
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 9. nóvember 2017 - R17100497

Fundargerðir:

Annað:

R17060018 Fyrirspurn Kjartans Magnússonar, 
borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
stöðu tillagna um húsnæði Melaskóla

Sent umhverfis- og skipulagssviði og 
skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
umsagnar.

R17060185 Erindi samtaka sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu með undirrituðum 
þjónustusamningi við Fjölsmiðjuna til þriggja 
ára

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 
til meðferðar og velferðarsviði til kynningar.

R17110004 Erindi andlega þjóðarráðs Bahá´ía á Íslandi, 
dags. 1. nóvember 2017, vegna ástands vegna 
ástands vegarslóða er liggur frá þjóðvegi að 
Kistufelli

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
meðferðar.

R17110006 Bókun hverfisráðs Laugardals um stöðu 
löggæslumála í hverfinu

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R17100025 Tillaga um fjármagn vegna rafvæðingu 
umsókna á velferðarsviði ásamt umsögn SÞR, 
dags. 1. nóvember 2017. 

Sent fjármálaskrifstofu til meðferðar.

R17100026 Tillaga um að koma á fót 
velferðartæknismiðju, ásamt umsögn SÞR, 
dags. 1. nóvember 2017.

Sent fjármálaskrifstofu til meðferðar.

R17100028 Tillaga um kaup á áskrift að rafrænu 
heimaþjónustukerfi ásamt umsögn SÞR, dags. 
1. nóvember 2017.

Sent fjármálaskrifstofu til meðferðar.

R16050099 Tillaga vegna neyðarástands í búsetuúrræðum 
barna með þroska- og geðraskanir.

Sent fjármálaskrifstofu til umsagnar.

R15100065 Tilkynning EBÍ um ágóðahlutagreiðslu 2017. Sent borgarfulltrúum og fjármálaskrifstofu 
til kynningar.

R17110053 Erindi umhverfisstofnunar um upplýsingagjöf 
sveitarstjórna við útgáfu og endurskoðun á 
svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
kynningar.





BORGARRÁÐ 2. nóvember 2017: Fyrirspurn Kjartans Magnússonar, borgarráðsfulltrúa 

Sjálfstæðisflokksin um stöðu tillagna um húsnæði Melaskóla - R17060018

6. júlí sl. afgreiddi borgarráð tvær tillögur sem fulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
fluttu 1. júní um húsnæðismál Melaskóla. Annars vegar var lagt til að 
undirbúningur yrði nú þegar hafinn að viðbyggingu við Melaskóla enda væri 
ljóst að húsnæðisþörf skólans yrði ekki leyst til framtíðar án viðbyggingar. 
Borgarráð samþykkti að vísa tillögunni til meðferðar við gerð fjárhags-og 
fjárfestingaráætlunar borgarinnar. Hin tillagan, sem var samþykkt, kvað á um 
að skólanum yrði boðið viðbótarhúsnæði í nágrenni skólans frá og með 
haustinu. Umrætt húsnæði yrði tímabundin ráðstöfun þar til framtíðarlausn 
verður ákveðin í húsnæðismálum skólans. Einnig yrði ráðist í brýnar 
viðhaldsframkvæmdir og endurbætur í skólanum í sumar og haust, þar með 
talin málun innanhúss, viðhald, bón á gólfefni og tilfærslur innanhúss 
samkvæmt óskum stjórnenda og starfsfólks. Þá verði mótaðar tillögur um 
hvernig bæta megi útiaðstöðu og leiksvæði barna í skólanum, t.d. með því að 
nýta betur græn svæði í nærumhverfi skólans. Um leið og þessar tillögur eru 
áréttaðar er óskað eftir upplýsingum sem fyrst um hvað hefur gert til að 
framfylgja þeim, t.d. varðandi áðurnefnt viðbótarhúsnæði sem skólinn er í 
brýnni þörf fyrir. Óskað er eftir því að Foreldrafélag og skólaráð Melaskóla fái 
einnig umræddar upplýsingar sem fyrst en undanfarnar vikur hafa þessir aðilar 
árangurslaust óskað eftir þeim innan úr borgarkerfinu. 
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Bjarni Þóroddsson

