
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 25. janúar 2018 - R18010087

Annað:

R18010239 Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
kaup á niðurstöðum fyrir Reykjavíkurborg úr 
þjónustukönnun Gallup.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 
til umsagnar.

R18010233 Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
sveigjanleika í skólastarfi.

Sent skóla- og frístundasviði til umsagnar.

R18010232 Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
endurskoðun á samgöngusamningi milli 
ríkisins og Reykjavíkurborgar.

Sent til umsagnar umhverfis- skipulagssviðs 
- samgöngustjóra.

R18010252 Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um úrbætur til að styrkja göngutengsl yfir 
bústaðarveg.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

R15030097 Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um að fá álit borgarlögmanns á hvort 
staðsetning bensínstöðvar við Kirkjustétt 2-6 
samræmist reglum um bensínstöðvar.

Sent borgarlögmanni til umsagnar.

R18010060 Erindi sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 
16. janúar 2018, varðandi ábendingar um 
hvernig hægt sé að verjast spillingu í 
opinberum innkaupum.

Sent borgarfulltrúum og innkaupadeild til  
kynningar.

R18010320 Erindi sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 
16. janúar 2018, varðandi ábendingar um 
innleiðingu grunnskóla í kjölfar álits 
Persónuverndar í Mentor máli og nýjum 
persónuverndarlög.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 
og skóla- og frístundaráði til kynningar. 

R17090252 Svar skrifstofu eigna og atvinnuþróunar, dags. 
16. janúar 2018, við mótmælum íbúa við 
fyrirhugaða uppbyggingu við Furugerði 23.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R18010240 Fyrirspurn Sveinbjargar Birnu 
Sveinbjarnardóttur, óháðs borgarfulltrúa, um 
kaup á íbúðum sem framleigðar eru til 
velferðarsviðs

Sent velferðarsviði til umsagnar.

R18010241 Fyrirspurn Sveinbjargar Birnu 
Sveinbjörnsdóttur, óháðs borgarfulltrúa, um 
forgangsakreinar strætó

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

R18010242 Fyrirspurn Sveinbjargar Birnu 
Sveinbjörnsdóttur, óháðs borgarfulltrúa, um 
íbúðir sem Félagsbústaðir hafa keypt á árinu 
2017.

Sent félagsbústöðum til umsagnar.

R18010244 Fyrirspurn Sveinbjargar Birnu 
Sveinbjörnsdóttur, óháðs borgarfulltrúa, um 
kaup umhverfisvænna strætisvagna.

Sent Strætó bs. til umsagnar.

R18010243 Fyrirspurn Sveinbjargar Birnu 
Sveinbjörnsdóttur, óháðs borgarfulltrúa, um 
viðbrögð stjórnenda við ábendingum ytri 
endurskoðunar.

Sent innri endurskoðun og 
fjármálaskrifstofu til umsagnar.

R17120168 Umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp til 
laga um kosningar til sveitarstjórna - 40. mál

Sent nefndasviði alþingis.

R18010235 Erindi sundsambands Íslands, dags. 20. janúar 
2018,  um upplýsingagátt vegna umræðu um 
kynferðisofbeldi í íþróttum.

Sent íþrótta- og tómstundasviði og 
borgarfulltrúum til kynningar.

R18010321 Umsögn sambands íslenskra sveitarfélaga, 
dags. 22. janúar 2018, um drög að frumvarpi 
til laga um lögheimili og aðsetur.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.





BORGARSTJÓRN 16. janúar 2018: Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um kaup 

á niðurstöðum fyrir Reykjavíkurborg úr þjónustukönnun Gallup - R18010239

Lagt er til að Reykjavíkurborg kaupi niðurgreindar niðurstöður fyrir Reykjavík úr 

árlegri þjónustukönnun Gallup.





BORGARSTJÓRN 16. janúar 2018: Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 

sveigjanleika í skólastarfi - R18010233

Borgarstjórn samþykkir að reykvískum nemendum gefist kostur á að taka 8.-10. 

bekk grunnskólans á tveimur árum til að stuðla að sveigjanleika í skólastarfi og 

vali nemenda um námshraða. Sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs verði falið að 

útfæra tillöguna í samráði við skólastjórnendur, kennara og námsráðgjafa. Auk 

þess verði sviðsstjóra falið að hefja viðræður og samráð við 

menntamálaráðuneytið um tillöguna og hvernig best verði að henni staðið.





