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Sæl

Vísað er í tölvupóst frá skrifstofu borgarstjórnar, dags. 7. desember 2020, þar sem tillaga 
borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að innri endurskoðun rannsaki eftirlitsaðila vegna 
brunans á Bræðraborgarstíg er send skipulags- og samgönguráði til meðferðar. Í 
tölvupóstinum láðist einnig að senda umsögn innri endurskoðunar um tillöguna. Hún sendist 
hér með hjálögð.
 
Kveðja, 

Ívar Vincent Smárason 
Skrifstofa borgarstjórnar 
Ráðhús Reykjavíkur 
s. 411 4703 
Ivar.Vincent.Smarason@reykjavik.is 
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Sæl 

Meðfylgjandi tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að innri endurskoðun 
rannsaki eftirlitsaðila vegna brunans á Bræðraborgarstíg er send skipulags- og samgönguráði 
til meðferðar. Í samræmi við breytt verklag við fundi borgarráðs er tillagan nú á forræði 
skipulags- og samgönguráðs og leggja skal hana fram á þeim vettvangi til afgreiðslu. 
Ekki þarf að upplýsa borgarráð um frekari vinnslu málsins. 

Kveðja 
Ólöf Magnúsdóttir 
Skrifstofa borgarstjórnar 
Ráðhús Reykjavíkur 
s. 411 4703 
olof.magnusdottir@reykjavik.is  
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Lagt er til að innri endurskoðun verði falið að fara yfir afskipti eftirlitsaðila 
Reykjavíkurborgar, þ.m.t. heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar, byggingarfulltrúa í 
Reykjavík og SHS vegna Bræðraborgarstígs 1 og koma með ábendingar til úrbóta.  
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Umsögn um tillögu borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að Innri endurskoðun 
rannsaki eftirlitsaðila vegna bruna á Bræðraborgarstíg - R20060261

Á fundi borgarráðs þann 2. júlí 2020 var lögð fram svohljóðandi tillaga borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins: 

Lagt er til að innri endurskoðun verði falið að fara yfir afskipti eftirlitsaðila Reykjavíkurborgar, 
þ.m.t. heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar, byggingarfulltrúa í Reykjavík og SHS vegna 
Bræðraborgarstígs 1 og koma með ábendingar til úrbóta. 

Tillögunni var vísað til umsagnar Innri endurskoðunar með bréfi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 13. 
ágúst 2020. 

Umsögn:

Um er að ræða húsnæði að Bræðraborgarstíg 1 sem var í útleigu til fjölda erlendra verkamanna og 
voru 73 einstaklingar skráðir með lögheimili í húsinu. Þegar tímalína vegna hússins er skoðuð út frá 
umfjöllun í fjölmiðlum, innan borgarkerfisins og af hálfu eftirlitsaðila, kemur fram að ítrekað hefur 
verið fjallað um húsið og óhæfi þess sem mannabústaðar, m.a. vegna myglu og brunahættu, um 
nokkurra ára skeið. 

Í fjölmiðlum kemur fram að ítrekað hafi verið kvartað við heilbrigðisfulltrúa, byggingarfulltrúa og 
Reykjavíkurborg vegna hússins, allt frá árinu 2015. Við fyrstu sýn virðist vera sem eftirlitsaðilar telji 
sig skorta heimildir til að ganga eftir málum; heilbrigðiseftirlitið kveðst þurfa að fá kvörtun frá 
núverandi leigjanda (íbúa) til þess að þau geti komið inn og byggingarfulltrúi hefur komið á framfæri 
athugasemdum við eiganda án þess að brugðist hafi verið við. 

Íbúi við Vesturgötu, sem jafnframt er arkitekt, sendi byggingarfulltrúa bréf í apríl 2019. Í bréfinu 
komu fram alvarlegar athugasemdir um ástand hússins, brunahættu og skort á flóttaleiðum komi til 
eldsvoða. 

Bent er á alvarleika máls ef eftirlitsaðilar hafa fengið ítrekaðar viðvaranir og ábendingar af hálfu 
eftirlitsaðila og almennra borgara og ekki brugðist við með viðeigandi hætti. Raungerist sú áhætta sem 
í ábendingu felst með óafturkræfum afleiðingum, bætist við ákall um að eftirlitsaðilar axli ábyrgð, auk 
mikils orðsporsskaða sem getur reynst erfitt að vinda ofan af.  

Svo virðist sem umræða um úrræðaleysi vegna skorts á heimildum, vöntun á samræmdum 
viðbrögðum og verklagi við meðhöndlun ábendinga sem fjalla um öryggi íbúa og hættulega 
búsetustaði sé til staðar innan borgarkerfisins. 

Boðaðar hafa verið rannsóknir á málinu, bæði sjálfstæð rannsókn á vegum Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnunar (HMS) og einnig eru í gangi rannsóknir hjá lögreglu og slökkviliði. Þá hafa 
verkalýðsfélög sent frá sér harðorðaðar yfirlýsingar og krafist úrbóta, en þeir þrír sem létust í 
brunanum voru verkafólk í Eflingu.  

Með vísan í framangreint teldi ég rétt að fyrsta skrefið væri að borgarráð myndi fela skipulags- og 
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samgönguráði að kalla eftir því að eftirlitsaðilar upplýstu með hvaða hætti þeir greini framgang þessa 
máls gagnvart sínum skyldum og með hvaða hætti ætlað er að vinna að úrbótum. Skipulags- og 
samgönguráð myndi þá sérstaklega kalla eftir upplýsingum um að hvaða leyti eftirlitsaðilar telji sig 
skorta heimildir til aðgerða og með hvaða hætti unnið er með ábendingar um mannabústaði þar sem 
hollustu og öryggi er ábótavant og eftirfylgni þeirra. Á grundvelli þessara upplýsinga ætti ráðið síðan 
að meta hvort tilefni sé til úttektar, og eftir atvikum aðkomu borgarráðs.

Virðingarfyllst,

Hallur Símonarson
innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar
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