
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 6. september 2018 - R18090011

Fundargerðir:

Annað

R17060151 Skýrsla Nýsköpunarmiðstöðvar um svifryk, 
dags. 7.5.'18.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R18080042 Bréf ÍTR, dags. 10.8.'18, vegna tjaldstæðisins í 
Laugardal.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R16060113 Tilkynning Þjóðskrár um fasteignamat 2019. Sent fjármálaskrifstofu til meðferðar.

R18090013 Bréf mennta- og menningarmálaráðherra, dags. 
22.8.'18, varðandi aðgerðir gegn kynferðislegri 
áreitni í íþrótta- og æskulýðsstarfi.

Sent íþrótta- og tómstundasviði, skóla- og 
frístundasviði, mannréttindaskrifstofu og 
mannauðsdeild til meðferðar.

R17080183 Erindi Secret Solstice, dags. 31.8.'18 Sent íþrótta- og tómstundasviði til meðferðar.

R18090022 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks 
Íslands um viðbrögð vegna útgjalda vegna 
langtímaveikinda, 6.9.'18.

Sent mannauðsdeild til umsagnar.

R18090023 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
biðtíma leik- og grunnskólabarna eftir 
sálfræðiþjónustu, 6.9.'18.

Sent velferðarsviði til umsagnar.

R18080164 Erindi Veitna, dags. 23.8..'18, varðandi lokun 
vega í Heiðmörk.

Sent skipulags- og samgönguráði til 
meðferðar.

R18080196 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
hreyfingu á íbúðum hjá Félagsbústöðum, 
30.8.'18.

Sent Félagsbústöðum til umsagnar.

R18080195 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
þjónustu við börn með tal- og málþroskavanda.

Sent skóla- og frístundasviði til umsagnar.

R18080193 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
slagorðaherferð Strætó, 30.8.'18

Sent Strætó til umsagnar.

R18080193 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
kostnað við slagorða á Strætó, 30.8.'18

Sent Strætó til umsagnar.

R18080193 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
kostnað við að heilmerkja strætisvagn, 30.8.'18.

Sent Strætó til umsagnar.

R18080193 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
um hvers vegna var hætt að selja auglýsingar á 
strætisvagna, 30.8.'18

Sent Strætó til umsagnar.

R18080193 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um
kostnað við merkingar strætisvagna 30.8.'18.

Sent Strætó til umsagnar.

R18080193 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
um heildartekjur vegna sölu auglýsinga á 
strætisvögnum, 30.8.'18.

Sent Strætó til umsagnar.

R18080193 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
hvenær var ákveðið að hætta að selja 
auglýsingar á strætisvagna, 30.8.'18.

Sent Strætó til umsagnar.

R18080192 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
ráðningaferli við ráðningu skrifstofustjóra 
eigna og atvinnuþróunar, 30.8'18.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til 
umsagnar.

R18080192 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
skrifstofustjóra eigna og atvinnuþróunar, 
30.8.'18.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til 
umsagnar.

R18080190 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
uppbyggingaráform, 30.8.'18.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til 
umsagnar.

R18080189 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um Sent umhverfis- og skipulagssviði til 



kostnað við þrengingu Hofsvallagötu, 30.8.'18. umsagnar.

R18080188 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
kostnað við þrengingu Grensásvegar, 30.8.'18.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

R18080187 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
þrengingu Borgartúns, 30.8.'18.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

R18080186 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
kostnað við framkvæmdir við Birkimel, 
30.8.'18.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

R18010361 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um kostnað við 
upplýsingatækni hjá borginni, 30.8.'18.

Sent skrifstofu þjónustu og reksturs og 
skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til 
umsagnar.

R17080091 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
kostnað vegna bragga í Nauthólsvík, 6.9.'18.

