
D a g s k r á 
 

á fundi Borgarstjórnar Reykjavíkur 
þriðjudaginn 4. september 2018 í Ráðhúsi Reykjavíkur, kl. 14:00 

 
1. Meirihlutasáttmáli borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og 

Vinstri grænna, sbr. 18. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. júní 
 

2. Tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna 
um fleiri göngugötur 
 

3. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að svifryk fari ekki yfir 
heilsuverndarmörk 
 

4. Tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna 
um viðbragðsáætlun um loftgæði 
 

5. Tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins um óháða úttekt á starfsemi æðstu stjórnar 
Reykjavíkur 
 

6. Tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins um sparnað í rekstri borgarinnar 
 

7. Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um að fenginn verði óháður aðili til að 
meta viðhaldsþörf hjá Félagsbústöðum, sbr. 59. lið fundargerðar borgarráðs frá 
23. ágúst 
 

8. Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um könnun á þjónustu Félagsbústaða, sbr. 
58. lið fundargerðar borgarráðs frá 23. ágúst 
 

9. Umræða um stöðu innflytjenda, hælisleitenda og flóttafólks í Reykjavík (að 
beiðni borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands) 

 
10. Staða mönnunar á starfstöðvum skóla- og frístundasviðs, sbr. 21. lið 

fundargerðar borgarráðs frá 23. ágúst 
 

11. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að gera bólusetningar að skilyrði 
við innritun barna á leikskólum Reykjavíkur 
 

12. Tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna um 
tilraunaverkefni um sumaropnun leikskóla 
 

13. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að auka niðurgreiðslur til 
dagforeldra með börnum 18 mánaða og eldri 
 



14. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að auka niðurgreiðslur til 
dagforeldra um 25% 
 

15. Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um að lækka gjald fyrir skólamáltíðir um 
þriðjung 
 

16. Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um að sett verði á laggirnar nýtt 
sérskólaúrræði í Reykjavík, sbr. 48. lið fundargerðar borgarráðs frá 23. ágúst 
 

17. Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um að gerð verði könnun á þörf fyrir 
fleiri sérskólaúrræði, sbr. 47. lið fundargerðar borgarráðs frá 23. ágúst 
 

18. Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um að breyta inntökuskilyrðum í 
Klettaskóla, sbr. 45. lið fundargerðar borgarráðs frá 23. ágúst 
 

19. Umræða um stöðu hverfisráða borgarinnar (að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins) 

 
20. Fundargerð borgarráðs frá 28. júní 

Fundargerð borgarráðs frá 5. júlí 
Fundargerð borgarráðs frá 19. júlí 
Fundargerð borgarráðs frá 31. júlí 
Fundargerð borgarráðs frá 16. ágúst 
Fundargerð borgarráðs frá 23. ágúst 
- 11. liður; tillaga að samgönguáætlun, umsögn um umhverfismat 
- 15. liður; kosning í innkauparáð 
Fundargerð borgarráðs frá 30. ágúst 
- 9. liður frá 30. ágúst; deiliskipulag Ármúla 87, synjun 
- 14. liður frá 23. ágúst og 36. liður frá 30. ágúst; kosning í endurskoðunarnefnd 

 
21. Fundargerðir forsætisnefndar frá 25. júní, 17. ágúst og 31. ágúst 

Fundargerð mannréttinda- og lýðræðisráðs frá 23. ágúst 
Fundargerð menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs frá 20. ágúst 
Fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 21. ágúst 
Fundargerðir skipulags- og samgönguráðs frá 22. ágúst og 29. ágúst 
Fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 22. ágúst 
Fundargerð velferðarráðs frá 17. ágúst 

 
Reykjavík, 31. ágúst 2018 

 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 

Dóra Björt Guðjónsdóttir, forseti borgarstjórnar 


