
 

 

 

Stjórnkerfis- og lýðræðisráð 

6. febrúar 2017 

 

Á fundi Stjórnkerfis- og lýðræðisráðs 31 október 2016. var lögð fram skýrsla innri 

endurskoðunar á úttekt á þjónustumiðstöðvum og hverfisráða. Tekin var ákvörðun að senda 

hana til umsagna hjá öllum hverfisráðum Reykjavíkurborgar sem nú liggja fyrir. 

Meðfylgjandi eru tíu umsagnir. 

 

__________________________ 

Oddrún Helga Oddsdóttir 

 

 



Hverfisráð Grafarvogs 
 
Ár 2017, þriðjudaginn 17. janúar var haldinn 135. fundur hverfisráðs Grafarvogs. 
Fundurinn var haldinn í Miðgarði, þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness og hófst 
fundurinn kl. 17:00. Viðstödd voru Guðbrandur Guðmundsson varaformaður, Gísli 
Rafn Guðmundsson, Herdís Anna Þorvaldsdóttir og Elísabet Gísladóttir. Einnig sátu 
fundinn Trausti Harðarson áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina, Jóhannes 
Óli Garðarson, áheyrnarfulltrúi Korpúlfa, Stefán Garðarsson áheyrnarfulltrúi 
íbúasamtaka Bryggjuhverfis Ingibjörg Sigurþórsdóttir, framkvæmdastjóri Miðgarðs, 
Margrét Richter, deildarstjóri fjármála og rekstrar í Miðgarði og Þorvaldur 
Guðjónsson, verkefnastjóri félagsauðs og frístunda í Miðgarði, sem ritaði fundargerð.    

 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Fram fer umræða um skýrslu innri endurskorðunar um úttekt á 
þjónustumiðstöðvum og hverfisráðum. 

 
Hverfisráð Grafarvogs leggur fram svohljóðandi bókun: 
 
Hverfisráð Grafarvogs hefur farið yfir úttekt innri endurskoðunar 
Reykjavíkurborgar á hverfisráðum og þjónustumiðstöðvum. Skýrslan er 
efnismikil og breyta niðurstöður hennar hugmyndafræði borgarinnar um 
starfsemi hverfisráða. Hverfisráð Grafarvogs telur ekki rétt að það falli í 
hlut hverfisráða að vera eftirlitsaðili með starfsemi þjónustumiðstöðva. 
Skerpa þarf á hlutverki hverfisráða sem tengiliðir við nærumhverfið og 
gefa þeim meira vægi í þeim málum sinna í dag. Þar af leiðandi telur 
hverfisráð Grafarvogs að valkostur 1 sé skárri kosturinn af þeim sem lagðir 
eru til í skýrslunni hvað hverfisráðin varðar. 
 

2. Fram fer kynning á vinningstillögum úr hugmyndasamkeppni um skipulag 
í Gufunesi. 

 
Hverfisráð Grafarvogs leggur fram svohljóðandi bókun: 
 
Hverfisráð þakkar fyrir kynningu á vinningstillögum í 
hugmyndasamkeppni um skipulag á Gufunesi og hlakka til að fylgjast með 
þróun mála á svæðinu og samstarfinu sem er framundan. 
 
Áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina leggur fram svohljóðandi 
bókun: 
 
Ekki er annað hægt en að mótmæla fyrirhugaðri byggingu hótela og 
jafnvel fjölda hótela sem stendur til að byggja í Grafarvogi, þ.e. 
Gufuneshluta hverfisins. 

 
3. Fram fer kynning áform um Grjótnám í Geldinganesi. 

Frestað. 

 
Fundi slitið kl. 18:40 

 
  

Guðbrandur Guðmundsson 
Herdís Anna Þorvaldsdóttir  Elísabet Gísladóttir  
Gísli Rafn Guðmundsson   



Umsögn Hverfisráðs Háaleitis og Bústaða vegna úttektar Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar á 

þjónustumiðstöðvum og hverfisráðum. Lögð fram á fundi ráðsins 19. desember 2016 

Hverfisráðið  fagnar mikilvægri úttekt á hlutverki þjónustumiðstöðva og hverfisráða enda er 

ráðsmönnum ljóst, og hefur verið lengi, að ráðin í borginni eru of valdlítil og hlutverk þeirra of óljós. 