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
umsagnar.





























































Borgarráð 6.9.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um viðbrögð 
vegna útgjalda vegna langtímaveikinda R18090022

Í árshlutareikningi Reykjavíkurborgar fyrir janúar-júní 2018 kemur fram að útgjöld vegna 
langtímaveikinda hafi numið alls um 357 m.kr í grunnskólum, leikskólum og frístund og að 
gjaldfærð langtímaforföll í grunnskólum og leikskólum séu samtals 62 m.kr. umfram 
fjárheimildir á tímabilinu, sem bendir til þess að vandinn sé meira en gert var ráð fyrir. Þetta 
sýnir fram á að vandinn er augljóslega meiri en borgin gerir ráð fyrir.  Draga má þá ályktun að 
mikið álag sé á starfsfólkinu í þessum störfum og geta langtímaforföll m.a. átt sér stað vegna 
útkeyrslu og kulnunar í starfi. Hafa ástæður þessara langtímaveikinda verið kannaðar? Er 
mögulega eitthvað í starfsumhverfi sem ýtir undir þessi langtímaveikindi? Hvernig hyggst 
borgin bregðast við þessum miklum langtímaveikindum starfsfólks síns? Hver hafa útgjöld 
verið vegna langtímaveikinda á þessum starfsviðum síðustu tíu ár? Hefur aukning átt sér stað 
í langtímaveikindum starfsfólks á þessum starfssviðum síðustu tíu árin?



Borgarráð 
6. september 2018 
 
Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um biðtíma leik- og grunnskólabarna eftir 
sálfræðiþjónustu 
 
Hversu langur biðtími er eftir eftirfarandi sálfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum 
Reykjavíkurborgar? 
 

1. Viðtali við sálfræðing t.d. vegna kvíða, þunglyndis, félagslegra vandamála, eineltis 
og/eða almenna ráðgjöf? 

2. Greiningu í forgang 2 og 3 samkvæmt stigskiptingu tilvísana sem berast 
þjónustumiðstöðvum en sú greining felur í sér fyrirlögn WISC greindarprófs 
(Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC)), og annarra kvarða eftir atvikum í 
þeim tilfellum þegar grunur leikur á um þroskafrávik, sértæka námsörðugleika, ADHD 
eða aðrar raskanir? (Nánar um stigskiptingu til skýringar: Forgangur 2 er grunur um 
alvarleg þroskafrávik. Forgangur 3 er vægari raskanir, s.s. ADHD, sértækir 
námsörðugleikar og þess háttar þar sem skilað er álitsgerð sem inniheldur það 
samkomulag sem sálfræðingur, skóli og foreldrar hafa ákveðið.) 

3. Skólamál s.s. beiðni um að sálfræðingur komi inn í bekk/bekki með fræðslu um einelti 
eða önnur sálfræði- tilfinninga- og/eðafélagstengd málefni 
 

Óskað er eftir því að nákvæmlega þessum spurningum verði svarað og að svörin verði 
sundurliðuð eftir þjónustumiðstöðvum/hverfum. 



































BORGARRÁÐ 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hreyfingu á 
íbúðum hjá Félagsbústöðum R 18080196

a)Hversu margar íbúðir losnuðu hjá Félagsbúðstöðum á síðasta ári? b) Hver er ástæðan fyrir 
því að þær losna. c)Hversu langur tími líður að meðaltali frá því að íbúð losnar og þar til að 
hún er leigð út aftur? d)Hve margar íbúðir eru lausar núna (ágúst/september) hjá 
Félagsbústöðum e) Hvenær fara þær íbúðir sem eru lausar núna í útleigu? 



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um þjónustu við börn 
með tal- og málþroskavanda R18080195

Hver er núverandi staða í Reykjavík er varðar þjónustu við börn með tal- og málþroskavanda? 
Hvað mörg börn eru á biðlista eftir þjónustu talmeinafræðings í leikskólum borgarinnar? 
Hvað mörg börn eru á biðlista eftir þjónustu talmeinafræðings í grunnskólum? 



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um hugmyndasmið að 
slagorðaherferð R18080193

Hver er hugmyndasmiðurinn að slagorðaherferðinni sem er núna í gangi á vögnum og vissu 
fulltrúar Seltjarnarneskaupstaðar, Kópavogsbæjar, Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Álftaness og 
Mosfellsbæjar í stjórn Strætó bs. af þessari herferð? 



