
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 23. nóvember 2017 - R17100497

Fundargerðir:
R17010024 Stjórn SSH, fundargerðir nr. 449 og 450 frá 30. 

október og 13. nóvember 2017
Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R17010031 Stjórn Faxaflóahafna nr. 162 frá 17. nóvember 
2017.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

Annað:
R17100070 Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks um 

úttekt á kostnaði og aðgerðum vegna veikinda 
starfsmanna Reykjavíkurborgar, dags. 3.10.'17.

Sent starfshópi um heilsueflandi aðgerðir til 
meðferðar.

R17110094 Beiðni Somos ehf. um heimild fyrir stöðuleyfi 
fyrir uppsetningu stafsmannabúða fyrir 
erlenda starfsmenn, dags. 13.11.'17

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
umsagnar.

R17080013 Undirskriftalisti vegna opnunartíma sundlauga 
Grafarvogs og Árbæjar.

Sent íþrótta- og tómstundaráði til 
meðferðar.

R17030213 Bréf samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis 
vegna viðræðna um Sundabraut, dags. 
10.11.'17.

Sent umhverfis- og skipulagssviði, 
borgarfulltrúum, Faxaflóahöfnum og 
Vegagerðinni til kynningar.

R17110121 Tölvubréf slökkviliðsstjóra varðandi óvissustig í 
Öræfajökli, dags. 21.11.'17.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.
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STJÓRN SSH 
449. fundur 

 
 
 
 

Mánudaginn 30. október 2017, kl. 12:15, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu samtakanna, 

Hamraborg 9, Kópavogi. 

 

Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Haraldur L. Haraldsson, Dagur B. Eggertsson, Ásgerður 

Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson og Haraldur Sverrisson. 

Fjarverandi: Guðný Ívarsdóttir.  

Páll Guðjónsson framkvæmdastjóri SSH, sat einnig fundinn og ritaði fundargerð.   

 

Stjórnarformaður SSH Ármann Kr. Ólafsson setti fund og stýrði. 

 

Þetta gerðist: 

 

 

1. FJÖLSMIÐJAN -nýr þjónustusamningur /málsnr. 1510007 

Á fundinn mættu undir þessum dagskrárlið Elín Oddný Sigurðardóttir, stjórnarformaður 

Fjölsmiðjunnar og Þorbjörn Jensson, forstöðumaður Fjölsmiðjunnar. 

 

Fulltrúar Fjölsmiðjunnar og framkvæmdastjórar sveitarfélaganna undirrituðu nýjan þjónustusamning 

milli Fjölsmiðjunnar og aðildarsveitarfélaganna. 

 

 

2. Samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu /málsnr. 1510005 

Fundinn sátu undir þessum dagskrárlið Hreinn Haraldsson, vegamálastjóri, Jónas Snæbjörnsson, 

umdæmisverkfræðingu hjá Vegagerðinni, Sigurbergur Björnsson, frá samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneyti, Eyjólfur Árni Rafnsson, verkefnsstjóri Borgarlínu og Lilja G. Karlsdóttir, 

umferðarverkfræðingur frá Viaplan. 

 

Lilja gerði grein fyrir samantekt á niðurstöðum greininga á ástandi helstu stofnleiða á 

höfuðborgarsvæðinu, niðurstöðu á mælingu umferðartafa og umferðarhnúta og hvar og með hvaða 

hætti úrbóta er helst þörf. 

 

Umræður 

 

Niðurstaða: 

Samantektin verður kynnt sérstaklega á aðalfundi SSH 3. nóvember nk. Stýrihópur SSH, 

Vegagerðarinnar og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins mun vinna áfram með þær 

niðurstöður sem fyrir liggja. 

 

 

3. Aðalfundur SSH 2017 

 

a) Fjárhagsáætlun SSH 2018. 

Fyrir lá tillaga að fjárhagsáætlun SSH fyrir árið 2018. 

Samþykkt. 
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b) Tillaga að árgjaldi aðildarsveitarfélaganna 2018. 

