
14.1.2021 Fyrirspurn D um upplýsingar yfir starfsmannafjölda A- og B-hluta fyrirtækja umsagnar MOS svarað 18.2.2021

28.1.2021 Tillaga
D

um að heimila skólabörnum að vinna lengri starfstímabil í 

vinnuskólanum meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs 28.1.2021

28.1.2021 Tillaga
D

um að íbúaráð og menningar- og íþrótta og tómstundaráð útfæri 17. 

júní hátíðarhöld meðferðar MÍT

28.1.2021 Fyrirspurn D um leigutekjur vegna útleigu á Toppstöðinni síðustu 4 ár umsagnar FÁST Svarað 11.2.2021
11.2.2021 fyrirspurn D um skýrslu frá Isavia um flugöryggi umsagnar skrifstofu borgarstjórnar Svarað 3.6.2021

18.2.2021 Fyrirspurn D um bílstæði í borgarlandinu meðferðar Skipulags- og samgönguráðs 4.3.2021

18.2.2021 Fyrirspurn D um skýrslu Verkís um Fossvogsskóla Svarað Skrifstofu borgarstjórnar 11.3.2021

18.2.2021 Fyrirspurn D um álagningu á fasteignaskatt á opinberar stofnanir umsagnar FÁST 24.2.2021 Svarað 29.4.2021

19.2.2021 Tillaga D um bættan frágang við göngustíg við Brautarholtsveg á Kjalarnesi. meðferðar Skipulags- og samgönguráðs 23.2.2021
4.3.2021 Fyrirspurn D um kostnaðarþátttöku íbúa á Kjalarnesi vegna lagningu ljósleiðara umsagnar USK 23.2.2021 Svarað 7.3.2021

4.3.2021 Fyrirspurn D um stafræna þróun á þjónustu borgarinnar umsagnar ÞON 8.3.2021 svarað 25.3.2021

11.3.2021 Tillaga D um kortlagningu á ástandi og loftgæðum skólahúsnæðis meðferðar SBB 12.3.2021

18.3.2021 Fyrirspurn D um rýmingu Fossvogsskóla og framhald kennslu umsagnar SBB 24.3.2021 Svarað 25.3.2021

18.3.2021 Fyrirspurn
D

um heimaþjónustu og heimahjúkrun handa öllum eldri borgurum og 

biðlista meðferðar Velferðarráðs

15.4.2021 Tillaga D um samráðshóp um framtíð Skotfélags Reykjavíkur meðferðar MÍT 9.6.2021

29.4.2021 fyrirspurn D um breytingar við Jöfurbás, Gufunesveg og Þengilsbás meðferðar skipulags- og samgönguráðs
29.4.2021 Tillaga D um asbest í húsnæði í Gufunesi meðferðar

20.5.2021 fyrirspurn D um gatnaframkvæmdir í Gufunesi frá 2018 meðferðar skipulags- og samgönguráðs 25.5.2021

9.1.2020 fyrirspurn D um úthlutun lóðar og sölu byggingarréttar við Jöfursbás 11 til umsagnar SBB 13.1.2020 svarað 2.4.2020
9.1.2020 tillaga D um breytingu á reglum um systkinaafslátt vegna systkina með til umsagnar skóla- og frístundaráð 9.1.2020 samþykkt 20.2.2020

16.1.2020 tillaga D um endurskoðaðar reglur í skóla- og frístundastarfi vegna kynninga til meðferðar skóla- og frístundaráð til meðferðar skóla- og frístundaráð 16.1.2020

16.1.2020 tillaga
D

um að tillögur starfshóps á vegum landlæknis verði innleiddar í leik- 

og grunnskóla til meðferðar skóla- og frístundaráð til meðferðar skóla- og frístundaráðs 22.1.2020

23.1.2020 fyrirspurn D um yfirvinnubann í leikskólum til umsagnar SFS 27.1.2020 svarað 20.2.2020

23.1.2020 tillaga
D

um að tillögur starfshóps á vegum landlæknis verði innleiddar í leik- 

og grunnskóla til meðferðar skóla- og frístundaráð til meðferðar skóla- og frístundaráð 23.1.2020
23.1.2020 tillaga D um mótun fjölskyldustefnu Reykjavíkurborgar til umsagnar SBB 22.1.2020 Synjað 27.8.2020

