
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 19. júlí 2018 - R18070021

Fundargerðir:

R18010032 Fundargerð aðalfundar Faxaflóahafna, 27.6.'18.Send borgarfulltrúum til kynningar.

Annað

R18070034 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
kostnað við einkabílstjóra, dags. 5.7.'18.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til 
umsagnar.

R18070035 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
kostnað við aðkeypta þjónustu sálfræðinga í 
eineltismálum, dags. 5.7.'18.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til 
umsagnar.

R18070036 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
börn undir fátæktarmörkum, dags. 5.7.'18.

Sent velferðarsviði til umsagnar.

R18070076 Fyrirspurn Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks 
Íslands, Miðflokks og Flokks fólksins um 
starfshópa, dags. 5.7.'18

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til 
umsagnar.

R18030183 Framhaldsfyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um kostnað við fundi 
borgarstjóra, dags. 5.7.'18.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til 
umsagnar.

R18010072 Yfirlit innkaupadeildar fyrir júní 2018. Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R18030026 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um deiliskipulag 
Óðinstorgs, dags. 28,6,'18.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

R18070033 Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
gjaldfrjáls frístundaheimili fyrir börn efnaminni 
foreldra, dags. 5.7.'18.

Sent SFS til umsagnar. 

R18070075 Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um úttekt á asbesti í stofnunum borgarinnar, 
dags. 5.7.'18.

Sent Heilbrigðiseftirliti til umsagnar.

R18010060 Auglýsing Saman hópsins, dags. 13.7.'18. Send borgarfulltrúum til kynningar.

R17030115 Erindi Stefáns Benediktssonar varðandi 
Presthús, Kjalarnesi.

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
meðferðar



















BORGARRÁÐ 5. júlí 2018: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um kostnað 
vegna bílstjóra borgarstjóra - R18070034

Hver er árlegur kostnaður þess að borgarstjóri haldi úti einkabílstjóra?



BORGARRÁÐ 5. júlí 2018: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fjölda barna 
undir framfærsluviðmiðum velferðarráðuneytisins - R18070035

Hvað búa mörg börn í Reykjavík undir fátæktarmörkum þ.e.  undir framfærsluviðmiði 
velferðarráðuneytis?



Borgarráð 5.7.'18: Framhaldsfyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
kostnað við opna fundi borgarstjóra - R18030183

Hvað voru margar vinnustundir inntar af hendi af hálfu borgarstarfsmanna bæði varðandi 
undirbúning og framkvæmd við opna fundi borgarstjóra í aðdraganda 
borgarstjórnarkosninga? 



Borgarráð 28.6.'18: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna 
deiliskipulags Óðinstorgs - R18030026

Hver er áætlaður kostnaður við formlega fornleifaskráningu sem 
Minjastofnun nefnir í umsögn sinni um framkvæmdina?



BORGARRÁÐ 5. júlí 2018: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um kostnað 
vegna aðkeyptrar þjónustu sjálfstætt starfandi sálfræðinga vegna eineltismála - 
R18070035

Hver er upphæð aðkeyptrar þjónustu sjálfstætt starfandi sálfræðinga í tengslum við 
forvarnir og úrvinnslu eineltismála síðustu 5 ár?



Borgarráð 5.7.'18: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og 
áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokksins og Flokks fólksins um starfshópa 
- R18070076

Á síðasta kjörtímabili voru að minnsta kosti 350 starfshópar skipaðir hjá Reykjavíkurborg. 1. 
Hvað sitja margir einstaklingar í þessum starfshópum? 2. Hver var launakostnaður 
borgarinnar til þessara aðila? 3. Hversu mikill verktakakostnaður var greiddur til þessara 
aðila? 4. Hversu margir aðilar utan hópanna voru fengir til starfa fyrir hópana? 5. Hvað 
kostaði sú aðkeypta vinna? 











Frá: Helga Guðrún Jónasdóttir <helga@samband.is>  
Sent: föstudagur, 13. júlí 2018 14:20 
Til: GunnarRich@gardabaer.is 
Efni: Til sveitarstjórarmanna - Sumarefni frá Saman- hópnum 
 
Fjölpóstur á öll sveitarfélög 
 
Áframsendum skv. beiðni Saman-hópsins meðfylgjandi skilaboð til frekari úrvinnslu hjá 
sveitarfélaginu. 
Allt kynningarefni má nálgast á vef hópsins: http://www.samanhopurinn.is/kynningarefni 
 
 
Saman_hopurinn_googlebordar-300x250Ágætu sveitastjórnarmenn!  
 
Hvetjum til samveru fjölskyldunnar 
 
Fulltrúar Samanhópsins vilja óska nýjum sveitastjórnarfulltrúum til hamingju með kosningar í 
vor og vænta þess að eiga gott áframhaldandi samstarf í framtíðinni.   
Í  sumar viljum við sem fyrr undirstrika mikilvægi samverunnar fyrir foreldra og unglinga þar 
sem rannsóknir hafa sýnt að samvera fjölskyldunnar sé einn helsti skýringarþátturinn fyrir góðu 
gengi í forvörnum á undanförnum árum.   
Því viljum við að sjálfsögðu viðhalda.  
 