Frá: Samtök sv.félaga á hb.svæðinu <ssh@ssh.is>
Sent: 31. október 2017 11:42
Afrit: Páll Guðjónsson
Efni: Fjölsmiðjan - undirritaður samningur /málsnr.1501007
Viðhengi: Þjónustusamningur_JANÚAR_2017_undirritadur_30.10.2017.pdf

Góðan daginn, 

 

Meðfylgjandi er undirritaður þjónustusamningur við Fjölsmiðjuna sem við óskum eftir að verði dreift og vistað á 

viðeigandi hátt hjá ykkur. 

 

Bestu kveðjur 

Sandra Björgvinsdóttir 

skrifstofufulltrúi 

[SSH undirritun posts_minna] 

 





Framkvaemdastjorar sveitarfelaga a hofudborgarsvaedinu f.h. sinna sveitarfelaga
i samningi bessum nefndir verkkaupar og Fjolsmidjan kt. 660601-2790 i samningi

bessum nefnd verksali gera med ser svohljodandi

I>j6nustusamniiig
a grundvelli skipulagsskrar fyrir sjalfseignarstofnunina Fjolsmidjan

og sambykktum stjornar hennar urn frasdslu og verkbjalfun.

l.gr.
Gildissvid

1.1 Samningur bessi tekur til greidslu sveitarfelaga a hofudborgarsvaedinu, vegna bjonustu
Fjolsmidjunnar vid einstaklinga sem til hennar eru sendir af vidkomandi sveitarfelogum.
Eftirfarandi sveitarfelog eru adilar ad samningi bessum: Reykjavikurborg,
Kopavogsbasr, Hafnarfjardarkaupstadur, Gardabaer, Seltjarnarneskaupstadur og
Mosfellsbasr.

2.gr.
I>j6nusta og markmio

2.1 Fjolsmidjan er sjalfseignarstofnun, sem starfraekir verkbjalfunar- og framlei5slusetur
fyrir ungt folk a aldrinum 16-24 ara sem haett hefur nami og/e9a ekki na5 fotfestu a
vinnumarka5i.

2.2 Markmid bessa samnings er a5 broska personuleika nema Fjolsmi6junnar og biia i
haginn fyrir ba til aukins skolanams e6a batttoku a hinum almenna vinnumarkaSi. Petta
er gert me5 bvi a5 vinna me5 nemum ad finna ut styrkleika beirra og ahuga i gegnum
verklega bjalfun og frasdslu. Me6 bessu moti stu61a samningsaSilar a6 frekara
skolanami nema e6a bjalfun beirra i ad reynast g65ir starfskraftar a vinnumarkadi.

2.3 Samningur vid verksala nasr til verkbjalfunar nema, nams- og starfsradgjafar, tilsagnar i
nami i grunnfogum og almennri fraedslu. Rettindi og skyldur a vinnumarkadi, tilsogn i
vinnuhegdun og vinnumidlun. Hann tekur einnig til bjonustu sem verksala er heimilt ad
kaupa af 6'drum enda uppfylli peir ekki minni krofur en gerdar eru til verksala i
samningi bessum um slika bjonustu.

2.4 Starfsfolk verksala skal hafa bekkingu a vidfangsefhum sinum.

2.5 Verksali setur ser bad markmid i rekstri sinum ad veita eins goda bjonustu og kostur er.

3. gr.
Fyrirkomulag a inntoku og utskrift nema

3.1 Verkkaupum ber ad skipa starfsmann fra hverju adildarsveitarfelagi sem fulltrua_og
tengilid sins sveitarfelags vid fulltrua verksala.