30.1.2020 fyrirspurn D um rýmingar- og almannavarnaráætlun höfuðborgarsvæðisins svarað á fundi Svarað á fundinum 30.1.2020
30.1.2020 fyrirspurn D um starfsreglur stjórnar SORPU Svarað á embættisafgreiðslista 4.2.2020

30.1.2020 fyrirspurn D um starfshóp um endurskoðun innri leigu til umsagnar SBB 31.1.2020 svarað 13.2.2020
30.1.2020 fyrirspurn D um jafnréttismat á opnunartíma leikskóla til meðferðar skóla- og frístundaráð 30.1.2020

13.2.2020 fyrirspurn
D

um að stjórnarformaður og fulltrúi Reykjavíkurborgar í stjórn 

SORPU mæti fyrir borgarráð 17.2.2020 Svarað Lokið 17.2.2020

20.2.2020 fyrirspurn D um Holtsgötu 41b til umsagnar Minjaverndar 20.2.2020 svarað 27.2.2020
27.2.2020 tillaga D um vegabætur í Heiðmörk til meðferðar skipulags- og samgönguráð -43888

27.2.2020 fyrirspurn D um Spor í sandinn vegna lóðarvilyrðis að Stekkjarbakka Þ73 til umsagnar SBB 28.2.2020 Svarað 7.5.2020

12.3.2020 fyrirspurn
D

um framtíðaruppbyggingu á umráðasvæði Knattspyrnufélags 

Reykjavíkur til umsagnar SBB 13.3.2020 Svarað 10.6.2021
12.3.2020 fyrirspurn D um nýja kjarasamninga Reykjavíkurborgar til umsagnar MOS 13.3.2020 svarað 2.7.2020

19.3.2020 fyrirspurn D um veginn inn á Heiðmerkursvæðið til umsagnar USK 18.6.2020 svarað 27.8.2020

19.3.2020 tillaga
D

um bráðaaðgerðir vegna efnahagslegra áhrifa COVID-19 á 

atvinnulífið í borginni til meðferðar starfshóps í efnahags- og fjármálum v. c-19 19.3.2020

26.3.2020 fyrirspurn D um sölu eigna sem tilheyra ekki kjarnastarfsemi Reykjavíkurborga til umsagnar FÁST 18.6.2020 Svarað SBB 20.8.2020
16.4.2020 fyrirspurn D um Stekkjarbakka Þ73 - deiliskipulag svarað  með fyrri fyrirspurn frá 27.2.2020 7.5.2020

16.4.2020 tillaga D um lengingu starfstímabils Vinnuskóla Reykjavíkur til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráð 7.5.2020
16.4.2020 tillaga D um ársreikning Reykjavíkurborgar 2019 til usmagnar FÁST vísað frá 30.4.2020

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins - lokið
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7.5.2020 fyrirspurn D um úthlutun lóða við Stekkjarbakka Þ73 til umsagnar SBB 14.5.2020 svarað 15.10.2020

7.5.2020 fyrirspurn
D

um fyrirtækið Strategíu og kostnað vegna tillagna fyrirtækisins um 

stjórnskipulag byggðasamlaga til umsagnar stjórnar SSH 11.5.2020 Svarað 11.6.2020

7.5.2020 tillaga D um að leið 16 í leiðarkerfi Strætó bs. verði opnuð aftur til meðferðar Strætó 7.5.2020

7.5.2020 fyrirspurn
D

Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um fjölda 

umsókna og ráðninga í sumarstörf borgarinnar til umsagnar MOS 11.5.2020 svarað 2.7.2020
11.5.2020 fyrirspurn D um grjóthrúgu við Eiðsgranda til meðferðar skipulags- og samgönguráð 15.6.2020

14.5.2020 tilagga
D

um að tryggja foreldrum barna lækkun niðurfellingu eða leiðréttingu 

gjalda vegna skerðingar þjónustu vegna COVID-19 til meðferðar skóla- og frístundaráð 4.6.2020