BORGARSTJÓRN 16. janúar 2018: Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 

endurskoðun samnings milli ríkisins og Reykjavíkurborgar - R18010232

Borgarstjórn Reykjavíkur felur borgarstjóra að óska eftir endurskoðun á 

samgöngusamningi ríkisins og Reykjavíkurborgar með það að markmiði að á 

samningstímabilinu verði ráðist í stórframkvæmdir í samgöngumálum í 

Reykjavík með umferðaröryggi og arðbærni að leiðarljósi.





BORGARRÁÐ 18.1.2018: Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um úrbætur til 

að styrkja göngutengsl yfir Bústaðarveg - R18010252

Lagt er til að gripið verði til úrbóta í því skyni að styrkja göngutengsl yfir 

Bústaðaveg og tryggja öruggar gönguleiðir ekki síst í þágu barna og unglinga sem 

fara daglega yfir götuna vegna skólagöngu og íþróttaæfinga.





BORGARRÁÐ 18.1.2018: Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að fá álit 

borgarlögmanns á hvort staðsetning bensínstöðvar við Kirkjustétt 2-6 samræmist reglum 

um bensínstöðvar - R15030097

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óska eftir því að borgarráð fái álit 

borgarlögmanns 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. Borgarfulltrúar 

Sjálfstæðisflokksins hafa frá árinu 2012 óskað eftir lögfræðiáliti um málið.  Furðu 

sætir að slíkt álit skuli ekki enn liggja fyrir sem segir ákveðna sögu um vinnubrögð 

núverandi borgarstjórnarmeirihluta og áhugaleysi hans á málinu. Í úttekt, sem 

verkfræðistofan EFLA gerði á umræddri bensínstöð árið 2017 í kjölfar fyrirspurnar 

fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, kemur fram að aðstæður þar séu ekki í samræmi við 

reglur um brunavarnir á bensínstöðvum. 





From: Anna G. Björnsdóttir [mailto:anna.g.bjornsdottir@samband.is]  
Sent: 16. janúar 2018 13:58 
Subject: Ábendingar um hvernig hægt sé að verjast spillingu í opinberum innkaupum 
  
 Ágæti viðtakandi 
  
Þess er farið á leit að þessi póstur eða meðf. skjal, verði kynnt fyrir sveitarstjórn og framkvæmdastjóra 
sveitarfélagsins, sem og starfsmönnum sem hafa umsjón með innkaupamálum þess. 
  
Með fyrirfram þökk og kveðju 
Anna G. Björnsdóttir 
  
 Efni: Skýrsla Sveitarstjórnarþings Evrópuráðsins á haustfundi 2017 
Report CG33(2017)13final, 19. okt. 2017 
”Making public procurement transparent at local and regional levels”. 
  
Sveitarstjórnarþing Evrópuráðsins er pólitískur samstarfsvettvangur evrópskra sveitarfélaga og svæða. 
Ísland á þrjá fulltrúa á þinginu sem stjórn sambandsins tilnefnir. Þingið kemur saman tvisvar á ári, að vori 
og hausti í Evrópuráðshöllinni í Strassborg. Það ályktar um ýmis málefni sem varða sveitarstjórnarstigið, 
sérstaklega um lýðræðis- og mannréttindamál, og er ályktununum eftir atvikum beint að þingi 
Evrópuráðsins og ráðherranefnd, svo og að ríkisstjórnum aðildarríkja Evrópuráðsins og sveitar- og 
svæðisstjórnum innan þeirra. 
  
Á haustþingi 2016 samþykkti þingið vegvísi um aðgerðir til að koma í veg fyrir spillingu og stuðla að góðu 
siðferði á sveitarstjórnarstigi. Meðal þess sem vegvísirinn kveður á um er gerð skýrslu um hvernig hægt sé 
auka gegnsæi í opinberum innkaupum. Þingið samþykkti skýrslu um það efni á haustþingi í október 2017. 
  