3.2 Tengilidur sveitarfelags og fulltrui verksala skulu sameiginlega taka akvordun um
inntoku nyrra nema.

3.3 TengiliSur sveitarfelags og fulltrui verksala fylgja nemum eftir og taka akvordun um
hvenasr vidkomandi er hasfur til utskriftar.

4. gr.
Greidsla verksala a Bjalfunarstyrk

4.1 Verksali greidir lit bjalfunarstyrk til nema i samrasmi vi6 reglur Fjolsmidjunnar um
mastingu og vinnuframlag hverju sinni. tjalfunarstyrkur nema er akvardadur af
sveitarfelogum i September ar hvert fyrir komandi ar. Einnig er tekin sameiginleg
akvordun um jolabonusa og a6ra launalidi til ad ga;ta jafnrasdis.

4.2 Eftir hvern manud sendir verksali hverjum verkkaupa reikning me6 upphaed sem nemur
kostnadi a hvern nema sem samningur pessi tekur til.

4.3 Halda skal fjarreioum og reikninghaldi vegna pjalfunarstyrks til nema adgreindum i
bokhaldi fra 66rum rekstri og eignum verksala.

4.4 Nemar 17 ara og yngri fa greidda bjalfunarstyrki sem akvedid hlutfall af bjalfunarstyrk
eldri nema, og skal bad hlutfall akvar5a3 samhlida akvordun um bjalfunarstyrki sbr.
grein 4.1. Eldri nemar fa fullan bjalfunarstyrk a5 fradregnum atvinnuleysisbotum sem
beir kunna a5 fa fra Vinnumalastofnun.

4.5. Greidsla bjalfunarstyrks verkkaupa miSast vi5 pann fjolda nema sem hvert
adildarsveitarfelag hefur samiS um a6 fai bjalfun hverju sinni og greidist i hlutfalli vi6
maetingu.

4.6. Fjolsmidjan faer greidd 5% alag a bjalfunarstyrk sbr. ofangreint til ad masta kostnadi vid
umsjon og utanumhald.

5. gr.
Greidslur fra verkkaupa

5.1 Vegna samnings bessa greida sveitarfelog a hofudborgarsvasdinu umsaminn
bjonustustyrk sem astlad er ad standa undir bjonustu og krofum samkvaemt 2. grein
samnings bessa.

5.2 5>jonustustyrkur arsins 2014 skal vera kr. 9.700.000 m.v. verdlag 1. januar 2017 og
breytist arlega i samrasmi vid breytingu a visitolu neysluverds.

6. grein
Tengilidir og stjornunarleg tengsl

6.1 Til ad tryggja skilvirka framkvasmd samnings bessa skal skipa serstakt notendarad, sem
i eiga sasti einn fulltrui fra hverjum adila. Notendaradid skal funda eigi sjaldnar
tvisvar a ari. Notendaradid skal hafa med hondum faglegt eftirlit med storfum o



6.2.

gasSum a bjonustu verksala og fara yfir almenna framkvaemd samningsins, og ef porf
pykir, setja fram tillogur um breytingar a fyrirkomulagi og framkvaemd hans.
Notandara5i6 kys ser formann og setur ser starfsreglur i samrasmi vi5 skilgreint hlutverk
bess her a5 framan.

I samrasmi vi5 akvaedi i skipulagsskra Fjolsmi5junnar skipar SSH einn fulltrua i stjorn
hennar. Fulltrui SSH skal vera stjornarmadur SSH e5a framkvasmdstjori SSH.

7. gr.
Upplysingaskylda og eftirlit med framkvaemd samningsins

7.1 Verksali skal otilkvaddur senda stjorn Samtaka sveitarfelaga a hofu5borgarsvas5inu,
fyrir lok mai ar hvert, endursko5a6an arsreikning arsins a undan asamt rekstrarskyrslu
bar sem gerQ er grein fyrir starfseminni og framkvasmd samningsins.