28.5.2020 tillaga
D

um að fjármála- og áhættustýringarsvið kostnaðarmeti tillögu um 

niðurfellingu útsvars hjá 67 ára og eldri 28.5.2020 Synjað 28.5.2020
28.5.2020 fyrirspurn D um eignarhald sölu leigu og úthlutanir eigna í Gufunesi til umsagnar FÁST 3.6.2020 svarað 23.7.2020

11.6.2020 fyrirspurn
D

um heilbrigðiskröfur þess húsnæðis sem borgin býður listamönnum 

til leigu til umsganar eignaskrifstofu 7.9.2020 Svarað 1.10.2020
11.6.2020 fyrirspurn D um samskipti við forstjóra flugfélagsins Ernis til umsagnar SBB 15.6.2020 svarað 2.7.2020

2.7.2020 tillaga
D

um að innri endurskoðun rannsaki eftirlitsaðila vegna brunans á 

Bræðraborgarstíg til umsagnar IE 13.8.2020 til meðferðar skipulags- og samgönguráð 3.12.2020

2.7.2020 fyrirspurn D um manneklu í leikskólum borgarinnar til meðferðar skóla- og frístundaráð 3.7.2020

23.7.2020 tillaga
D

um að börn í Staðahverfi hafi möguleika á að ganga í sjálfstætt 

rekinn grunnskóla sér að kostnaðarlausu til meðferðar skóla- og frístundaráð 24.7.2020

13.8.2020 fyrirspurn D um áætlaðan kostnað við Tryggvatorg og verktíma til umsagnar FÁST 12.10.2020 svarað 10.12.2020
13.8.2020 fyrirspurn D um uppfært yfirlit um fjölda starfa hjá Reykjavíkurborg umsagnar MOS Svarað 14.1.2021

17.8.2020 tillaga D um greingarvinnu á aukningu á skirfstofuhúsnæði í miðborginni til umsagnar USK 18.9.2020 Afgreitt í skipulags- og samgönguráði 10.11.2020

20.8.2020 fyrirspurn D um kostnað vegna miða til að afþakka fjölpóst til umsganar USK 26.8.2020 svarað 17.9.2020

20.8.2020 fyrirspurn D um Facebook síður Reykjavíkurborgar til umsagnar ÞON 21.8.2020 svarað 24.9.2020

20.8.2020 fyrirspurn D um eignir Reykjavíkurborgar í Gufunesi til umsganar FÁST 21.8.2020 svarað 17.9.2020
27.8.2020 fyrirspurn D um öryggisveikleika í nýju upplýsingastjórnunarkerfi til umsagnar ÞON 31.8.2020 svarað 17.9.2020

10.9.2020 tillaga D um greiningarvinnu vegna aukningar á skrifstofuhúsnæði í miðborg til umsagnar USK 15.9.2020 Afgreitt í skipulags- og samgönguráði 10.11.2020

1.10.2020 fyrirspurn D um framkvæmdir við Háuhlíð USK til meðferðar umhverfis- og skipulagssvið 15.10.2020
1.10.2020 fyrirspurn D um áætluð lok framkvæmda við Suðurgötu USK til meðferðar umhverfis- og skipulagssvið 15.10.2020

29.10.2020 fyrirspurn D um fundargerðir neyðarstjórnar til umsagnar SKBS 29.10.2020 Svarað 28.1.2021

29.10.2020 fyrirspurn D um græna planið til umsagnar SBB 29.10.2020 Svarað 19.11.2020
29.10.2020 fyrirspurn D um plast sem sent hefur verið til endurvinnslu erlendis til umsagnar Stjórnar SORPU bs. 29.10.2020 Svarað 7.1.2021

12.11.2020 fyrirspurn D um húsnæði fyrir fólk sem sækir um alþjóðlega vernd til umsagnar FÁST/ESR 17.11.2020 Svarað 4.2.2021

