
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 8. febrúar 2018 - R18010087

Fundargerðir:

Annað:

R18010263 Erindi Rúnars Lárussonar, dags. 19. janúar 
2018, varðandi endurupptöku á 
skaðabótakröfu vegna málaferla OR.

Sent skrifstofu borgarstjórnar til umsagnar.

R17080085 Bréf umhverfis- og skipulagsráðs frá 23. janúar 
2018, til Samtaka sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu varðandi afgreiðslu 
Reykjavíkurborgar á verklýsingu vegna 
breytinga á svæðisskipulagi 
höfuðborgarsvæðisins 2040 sem felst í breyttri 
afmörkun vaxtamarka á Álfsnesi.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R18010355 Tillögu til þingsályktunar um fjármálastefnu  
fyrir árin 2018-2022,  2. mál.

Sent fjármálaskrifstofu til umsagnar.

R18010356 Erindi samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 25. janúar 
2018, um að teknir verði til skoðunar 
samningar um samstarf sveitarfélaga sem í 
gildi eru.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 
til meðferðar.

R17010082 Yfirlit innkaupadeildar, dags. 5. janúar 2018, 
yfir verkefni innkaupadeildar í desember 2017.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R18020013 Erindi um að opið sé fyrir umsóknir í 
ungmennaráð Heimsmarkmiða Sameinuðu 
þjóðanna

Sent Reykjavíkurráði ungmenna til 
kynningar.

R18020050 9. mál frá nefndasviði alþingis tillögu til 

þingsályktunar um skilyrðislausa 

grunnframfærsla (borgaralaun)

Send fjármálaskrifstofu til umsagnar.

R18020054 Styrkbeiðni kennara við Melaskóla, dags. 7. 
febrúar 2018, vegna verkefnisins, Samtal um 
list hönnun og arkitektúr.

Sent skóla- og frístundasviði til meðferðar.

R17120041  Viljayfirlýsing um aðgerðir gegn einelti, 
kynferðislegi áreitni, kynbundinni áreitni og 
ofbeldi á vinnustöðum og bókun stjórnar 
sambandsins.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R18010042 Erindi sambands íslenskra sveitarfélaga um 
upplýsingafund um málefni barna 9. febrúar.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R18020049 Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, 
óháðs borgarfulltrúa, um kostnað við 
þrengingu gatna, hjólreiðastíga og 
forgangsakreina Strætó , dags. 6.2.2018.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

R18020049 Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, 
óháðs borgarfulltrúa, um aðgerðaáætlun 
215/202 um framtíði úrgangsmála, dags. 
6.2.2018.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

R18020049 Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, 
óháðs borgarfulltrúa, um hvort 
kostnaðaráætlun hafi verið gerð um 
sameiningu fjármálaskrifstofa fyrirtækja 
Reykjavíkurborgar, dags. 6.2.2018.

Sent fjármálaskrifstofu til umsagnar.

R18020049 Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, 
óháðs borgarfulltrúa, um kostnað við aðgerðir 
til að manna störf á skóla- og frístundasviði, 

Sent skóla- og frístundasviði til umsagnar.



dags. 6.2.2018.

R18020049 Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, 
óháðs borgarfulltrúa, um kostnað vegna 
rekstur gistiskýlis fyrir húsnæðislausa karla , 
dags. 6.2.2018.

Sent velferðarsviði til umsagnar.

R18020049 Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, 
óháðs borgarfulltrúa, um auglýsingakostnað 
Reykjavíkurborgar 2015-2017, dags. 6.2.2018.

Sent fjármálaskrifstofu til umsagnar.

R18020049 Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, 
óháðs borgarfulltrúa, varðandi kostnað við 
hönnun og uppbyggingu í Úlfarsárdal , dags. 
6.2.2018.

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
umsagnar.

R18020049 Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, 
óháðs borgarfulltrúa,  um hvaða 
lögmannstofur Reykjavíkurborg átti viðskipti 
við 215/2017 og upphæð greiðslna til þeirra, 
dags. 6.2.2018

Sent fjármálaskrifstofu til umsagnar.