7.2 Verksali skuldbindur sig til a5 upplysa stjorn Samtaka sveitarfelaga a
hofuSborgarsvasdinu an tafar ef hann telur sig ekki geta sta6i5 vi5 fjarhagslega e6a
faglega skilmala samnings bessa.

7.3 Stjorn Samtaka sveitarfelaga a hofu5borgarsvae6inu hefur eftirlit me5 framkvsemd
samningsins og askilur ser rett til a6 skoda adstaedur bar sem bjonustan samkva^mt
honum er veitt og kalla eftir upplysingum sem verkkaupi telur porf a hverju sinni.

8.gr.
tagnarskylda

8.1. Starfsmonnum verksala ber a5 gaeta bagmaslsku um atriSi sem beir fa vitneskju um i
starfi sinu og leynt skulu fara logum samkvasmt.

9.gr.
Medferd agreiningsmala

9.1 Risi agreiningur um tulkun og framkvaemd a samningi bessum skal honum visa6 til
briggja manna sattanefndar. Tilnefnir verksali einn fulltrua og verkkaupar einn fulltrua.
OddamaSur skal tilnefndur sameiginlega af ba3um adilum. Skal sattanefndin skera ur
um agreininginn eins fljott og kostur er.

9.2 KostnaQur vi5 starf sattanefndar skiptist jafnt milli verkkaupa og verksala.

9.3 Vilji annar hvor samningsadili ekki una ni5ursto'5u sattanefndar er honum samt sem
a5ur heimilt a5 bera agreininginn undir HeraSsdom.



10. gr.
Vanefndir

10.1 Ef verksali vanefnir samningsskyldur sinar getur verkkaupi krafist tafarlausra urbota og
sett timafresti. Falli pjonusta niSur e6a skerdist verulega er verkkaupum heimilt a5
skerda framlag i rettu hlutfalli vi6 brottfallid eda sker9inguna.

10.2 Hafi verksali ekki bastt ur vanefndum innan timafrests i samrasmi vi6 krofur verkkaupa
hafa verkkaupar heimild til ad fresta greiSslum par til urbastur hafa sannanlega veriS
gerQar. Verksali a ekki rett a drattarvoxtum bott greiSslum se frestad skv. bessari grein.

10.3 I>ratt fyrir akvaedi greinar 9.2 veita verulegar vanefndir af halfu samningsadila bo
gagnadila aeti'd rett til riftunar samningsins, enda hafi a5ur veri5 skoraS a gagnadila a6
basta ur vanefnd me5 haefilegum fyrirvara.

ll.gr.
Gildistimi, uppsogn, endurskodun

11.1 Samningur bessi er gerdur til briggja ara og gildir fra 1. janiiar 2017.

11.2 Fra arinu 2014 hefur stjorn FjolsmiSjunnar unnid ad endurskipulagningu starfsemi
hennar og bjonustu i pvi skyni a5 auka faglegan part starfsins og tengja nam og
starfpjalfun a hennar vegum vi5 menntakerfiS. Gert er ra5 fyrir a6 niSurstoSur ur pessari
vinnu og tillogur um breytingar a innra starfi og bjonustu liggi fyrir eigi sidar en i arslok
2017. Heimilt er ad taka samninginn til endurskoSunar ef bessar niSurstodur kalla a
breytingu a honum.

12. gr.
Frumrit og stadfesting samnings

11.1 Af samningi bessum skulu ger5 sjo samhljoQa eintok og telst hvert um sig fullgilt
frumrit samningsins.

11.2 Eitt eintak skal vera i vorslu hvers adildarsveitarfelags sem verkkaupa og eitt eintak i
vorslu verksala.



Kopavogi, 30.oktober2017

f.h. K6pavogsba5Jar
Sambykkt i bcejarrddi OL

fcn. Mosfellsbsjar
Sambykkt i bcejarrddi 01.06.2017

f.h. Seltjarnarneskaupstadar
Sambykkt i bcejarrddi 15.06.2017

'f.h. ReykjaviTctrrborgik^--^
Sambykkt i borgarrddi 29.06.2017

f.h. HafnarfjarSarkaupstaSar
Sambykkt i bcejarrddi 27.09.2017

f.h. Gardab^jar
Sambykkt i bcejarradi 15.06.2017

f.h. Fjolsmiojunnar





















 
 