Hlutverk hverfisráða og þjónustumiðstöðva er helst til mikið samtvinnað í skýrslunni en tengsl þeirra 

óljós og því hæpið að hverfisráðið álykti um hlutverk þjónustumiðstöðva enda ekki hægt að búast við 

að ráðsmenn þekki hlutverk þeirra í þaula utan umsýslu framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna 

þjónustumiðstöðva gagnvart hverfisráðunum:  

Þegar skoðuð er starfsemi hverfisráða og þjónustumiðstöðva kemur í ljós að lítil tenging virðist 

vera þar á milli, fyrir utan umsýslu framkvæmdastjóra þjónustumiðstöðva gagnvart þeim. 

Viðfangsefni hverfisráða virðast að litlu leyti snerta starfsemi þjónustumiðstöðva og almennt kom 

fram í viðhorfskönnuninni að hverfisráð hefðu litlu hlutverki að gegna gagnvart 

þjónustumiðstöðvunum. 

Hverfisráðið tekur undir með niðurstöðu skýrslunnar að ráðið hafi óskýrt hlutverk, er valdlítið 

(ekki valdlaust) og of lítið áberandi (þó ekki ósýnilegt). Einnig nái hverfisráðið ekki því 

markmiði að vera nægilega öflugur þáttakandi í stefnumörkun hverfisins. Frá upphafi 

kjörtímabilsins hafa ráðsmenn talið það mikilvægt að fundin verði leið til að efla hverfisráðin, 

að þau verði mikilvægur samráðsvettvangur og verkfæri í hverfamiðuðu íbúalýðræði.  

Hvað varðar valkost I er hann sumpart ágætur en miðar helst til mikið við að hverfisráðin fari 

einfaldlega af velferðarsviði á umhverfis- og samgöngusvið, af því flest málin nú heyra undir málaflokk 

USK. Hinsvegar er það ekki endilega rétta leiðin, því hverfisráðin eiga að geta tekið á og fjalla um mál 

sem heyra undir öll svið borgarinnar, þó svo að ýmiskonar skipulagsmál séu mest áberandi í þeirri 

stöðu sem ráðin eru núna. Að öðru leyti má taka undir áherslur í valkosti I  - sem þó gengur ekki nógu 

langt.  

Valkostur II gengur lengra í tillögum til stjórnsýslubreytinga og valdeflingu hverfisráða og 

þjónustumiðstöðva. Valkosturinn leggur til borgarhlutamiðstöðvar með breiðara hlutverk en núverandi 

þjónustumiðstöðvar  og borgarhlutaráð1 hafi virkari tengsl við íbúa og íbúar hafi meiri tök á 

stefnumótun síns hverfis gegnum borgarhlutaráðið. Undir þessa tillögu tekur hverfisráð Háaleitis og 

Bústaða, þó svo ekki sé ljóst í valkosti II hvernig samskiptum borgarhlutaráðs og 

borgarhlutamiðstöðvar eigi að vera háttað og hvernig útfærslur yrðu. Mögulega væri æskilegra að 

hverfisráðin myndu heyra undir nýtt fjölskyldusvið eða jafnvel skrifstofu borgarstjóra og að lögð væri 

sérstök áhersla á lýðræðishlutverk ráðanna, sem er afar takmarkað eins og staðan er núna 

Óbreytt ástand er ekki valkostur fyrir stjórnvöld í borginni, hverfisráðin sjálf né borgarbúa. Hverfisráðið 

telur skýrsluna mikilvæga en um leið teljum við mikilvægt að unnið sé áfram með þessa úttekt og það 

tækifæri sem gefst í framhaldinu að nýta hana til stefnumótandi ákvarðana varðandi breytingar á 

skipulagi, umfangi og tilgangi þjónustumiðstöðva. 

 

                                                           
1 sem mætti kalla hverfamiðstöðvar og hverfaráð (ekki hverfisráð eins og nú er) , þar sem  mörg hverfi 

myndu heyra undir slíkar miðstöðvar og ráð. Auk þess eru þessi heiti mun þjálli en 

borgarhlutamiðstöðvar og borgarhlutaráð 

 



Umsögn Hverfisráðs Laugardals um úttekt Innri endurskoðunar á 

þjónustumiðstöðvum og hverfisráðum frá 24. október 2016.  