Samþykkt að leggja til við aðalfund SSH 2017 að árgjald aðildarsveitarfélaganna fyrir árið 2018 

verði 50 kr. á íbúa. 

 

c) Tillaga um skoðunarmenn og endurskoðanda ársreikninga SSH 2017. 

Samþykkt að leggja til óbreytta tilhögun, þ.e: 

  Skoðunarmenn:  

  Heiða Björg Hilmisdóttir, Reykjavík 

  Gunnar Valur Gíslason, Garðabæ 

 

  Endurskoðandi: 

  KPMG endurskoðun 

 

 

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 14:00 
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STJÓRN SSH 
450. fundur 

 
 
 
 

Mánudaginn 13. nóvember 2017, kl. 13:00, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu samtakanna, 

Hamraborg 9, Kópavogi. 

 

Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Haraldur L. Haraldsson, Dagur B. Eggertsson, Ásgerður 

Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur Sverrisson og Guðný Ívarsdóttir. 

 

Páll Guðjónsson, framkvæmdastjóri SSH, sat einnig fundinn og ritaði fundargerð.   

 

Stjórnarformaður SSH Ármann Kr. Ólafsson setti fund og stýrði. 

 

Þetta gerðist: 

 

1. Borgarlínan – skil verkefnisstjóra /málsnr. 1610002 

Eyjólfur Árni Rafnsson verkefnisstjóri Borgarlínu mætti á fundinn og fór yfir samantekt um þau 

verkefni sem hann hefur unnið frá september 2016 vegna Borgarlínunnar, stöðu mála og hvaða 

viðfangsefni eru framundan. Jafnframt upplýsti hann að samantekt vegna stöðu verkefna er í vinnslu 

og verður skilað innan tíðar. 

 

Umræður 

 

Niðurstaða   

Stjórn leggur áherslu á að í samantektinni komi fram skýr mynd af þeim verkefnum sem bíða 

úrlausnar og nauðsynleg forgangsröðun þeirra. Stjórnin óskar eftir því að EÁR verði tiltækur enn um 

sinn vegna tillögugerðar um áframhaldandi úrvinnslu þeirra verkefna sem leysa þarf á næstunni. 

 

 

2. Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk /málsnr. 1501012 

Fyrir lá minnisblað framkvæmdastjóra SSH vegna málsins, þar sem m.a. er vísað til erindis Strætó 

bs. um nauðsyn þess að hafinn verði undirbúningur að árangursmati og endurskoðun á samningi 

sveitarfélaganna um sameiginlega ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk og tillögu að framhaldi máls þegar 

núverandi aksturssamningar renna út. 

 

Umræður 

 

Niðurstaða: 

Stjórn SSH tekur undir niðurlag minnsiblaðs framkvæmdastjóra um nauðsyn þess að hafin verði 

vinna í samræmi við ofangreint og að fyrsta verkefni verði óhjákvæmilega mat á forsendum og vilja 

sveitarfélaganna til að halda þessu samstarfi áfram. Það mat þarf að að byggja á eins ítarlegum og 

ígrunduðum greiningum á fyrirliggjandi gögnum um rekstur, kostnað og þjónustu í núverandi 

fyrirkomulagi, og sú niðurstaða þarf að liggja fyrir áður en farið verður í aðrar aðgerðir. 

Með vísun í ákvæði 4. greinar samnings sveitarfélaganna frá 19. maí 2014 telur stjórn SSH eðlilegt 

að samráðshópur félagsmálastjóra annist þetta verkefni og setji fram tillögu um verklag og stýrihóp 

vegna þessa. Umfang verkefnisins kallar á aðkomu utanaðkomandi ráðgjafa  og því þarf að leita eftir 

réttum aðila, gera áætlun um kostnað og afla samþykkis sveitarfélaganna fyrir greiðslu kostnaðar 

vegna verkefnisins.  
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3. Samstarf SORPU bs. og Sorpsamlags Suðurlands vegna framtíðarurðunarstaðar fyrir óvirkan 

úrgang /málsnr. 1711001  

Gerð var grein fyrir yfirstandandi viðræðum fulltrúa eigenda SORPU bs. og fulltrúa SOS vegna 

mögulegs samstarfs sorpsamlaganna um meðhöndlun á lífrænum úrgangi og framtíðarlausnar á 

sameiginlegum urðunarstað á Suðurlandi. 