 

Reykjavík, 1. nóvember 2017 

Tilvísun í mál: R17100025 

Til borgarráðs 

Ráðhús Reykjavíkur 

Efni: Umsögn um tillögu um fjármagn vegna rafvæðingar umsókna á velferðarsviði 

Vísað er til bréfs, dags. 12. október 2017, þar sem óskað er eftir umsögn skrifstofu þjónustu og 
reksturs um tillögu velferðarsviðs um fjármagn vegna rafvæðingar umsókna á velferðarsviði, sbr. 10 
lið fundargerðar velferðarráðs frá 21. september 2017. 

Skrifstofa þjónustu og reksturs fagnar heilshugar tillögum sem miða að því að innleiða umbætur, efla 
nýsköpun og framþróun í þjónustu sem og endurskoðun verkferla með það fyrir augum að draga úr 
sóun og veita íbúum þjónustu sem tekur fyrst og fremst mið af þörfum þeirra. Sú tillaga sem hér er til 
umsagnar hefur allt framangreint að markmiði og er það vel.  

Skrifstofa þjónustu og reksturs leggur til að hugað verði að eftirfarandi við afgreiðslu og útfærslu 
tillögunnar:  

 Það er mikilvægt að huga að verkaskiptingu aðila þegar kemur að annars vegar heildar 
endurskoðun á verkferlum og/eða stefnumótun innan velferðarsviðs og hins vegar 
rafvæðingu þjónustuferla. Rafræn þjónustumiðstöð ber ábyrgð á og leiðir rafvæðingu 
þjónustuferla og henni hefur verið tryggt fjármagn til að sinna því hlutverki og því er óþarft 
að ætla fjármagn til þess annars staðar. 

 Vinna rafrænnar þjónustumiðstöðvar mun að líkum leiða til þess að nauðsynlegt verður að 
endurskoða mikinn hluta vinnuferla er lúta að þjónustu á sviðum borgarinnar og 
velferðarsvið bendir réttilega á nauðsyn þess í þessari tillögu. Það er mikilvægt að 
velferðarsvið og rafræn þjónustumiðstöð hafi gott samráð um verkaskiptingu í verkefninu til 
að koma í veg fyrir tvíverknað. Skoða ætti líka hvort þetta samstarfsverkefni velferðarsviðs og 
skrifstofunnar geti orðið nokkurs konar inngangur að því innleiða hugmyndafræði stöðugra 
umbóta (LEAN) sem víðast í starfsemi borgarinnar.  

 
F.h. Skrifstofu þjónustu og reksturs 

 

Óskar J. Sandholt, skrifstofustjóri 

















 
 

 

Reykjavík, 1. nóvember 2017 

Tilvísun í mál: R17100026 

Til borgarráðs 

Ráðhús Reykjavíkur 

Efni: Umsögn um tillögu um að koma á fót velferðartæknismiðju 

Vísað er til bréfs, dags. 12. október 2017, þar sem óskað er eftir umsögn skrifstofu þjónustu og 

reksturs um tillögu velferðarsviðs um að setja á fót velferðartæknismiðju, sbr. 10 lið fundargerðar 

velferðarráðs frá 21. september 2017. 

Skrifstofa þjónustu og reksturs fagnar heilshugar tillögum sem miða að því að innleiða umbætur, efla 
nýsköpun og framþróun í þjónustu sem og endurskoðun verkferla með það fyrir augum að draga úr 
sóun í starfsemi og veita íbúum þjónustu sem tekur fyrst og fremst mið af þörfum þeirra. Tillagan sem 
hér um ræðir er mikilvægt innlegg í að þróa þjónustu borgarinnar áfram á jákvæðan og nútímalegan 
hátt.  

