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Íbúaráð Kjalarness 11. mars 2021: Tillaga fulltrúa Vinstri grænna í íbúaráði Kjalarness um að 

fagsvið Reykjavíkurborgar veiti fjármagn í úrlausn umbótaverkefna á Kjalarnesi. 

Íbúaráð Kjalarness leggur til að skýrslu starfshóps íbúaráðs Kjalarness um úrlausn umbótaverkefna á 

Kjalarnesi verði vísað til meðferðar fagsviða borgarinnar. Óskað er eftir að  fagsviðin veiti verkefnum 

fjármagn í yfirstandandi og komandi fjárhagsáætlunarvinnu fyrir árið 2022 í eftirtalin verkefni:  

Umhverfis- og skipulagssvið: 

Verkefni 1: 13.000.000 kr. í gerð gerð ofanflóða hættumats gagnvart mannvirkjagerð og í framhaldi 

unnið að áhættumati útivistarsvæða á Kjalarnesi og vöktunaráætlun vegna snjóflóða- og 

skriðufallahættu.  

Verkefni 8:  100.000 kr. í sebrabraut til kennslu fyrir yngstu nemendur Klébergsskóla og leikskóla við 

aðkeyrslu að íþróttahúsi.  

Verkefni 13: 25.000.000 kr. í Skólahreystibraut við íþróttahúsið.Vakin er athygli á því að útgáfa af 

þessari hugmynd gæti komið til framkvæmdar í tengslum við kosningar í íbúalýðræðisverkefninu 

Hverfið mitt. Sú ákvörðun mun liggja fyrir í nóvember 2021. 

Verkefni 16:  3.500.000 -4.500.000 í merkingu sögustaða á 3-5 árum. Hugsanlegt samstarfs 

umhverfis- og skipulagssviðs og menningar- og ferðamálasviðs.    

Verkefni 17: 80.000.000-95.000.000 kr í varðveislu og verndun Arnarhamars- og Kollafjarðarrétt og 

tenging og uppbygging vegna útivistar. Hugsanlegt samstarfs umhverfis- og skipulagssviðs og 

menningar- og ferðamálasviðs.    

Verkefni 22: 6.000.000 kr í kortlagningu stígakerfis, útfærsla og samstarf við Skógræktarfélag 

Reykjavíkur og Skógræktarfélag Kjalarness.  

Verkefni 23-24: 3.000.000 – 4.000.000 kr í fyrsta áfanga skógræktaráætlunar.  

Velferðarsvið:  

Verkefni 20: 3.300.000 kr vegna útfærslu Miðgarðs á félagsstarfi eldri borgara á Kjalarnesi, 

skipulagning námskeiða og sætaferðir fyrir eldri borgara á milli Fólkvangs á Kjalarnesi og Grafarvogs. 

Menningar- og ferðamálasvið: 

Verkefni 16:  3.500.000 -4.500.000 kr í merkingu sögustaða á 3-5 árum. Hugsanlegt samstarfs 

umhverfis- og skipulagssviðs og menningar- og ferðamálasviðs.    

Verkefni 17: 80.000.000-95.000.000 kr í varðveislu og verndun Arnarhamars- og Kollafjarðarrétt og 

tenging og uppbygging vegna útivistar. Hugsanlegt samstarfs umhverfis- og skipulagssviðs og 

menningar- og ferðamálasviðs.    

Verkefni 32: 1.000.000 kr í skipulagningu, aðstoð við undirbúning og fjármögnun Kjalarnesdagsins.  

 

Greinargerð: 

Á fundi borgarráðs þann 20. ágúst 2020 var bréfi þjónustu og nýsköpunarsviðs dags. 13. ágúst 2020, 

varðandi úttekt á þjónustu á Kjalarnesi vísað til meðferðar íbúaráðs Kjalarness. Í kjölfarið skipaði 



íbúaráð Kjalarness starfshóp um úrlausn umbótaverkefna á Kjalarnesi, hópnum var falið að gera 

tillögur að málsmeðferð til íbúaráðs Kjalarness byggða á samtali við fagsvið borgarinnar, b hluta 

fyrirtæki í eigu borgarinnar og aðra hagsmunaaðili.  

Starfshópnum var einnig falið að leita eftir kostnaðarmati á tiltekin verkefni sem komu fram í skýrslu 

þjónustu og nýsköpunarsviðs um úttekt þjónustu á Kjalarnesi og gera tillögur að úrvinnslu þeirra 

verkefna sem þar koma fram. Starfshópurinn skilaði skýrslu í tveimur hlutum sem lagðar voru fram í 

tveimur hlutum á fundum íbúaráðs Kjalarness þann 8. október 2020 og 19. nóvember 2020. Íbúaráð 

Kjalarness vísaði báðum erindum til borgarráðs sem í kjölfarið vísaði þeim með embættisafgreiðslum 

til meðferðar fjármála- og áhættustýringarsviðs við vinnslu fjárhagsáætlunarvinnu.  

í svari fjármála- og áhættustýringarsviðs dags. 3. mars 2021 við fyrirspurn íbúaráðs Kjalarness um 

meðferð skýrslunnar við fjárhagsáætlunarvinnu kom fram búið var að ganga frá allri vinnu við 

fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2021 þegar erindi barst frá skrifstofu borgarstjórnar. Jafnframt var 

mælt með því að vísa verkefnunum til viðeigandi fagsviða svo hægt verði að taka afstöðu til þeirra við 

fjárhagsáætlanagerð næsta árs.  

 

 