Samþykkt á fundi 19. desember 2016 

Almennt: 

Fyrst viljum við þakka fyrir að fá tækifæri til að tjá okkur formlega um þessa skýrslu.  

Við getum tekið undir margt sem kemur fram í skýrslunni og ýmislegt þar er ágætlega reifað og 

greint. En við teljum mikilvægt að unnið sé áfram með þessa úttekt og það tækifæri sem gefst í 

framhaldinu til að nýta hana til stefnumótandi ákvarðana varðandi breytingar á skipulagi, umfangi og 

tilgangi þjónustumiðstöðva og hverfisráða. Við söknum þess reyndar að ekki sé tekin afdráttarlausari 

afstaða til tillagna um úrbætur í niðurstöðum, og er sá hluti veikasti hlekkur úttektarinnar.  

Það er skoðun okkar að óbreytt hlutverk, tilgangur og skipulag þjónustumiðstöðva og hverfisráða sé 

ekki valkostur í stöðunni og að brýn þörf sé á breytingum og úrbótum. Við tökum því heilshugar 

undir sjónarmið skýrsluhöfunda um að mikið ósamræmi sé á samþykktum hverfisráða og starfsemi 

þeirra. Einnig að það sé stjórnsýslulegt klúður að starfssemi hverfisráða hafi ekki verið formgerð sem 

hluti af stjórnsýslu borgarinnar. Einnig tökum við undir það hversu lítil tenging er í raun á milli 

hverfisráða og þjónustumiðstöðva, sem kemur til vegna þess að viðfangsefni hverfisráða tengjast 

ekki nema að litlum hluta starfssemi þjónustumiðstöðva, sem heyra undir Velferðarsvið en það gera 

hverfisráðin aftur á móti ekki. 

Að því sögðu, teljum við að það eigi að velja róttækari leiðina sem sett er fram í samantekt 

skýrslunnar eða Valkost II sem er endurskoðun á núverandi stjórnkerfi.  

Þjónustumiðstöðvar: 

Að okkar mati kallar þessi skýrsla eftir frekari úttekt og skoðun á starfsemi þjónustumiðstöðva; við 

teljum okkur í það minnsta ekki fært að taka afdráttarlausa afstöðu til úrbóta sem byggjast á 

niðurstöðum þessarar skýrslu. Við álítum þó ljóst að það sé ekki valkostur að þjónustumiðstöðvarnar 

heyri áfram undir Velferðarsvið og því komi vel til greina að skoða frekar þá hugmynd sem sett er 

fram um sameiningu þeirra fagsviða borgarinnar sem koma að málefnum fjölskyldunnar. Verði það 

niðurstaðan, þá væri kominn annar og nýr grundvöllur til endurskoðunar hverfatengdra 

þjónustuveitinga í gegnum þjónustumiðstöðvar. 

Við teljum einnig að nýleg stofnun rafrænnar þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar, sem heyrir 

undir skrifstofu þjónustu og reksturs, gefi frekara tilefni til þess að endurskilgreina hlutverk og tilgang 

þjónustumiðstöðva. Til dæmis varðandi þá þjónstuveitingu sem þar á að eiga sér stað. Þar gæti líka 

skapast möguleiki á fækkun fýsískra snertiflata á þjónstuveitingum með aukningu á rafrænni 

skráningu, umsóknum og rafrænum samskiptum við notendur þjónustunnar. Við teljum að þar 

skapist líka tækifæri til þess að huga betur að jafnræði í þjónustuveitingu á milli hverfa.   

Sú hugmynd að tengja hlutverk bókasafna við þjónustumiðstöðvar sem góðan samverustað fyrir 

borgarbúa er allrar athygli verð. Þar mætti veita ákveðna nærþjónustu og gefa upplýsingar um aðra 

þjónustu sem borgin veitir, til dæmis með tengingu við hina nýju rafrænu þjónustumiðstöð. Einnig 

mætti tengja þessar nýju hverfismiðstöðvar við stærri og færri einingar þjónustumiðstöðva sem hafa 

 víðtækara hlutverk eða svokallaðar borgarhlutamiðstöðvar sem yrðu 4-5 talsins.