Í skýrslunni er bent á að stórum hluta opinberra útgjalda sé ráðstafað í gegnum opinber innkaup til 
einkaaðila og félagasamtaka og það verði að vera á varðbergi gagnvart möguleikum á spillingu í tengslum 
við þau. Í skýrslunni er varpað ljósi á kerfislæg vandamál í innkaupamálum sveitarfélaga og svæða sem 
skapi hættu á spillingu, s.s. skortur á sérfræðiþekkingu hjá sveitarfélögum um samningsgerð, 
„snúningshurðarfyrirbærið[1]“ og skortur á gegnsæi og bent er á raunhæfar aðgerðir til að draga úr hættu 
á spillingu.  
  
Þingið beinir því til sveitar- og svæðastjórna að skoða og meta mismunandi spillingaráhættu í opinberum 
innkaupum og til að setja upp innra eftirlit og matsferla. Það hvetur þær til að auka gegnsæi með því birta 
tölur og upplýsingar um opinber innkaup á öllum stigum til að auka árvekni hins opinbera og til að gera 
íbúum kleift að fylgjast með hvernig opinberum fjármunum er ráðstafað.  
  
Þingið fer þess á leit við ráðherranefnd Evrópuráðsins að hún hvetiji ríkisstjórnir og þjóðþing aðildarríkja til 
að setja innkaupastaðla fyrir opinber yfirvöld og til að kynna rafræn innkaupakerfi sem draga úr 
möguleikum einstaklinga til að hafa óeðlileg afskipti af innkaupaferlum. 
  
Sambandið hvetur íslenskar sveitarstjórnir, og þá sem bera ábyrgð á og hafa umsjón með innkaupamálum 
sveitarfélaga, til að kynna sér skýrsluna sem varpar á ljósi á þær hliðar innkaupamála sem krefjast 
sérstakrar árvekni gagnvart spillingu og misnotkun og bendir á úrræði til að sporna við slíku framferði.  
  
Hér er tengill á skýrsluna 
  
https://rm.coe.int/making-public-procurement-transparent-at-local-and-regional-levels-gov/168074cf72 
  
  
[1] the „revolving door“ phenomenon: Á við þegar aðili færir sig á milli sviða t.d. frá hinu opinbera til 
einkaaðila eða öfugt þannig að hætta er á misnotkun á tengslum og þekkingu úr fyrra starfi til hagsbóta 
fyrir aðila á öðru sviði sem viðkomandi ræður sig til. Dæmi um slíkar aðstæður er þegar starfsmaður 
sveitarfélags ræður sig til fyrirtækis sem er í samningstengslum við sveitarfélag. 





From: Ingibjörg Hinriksdóttir [mailto:ingibjorg.hinriksdottir@samband.is]  
Sent: 16. janúar 2018 14:42 
To: Ingibjörg Hinriksdóttir 
Subject: Innleiðing grunnskóla í kjölfar álits Persónuverndar í Mentor máli 
 

Góðan dag, 

 
Meðfylgjandi er bréf Telmu Halldórsdóttur varðandi innleiðingu grunnskóla í kjölfar álits 

Persónuverndar í Mentormáli og nýjum persónuverndarlögum. Er málið brýnt og beinir 

sambandið þeim tilmælum til allra að kynna sér efni bréfsins vandlega.  

 

Tilgangur bréfsins er að upplýsa um og aðstoða við vinnu sem allir grunnskólar þurfa að takast á 

hendur vegna innleiðingar á kröfum Persónuverndar í svokölluðu Mentor máli auk þess sem 

vinnan styður við innleiðingu á væntanlegum breytingum á persónuverndarlögum.  

 

Nánari upplýsingar veitir Telma Halldórsdóttir, telma@samband.is  

 
Kveðja, 

Ingibjörg 

 

 
 

 

Ingibjörg Hinriksdóttir 

tækni- og upplýsingafulltrúi 

Beint innval: 515 4940  

Netfang: ingibjorg.hinriksdottir@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. 

