæð en útgjöld og sama 
krafa gildir um áætlun til næstu fjögurra ára.  

 
5. Forsendur um fjárfestingar og lántökur 

Gert er ráð fyrir að áform um fjárfestingar og fjármögnun þeirra verði borin undir eigendur til 
samþykktar. 

 

6. Forsendur um hagræðingaraðgerðir  

Niðurstöður rekstrarúttektar á vegum félagsins og stjórnar SSH f.h. eigenda liggja fyrir. Gert er ráð fyrir 
að tillit verði tekið til hagræðingartillagna við gerð fjárhagsáætlunar 2019 og fimm ára áætlunar 
félagsins í samræmi við niðurstöður eigendafundar 3. apríl 2017.  

  

Breytingar milli ársmeðaltala % 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Einkaneysla 5,3 3,9 3,1 2,9 2,7 2,5

Samneysla 2,5 2,1 1,9 1,7 1,9 1,9

Fjármunamyndun 3,2 4,9 3,6 1,7 2,2 3,5

Útflutningur vöru og þjónustu 3,4 2,7 2,6 2,6 2,6 2,4

Innflutningur vöru og þjónustu 6,4 5,1 3,0 2,4 2,3 2,5

Verg landsframleiðsla 2,9 2,7 2,7 2,5 2,6 2,5

Vísitala neysluverðs 2,7 2,9 2,7 2,6 2,6 2,5

Gengisvísitala (hækkun = veiking krónu) 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Launavísitala* 5,9 6,0 4,4 4,2 4,2 4,1

Forsendur fjárhagsáætlunar og fimm ára áætlunar

Breyting milli ársloka (%) 2018 2019

Vísitala neysluverðs innan ársins 3,5 2,1

Forsendur fjárhagsáætlunar og fimm ára áætlunar
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Umræður 
 
Niðurstaða: 
Eigendafundur samþykkti að ofangreindar forsendur verði lagðar til grundvallar við gerð 
fjárhagsáætlunar 2019  fyrir byggðasamlagið. 
 
 
Forsendur Strætó bs. vegna fjárhags- og starfsáætlunar 2019 
Hjálmar Sveinsson, varaformaður stjórnar Strætó bs. gerði grein fyrir framlagðri tillögu að 
meginforsendum fjárhags- og starfsáætlunar sem stjórn Strætó bs. leggur til að verði til grundvallar við 
mótun fjárhags- og starfsáætlunar byggðasamlagsins fyrir árið 2019. 
 
Framkvæmdastjóri Strætó bs. gerði grein fyrir núverandi stöðu í rekstri byggðasamlagsins og helstu 
viðfangsefnum sem takast þarf á við á komandi ári. 
 
Umræður 
Rætt var m.a. um árangur af breytingum á leiðakerfi á liðnu sumri, s.s. aukinni tíðni, tilraunaverkefni 
með næturakstur, þörf á rafrænu greiðslukerfi, farþegatalningu o.fl. Þá var einnig rætt um áhrif af 
uppgjöri við Lífeyrissjóðinn Brú á fjárhagsstöðu byggðasamlagsins. 
 
Niðurstaða: 
Stjórn Strætó bs. mun móta endanlegar tillögur að fjárhagsáætlun byggðasamlagsins fyrir 2019 á 
grundvelli fyrirliggjandi gagna og í samræmi við þá meginforsendur að rekstur byggðasamlagsins verði 
í jafnvægi og ekki komi til aukinna framlaga eigenda. 
 

 
 

2. mál. Samningur SSH og Vegagerðarinnar um 10 ára tilraunaverkefni til efningar 
almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. 

 
Neðangreind gögn lágu fyrir undir þessum dagskrárlið: 
 

Stiklublað – yfirlit yfir aðgerðir í rekstri og þjónustu Strætó bs. 2012-2018 
á grundvelli framlags ríkisins skv. ofangreindum samningi. 
Tillaga að næstu skrefum – hugmyndir um aðgerðir til lengri og skemmri tíma til aukins árangurs 
af nýtingu framlags ríkisins sbr. ofangreindan samning. 
„Efling almenningssamgangna – samningur ríkisins og SSH“ – stiklusamantekt. 
 