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um kostnað við 
slagorðamerkingar strætisvagna - R18080193

Hvað kostar að slagorðamerkja einn strætisvagn?



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um kostnað við að 
heilmerkja strætisvagna R18080193

Hvað kostar að heilmerkja einn strætisvagn eins og t.d. gullvagninn? 



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um hvers vegna var hætt 
að selja auglýsingar á strætisvagna - R18080193

Hver voru rökin fyrir því að hætta að selja auglýsingar á vagnana en halda áfram að selja 
auglýsingar á strætóskýli? 



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um kostnað við merkingar 
strætisvagna - R18080193

Hver er kostnaður fyrirtækisins á ári að merkja vagnana eftir að ákveðið var að hætta að selja 
auglýsingar? 



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um heildartekjur vegna 
sölu auglýsinga á strætisvögnum - R18080193

Hverjar voru heildartekjur á ári, síðustu 5 ár sem auglýsingar voru seldar á strætisvagna? 



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um hvenær ákveðið að 
hætta að selja auglýsingar á strætisvagna - R18080193

Hvenær var ákveðið að hætta að selja auglýsingar á strætisvagna?



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um ráðningaferli við 
ráðningu skrifstofustjóra eigna og atvinnuþróunar - R18080192

Hvernig var ráðningarferli háttað við ráðningu skrifstofustjóra skrifstofu eigna og 
atvinnuþróunar? 



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um skrifstofustjóra 
skrifstofu eigna og atvinnuþróunar - R18080192

Reykjavíkurborg réð nýjan skrifstofustjóra yfir skrifstofu eigna og atvinnuþróunar, sem fer 
með málefni eignasjóðs Reykjavíkurborgar og vinnur að verkefnum á sviði atvinnuþróunar og 
uppbyggingar atvinnu og íbúðarhúsnæðis í borginni í byrjun júní sl. Hann hefur enn ekki 
hafið störf, hver er ástæða þess og hvenær er ætlunin að hann hefji störf? 



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um uppbyggingaáform - 
R18080190

Á fundi með borgarstóra hinn 14. október 2016 og í framhaldinu birtist fréttatilkynning á vef 
Reykjavíkurborgar, (sjá: 
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frettir/dagur_b_eggertsson_uppbyggin
g_i_reykjavik_14okt2016.pdf voru kynnt uppbyggingaráform í Reykjavík) um stórkostleg 
uppbyggingaráform íbúðarhúsnæðis í Reykjavík. Þar kom fram að um 5.500 íbúðir væru í 
samþykktu deiliskipulagi, um 4.000 í skipulagsferli og 8.000 íbúðir í þróun. Hvað líður 
þessum áformum



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um kostnað við breytingu 
á Hofsvallagötu - R18080189

Hver var heildarkostnaður við þrengingu og breytingar Hofsvallagötu?



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um kostnað við breytingar 
á Grensásvegi - R18080188

Hver var heildarkostnaður við þrengingu og breytingar á Grensásvegi?



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um breytingar á 
Borgartúni - R18080187

Hver var heildarkostnaðurinn við þrengingu og breytingar í Borgartúni?



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um kostnað við 
framkvæmdir við Birkimel - R18080186

Hver er heildarkostnaðurinn við framkvæmdir við Birkimel? 



Borgarráð 30.8.'18: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um kostnað við 
upplýsingatækni hjá borginni - R18010361

a) Hver er heildarkostnaður við upplýsingatækni hjá borginni? b) Hvernig skiptist sá 
kostnaður milli aðkeyptrar þjónustu og innri kostnaðar? c) Hvernig er þessi kostnaður í 
samanburði við almennan markað? 



Borgarráð 6.9.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins vegna bragga - 
R17080091

Óskað er eftir upplýsingum um umframkostnað vegna bragga að Nauthólsvegi 100.
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