 

 

 

























































BORGARSTJÓRN 16. janúar 2018: Fyrirsprun Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur, 

óháðs borgarfulltrúa, um kaup á íbúðum sem framleigðar eru til velferðarsviðs - 

R18010240

Á síðasti ári heimilaði borgarráð kaup á 33 íbúðum, þ.m.t. gistiheimili, með þeim 

formerkjum að þær yrðu framleigðar til velferðarsviðs. Þessi kaup voru öll 

grundvölluð á samþykkt borgarráðs frá 31. ágúst 2017 þar sem skrifstofu eigna og 

atvinnuþróunar var falið að leita tímabundinna lausna til aukningar á félagslegu 

húsnæði í Reykjavík. Ég óska eftir að lagðir verði fram leigusamningar 

Reykjavíkurborgar og velferðarsviðs um þær íbúðir/húsnæðisúrræði sem keypt 

voru á árinu 2017. Þá er óskað eftir upplýsingum um hvort að leiguverð sé 

ákvarðað með sama hætti á milli aðila (velferðarsviðs og skjólstæðings) eins og 

þegar um er að ræða samninga Félagsbústaða við skjólstæðinga velferðarsviðs og 

hvort að úthlutun íbúðanna fari fram á grundvelli reglna um félagslegar 

leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík sem upphaflega voru 

samþykktar á fundi félagsmálaráðs Reykjavíkurborgar og borgarráðs í febrúar 

2014. Þá óskast upplýst um skiptingu viðhalds- og framkvæmdakostnaðar á milli 

leigusala og leigutaka. Í síðasta lagi þá er það svo að eignirnar eru keyptar með 

þeim formerkjum að um tímabundna aðgerð sé að ræða og þá óska ég eftir 

skriflegri afstöðu borgarstjóra um hversu lengi hann telji að eignarhaldið muni 

vara. 





BORGARSTJÓRN 16. janúar 2018: Fyrirsprun Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur, 

óháðs borgarfulltrúa, um forgangsakreinar strætó - R18010241

Óskað er eftir að tekið verði saman yfirlit yfir hvaða forgangsakreinar strætó hafi 

verið gerðar á þessu kjörtímabili og því síðasta 2010-2014. Þá skal einnig tekið 

fram í yfirlitinu heildstætt hverjar forgangsakreinar strætó eru innan Reykjavíkur 

og hvar og hvenær þær voru teknar í notkun.





 BORGARSTJÓRN 16. janúar 2018: Fyrirspurn Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur, 

óháðs borgarfulltrúa, um íbúðir sem Félagsbústaðir hafa keypt á árinu 2017 - R18010242

Í grunnlýsingu vegna skuldabréfaútboðs Félagsbústaða sem birt var 5. janúar 

2018, segir að félagið hafi keypt á árinu 2017 58 íbúðir og hafi samið um kaup á 

yfir 100 íbúðum sem afhentar verða á árinu 2018-2020. Þá er talið upp að íbúðum 

og búsetuúrræðum hafi fjölgað um 232 íbúðir frá 1.1.2013-30.9.2017. Þá er 

einnig skrifað þar að viðbúið sé að grípa verði til annarra lausna til að stækka 

safnið. Óskað er eftir yfirliti yfir þær 58 íbúðir sem keyptar voru á árinu 2017, 

sem og þær 232 íbúðir sem keyptar hafa verið á ofangreindu 5 ára tímabili. Þá er 

óskað eftir skriflegu svari um til hvaða annarra lausna Félagsbústaðir séu að horfa 

svo að hægt sé að stækka eignasafnið.





 BORGARSTJÓRN 16. janúar 2018: Fyrirsprun Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur, 

óháðs borgarfulltrúa, um kaup umhverfisvænna strætisvagna - R18010244

Samkvæmt fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 12. desember 2017 er samþykkt að 

fara í örútboðsferli um kaup á nýjum strætisvögnum í samræmi við 

fjárhagsáætlun ársins 2018. Óskað er eftir að lögð verði fram staðfesting á hvort 

að tryggt verði að þeir strætisvagnar sem verða keyptir, séu umhverfisvænir, 

þ.e.a.s. vetnisvagnar eða rafvagnar, en keyri ekki á bensíni eða dísel.





 BORGARSTJÓRN 16. janúar 2018: Fyrirsprun Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur, 

óháðs borgarfulltrúa, um viðbrögð stjórnenda við ábendingum ytri endurskoðunar - 

R18010243

Í fundargerð endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar frá 27. nóvember 2017 kemur fram að 

lögð hafi verið fram svör við fyrirspurn endurskoðunarnefndar um viðbrögð stjórnenda við 

ábendingum ytri endurskoðanda í tengslum við endurskoðun. Óskast þessi svör afhent 

borgarfulltrúanum.