Fyrir liggur að skv. ofangreindum samningi átti að fara fram ítarlegt framvindu og árangusmat á fyrri 
hluta ársins. Stýrihópur verkefnisins frestaði að skila niðurstöðu og óskaði eftir greinargerð frá Strætó 
bs. um mögulegar aðgerðir til markvissari nýtingar á framlagi ríkisins í samræmi við sett markmið í 
samningnum. Ofangreind gögn verða hluti af endanlegum tillögum Strætó bs. sem verða tilbúnar á 
næstu 1–2 vikum. 

  



Bls. 4 af 4 
 

 
Umræður 
 
Niðurstaða. 
Strætó bs. mun skila endanlegum tillögum til stýrihóps verkefnisins, og gert er ráð fyrir að niðurstaða 
stýrihópsins verði rædd á næsta eigandafundi byggðasamlagsins. 
 
Samþykkt að næsti eigendafundur verði haldinn mánudaginn 1. október nk. og þar verði fjallað um 
mótaða rekstraráætlun fyrir 2019 sbr. 1. mál og árangurs- og framvindumat vegna tilraunaverkefnisins 
um eflingu almenningssamganga á höfuðborgarsvæðinu sbr. 2. mál. 

 
 

 
Næsti eigendafundur verður haldinn mánudaginn 1. október nk. 
 
 
Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 09:30 
 
Páll Guðjónsson, fundarritari. 















































Borgarráð 
6. september 2018 
 
Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um kostnað vegna móttaka og viðburða 
 
Hver er kostnaður borgarinnar af hinum ýmsu móttökum og öðrum hátíðarviðburðum 
tengdum borginni? Borgarfulltrúa Flokks fólksins leikur forvitni á að vita heildarútgjöld 
borgarinnar vegna viðburða af þessu tagi og nægir að upplýsa um árið 2017 og það sem af er 
2018. 





Borgarráð 
13. september 2018 
 
Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um vinnu með Vináttuverkefni Barnaheilla 
 
Fjölmargir leikskólar vinna með Vináttuverkefni Barnaheilla í starfi sínu. Einn grunnskóli 
vinnur með Vináttuverkefnið sem tilraunaverkefni. Spurt er: Bíður borgin þeim leik- og 
grunnskólum sem óska eftir að vinna með verkefnið að greiða kostnað við verkefnið, t.d. 
námskeið fyrir leikskólakennara og/eða starfsfólk og efni: töskur, bangsa og bækur, að hluta til 
eða öllu leyti? Ef að hluta til, hversu stór hluti er það? 
 
Greinargerð: 
 
Upplýsingar um Vináttu tekið af vef Barnaheilla: Vinátta er forvarnarverkefni Barnaheilla gegn 
einelti ætlað leikskólum og fyrstu bekkjum grunnskóla. Verkefnið felst í útgáfu námsefnis sem 
ætlað er börnum á leik- og grunnskólaaldri og foreldrum þeirra sem og námskeiðum fyrir 
kennara. Efnið er danskt að uppruna og heitir á frummálinu Fri for mobberi. Það er þýtt, 
staðfært og gefið út í samstarfi við Red barnet – Save the Children og Mary Fonden í 
Danmörku. Frá árinu 2014 hefur Vinátta staðið leikskólum á Íslandi til boða. Mikil ánægja er 
með verkefnið þar sem það er notað og hefur Vinátta breiðst hratt út hér á landi og var í byrjun 
árs 2018 notað í um 40% íslenskra leikskóla. Rannsóknir í Danmörku hafa leitt í ljós mjög 
góðan árangur af notkun Vináttu og þau börn sem eru í skólum þar sem unnið er með efnið 
sýna meiri samhygð gagnvart hvert öðru. 
Nú hafa Barnaheill einnig gefið út efni fyrir 1.–3. bekk grunnskóla og verður unnið með það í 
tilraunaskyni í 15 grunnskólum í sex sveitarfélögum veturinn 2017–2018. Í framhaldi af þeirri 
vinnu mun það efni standa öllum grunnskólum til boða. Haustið 2018 er gert ráð fyrir að efni 
verði einnig í boði fyrir 0–3ja ára börn í leikskólum og hjá dagforeldrum. 
Auk Íslands og Danmörku er námsefnið einnig í notkun í Eistlandi, Færeyjum og á Grænlandi. 