 
 
 
  Frá: Sigrún Helga Sigurjónsdóttir 
  Dags: 26.1.2018 11:15:24 
  Til:  
  Efni: Til umsagnar 2. mál frá nefndasviði Alþingis 
--------------------------------------------------------- 
 
26. janúar 2018 
Frá nefndasviði Alþingis. 
  
Ágæti viðtakandi. 
Fjárlaganefnd Alþingis sendir yður til umsagnar tillögu til þingsályktunar um fjármálastefnu fyrir árin 2018-
2022,  2. mál. 
  
Þess er óskað að undirrituð umsögn berist eigi síðar en  12. febrúar á netfangið nefndasvid@althingi.is 
  
Ef engar athugasemdir eru þarf ekki að senda sérstaka tilkynningu þess efnis.  
Þingskjalið er hægt að sækja á vef Alþingis: http://www.althingi.is/altext/148/s/0002.html 
  
Vakin er athygli á því að nefndastarf fastanefnda Alþingis er rafrænt. Óskað er eftir að umsagnir og erindi 
verði send á rafrænu formi. 
  
Bent skal á að umsagnir og gögn um málið birtast á vef Alþingis undir fyrirsögninni Innsend erindi á síðu 
viðkomandi þingmáls. 
Leiðbeiningar um ritun umsagna er að finna á vef Alþingis á slóðinni 
www.althingi.is/vefur/nefndaumsagnir.html 
  
Kveðja,  
Sigrún Helga Sigurjónsdóttir 
ritari nefndasviðs Alþingis 
  
  
 













 
From: Ingibjörg Hinriksdóttir [mailto:ingibjorg.hinriksdottir@samband.is]  
Sent: 1. febrúar 2018 11:15 
To: Ingibjörg Hinriksdóttir 
Subject: Opið fyrir umsóknir í ungmennaráð Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 
 
 Góðan dag, 
 
Meðfylgjandi auglýsing er áframsend að beiðni forsætisráðuneytisins. Leitað er að áhugasömu 
ungu fólki til að taka sæti í ungmennaráði heimsmarkmiða sameinuðu þjóðanna (SDG – 
Sustainable Development Goals). Ungmennaráðið hefur það skemmtilega hlutverk að kynna 
sjálfbæra þróun fyrir jafnöldrum sínum og vera ríkisstjórninni til ráðgjafar um hvernig ná megi 
sem best heimsmarkmiðum um sjálfbæra þróun. Ferðakostnaður vegna funda verður greiddur. 
 
  
Vinsamlega komið meðfylgjandi áfram til þeirra sem málið varðar. 
 
  
Kv. Helga Guðrún, samskiptastjóri  
 
----------------------------------------- 
 
 
From: Ásta Bjarnadóttir [mailto:asta.bjarnadottir@for.is]  
Sent: miðvikudagur, 31. janúar 2018 18:43 
Subject: Opið fyrir umsóknir í ungmennaráð Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 
 
 Kæri viðtakandi  
 
Forsætisráðuneytið leitar að 13 til 18 ára ungmennum í ungmennaráð Heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna. Meðfylgjandi er auglýsing með nánari upplýsingum. Opið verður fyrir 
umsóknir til og með 16. febrúar nk.  
Vinsamlegast komið auglýsingunni áleiðis til ungmenna og annarra viðeigandi aðila ásamt því að 
deila henni á ykkar miðlum.  
 
Með kærri kveðju,  
Ásta  
 Ásta Bjarnadóttir, sérfræðingur / Specialist 

Forsætisráðuneyti / Prime Minister's Office  
Skrifstofa stefnumála/ Department of Policy 
Coordination  
Stjórnarráðshúsinu, 101 Reykjavík, Iceland  
Sími/Tel: +(354) 545 8400  
forsaetisraduneyti.is / pmo.is - 
Fyrirvari/Disclaimer  
 

 





VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í 
AÐ BÆTA HEIMINN?

Við leitum að 12 ungmennum, 13 til 18 ára, í Ungmennaráð 
Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna á Íslandi.

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra

Gætir þú verið eitt þeirra? 
Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna hafa sett 
sér markmið um sjálfbæra þróun, 
Heimsmarkmiðin. Það er mikilvægt að rödd 
ungmenna heyrist um framkvæmd þeirra. 