Reykjavík, 18. janúar 2018

R17120168

175

Alþingi - nefndasvið

       

Umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um kosningar til sveitarstjórna 

(kosningaaldur), 40. mál. 

Með tölvubréfi, dags. 21. desember 2017, sendi stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis 

Reykjavíkurborg til umsagnar frumvarp til laga um kosningar til sveitarstjórna 

(kosningaaldur), 40. mál. Frumvarpið er endurflutt, var áður 65. mál á 147. þingi og vísar 

Reykjavíkurborg nú til þeirra umsagna sem unnar voru við þá meðferð frumvarpsins þ.e. 

umsögn stjórnkerfis- og lýðræðisráðs Reykjavíkurborgar, Reykjavíkurráðs ungmenna og 

yfirkjörstjórnar Reykjavíkur og óskar eftir því að þær verði lagðar fram að nýju. 

Að auki óskar Reykjavíkurborg eftir því að koma að eftirfarandi athugasemd: Í frumvarpinu 

er gert ráð fyrir að 1. mgr. 2. gr. laganna orðist svo: "Kosningarrétt við kosningar til 

sveitarstjórnar á hver íslenskur ríkisborgari sem náð hefur 16 ára aldri þegar kosning fer fram 

og á lögheimili í sveitarfélaginu." 

Ekki er gert ráð fyrir því að 2. gr. laganna taki breytingum en þar kemur fram að kjörgengur í 

sveitarstjórn er hver sá sem á kosningarrétt í sveitarfélaginu skv. 2. gr., hefur ekki verið 

sviptur lögræði og hefur óflekkað mannorð. Verði frumvarpið samþykkt óbreytt leiðir það því 

til breyttra kjörgengisskilyrða að auki en ekki er að sjá í greinargerð með frumvarpinu að það 

hafi verið ætlunin. Er talið að þetta misræmi þarfnist skýringar og ef ætlunin er að breyta 

kjörgengisskilyrðum að auki, þarfnast frumvarpið bæði lagfæringar og nýs umsagnarferlis.     

  

Jafnframt er góðfúslega bent á að umsagnarbeiðni í málinu virðist hafa verið send  til 

yfirkjörstjórna Reykjavíkurkjördæma norður og suður skv. 13. gr. l. nr. 24/2000 um 

kosningar til Alþingis sem kosin er af Alþingi en samkvæmt 14. gr. laga nr. 5/1998 um 

kosningar til sveitarstjórna er yfirkjörstjórn Reykjavíkur við sveitarstjórnarkosningar kosin á 

fyrsta fundi nýkjörinnar sveitarstjórnar til fjögurra ára í senn. Fyrirliggjandi umsögn stafar 

einmitt frá þeirri yfirkjörstjórn.

F.h. Reykjavíkurborgar

Helga Björk Laxdal

skrifstofustjóri borgarstjórnar

     





From: Hörður J Oddfríðarson [mailto:hordur@iceswim.is]  
Sent: 20. janúar 2018 22:31 
To: Iceswim 
Subject: v/umræðu um kynferðisofbeldi í íþróttum 

 

Vinsamlega framsendið til kjörinna fulltrúa og á embættismenn eftir því sem við á. 

  

Ykkur til upplýsingar. 

  

Sundsamband Íslands hefur opnað Upplýsingagátt á heimasíðu sinni. Við byrjuðum smátt og 

erum búin að bæta í gáttina.  Nú þarf að horfa á hana og benda á ef eitthvað vantar, má betur 

fara o.s.frv. Hlakka til að fá frá ykkur viðbrögð. Það er öllum velkomið að nýta sér þetta efni 

og það sem fram kemur í gáttinni, ef það má verða til þess að við getum staðið betur með 

þolendum ofbeldis.  

  

Hér eru hlekkir á gáttina og á frétt um hana á heimasíðu SSÍ. 

  

http://www.sundsamband.is/utbreidsla/hofum-hatt-/ 

  

http://www.sundsamband.is/frettir/frett/2018/01/20/Upplysingagatt-SSI-hefur-verid-opnud/ 

  

Kveðja 

  

Hörður J. Oddfríðarson 

Formaður SSÍ 
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