Borgarráð 
13. september 2018

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að leyfa dýrahald í félagslegu húsnæði í eigu 
borgarinnar 

Lagt er til að borgarráð samþykki að leyfa hunda- og kattahald í félagslegu húsnæði í eigu 
borgarinnar. Leyfið er háð þeim skilyrðum að ef um sameiginlegan inngang eða stigagang er 
að ræða er hunda- og kattahald háð samþykki 2/3 hluta eigenda. Ef um sérinngang er að ræða 
er gæludýrahaldið leyfilegt. Þetta er í samræmi við Samþykkt um hundahald í Reykjavík dags. 
16. maí 2012.

Greinargerð:

Ekkert getur komið í stað tengsla við aðra manneskju en gæludýr getur uppfyllt  þörf fyrir 
vináttu og snertingu. Gæludýr þar með talið hundar og kettir eru hluti að lífi fjölmargra og 
skipa stóran tilfinninga- og félagslegan sess í hjörtu eigenda þeirra. Öll þekkjum við ýmist 
persónulega eða hjá vinum og vandamönnum hvernig gæludýr geta dimmu í dagsljós breytt, 
ekki síst hjá þeim sem eru einir og einmanna. Átakanleg eru þau fjölmörgu tilvik þar sem fólk 
hefur orðið að láta frá sér hundana sína vegna þess að þeir eru ekki leyfðir í félagslegum íbúðum 
á vegum borgarinnar.  
Margar rannsóknir hafa sýnt fram á góð áhrif af umgengni manna við dýr.  Rannsóknir sýna 
að umgengni við dýr eykur tilfinningalega og líkamlega vellíðan og eykur m.a. sjálfstraust, 
einbeitingu, athygli og minnkar streituviðbrögð. Dýr veita einstaklingnum vinskap, líkamlega 
snertingu og sýnir áhuga og væntumþykju án nokkurra skilyrða. Ást til gæludýrsins síns getur 
verið djúpstæð. Hundar og kettir sem dæmu eru oft hluti af fjölskyldunni. Sú sorg sem nístir 
þegar gæludýr fellur frá eða aðskilið frá eiganda sínum þekkjum við mörg, ef ekki af eigin 
reynslu þá annarra. Að banna gæludýr eins og hunda og ketti í félagslegu húsnæði borgarinnar 
er ómanneskjulegt og ástæðulaust. 





Borgarráð 
13. september 2018 
 
Tillaga áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um lækkun leiguverðs hjá 
félagsbústöðum 
 
Lagt er til að Reykjavíkurborg sjái beint um innheimtu vangoldinna gjalda borgarbúa, í stað 
þess að styðjast við milliinnheimtu fyrirtækja á borð við greiðslu- og innheimtuþjónustunnar 
Momentum og Gjaldheimtuna ehf. Miðað við núverandi samninga Reykjavíkurborgar sinna 
þessi tvö fyrirtæki innheimtu fyrir Reykjavíkurborg þar sem kröfuhafinn ber engan kostnað af 
milliinheimtu. Innheimtufyrirtæki leggja hlutfallslega há gjöld á skuldir og eru margir ófærir 
um að greiða töluverðar upphæðir sem myndast vegna innheimtu. Innheimtufyrirtækin græða 
því á skuldavanda og neyð fólks sem ýtir mörgum enn lengra í skuldafen og vítahring sem erfitt 
er að komast út úr. Því er lagt til að Reykjavíkurborg sjái beint um innheimtu þar sem leitast er 
við að halda auka kostnaði fyrir borgarbúa í lágmarki þar sem áhersla er lögð á að innheimtan 
njóti ekki hagnaðar af skuldavanda borgarbúa. Lagt er til að hugmyndafræði innheimtu verði 
endurskoðuð þar sem leitast er við að mæta einstaklingnum á þeim stað sem hann er á, í stað 
þess að styðjast við harkarlegar aðferðir núverandi innheimtuaðferða sem eru gjarnan í formi 
gjaldhækkunar sem einstaklingar ráða ekki við. Lagt er til að viðmót innnan innheimtu 
Reykjavíkurborgar verði aðlöguð að þörfum notenda þar sem ferlið verði gert aðgengilegra og 
hlýlegra en finna má innan núverandi innheimtufyrirtækja og boðið verði upp á fleiri leiðir til 
að gera upp skuldir.  
 
