
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar  8. júní 2017 - R17040185

Málsnr. Erindi: Afgreiðsla:

Fundargerðir:

Annað:

R17050198 Skýrsla varasjóðs húsnæðismála um könnun á 
leiguíbúðum sveitarfélaga 2016, dags. 26. 5. 
2017.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R17050203 Erindi mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins um niðurstöður 
ytra mats á starfsemi leikskólans Sæborgar.

Sent skóla- og frístundasviði til meðferðar.

R17010047 Erindi sambands íslenskra sveitarfélaga um 
lýðheilsugöngur í sveitarfélögum í tilefni af 90 
ára afmæli ferðafélags íslands.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R15030097 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um nýjan stað fyrir 
bensínstöð við Kirkjustétt.

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
umsagnar.

R17060018 Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um að strax verði gripið til úrbóta í 
húsnæðismálum Melaskóla

Sent umhverfis og skipulagssviði til 
umsagnar.

R17060018 Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um að undirbúningur verði hafinn strax að 
viðbyggingu við melaskóla.

Sent umhverfis og skipulagssviði til 
umsagnar.

R16110090 Ítrekun á fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Framsóknar og flugvallarvina um laun 
borgarfulltrúa í kjölfar breytinga á 
samþykktum 4. apríl 2017.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 
til umsagnar.

R17060016 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Framsóknar og 
flugvallarvina um fjölda starfshópa á 
kjörtímabilinu.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 
til umsagnar.

R17060014 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Framsóknar og 
flugvallarvina um forfallakennslu.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 
til umsagnar.



From: Guðni Kristjánsson [mailto:gudnik@ils.is]  
Sent: 29. maí 2017 14:41 
To: … 
 
 
Subject: Skýrsla um könnun á leiguíbúðum sveitarfélag 2016 
 
Ágæti viðtakandi. 
 
Í samvinnu við velferðarráðuneytið og forvera þess hefur Varasjóður húsnæðismála frá árinu 2004 annast 
árlega könnun á stöðu leiguíbúðamála hjá sveitarfélögunum í landinu við lok undangengins árs. Tilgangur 
könnunarinnar er að fylgjast með framvindu og breytingum á stöðu leiguíbúða og koma þær upplýsingar 
sem aflað er m.a. að notum við stefnumótun stjórnvalda í húsnæðismálum. 
 
Niðurstaður úr könnuninni vegna ársins 2016 liggur nú fyrir og hefur verið birt á heimasvæði Varasjóðsins 
á vefsíðu velferðarráðuneytisins, www.velferdarraduneyti.is  
 
Skýrsluna í heild sinni er hægt að nálgast hér. 
 
Helstu niðurstöður könnunar eru eftirfarandi: 
 
Alls glímdu 27 sveitarfélög við rekstrarvanda vegna leiguíbúða um síðustu áramót og hefur fækkað um 
fimm frá fyrra ári. Eins og áður er rekstarvandinn jafnan rakinn til þess að leigutekjur standa ekki undir 
rekstri. 
Vandkvæði vegna auðra íbúða innan leiguíbúðakerfisins eru að mestu úr sögunni; fyrir 10 árum höfðu um 
150 íbúðir verið auðar lengur en sex mánuði en nú ná þær ekki að fylla einn tug. 
30 sveitarfélög töldu sig búa við skort eða nokkurn skort á leiguíbúðum árið 2016, 13 sveitarfélög töldu 
leigumarkaðinn vera í jafnvægi, þrjú nefndu nokkurt offramboð og eitt nefndi offramboð. Sveitarfélögum 
sem nefna skort á félagslegu húsnæði hefur fjölgað úr sex í ellefu en þeim sem telja sig búa við jafnvægi á 
markaði hefur fækkað úr 23 í 13. 
Umsækjendur á biðlistum sveitarfélaga eftir félagslegu leiguhúsnæði voru 1.613 árið 2016 en þeir voru 
örlítið fleiri árið áður, eða 1.688. Flestir umsækjendanna eru einstaklingar eða einstæðir foreldrar. 
Biðtími eftir íbúð var lengstur, 48 mánuðir hjá Hafnarfjarðarkaupstað, þá 36 mánuðir hjá Reykjavíkurborg 
og Hveragerðisbæ og 30 mánuðir hjá Akureyrarkaupstað. 
Alls hafa 11 sveitarfélög áform um að fjölga leiguíbúðum sínum um samtals 85 íbúðir, ýmist með því að 
kaupa, byggja eða framleigja íbúðir. Mestu munar um 46 íbúðir sem Reykjavíkurborg hyggst kaupa. Alls 
haf sex sveitarfélög í hyggju að taka í notkun 121 íbúð á árunum 2017 og 2018. Þarna vegur þyngst hlutur 
Hafnarfjarðarkaupstaðar þar sem reiknað er með að 28 íbúðir verði teknar í notkun árið 2017 og 45 íbúðir 
árið 2018, alls 73 íbúðir. 
Meðalleigan var hæst á höfuðborgarsvæðinu og á því svæði var hún hæst í Garðabæ, Reykjavík og 
Seltjarnarneskaupstað. Meðalleiga á fermetra utan höfuðborgarsvæðisins er oftar en ekki um eða undir 
1.000 kr. Sé litið til einstakra landshluta var meðalleigan lægst á Vestfjörðum og næstlægst á Norðurlandi 
eystra og Austurlandi. 
 