Ungmennaráð Heimsmarkmiðanna mun 
fræðast um markmiðin, kynna sjálfbæra 
þróun fyrir jafnöldrum sínum og funda með 
ríkisstjórninni um hvernig sé best að ná 
markmiðunum. 

Þú finnur frekari upplýsingar og 
umsóknareyðublað á stjornarradid.is/
umsokn. Umsóknarfrestur er til og með 16. 
febrúar 2018.
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From: Sigrún Helga Sigurjónsdóttir <sigrunhelga@althingi.is> 

Date: 2 February 2018 at 16:28:31 GMT 

To: Undisclosed recipients:; 

Subject: Til umsagnar 9. mál frá nefndasviði Alþingis 

2. febrúar 2018 
Frá nefndasviði Alþingis. 
  
Ágæti viðtakandi. 
Velferðarnefnd Alþingis sendir yður til umsagnar tillögu til þingsályktunar um 
skilyrðislausa grunnframfærsla (borgaralaun), 9. mál. 
  
Þess er óskað að undirrituð umsögn berist eigi síðar en  2. mars á netfangið 
nefndasvid@althingi.is 
  
Ef engar athugasemdir eru þarf ekki að senda sérstaka tilkynningu þess efnis.  
Þingskjalið er hægt að sækja á vef Alþingis: 
http://www.althingi.is/altext/148/s/0009.html 
  
Vakin er athygli á því að nefndastarf fastanefnda Alþingis er rafrænt. Óskað er 
eftir að umsagnir og erindi verði send á rafrænu formi. 
  
Bent skal á að umsagnir og gögn um málið birtast á vef Alþingis undir 
fyrirsögninni Innsend erindi á síðu viðkomandi þingmáls. 
Leiðbeiningar um ritun umsagna er að finna á vef Alþingis á slóðinni 
www.althingi.is/vefur/nefndaumsagnir.html 
  
Kveðja,  
Sigrún Helga Sigurjónsdóttir 
ritari nefndasviðs Alþingis 

 





















BORGARSTJÓRN 6.2.2018: Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, óháðs 

borgarfulltrúa, um kostnað við þrengingu gatna, hjólreiðastíga og forgangsakreina 

Strætó R18020049

Óskað er eftir að tekið verði saman sundurliðaður heildarkostnaður sem 
Reykjavíkurborg hefur lagt í vegna a) þrengingu gatna b) hjólreiðarstíga og c) 
forgangsakreina Strætó innan Reykjavíkur, annars vegar á þessu kjörtímabili og 
hins vegar á árunum 2010-2014. 





BORGARSTJÓRN 6.2.2018: Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, óháðs 

borgarfulltrúa, um aðgerðaáætlun 2015-2020 um framtíð úrgangsmála R18020049

Í aðgerðaráætlun 2015-2020 um framtíð úrgangsmála í Reykjavík, kemur fram að 
söfnun á gler- og steinefni eigi að hefjast á grenndarstöðvum 2015-2016. Óskað er 
eftir upplýsingum um hvar þær grenndarstöðvar eru staðsettar sem taka á móti 
ofangreindu. 





BORGARSTJÓRN 6.2.2018: Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, óháðs 

borgarfulltrúa, um hvort kostnaðaráætlun hafi verið gerð um sameiningu fyrirtækja 

Reykjavíkurborgar R18020049

Óskað er eftir upplýsingum um hvort að fram hafi farið kostnaðar- og 
hagkvæmnisathugun á því að sameina fjármálaskrifstofur fyrirtækja 
Reykjavíkurborgar, eins og Malbikunarstöðvarinnar Höfða, Faxaflóahafna, 
Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins, Strætó og Sorpu. Ef svo er þá óskast lögð fram 
þau gögn og skýrslur er það mál varða. 