Skrifstofa þjónustu og reksturs leggur til að hugað verði að eftirfarandi við afgreiðslu og útfærslu 
tillögunnar:  

 Skrifstofu þjónustu og reksturs var falið fyrir nokkrum misserum að leiða snjallborgarstarf 
Reykjavíkur og hefur hún unnið að því síðan árið 2013. Haustið 2018 mun þessi starfsemi 
standa á ákveðnum krossgötum og verður því á næsta ári nauðsynlegt að taka ákvörðun um 
framhald hennar og hugsanlega staðsetningu innan starfaskipulags borgarinnar. 

 Reykjavík getur horft til margra fyrirmynda hvað varðar uppbyggingu eða skipulags 
snjallborgar/nýsköpunarverkefna og í tillögunni sem hér er til umfjöllunar einmitt vísað til 
þess fyrirkomulags sem Helsinkiborg hefur ákveðið. Lagt er til að í tengslum við það verkefni 
er hér er til umsagnar verði farið í þá vinnu að leggja drög að framtíðarskipulagi snjallborgar- 
eða nýsköpunarverkefna hjá Reykjavíkurborg.  

 
 
F.h. Skrifstofu þjónustu og reksturs 

 

Óskar J. Sandholt, skrifstofustjóri 













 
 

 

Reykjavík, 1. nóvember 2017 

Tilvísun í mál: R17100028 

Til borgarráðs 

Ráðhús Reykjavíkur 

Efni: Umsögn um tillögu um kaup á áskrift að rafrænu heimaþjónustukerfi 

Vísað er til bréfs, dags. 12. október 2017, þar sem óskað er eftir umsögn skrifstofu þjónustu og 
reksturs um tillögu velferðarsviðs um kaup á áskrift að rafrænu heimaþjónustukerfi, sbr. 10 lið 
fundargerðar velferðarráðs frá 21. september 2017. 

Skrifstofa þjónustu og reksturs fagnar heilshugar tillögum sem miða að því að innleiða umbætur, efla 
nýsköpun og framþróun í þjónustu sem og endurskoðun verkferla með það fyrir augum að draga úr 
sóun í starfsemi og veita íbúum þjónustu sem tekur fyrst of fremst mið af þörfum þeirra fremur en 
öðru. Kjarni þeirrar tillögu sem hér um ræðir miðar að ofangreindu og hugmyndin að baki tillögunni 
er líkleg til að þróa mikilvæga þjónustu borgarinnar áfram á jákvæðan og nútímalegan hátt.  

Skrifstofa þjónustu og reksturs leggur til að hugað verði að eftirfarandi við afgreiðslu og útfærslu 
tillögunnar:  

• Skrifstofa þjónustu og reksturs telur almennt ekki heppilegt að halda tilraunaverkefnum 
gangandi yfir langt árabil. Því er bent á að skoðað verði hvort heppilegra geti verið að fara 
aðra leið til að ná því marki er hér um ræðir. Líklegt er að á markaði séu nokkrar 
sambærilegar lausnir, bæði hérlendis sem erlendis.  

• Hvað varðar tilraunaverkefni er bent á að skoða hvort framlag borgarinnar í slík verkefni, 
þar sem lögð er til þekking eða reynsla starfsmanna en ekki endilega fjármunir, eigi að 
meta á einhvern hátt til fjár eða eignarhalds í þeim lausnum sem verið er að þróa.  

• Velji menn að fara í tilraunaverkefni er bent á að hægt er að fara í samstarf við fleiri en 
einn aðila um sambærilega lausn. Slíkt getur skapað samkeppni, breikkað lausnaframboð 
og e.t.v. leitt til enn athyglisverðari niðurstaðna en ella.  

 
F.h. Skrifstofu þjónustu og reksturs 

 

Óskar J. Sandholt, skrifstofustjóri 
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