Með bestu kveðju og þakklæti fyrir þátttökuna, 
 
Guðni Kristjánsson 
 
Framkvæmdastjóri  
 
S: 569-6878 
 





























































From: Anna G. Björnsdóttir [mailto:anna.g.bjornsdottir@samband.is]  
Sent: 30. maí 2017 10:49 
Subject: Lýðheilsugöngur í sveitarfélögum í tilefni af 90 ára afmæli F.Í. 
 
  
Til framkvæmdastjóra/oddvita allra sveitarfélaga 
  
  
Í tilefni af 90 ára afmæli Ferðafélags Íslands þann 27. nóvember 2017 hyggst félagið bjóða uppá 
lýðheilsugöngur í öllum sveitarfélögum landsins nú í september. Gert er ráð fyrir að farnar verði fjórar 
göngur í hverju sveitarfélagi, ein á viku þennan mánuð. Tilgangur gangnanna er að hvetja fólk til útivistar 
og hreyfingar í góðum félagsskap. Ferðafélagið vill með þessu leggja sitt af mörkum til að stuðla að bættri 
lýðheilsu íbúa landsins og auka líkamlega, andlega og félagslega vellíðun og meðvitund um umhverfið. 
Ferðafélagið telur mikilvægt að fá sveitarfélög til samstarfs um verkefnið og mun væntanlega hafa 
samband við öll sveitarfélög landsins á næstunni í því skyni. Þetta er jákvætt framtak hjá ferðafélaginu og 
Samband íslenskra sveitarfélaga vonar að sem flest sveitarfélög muni taka þátt í því. 
  
mgkv 
Anna Guðrún 
  
  

  

 
  

  

Anna Guðrún Björnsdóttir 
sviðsstjóri þróunar- og alþjóðasviðs 
Beint innval: 515 4920  
Netfang: mailto:anna.g.bjornsdottir@samband.is  

Samband íslenskra sveitarfélaga 
Borgartúni 30, pósthólf 8100 128 Reykjavík  
Sími: 515 4900  //  Fax: 515 4903 
www.samband.is 
 
  

  Vinsamlega athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður 
á og gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar 
tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans biðjum við þig að fara eftir 9. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um 
fjarskipti og gæta fyllsta trúnaðar og tilkynna okkur að þau hafi ranglega borist þér. 

  
  
  
  
 



BORGARRÁÐ 1.6.'17: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi 

bensínstöð að Kirkjustétt 2-6 - R15030097

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítreka enn einu sinni ósk sína, upphaflega frá árinu 2012, 
um að fá lögfræðilegt álit á því hvort staðsetning bensínstöðvar við Kirkjustétt 2-6 í 
Grafarholti samræmist reglum ríkisins og Reykjavíkurborgar um bensínstöðvar, t.d. reglum 
Brunamálastofnunar um brunavarnir bensínstöðva. Í umræddum reglum segir m.a. að 
fjarlægð milli mannvirkja bensínstöðvar og byggingar, þar sem fólk vistast eða dvelur um 
lengri tíma, t.d. skóla, skuli að lágmarki vera tólf metrar. Einnig segir að bensínstöðvar beri 
að skipuleggja þannig að ekki skapist óþarfa umferð um afgreiðslusvæði þeirra en töluverð 
umferð skólabarna er um stöðina vegna nálægðar hennar við nærliggjandi skóla- og 
frístundastarf. Umrædd bensínstöð, sem reist var árið 2005, er skammt frá  Ingunnarskóla, 
frístundaheimilinu Stjörnulandi og félagsmiðstöðinni Fókusi. Árum saman hafa foreldrar 
barna í Grafarholti gert athugasemdir við staðsetningu stöðvarinnar svo nærri fjölmennasta 
skóla hverfisins og m.a. kvartað yfir því að í ákveðnum vindáttum berist bensínfnykur inn í 
skólahúsnæðið. Furðu sætir að sjálfsögð fyrirspurn sem þessi skuli hrakhraufast um 
borgarkerfið árum saman en það segir ákveðna sögu um vinnubrögð núverandi 
borgarstjórnarmeirihluta og áhugaleysi hans á málinu. 