Hverfisráð: 

Við erum sammála þeirri skoðun sem kemur fram í skýrslunni að hverfisráðin séu mikilvægur 

samráðsvettvangur íbúa við stjórnsýslu Reykjavíkurbogar. Þess vegna teljum við mjög brýnt að halda 

áfram að þróa frekar hlutverk þeirra og tilgang með umfangsmiklum stjórnkerfisbreytingum. 

Núverandi fyrirkomulag er því ekki valkostur að okkar mati. 

Með endurskoðun á núverandi stjórnkerfi þar sem t.d. 4-5 borgarhlutamiðstöðvar yrðu hornsteinn 

hverfatengdrar þjónustu skapast mikil tækifæri til breytinga á hverfisráðum. Við erum sammála um 

að samhliða þessari breytingu yrði hverfisráðum fækkað í sama fjölda og borgarhlutamiðstöðvar og 

nafni þeirra breytt í borgarhlutaráð. 

Hvort sem að hinar nýju borgarhlutamiðstöðvar heyrðu undir nýtt fjölskyldusvið borgarinnar, 

skrifstofu þjónustu og reksturs eða einhver önnur svið, þá er mikilvægt að hverfisráðin séu tengd við 

stjórnsýsluna með sama hætti og þær. Þannig yrðu hin nýju borgarhlutaráð hluti af stjórnsýslunni og 

hefðu mkilægu hlutverki að gegna í starfssemi borgarhlutamiðstöðvanna. Hlutverk borgarhlutaráða 

væri þá líkara því sem samþykktir hverfisráða segja til um í dag en virkar ekki í raun og veru, meðal 

annars varðandi frumkvæðisskyldu, ábyrgð á þjónustuveitingu og að vera virk í allri stefnumótun sem 

snýr að málefnum viðkomandi hverfa eða borgarhluta. 

Við teljum afar mikilvægt að formgera sérstaklega hlutverk borgarhlutaráða sem snýr að málefnum  

Umhverfis- og skipulagsráðs, þar sem það er ýmsum vandkvæðum bundið að flytja verkefni með 

tilheyrandi valdaframsali út í hverfin eða borgarhluta. Þannig á það ekki að vera val einstakra 

embættismanna hvort mál sem til að mynda snúa að breytingum á skipulagi séu send til umsagnar 

borgarhlutaráða eða ekki. Því þarf að skrifa hlutverk og tilgang borgarhlutaráða inn í samþykktir 

borgarinnar um allt sem snýr að Umhverfis- og skipulagsráði.  

Samsetningu fulltrúa í borgarhlutaráðum þarf svo að skoða í samræmi við fjölgun borgarfulltrúa á 

næsta kjörtímabili, en mikilvægt er að til þess að borgarhlutaráð verði virkari hluti af stjórnsýslu 

borgarinnar þá endurspegli þau ráðandi meirihluta borgarstjórnar á hverjum tíma. Loks er mikilvægt 

að íbúar viðkomandi borgarhluta eigi fullgildan fulltrúa í borgarhlutaráði hvor sem það yrði í gegnum 

íbúasamtök eða með beinni kosningu samhliða borgarstjórnarkosningum.  

Að lokum: 

Hverfisráð Laugardals vill einnig leggja áherslu á að tryggja verði íbúum aðgang að húsnæði í hverfum 

sínum til að sinna fjölbreyttu félagsstarfi. Aukið lýðræði, félagsauður, nærsamfélag og valdefling 

ættu hér að vera lykilorð. Til þessa heyrir til að mynda aðstaða fyrir ýmis konar hópa, aðstaða fyrir 

námskeiðshald, aðstaða fyrir fjölskyldur (svo sem í fjölskyldumiðstöðin Pen Green, hverfismiðstöðvar 

í Kaupmannahöfn, Stokkhólmi og víðar), félagsheimilisaðstaða undir ýmis konar viðburði og loks 

fundaraðstaða fyrir færanleg teymi velferðarsviðs til að hitta umbjóðendur. Bókasöfn/menningarhús 

og félagsmiðstöðvar geta sinnt þessu hlutverki að einhverju leyti en ekki öllu. Því þyrfti að fara fram 

könnun á öðrum húsakosti í hverju hverfi og kanna hvað kæmi til greina sem lifandi og aðgengileg 

félagsaðstaða. Það er afstaða Hverfisráðs Laugardals að með tilkomu og eflingu rafrænnar 