12.11.2020 tillaga
D

um úttekt á ástandi húsnæðis fyrir fólks sem sækir um alþjóðlega 

vernd til umsagnar FÁST 17.11.2020 Samþykkt 4.2.2021

27.11.2020 fyrirspurn D um leigutekjur Félagsbústaða til umsagnar stjórnar Félagsbústaða 26.11.2020 Svarað 14.1.2021

27.11.2020 fyrirspurn D um samning Reykjavíkurborgar við UNGRÚV til meðferðar skóla- og frístundaráð 27.11.2020
10.12.2020 fyrirspurn D um áætlaðan kostnað við torg á Tryggvagötu og verktíma umsagnar FÁST 28.12.2020 Svarað 11.2.2021

10.1.2019 fyrirspurn D um skýrslu borgarskjalavarðar til umsagnar SBB 17.1.2019 svarað 7.3.2019

17.1.2019 fyrirspurn D

um skilamat vegna framakvæmda við Göndalshús, braggann, Hlemm 

mathöll, Sundhöllina og Írabakka 2-16 til umsagnar SEA, USK og félagsbústaðir 22.1.2019 svarað 23.1.2020

17.1.2019 Tillaga D

um að hætt verði eyðingu á tölvupóstum hjá starfsmönnum 

Reykjavíkurborgar til umsagnar SBB 22.1.2019 Vísað frá 7.2.2019

17.1.2019 tillaga D

um að innri endurskoðun verði falið að sannreyna reikninga sem 

tilheyra Nauthólsvegi 100 frestað Vísað frá 7.2.2019

24.1.2019 Tillaga D

um að samið verið við ríkið um Keldnalandið og hafist verið handa 

við skipulagningu á því svæði frestað 24.1.2019 Synjað 31.1.2019
24.1.2019 fyrirspurn D um samskipti borgarstjóra við Hrólf Jónsson til umsagnar SBB 25.10.2019 svarað 7.2.2019
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24.1.2019 fyrirspurn D um erindi heiðursborgara Reykjavíkur um Víkurgarð 29.1.2019 svarað  af borgarstjóra 31.1.2019
31.1.2019 fyrirspurn D um fastegnagjöld á eldri borgara til meðferðar VEL 31.1.2019

31.1.2019 Tillaga D

um að endurskoðuð verði áform um að setja upp listaverk í formi 

tveggja pálmatrjá í glerhjúpi í Vogabyggð til umsagnar USK 6.2.2020 Vísað frá 7.3.2019

31.1.2019 fyrirspurn D

um ósamræmi í svörum borgarstjóra í viðtali í DV og skýrslu innri 

endurskoðunnar til umsagnar SBB 1.2.2019 svarað 7.2.2019
7.2.2019 fyrirspurn D um starfsreglur byggingafulltrúa til umsagnar USK 8.2.2019 svarað 7.3.2019

14.2.2019 fyrirspurn D um skemmdir á útiklefa í Sundhöll Reykjavíkur til umsagnar USK 18.2.2019 svarað 7.3.2019

14.2.2019 fyrirspurn D

um hversu mörg bréf og smá skilaboð voru send út í tengslum við að 

auka kjörsókn til umsagnar mannréttindaskrifstofu 18.2.2019 svarað 14.3.2019

21.2.2019 fyrirspurn D

um fjölda farþega milli Akraness og Reykjavíkur sem Reykjavík tók 

þátt í að niðurgreiða til umsagnar FAXA 7.3.2019 svarað 8.3.2019

21.2.2019 fyrirspurn D um rekstarkostnað hverfisráða til umsagnar fjármálaskrifstofa 22.2.2019 svarað 12.3.2019

21.2.2019 fyrirspurn D

um bréfasendingar í tengslum við aðgerðir til að auka 

kosningaþátttöku til umsagnar mannréttindaskrifstofu 22.2.2019 svarað 12.3.2019

21.2.2019 fyrirspurn D

um bréf Póst- og fjarskiptastofnunar og bréf dómsmálaráðuneytis í 

tengslum við aðgerðir til að auka kosningaþátttöku til umsagnar mannréttindaskrifstofu 22.2.2019 Svarað 14.3.2019

7.3.2019 fyrirspurn D um kostnað vegna strætóferða kjörinna fulltrúa og starfsmanna til umsagnar fjármálaskrifstofa 15.3.2019 Svarað 4.4.2019

