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Viðaukar við fjárhagsáætlun 2017

1. Viðauki vegna bráðaviðgerða á útilistaverkum í eigu Reykjavíkurborgar
Lagt er til að fjárheimildir til menningar- og ferðamálasviðs (MOF) hækki um 15.700 þkr vegna 
bráðaviðgerða á útilistaverkum í eigu Reykjavíkurborgar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af 
kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað 03300, vekefni 03485, verkþátt 
033560.

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu 
Reykjavíkurborgar árið 2017. 

Greinargerð:
Á fundi borgarráðs þann 29. júní, liður 28, var samþykkt tillaga borgarstjóra dags. 26. júní 
2017 um bráðaviðgerðir á útilistaverkum í eigu Reykjavíkurborgar. Greinargerð fylgir 
tillögunni R17060178.

2. Viðauki vegna Spennistöðvarinnar, félags- og menningarmiðstöðvarinnar
Lagt er til að fjárheimildir til skóla- og frístundasviðs (SFS) hækki um 1.700 þkr vegna viðbótar 
rekstrarkostnaðar Spennistöðvarinnar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 
09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað I3054.



Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu 
Reykjavíkurborgar árið 2017. 

Greinargerð:
Á fundi borgarráðs þann 7. september, liður 26, var samþykkt tillaga borgarstjóra dags. 5. 
september 2017 um Spennistöðina, félags- og menningarmiðstöð. Greinargerð fylgir 
tillögunni R17020159.

3. Viðauki vegna kostnaðaráhrifa kjarasamninga á einkarekna leikskóla
Lagt er til að fjárheimildir til skóla- og frístundarsviðs (SFS) hækki um 124.643 þkr. vegna 
kjarabreytinga hjá sjálfstætt starfandi leikskólum. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af 
kostnaðarstað 09126, Launa- og starfsmannakostnaður og færist á kostnaðarstað D601.

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu 
Reykjavíkurborgar árið 2017. 

4. Viðauki vegna kostnaðaráhrifa kjarasamninga vegna skólastjórnenda 
Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs (SFS) hækki um 27.598 þkr. vegna 
afleiddra kostnaðaráhrifa kjarasamnings við Skólastjórafélag Íslands. Kostnaðaraukinn verði 
fjármagnaður af kostnaðarstað 09126, Launa- og starfsmannakostnaður og færist á viðeigandi 
kostnaðarstaði hjá sviðinu.

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu 
Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð: 
Vísað er í fundargerð fundar samstarfsnefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands vegna Skólastjórafélags Íslands sem haldinn var föstudaginn 17. 
mars 2017 um breytingar á kjörum viðkomandi stéttarfélags.
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