Greinargerð: 
 
Skuldir einstaklinga við Reykjavíkurborg lenda á borði innheimtufyrirtækja sem rukka ýmis 
gjöld fyrir starfsemi sína. Kostnaður sem lagður er á greiðendur gerir einstaklingum sem eru 
nú þegar komin í skuld mjög erfitt fyrir og leiðir jafnvel til þess að einstaklingar geri síður upp 
skuld sína. Reykjavíkurborg greiðir ekkert fyrir að koma skuldum einstaklinga til þessara 
einkahlutafélaga sem græða á skuldavanda borgarbúa. Hugmyndafræði innheimtufyrirtækja 
miðar að því að koma öllum kostnaði af innheimtu yfir á þann sem stendur í skuld og ýtir því 
frekar undir að einstaklingar festist í fátækrargildru sem erfitt er að komast út úr. Með aukinni 
gjaldtöku græða innheimtufyrirtæki því á vanda fólks. Með því að færa þessa starfsemi beint 
undir Reykjavíkurborg sem leitist við að halda aukakostnaði í lágmarki fyrir borgarbúa, mætti 
auðveldlega hverfa frá þeirri braut að innheimtufyrirtæki græði á skuldavanda borgarbúa. Þar 
að auki geti Reykjavíkurborg útfært notendavænni aðferðir við innheimtu, þar sem boðið er 
upp á ólíkar leiðir til að gera upp skuld. 





















































BORGARRÁÐ 13. september 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um kostnað vegna breytingar á vinnuaðstöðu borgarfulltrúa að Tjarnargötu 12 - 
R14010250

Hver er heildarkostnaður við að breyta sameiginlegri vinnuaðstöðu borgarfulltrúa á 
Tjarnargötu 12 sem var með 15 skrifborð yfir í núverandi aðstöðu með 15 skrifborð?





BORGARRÁÐ 13. september 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um áhrif fasteignaverðs og fasteignagjalda á leiguverð félagsbústaða - R18090089

Óskað er eftir upplýsingum frá Félagsbústöðum um hver áhrif hækkandi fasteignaverðs 
annars vegar og fasteignagjalda borgarinnar hins vegar hafa á leiguverð leigjenda hjá 
Félagsbústöðum?





BORGARRÁÐ 13. september 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa um samskipti 
Reykjavíkurborgar við Félagsbústaði eftir álit umboðsmanns Alþingis  - R18090090

Óskað er eftir afriti af samskiptum milli Félagsbústaða og velferðarsviðs frá því álit 
Umboðsmanns Alþingis 5544/2008 var birt. 





BORGARRÁÐ 13. september 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um heildarkostnað við endurbætur á steinbæ við Holtsgötu  - R18090091

Hver er heildarkostnaður við endurbætur á framkvæmdum við  endurbyggingu á tvöfalda 
steinbænum við Holtsgötu  sem Reykjavíkurborg stendur að?

















Erindi frá Félagsráðgjafafélag Íslands: Breyting á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga sem tekur gildi þann 1. 
október 2018. 
Bréf: t-póstur
Málsnúmer:  R17050018
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Málsnúmer R17050018
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   Viðtakandi

Deild (Ráðhúss)

Starfsmaður

   Sendandi

Fyrirtæki/stofnun Félagsráðgjafafélag Íslands

Nafn María Rúnarsdóttir, formaður

Kennitala: 430775 0229

Tegund skjals t-póstur
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Notandi:  "Upplýsingar - Pósthólf Símaver" <upplysingar@reykjavik.is>
  Dagsetning:  7.9.2018 12:30:35
  Til:  "Ráðhús skjalasafn" <radhus@reykjavik.is>
  Efni:  FS: Erindi frá Félagsráðgjafafélag Íslands: Breyting á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga sem tekur 
gildi þann 1. október 2018. 
---------------------------------------------------------

 

 

Kær kveðja,

Sunna Þrastardóttir
Aðstoðarteymisstjóri
Skrifstofa þjónustu og reksturs 
Höfðatorg – Borgartúni 12-14 
Sími: 411 - 1111

 

Frá: Félagsráðgjafafélag Íslands <felagsradgjof@felagsradgjof.is> 
Sent: föstudagur, 7. september 2018 11:19



Afrit: Félagsráðgjafafélag Íslands <felagsradgjof@felagsradgjof.is>; María Rúnarsdóttir 
<maria@felagsradgjof.is>
Efni: Erindi frá Félagsráðgjafafélag Íslands: Breyting á lögum um félagsþjónustu 
sveitarfélaga sem tekur gildi þann 1. október 2018. 