BORGARSTJÓRN 6.2.2018: Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, óháðs 

borgarfulltrúa, um kostnað við aðgerðir til að manna störf á skóla- og 

frístundasviði R18020049

Í borgarráði 1. febrúar 2018 var lögð fram samantekt á aðgerðum sem miða að því að 
manna störf á skóla- og frístundasviði, dags. 29. janúar 2018. Um er að ræða 
ítarlegt skjal þar sem margra leiða hefur verið leitað. Óskað er eftir upplýsingum 
hvort að tekið hafi verið saman hver kostnaðurinn hafi verið við alla þá 14 liði sem 
þar eru nefndir. Hefur verið tekið saman tímafjöldi embættismanna sem að 
verkefninu hafa komið? Hver var heildarkostnaðurinn við lið 1.8, jólagjafir? Hver 
var kostnaðurinn við nr. 2.2, nýtt útlit og nálgun í auglýsingu? Var keypt 
utanaðkomandi þjónusta auglýsinga- eða hönnunarstofu og þá hverrar og fyrir 
hvaða fjárhæð? 2.3. Við hvaða birtingarráðgjafa var gert samkomulag og hver var 
kostnaðurinn við hann? Hver var kostnaður við lið 2.7, þjónustu Capacent? Hver 
var kostnaðurinn við lið 2.12 um samning um dansverkefni? 





BORGARSTJÓRN 6.2.2018: Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, óháðs 

borgarfulltrúa, um kostnað vegna rekstur gistiskýlis fyrir húsnæðislausa karla 

R18020049

Á árinu 2015 samþykkti meirihlutinn í borgarstjórn að velferðarsvið tæki yfir 
rekstur gistiskýlis fyrir húsnæðislausa karla sem hafði verið í höndum 
góðgerðarsamtaka áður í stað þess að ganga að framkomnum tilboðum 
Hjálpræðishersins og Samhjálpar um reksturinn. Nú er óskað eftir að tekið verði 
saman rekstrarkostnaður sem fallið hefur á Reykjavíkurborg frá því að hún tók við 
rekstrinum, bæði með og án innri leigu. Óskað er eftir sundurliðun á 
rekstrarkostnaði, innri leigu, launakostnaði, aðföngum/rekstri og síðan annað ef 
haldið er utan um kostnaðarþættina í bókhaldskerfinu með þeim hætti.





BORGARSTJÓRN 6.2.2018: Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, óháðs 

borgarfulltrúa, um auglýsingakostnað Reykjavíkurborgar 2015-2017 R18020049

Óskað er eftir sundurliðuðum upplýsingum um auglýsingakostnað 
Reykjavíkurborgar, eftir því í hvaða miðlum er og hefur verið auglýst vegna ársins 
2015, 2016 og 2017. Þá er óskað eftir sundurliðuðum kostnaði við birtingarhús eða 
birtingarráðgjafa og hversu mikið sé greitt í “kostaðar” auglýsingar á 
samfélagsmiðlum. Einnig óskast upplýst hvort að borgin hafi á þessu tímabili gert 
sérstaka auglýsinga eða kostunar samninga við fjölmiðla.





BORGARSTJÓRN 6.2.2018: Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, óháðs 

borgarfulltrúa, varðandi kostnað við hönnun og uppbyggingu í Úlfarsárdal R18020049

Óskað er eftir að tekið verið saman og lagt fram stöðuskjal og kostnaðarskjal 
varðandi hönnun mannvirkja og uppbyggingu á samþættum leik- og grunnskóla 
með aðstöðu fyrir frístunda- og félagsstarf, menningarstöð, bókasafn, sundlaug og 
íþróttaaðstöðu Fram í Úlfarsárdal. Skal sérstaklega sett fram hver staðan er miðað 
við upphaflegar áætlanir og borgarfulltrúar upplýstir um hvort að breytingar séu 
fyrirsjáanlegar á ákveðnum verk- eða kostnaðarþáttum. 





BORGARSTJÓRN 6.2.2018: Fyrirspurn Sveinbjargar B. Sveinbjörnsdóttur, óháðs 

borgarfulltrúa, um hvaða lögmannstofur Reykjavíkurborg átti viðskipti við 2015-2017 og 

upphæð greiðslna til þeirra R18020049

Óskað er eftir upplýsingum um hvaða lögmannsskrifstofur Reykjavíkurborg hefur 
átt viðskipti við síðastliðin þrjú ár, 2015, 2016 og 2017 og sundurliðun óskast á 
fjárhæðum sem greiddar hafa verið til þeirra.
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