Kannanir hafa sýnt að unglingar og foreldrar vilja eiga fleiri samverustundir saman og er sumarið 
kjörinn tími til þess.  Samvera fjölskyldunnar og mikilvægi þess að foreldrar skapi góðar 
minningar með börnum sínum er megininntakið í auglýsingum SAMAN-hópsins í sumar og 
haust. Reynt er að undirstrika að samvera þurfi ekki endilega að þýða útgjöld, við getum spjallað 
saman, spilað saman, sungið, leikið, hjólað, eldað og farið í göngutúra svo dæmi séu tekin. 
 
SAMAN hópurinn vill hvetja sveitastjórnir til að leggja skilaboðum okkar lið.  
 
Ykkur stendur til boða að fá án endurgjalds nýjar rafrænar auglýsingar og vefborða sumarátaksins 
sem auðveldlega má koma fyrir á t.d. á heimasíðum sveitarfélaga eða til útgáfu og birtingar eins 
og hver vill.  
 
Einnig býður hópurinn ykkur að nýta önnur verkefni  og hugverk SAMAN hópsins. 
Samanhópurinn vill hvetja þau sveitarfélög sem bjóða heim á stórar bæjarhátíðir í sumar að 
hyggja vel að öllu skipulagi er varðar öryggi barna og ungmenna t.d. með því að framfylgja 
aldurstakmörkunum áfengislaga, lögum um útivistartíma barna og taka mið af öðrum 
verndarákvæðum barnaverndarlaga. Þá hvetjum við ykkur til að leggja öðru fremur áherslu 
á  samveru fjölskyldunnar og  að skapa góðar minningar.   Hægt er að nýta veggspjöld 
sumarátaksins og aðlaga með merki bæjarfélags og heiti hátíðar. 
 
Nálgast má ítarlegri upplýsingar um efni á vefslóðinni www.samanhopurinn.is  
 
Talsmenn SAMAN hópsins veita fúslega ráð og koma með ábendingar út frá sjónarhorni 
forvarna  sé þess óskað.  Í hópnum sitja m.a. fulltrúar félagsþjónustu og forvarnafulltrúar 
víðsvegar af landinu,   lögreglu og landlæknis, lýðheilsu, samtökum foreldra, samtökum 
félagsmiðstöðva og ungmennahúsa,  verndara og annarra sem láta sér forvarnir og velferð barna 
og ungmenna og fjölskyldunnar varða.   
 
Gleðilegt sumar!   SAMAN – hópurinn 



Borgarráð 5.7.'18: Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um úttekt á asbesti í 
stofnunum borgarinnar - R18070075

Lagt er til að Heilbrigðiseftirlitið geri úttekt á stöðu asbests í stofnunum borgarinnar 
sérstaklega þó í leik- og grunnskólum Reykjavíkurborgar. 



BORGARRÁÐ 5. júlí 2018: Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um gjaldfrjáls 
frístundaheimili fyrir börn efnaminni foreldra - R18070033

Lagt er til að frístundaheimili fyrir börn foreldra sem eru undir framfærsluviðmiði 
velferðarráðuneytisins verði gjaldfrjáls.

Greinargerð:

Í þeim tilgangi að styðja enn betur við efnaminni fjölskyldur er lagt til að foreldrar sem eru 
undir fátæktarmörkum fái gjaldfrjáls frístundaheimili fyrir börn sín. Efnahagsþrengingar 
foreldra hafa iðulega mikil og alvarleg áhrif á börnin í fjölskyldunni. Sumar fjölskyldur eru 
enn að glíma við fjárhagserfiðleika vegna afleiðinga hrunsins og sjá ekki fyrir sér að geta rétt 
úr kútnum næstu árin ef nokkurn tíman. Fólk sem er með tekjur að upphæð u.þ.b. 250.000 kr. 
á mánuði á þess engan kost að ná endum saman ef húsnæðiskostnaður er einnig innifalinn í 
þeirri upphæð. Skuldir og fjárhagsstaða foreldra mega ekki bitna á börnum. Það er skylda 
okkar sem samfélags að sjá til þess að börnum sé ekki mismunað á grundvelli fjárhagsstöðu 
foreldra þeirra. Börnum sem er mismunað vegna fjárhagsstöðu foreldra samræmist ekki 2. gr. 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður á um jafnræði – banni við mismunun af 
nokkru tagi án tillits til m.a. félagslegra aðstæðna. Börn fátækra foreldra sitja ekki við sama 
borð og börn efnameiri foreldra. Þau fá t.d. ekki sömu tækifæri til tómstunda. Með þessari 
tillögu er verið að freista þess að tryggja að börn efnaminni foreldra missi hvorki pláss á 
frístundaheimilum né verði svikin um tækifæri til að sækja frístundaheimili vegna bágra 
félags- og fjárhagslegra stöðu foreldra. 
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