þjónustumiðstöðvar minnki mjög þörf fyrir stórt húsnæði undir þá þjónustu sem hingað til hefur 

verið rekin í þjónustumiðstöðvum, en að sama skapi opnist möguleikar á að færa þjónustuna nær 

notandanum, bæði með rafrænum hætti og einnig í formi nýrrar nýtingar á húsnæði í hverjum 

hverfishluta og nálægt íbúum.  



Því leggur Hverfisráð Laugardals til að samhliða þróunarvinnu sem nú fer í hönd í þessum málaflokki 

verði unnin ítarleg könnun á mögulegu húsnæði í hverju hverfi fyrir sig, ýmist í eigu borgarinnar eða 

ekki, sem nýta mætti undir ofangreinda starfsemi. 

Að síðustu teljum við mikilvægt að um leið og stjórnkerfis- og lýðræðisráð hefur unnið samantekt úr 

athugasemdum um skýrsluna verði sett af stað aðgerðaráætlun og að niðurstaða um breytingar liggi 

fyrir við gerð fjárhagsáætllunar fyrir 2018. Í slíkri aðgerðaráætlun verður einnig að leggja mat á 

kostnað og hagræðingu við svona umfangsmiklar skipulagsbreytingar. 

 

 



Hér með fyrir neðan er bókun frá Svafari formanni hverfisráðs Miðborgar, en þessi bókun var gerð í 
gær á fundi hverfisráðsins. 
 

Bókun formanns hverfisráðs Svafar Helgason (P) 

Formaður hverfisráðs miðborgar fagnar þeirri vinnu og niðurstöðum sem koma 

fram í úttekt og innri endurskoðun um þjónustumiðstöðvar og hverfisráð 

Reykjavíkurborgar. Báðir valkostir sem lagðir hafa verið fram í því skjali hugnast 

hverfisráði miðborgar betur en að leyfa núverandi fyrirkomulagi að halda áfram 

óbreyttu. Valkostur 2 sem fer fram á róttækari breytingar og kerfislæga 

uppstokkun stendur þó fremur þeirri fyrri. Borgarhlutaráð sem pólitískur armur 

þjónustumiðstöðvana hugnast okkur sem raunhæf leið að dreifingu valds og 

ábyrgðar innan borgarkerfisins sem tekur betur tillit til staðhátta og hverfislægar 

nálgunar á þjónustu sem hefur orðið of miðstýrð hjá fagsviðunum. Telur formaður 

hverfisráðs miðborgar að borgarhlutaráð, með fyrirhugaðri aukningu á 

ábyrgðarhlutverki, valdsviði og aðgengi að mannauði muni vera mikilvægt skref í 

áttina að þeirri breytingu að vinna verkefni með lausnum og útfærslum sem eru 

sérsniðnar að þörfum nærumhverfisins frekar en að vinna að heildrænum lausnum 

og stefnumótun sem betur eiga heima í miðlægri stjórnsýslu. 

 





Hverfisráðs Vesturbæjar:  vegna tillagna Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar um 

Þjónustumiðstöðvar og Hverfisráð 

 

Hverfisráð Vesturbæjar fagnar úttekt Innri endurskoðunnar á starfsemi hverfisráða borgarinnar.  Góð 

gagnrýni er alltaf gagnleg.  Hverfisráð Vesturbæjar tekur undir ýmislegt í skýrslunni sem snýr að 

hverfisráðunum, en er ósammála öðru.  Við sem sitjum í Hverfisráði Vesturbæjar erum sammála um 

megináherslur og virkni Hverfisráðanna þótt okkur greini á um nokkur atriði sem snúa að því hvort 

það ætti að kjósa fólk i hverfisráðin eða skipa það pólitískt. Þetta er ágreiningur sem leysa má með 

málamiðlun eða nýrri nálgun.   

