
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 24. ágúst 2017 - R17080004

Málsnr. Erindi: Afgreiðsla:

Fundargerðir:

R17010024 Fundargerðir stjórnar SSH nr. 445 og 446 Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R17040031 Fundargerð stjórnar Faxaflóahafna nr. 159 Sent borgarfulltrúum til kynningar.

Annað:

R17080063 Erindisbréf um viðburðarstjórn Ráðhúss 

Reykjavíkur, dags. 17.8.'17.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R17080092 Erindi frá Hólmfríði Ben vegna vinninga á 

Skerpluhátíð, dags. 20.8.'17.

Sent upplýsinga- og vefdeild til meðferðar.

R17060148 Bréf velferðarráðuneytis, dags. 15.6.'17, vegna 

tilnefninga í stjórn lánatryggingasjóðs kvenna.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 

til meðferðar.

R17080101 Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 

18.8.'17, varðandi kostnaðarþátttöku 

sveitarfélaga vegna kjaramálavinnu.

Sent fjármálaskrifstofu til meðferðar og 

borgarfulltrúum til kynningar.

R17080076 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Framsóknar og 

flugvallarvina um það hvort Félagsbústaðir hefi 

eftirlit með framleigu. 

Sent Félagsbústöðum hf. til umsagnar.

R17080023 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 

Sjálfstæðisflokksins, Kjartans Magnússonar um 

aðgang að gögnum varðandi ráðningu 

borgarlögmanns.

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 

til umsagnar.

R17080078 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 

Sjálfstæðisflokksins um grjótvegg við 

klambratún.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 

umsagnar.

R16090153 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 

Sjálfstæðisflokksins um kostnað við niðurrif 

Toppstöðvarinnar.

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 

umsagnar.





































BORGARRÁÐ 17. ágúst 2017: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Framsóknar og 

flugvallarvina um eftirlit Félagsbústaða með framleigu - R17080076

Óskað er eftir upplýsingum um hvort að Félagsbústaðir hafi eftirlit með einhverjum hætti 
með því hvort að íbúðir í þeirra eigu séu framleigðar út til ferðamanna eins og t.d. á Airbnb 
eða öðrum sambærilegum síðum.  Sé svarið jákvætt þá er óskað eftir upplýsingum um 
hvernig því eftirliti sé háttað, hver hafi verið niðurstaða þess og hverjar afleiðingar það séu 
fyrir leigutaka verði hann uppvís að framleigu.





BORGARRÁÐ 17. ágúst 2017: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 

Kjartan Magnússonar um aðgang að gögnum um ráðningu borgarlögmanns R17080023

Undirritaður óskar eftir því að fá fullan aðgang að öllum gögnum varðandi ráðningu 
borgarlögmanns. 





BORGARRÁÐ 17. ágúst 2017: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 

grjótvegg við miklubraut - R17080078

Óskað er eftir greinargerð með upplýsingum um grjótvegg, sem settur hefur verið upp við 
Miklubraut meðfram Klambratúni. Spurt er: Hver er tilgangurinn með grjótveggnum? Stenst 
grjótveggurinn evrópska umferðaröryggisstaðla? Hver er kostnaðurinn við vegginn?





BORGARRÁÐ 17. ágúst 2017: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 

kostnða veið niðurrif Toppstöðavarinnar - R16090153

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óska eftir upplýsingum um hver kostnaður við 
niðurrif Toppstöðvarinnar getur orðið ef áhugasamir samstarfsaðilar fást ekki að 
húsinu.
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