 

Málið er í vinnslu. 

 

 

 

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 14:00 

 

 

 









BORGARSTJÓRN 3. október 2017: Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um úttekt 
á kostnaði og aðgerðum vegna veikinda starfsmanna Reykjavíkurborgar R17100070

Í upphafi kjörtímabils kom í ljós að ekki hafði verið áætlað fyrir miklum veikindakostnaði hjá 
Reykjavíkurborg og samþykkt var að fara í aðgerðir til að bregðast við. Borgarstjórn 
samþykkir að teknar verði saman upplýsingar um hvernig brugðist hefur verið við veikindum 
starfsmanna hjá Reykjavíkurborg. Einnig verði tekinn saman kostnaður vegna þeirra.



 

 
 skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Reykjavík, 20. nóvember 
2017

R17100070
1300

UMSÖGN

Viðtakandi:   Borgarráð

Sendandi:   Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Umsögn starfsmannastjóra Reykjavíkurborgar um tillögu borgarfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um úttekt á kostnaði og aðgerðum vegna veikinda starfsmanna 
Reykjavíkurborgar 

Á fundi borgarstjórnar 3.október sl. var lögð fram meðfylgjandi tillaga: 

Í upphafi kjörtímabils kom í ljós að ekki hafði verið áætlað fyrir miklum veikindakostnaði hjá 
Reykjavíkurborg og samþykkt var að fara í aðgerðir til að bregðast við. Borgarstjórn 
samþykkir að teknar verði saman upplýsingar um hvernig brugðist hefur verið við veikindum 
starfsmanna hjá Reykjavíkurborg. Einnig verði tekinn saman kostnaður vegna þeirra. 

Umsögn:

Áhersla hefur verið á innleiðingu viðverustefnu Reykjavíkurborgar og heilsueflingu meðal 
starfsmanna Reykjavíkurborgar á kjörtímabilinu og með sérstakri áherslu á árinu 2017.  Í 
upphafi árs var skipaður starfshópur með fulltrúum frá öllum sviðum til þess að vinna að 
heilsueflandi aðgerðum fyrir starfsmenn Reykjavíkurborgar. Teknar verði saman upplýsingar 
um hvernig brugðist hefur verið við veikindum starfsmanna hjá Reykjavíkurborg. Einnig 
verði tekinn saman kostnaður vegna þeirra. Samantekin mun liggja fyrir í janúar. 

Virðingarfyllst
 Ragnhildur Ísaksdóttir



















































































































From: Jón Viðar Matthíasson [mailto:JonVidar@shs.is]  
Sent: 21. nóvember 2017 08:57 
To: Almannavarnanefnd 
Subject: Öræfajökli í óvissustig.  

 

Komið þið sæl 

 

Eins og fram hefur komið í fréttum, er búið að hækka viðbúnað vegna atburðanna í Öræfajökli í 
óvissustig.  

Óvissustigi almannavarna er lýst yfir þegar grunur vaknar um að eitthvað sé að gerast af 
náttúru- eða mannavöldum sem á síðari stigum gæti leitt til þess að heilsu og öryggi fólks, 
umhverfis eða byggðar sé ógnað. Að lýsa yfir óvissustigi er hluti af verkferlum í skipulagi 
almannavarna til að tryggja formleg samskipti og upplýsingagjöf á milli viðbragðsaðila. 

Almannavarnastig eru flokkuð eftir alvarleika, umfangi viðbúnaðar og þörf á forgangshraða 
viðbragðsaðila.  Stig alvarleika eru óvissustig, hættustig og neyðarstig, sjá 
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/domsmalaraduneyti/nr/15769 . 