Við erum öll þó sammála um eitt og það er að langbesta leiðin til að virkja Hverfisráðin er að veita 

þeim fjárveitingavald.  Um leið og hverfisráðin fara að skipta máli í peningalegu sjónarmiði, fara þau 

að virka.  Þá koma inn fyrirspurnir, áhugi íbúa vaknar og erindin streyma inn.  Úthlutunarfé 

hverfisráðnna í dag er aðeins 500.000 krónur eða um 50.000 krónur fyrir hvern fund.   

Hverfisráð Vesturbæjar bendir ennfremur á að stór hluti af starfsemi hverfisráðanna er að tengja 

borgarfulltrúa við hverfin og safna saman og miðla upplýsingum til þeirra.  Þessa er ekki getið í 

gagnrýni Innri endurskoðunnar Reykjavíkurborgar.  

Hverfisráð Vesturbæjar hvetur borgarstjórn til þess að láta hverfisráðin fá rýmri fjárveitingar til 

úthlutunnar. Það er besta leiðin til þess að virkja Hverfisráðin 



Hverfisráð Hlíða þakkar fyrir tækifæri til þess að gefa umsögn um úttekt Innri endurskoðunar á 
þjónustumiðstöðum og hverfisráðum.  
 
Þjónustumiðstöðvar: 
 
Hverfisráð Hlíða tekur undir margt það sem fram kemur í niðurstöðum úttektar IE  í ,,Valkosti II‘‘ varðandi 
framtíðar hlutverk Þjónustumiðstöðva í Reykjavík. Við teljum að það gæti verið heillaskref að víkka út 
hlutverk þjónustumiðstöðva og að öll svið borgarinnar hafi snertiflöt við þjónustumiðstöðvar og öfugt að 
þjónustumiðstöð hafi snertiflöt við öll sviðin. Það myndi leiða til þess að upplýsingar og þjónusta á öllum 
sviðum væru nær íbúum og auðveldara að sækja sér bæði þjónustu og upplýsingar. Mikilvægt er að 
þjónustumiðstöðvar séu lifandi stofnanir og þeim gert kleyft að þróast með samfélagsgerðinni og þörfum 
íbúa.  
 
Hugmynd um það að búa til eitt stórt fjölskyldusvið er áhugaverð og væri gott að sjá frekari útfærslu á því og 
skilgreina hvernig það myndi bæta þjónustu við íbúa.  
 
Þegar rætt er um að skipta sviðinu í tvennt og að annar hluti væri þjónusta við fatlað fólk og aldraða skal 
minna á það að fatlað fólk er allskonar fólk og nýtir sér einnig þjónustu borgarinnar t.a.m sem foreldrar. 
Varðandi bókasöfnin þá hafa þau tekið miklum breytingum í takt við samfélagið og þær kröfur sem 
samfélagið gerir á nýtingu á þeim. Bókasöfnin sinna þjónustu á ólíkum sviðum menningarinnar í borginni og 
eru virkar miðstöðvar menningar. Forsendur þess að auka hverfistengingu við bókasöfnin er ekki endilega 
háð því að þau myndu heyra undir hverfa/borgarhlutamiðstöðvar. Skoða þyrfti sérstaklega kosti þess og 
vankanta að flytja bókasöfnin frá MOF til hverfamiðstöðva. 
 
 
Hverfisráð: 
 
Hverfisráð Hlíða tekur undir það sem fram kemur í niðurstöðum IE um Hverfisráð. Valkostur I er ekki nógu 
róttækur að okkar mati en þó betri en núverandi staða. Það er okkar skoðun að efla þurfi Hverfisráð almennt 
og gefa þeim meira vægi í stjórnkerfinu. Að bæta þurfi tengingu þjónustumiðstöðvar og hverfisráða við svið 
borgarinnar. Efla þarf frekar íbúalýðræði í hverfum og halda áfram að bæta samtal stjórnvalda við íbúa og 
auka verulega upplýsingaflæði og aðgengi að sviðum og kjörnum fulltrúum.  
Mikilvægt er að hafa skýra og sterka tengingu á milli Borgarstjórnar og Hverfisráða og að borgarfulltrúar sitji 
í hverfisráðum. Hverfisráðin þurfa að eiga tengiliði á öllum sviðum borgarinnar til þess að störf þeirra séu 
skilvirk. Okkur hugnast vel þær hugmyndir sem settar eru fram í Valkosti II. 
 