 

Ágæti viðtakandi!

Þann 1. október næstkomandi taka í gildi breytingar á lögum um félagsþjónustu nr. 40/1991. 
Lagabreytingarnar eru ansi viðamiklar en Félagsráðgjafafélag Íslands vekur athygli á 
breytingum á 18. grein laganna. Þar segir að sveitarfélög skuli hafa á að skipa 
félagsráðgjöfum til að starfa að verkefnum samkvæmt lögunum. Í greinargerð með 
lagafrumvarpinu kemur fram að leita skuli eftir félagsráðgjöfum til að annast félagslega 
ráðgjöf enda augljóst að ráðgjöf verði ekki fagleg nema fagfólk annist hana og því sé 
eðlilegast að leita eftir félagsráðgjöfum. 

 

Félagsráðgjafafélag Íslands fagnar þessari lagabreytingu enda hefur félagið í mörg ár bent á að 
menntun félagsráðgjafa undirbýr þá sérstaklega til að sinna störfum á þessum vettvangi með 
félagsmálalöggjöf og meðferð barnaverndarmála sem skyldufög í námi sínu auk þess sem þeir 
fá bæði fræðilega þekkingu og klíníska þjálfun í vinnuaðferðum félagsráðgjafa, sækja 
námskeið um viðtalstækni, vinnu með börnum og unglingum, hópavinnu, samfélagsvinnu, 
fjölskylduvinnu og meðferð. Félagsráðgjafi er lögverndað starfsheiti og má enginn kalla sig 
félagsráðgjafa nema sá sem hefur lokið MA prófi til starfsréttinda í félagsráðgjöf. Taka skal 
fram að þeir sem hafa einungis lokið BA námi í félagsráðgjöf, eru ekki félagsráðgjafar og 
hafa ekki réttindi til að starfa sem slíkir. 

 

Alltof oft er auglýst eftir starfsmanni til þess að sinna félagsráðgjöf og barnavernd en þess 
ekki krafist að það sé félagsráðgjafi sem sinni þessum störfum. Félagsráðgjafafélag Íslands 
brýnir sveitarfélög til að vanda til starfaauglýsinga þegar auglýst er eftir starfsfólki til að sinna 
félagslegri ráðgjöf og öðrum verkefnum sem lög um félagsþjónustu sveitarfélaga taka til, nú 
þegar lögin kveða á um ríkari skyldur sveitarfélaga en áður til að ráða félagsráðgjafa til starfa 
til að sinna verkefnum samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

 

Fyrir hönd stjórnar Félagsráðgjafafélags Íslands

María Rúnarsdóttir, formaður

 

Erindi þetta er sent á sveitarstjóra/oddvita og yfirmenn félagsþjónustu sveitarfélaga á 
landsvísu.



 

 

 fel_enska

 

Félagsráðgjafafélag Íslands

Borgartúni 6 / 105 Reykjavík/ Ísland

 

Símí: +354 595 5151 / +354 699 5111

 

Fax: +354 595 5101

 

Netfang: felagsradgjof@felagsradgjof.is

 

Veffang: www.felagsradgjof.is

 

https://www.facebook.com/Felagsradgjafafelag/

 

 

Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans geta innihaldið 
trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Hafið þér fyrir 
tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans 
biðjum við yður að gæta fyllsta trúnaðar, hvorki lesa efni þeirra né skrá þau hjá yður né 
notfæra yður þau á nokkurn hátt og tilkynna sendanda samstundis að þau hafi ranglega borist 
yður. Óheimil meðferð tölvupósts þessa og viðhengja hans getur varðað skaðabóta- og 
refsiábyrgð samkvæmt lögum um fjarskipti.
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