Það að lýsa yfir óvissustigi gerir þá kröfu til okkar sem hluti af skipulagi almannavarna að tryggja 
formleg samskipti og upplýsingagjöf á milli viðbragðsaðila og við lítum svo á að það eigi einnig við 
sveitarfélögin enda mörg verkefni á þeirra borðum sem tengjast almannavörnum. 

Mögulegar afleiðingar fyrir höfuðborgarsvæðið  

Afleiðingar fyrir höfuðborgarsvæðið gætu verið öskufok en áhrif á rafmagnsdreifikerfið eru talin ólíkleg 
þar sem engin tengivirki eru á svæðinu.  

Viðbragðsáætlanir 

Nýlega er búið að yfirfara viðbragðsáætlun vegna röskunar á skólastarfi og munum við notast við þá 
áætlun komi til þess að aska fari yfir viðmiðunarmörk Umhverfisstofnunnar sem vísað er í hér fyrir 
neðan. 

Undirbúningur SHS og AHS næstu daga 

Við munum funda með Landsneti og Samorku á morgun, þriðjudag, þar sem við fáum frekari 
upplýsingar um dreifingu rafmagns.  Búið er að boða heilbrigðiseftirlitin á fund til þess að yfir fara 
verklagsreglur, mælingar og annað sem tengist mögulegu öskufalli.   

Einnig er búið að hafa samband við Rauða krossinn á Íslandi (RKÍ) komi til þess að höfuðborgarsvæðið 
þurfi að taka á móti fólki frá öðrum svæðum.  RKÍ er að fara yfir þessa þætti þannig að þeir liggi fyrir ef 
til þeirra kemur.  Samkvæmt RKÍ búa á helsta hættusvæðinu um 120 íbúar og meirihlutinn bændur 
sem eru ekki tilbúnir að fara langt frá búfénaði.  En þarna er fjöldi ferðamanna, þeir stoppa yfirleitt 
stutt eða eina eða tvær nætur, þannig að líklega verður ekki aðkallandi að útvega þeim gistingu, heldur 
geri þeir sjálfir ráðstafanir. 

Undirbúningur sveitarfélaga 

Við hvetjum ykkur til þess að yfirfara tengiliðalistana ykkar í viðbragðsáætlun, yfirfara upplýsingar á 
heimasíðum um öskufall, kanna hvort tenglar virki og annað. Hér er hægt að fá upplýsingar um 
viðbrögð við öskufalli https://www.ust.is/einstaklingar/loftgaedi/oskumistur/.  Jafnframt hvetjum við 
ykkur til þess að yfirfara  gasmælana sem keyptir voru vegna síðasta goss og hafa þá tilbúna ef þess 
gerist þörf.  



Frekari upplýsingaöflun 

Við erum í sambandi við aðra viðbragðsaðila og fundum með Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og 
munum fylgjast með stöðu mála og upplýsa ykkur eftir þörfum og láta vita ef eitthvað breytist sem 
gerir frekari kröfur á sveitarfélögin. Annars vísum við á umfjöllun í fjölmiðlum. 

Annað 

Við munum hafa samband ef sú staða kemur upp að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfi að 
bregðast sérstaklega við eins og áður hefur komið fram.  Athugið að lýsa yfir óvissustigi er hluti af 
verkferlum í skipulagi almannavarna til að tryggja formleg samskipti og upplýsingagjöf á milli 
viðbragðsaðila og við lítum svo á að það eigi einnig við sveitarfélögin enda hlutverk þeirra umfangs 
mikið ef til almannavarnaástands kemur.  Ég legg áherslu á að hér er verið að tala um óvissustig en ekki 
hættu- eða neyðarstig.  

Ef eitthvað er hafið þá endilega samband. 

 

Bestu kveðjur 

Jón Viðar 
 
 

 

 Með kveðju / Best regards 
Jón Viðar Matthíasson  
Slökkviliðsstjóri  
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs. 
(+354) 528 3021 (+354) 894-5421   
jonvidar@shs.is http://shs.is   
Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík, Ísland 
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