BORGARRÁÐ 1.6.'17: Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að strax verði 

gripið til úrbúta í húsnæðismálum Melaskóla - R17060018

Lagt er til að þegar í stað verði gripið til úrbóta vegna bráðavanda í húsnæðismálum 
Melaskóla. Ráðast þarf í aðkallandi viðhaldsframkvæmdir í skólanum í sumar, t.d. málun 
innanhúss og gólfviðgerðir. Þá þarf að leita allra leiða til að tryggja skólanum 
viðbótarhúsnæði fyrir skólabyrjun í haust, t.d. með því að bæta tveimur færanlegum 
kennslustofum við á skólalóðina og/eða skoða leigu á rýmum í nágrenni skólans sem nefnd 
hafa verið í þessu sambandi. Umrætt viðbótarhúsnæði yrði tímabundin bráðabirgðalausn þar 
til viðbygging myndi leysa vandann til framtíðar. 



BORGARRÁÐ 1.6.'17: Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að 

undirbúningur verði hafinn strax að viðbyggingu við Melaskóla - R17060018

Lagt er til að undirbúningur verði nú þegar hafinn að viðbyggingu við Melaskóla. Mun fleiri 
nemendur eru nú í skólanum en hann rúmar með góðu móti og hefur það margvíslegan vanda 
í för með sér: aðgengi fyrir fatlaða er óviðunandi, mötuneyti skólans stenst ekki kröfur, 
salernisaðstaða nemenda og starfsfólks er úrelt og óásættanleg, sérkennsluaðstöðu er 
ábótavant, aðstöðuskortur háir sérgreinakennslu og starfsaðstaða kennara er af mjög skornum 
skammti. Miðað við fyrirliggjandi spár um fjölda nemenda er ljóst að húsnæðisþörf 
Melaskóla verður ekki leyst til framtíðar án viðbyggingar.



BORGARRÁÐ 1.6.'17: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina um 

laun borgarfulltrúa í kjölfar breytinga á samþykktum 4. apríl 2017 - R16110090

Framsókn og flugvallarvinir ítreka fyrirspurn sína frá 6. apríl 2017, lið 40 er varðar launakjör 
og ráðningasamning borgarstjóra, m.a. hvort að laun borgarstjóra verði aftengd ákvörðun 
Kjararáðs eins og gert hefur við varðandi laun annarra borgarfulltrúa.



BORGARRÁÐ 1.6.'17: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa um fjölda starfs- og stýrihópa sem 

hafa verið stofnaðir á núverandi kjörtímabili - R17060016 

Framsókn og flugvallarvinir óska eftir upplýsingum um hversu margir a) starfshópar og b) 
stýrihópar hafa verið stofnaðir frá upphafi kjörtímabilsins 16. júní 2014 og fram til dagsins í 
dag 1. júní 2017.  Óskað er eftir sundurgreindum upplýsingum á fjölda þeirra hópa, heiti 
hópa, nafn ábyrgðaraðila, hversu  margir sitja í hópnum, hver skipar þá, tímarammanum sem 
hópnum er ætlað að starfa, hverjir hafa lokið störfum og hvenær þeim lauk þá og hvaða hópar 
eru með frest til skila.  Óskað er eftir að starfshóparnir séu sundurgreindir eftir sviðum. 



BORGARRÁÐ 1.6.'17: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina 

varðandi forfallakennslu - R17060014

Nú liggur fyrir svar frá skóla- og frístundasviði dag 18. maí 2017 við fyrirspurn fulltrúa 
Framsóknar og flugvallarvina í skóla- og frístundaráði varðandi forfallakennslu.  Ljóst er að 
lagaskylda borgarinnar er skýr þegar kemur að rétti nemenda til lámarksfjölda kennslustunda 
og ekki er heimilt að skerða kennslutíma.  Skóla- og frístundasvið hefur ekki 
viðmiðunarleiðbeiningar eða stuðning við grunnskóla til að uppfylla þessa lagaskyldu sína 
þegar kemur að mönnun forfallakennslu.  Nemendur eru misviðkvæmir fyrir því að fá ekki 
allar kennslustundir í námsfögum og kann slíkt að hafa áhrif á möguleika þeirra til náms í 
framhaldsskólum.  Má t.d. nefna hóp barna sem þurfa mikinn stuðning innan skólakerfisins, 
t.d. börn með greiningar og börn sem hafa íslensku ekki að móðurmáli sínu. Því óskum við 
eftir svari frá meirihluta borgarstjórnar hvort og þá til hvaða aðgerða hann hyggst grípa, 
þannig að hægt sé að tryggja nemendum á unglingastigi fullan kennslutímafjölda eins og lög 
kveða á um.
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