Fulltrúar hverfisráða hafa lengi vel kallað eftir breytingum á ráðunum og teljum þær löngu tímabærar.  

 



Hverfisráð Breiðholts leggur fram svohljóðandi umsögn:  
 
Hverfisráð Breiðholts hefur farið yfir skýrslu Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar um hverfisráð og 
þjónustumiðstöðvar. Ráðið telur að Valkostur II – Breytt upbygging stjórnkerfis henti best til 
framþróunar á þjónustu borgarinnar. 
 
Um leið er mikilvægt að skilgreining þjónustu og útfærsla borgarhluta taki mið af sérstöðu Breiðholts 
og því starfi sem unnið hefur verið innan hverfisins undanfarið, m.a. í Breiðholtsverkefni sem hefur 
stuðlað að einfaldara stjórnskipulagi og aukinni samþættingu. Ráðið leggur því eindregið til að 
Breiðholt verði skilgreint sem sérstakur borgarhluti við breytta uppbyggingu stjórnkerfisins.  
 
Þá er brýnt er að vægi rafrænnar þjónustu við íbúa verði aukið eins og kostur er. Þessi áhersla kemur 
skýrt fram í valkosti I en þykir ekki eins sýnileg í valkosti II. 
 
Ráðið telur einnig að fækkun hverfisráða sé ekki til þess fallin að auka aðgengi íbúa í Breiðholti eða 
öðrum hverfum borgarinnar að ákvarðanatöku um málefni síns hverfis. Skýrt er tekið fram í 
skýrslunni að vilji borgaryfirvalda sé að auka aðgengi íbúa að ákvarðanatöku. Hverfisráð tekur undir 
þessi sjónarmið. Mikilvægt er að þróun á stjórnsýslu og þjónustu hafi nálægð við íbúa og þarfir þeirra 
í fyrirrúmi. 
 
 
 
 
 



Hverfisráð Árbæjar skilaði umsögn um skýrslu Óskars Sandholts ofl. um sama efni og telur engu við 
hana að bæta. 
 



1. Skýrsla innra eftirlits um hverfisráð og þjónustumiðstöðvar borgarinnar lögð fyrir fundinn til kynningar.  

 
Eftirfarandi bókun var gerð af hverfisráði Kjalarness:  
„Hverfisráð Kjalarness lýsir yfir ánægju með að gerð hafi verið úttekt á starfi þjónustumiðstöðva og hverfisráða 

borgarinnar.  
Áhyggjur veldur hversu hátt hlutfall starfsmanna borgarinnar þekkir lítið til starfsemi hverfisráðanna og kemur 

það heim og saman við reynslu hverfisráðs Kjalarness þar sem fulltrúar þess frétta af allt of oft af málum sem 

varða Kjalarnes annars staðar frá í stað þess að þau berist formlega inn á fundi ráðsins. Er vissulega þörf á að 

kynna hverfisráðin betur fyrir starfsmönnum borgarinnar og efla tengslin þar á milli.  
Hverfisráð Kjalarness tekur undir það sjónarmið sem fram kemur í skýrslunni að auka þurfi möguleika 

hverfisráðanna til að vera virkari þátttakendur í stefnumótun hverfanna og ráðgefandi fyrir starfsemi 

þjónustumiðstöðva borgarinnar. Enn fremur þarf að skýra betur hlutverk hverfisráðanna og boðleiðir þeirra við 

aðrar stofnanir/starfsmenn borgarinnar.  
Á vef Reykjavíkurborgar http://reykjavik.is/hverfisrad segir um hverfisráð:  
„Hverfisráð skulu stuðla að hvers konar samstarfi innan hverfis. Þau eru vettvangur samráðs íbúa, félagasamtaka, 

atvinnulífs og borgaryfirvalda, og eru virkir þátttakendur í allri stefnumörkun hverfanna. Þannig eru hverfisráð 

ráðgefandi fyrir starfsemi þjónustumiðstöðva í hverfum og stuðla að eflingu félagsauðs í hverfum. Þá stuðla 

hverfisráð að kynningu skipulags, framkvæmda og þjónustu borgarstofnana í hverfunum og beita sér fyrir því að 

samráð verði haft við íbúa, allt eftir eðli máls hverju sinni. Hverfisráð fá til kynningar auglýstar breytingar á 

skipulagi og umhverfi er snerta hverfið auk kynninga á stærri framkvæmdum og meginbreytingum á þjónustu  
Hverfisráð geta gert tillögur til stjórnar eignasjóðs um forgangsröðun framkvæmda í hverfinu.“  
Hverfisráð Kjalarness telur ráðið gegna mikilvægu hlutverki í að efla samráð við íbúa Kjalarness og auka 

íbúalýðræði. Ráðið hefur lagt mikla áherslu á að efla félagsauð hverfisins og komið á formlegu samstarfi félaga 

og stofnana innan hverfisins undir nafninu Grænt Kjalarnes.“  

Kærar kveðjur,  

Sigríður Pétursdóttir  
gsm: 8226750  

 

http://reykjavik.is/hverfisrad


Hverfisráð Grafarvogs Leið 1 Telja ekki rétt að það 
falli í hlut hverfisráða að 
vera eftilitsaðili með 
starfsemi 
þjónustumiðstöðva. 
Skerpa þarf á hlutverki 
hverfisráð sem tengiliðir 
við nærumhverfið og 
gefa þeim meira vægi í 
þeim málum sinna í dag. 

 Hverfisráð Háaleitis og Bústaða Leið 2. Lítil tenging virðist vera 
milli hverfisráða og 
þjónustumiðstöðva og 
því hæpið að hverfisráð 
álykti um hlutverk 
þjónustumiðstöðva . 
Hverfisráðið mætti vera 
sýnilegra og valdmeira.  

 Hverfisráð Laugardals Leið 2. Telja að það sé 
stjórnsýslulegt klúður að 
starfssemi hverfisráða 
hafi ekki verið formgerð 
sem hluti af stjórnsýslu 
borgarinnar. Lítil tengin 
milli hverfisráða og 
þjónustumiðstöðva.  

 Hverfisráð Miðborgar Leið 2  Velja 2 vega róttækrar 
breytinga og kerfislæga 
uppstokkun. 

 Hverfisráð Grafarholts og Úlfarsársdals 

 

Telja að hverfisráðin eigi 
að hafa meira vægi inn í 
borgarstjórn. Tengja 
verkefni hverfisráða við 
íbúa og nota til þess 
borgarfulltrúa. 

 Hverfisráð Vesturbæjar 

 

Sammála öllu í 
skýrslunni sem snýr að 
hverfisráðum. Veita 
þeim fjárveitingarvald.  

 Hverfisráð Hlíða Leið 2 og 
(1) 

Mikilvægt að hafa skýra 
og sterka tengingu milli 
borgarstjórnar og 
hverfisráða og að 
borgarfulltrúar sitji í 
hverfisráðum. 

 



Hverfisráð Breiðholts Leið 2 Leggur til að Breiðholt 
verði skilgreint sem 
sérstakur borgarhluti við 
breytta uppbyggingu 
stjórkerfisins. Þrátt fyrir 
að fylgja leið 2. þá telja 
þeir brýna þörf að vægi 
rafrænnar þjónustu 
verði aukið eins og 
kostur er.  

 Hverfisráð Árbæjar 

 

Sama umsögn og skýrsla 
Óskars J. Sandholt.  

Vilja bæta þjónustu við borgarbúa á 
öllum sviðum með skipulögðum hætti. 
Vilja veita þjónustu á sem flestum 
starfssviðum borgararinnar úti í 
hverfum. Vilja auka rafræna þjónustu 
við íbúa.  fylgja leið þrjú með áherslu á 
þjónustumiðstöðvar.  

Hverfisráð Kjalarness 

 

Efla tengsla milli 
hverfisráða og 
starfsmanna 
borgarinnar. Telja þörf 
að skýra betur hlutverk 
hverfisráðanna og 
boðleiðir þeirra við 
aðrar 
stofnanir/starfsmenn 
borgarinnar.  

  

   
Almennt:  Mikilvægt að unnið sé áfram með þessa úttekt og það tækifæri sem gefst í framhaldinu 

til að nýta hana til stefnumótandi ákvarðana varðandi breytingar á skipulagi, umfangi og  tilgangi 

þjónustumiðstövar og hverfisráða.    