14.3.2019 fyrirspurn D

um notkun skólahússins í þágu hagsmuna hverifsbúa ef skólahald 

verður lagt niður til umsagnar SFS 18.3.2019 Svarað 2.5.2019

14.3.2019 fyrirspurn D um fjölda hjólastæða í borginni til umsagnar USK 18.3.2019 svarað 15.8.2019
14.3.2019 fyrirspurn D um gögn og skýrslur um viðhaldsþörf í fasteignum borgarinnar til umsagnar SEA 27.3.2019 svarað 4.4.2019

21.3.2019 fyrirspurn D um athugasemdir vegna Þ73 til meðferðar skipulags- og samgönguráð 22.3.2019

21.3.2019 Tillaga D

um að gera bólusetningar að skilyrði við innritun barna á leikskólum 

í Reykjavík til umsagnar Sóttvarnarlæknis 27.3.2019 Synjað 11.4.2019

28.3.2019 fyrirspurn D

um að fá Fimm skóla skýrsluna -  þarfagreining vegna 

skólabygginga,  inn á næsta fund borgarráðs Svarað  með skýrslu IE 5.9.2019

28.3.2019 fyrirspurn D

um upplýsingar um heildarkostnað við borgarstjórnarsal og 

Tjarnargötu vegna fjölgunnar borgarfulltrúa nú þegar framkvæmdum 

er lokið til umsagnar SEA 3.4.2019 svarað 11.4.2019

11.4.2019 fyrirspurn D um byggingaráform á Keldnasvæðinu svarað 11.4.2019

11.4.2019 Tillaga D

um að leita samstarf við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins  um 

aukna þátttöku barna í almennum bólusetningum til umsagnar SBB 2.5.2019 samþykkt 16.5.2019

11.4.2019 fyrirspurn D um Vesturgötu 24 til umsagnar USK 10.4.2019 svarað 9.5.2019

16.5.2019 fyrirspurn D

um upplýsingum um þá samninga sem hafa verið gerðir í tengslum 

við kvikmyndaver. Sérstaklega er óskað eftir upplýsingum um á 

hvaða kjörum viðkomandi félög fengu lóðirnar og hvað hefur verið 

innheimt sbr. ársreikning 2018 til umsagnar SEA 17.5.2019 svarað  af FÁST 27.6.2019
16.5.2019 fyrirspurn D um kynningar B- hluta fyrirtækja á viðhorfskönnunum fyrirtækjana formaður borgarráðs 27.6.2019 svarað 27.6.2019

16.5.2019 tillaga D

um að fela umhverfis- og skipulagssviði að taka saman upplýsingar 

um kolefnislosun af starfsemi borgarinnar Til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráð 16.5.2019

16.5.2019 Tillaga D

um samstarf við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins svo auka megi 

þátttöku barna í almennum bólusetningum samþykkt 16.5.2019

6.6.2019 Tillaga D

um að fengið verði álit reikningsskilanefndar sveitarfélaga á 

minnisblaði fjármálaskrifstofu, dags 5. febrúar 2019. frestað 6.6.2019 vísað frá 29.8.2019

6.6.2019 Tillaga D

um að fá öll gögn sem tengjast kæru um borgagarstjórnarkosningana 

inn á borð borgarráðs frestað 6.6 2019 vísað frá 27.6.2019
20.6.2019 fyrirspurn D um starfslokasamninga til umsagnar MOS 21.6.2019 svarað 22.8.2019

27.6.2019 fyrirspurn D um starfslokasamninga hjá dótturfélögum Reykjavíkurborgar til umsagnar MOS 28.6.2019 svarað 28.11.2019
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4.7.2019 fyrirspurn D um  LED-væðingu götulýsingar til umsagnar USK 4.7.2019 svarað 14.11.2019

23.7.2020 tillaga
D (MG)

um að borgarlína verði kostnaðarmetin með tilliti til sambærilegra 

verkefna erlendis til umsagnar USK - samgöngustjóra 13.8.2020 Synjað 15.4.2021

15.8.2019 fyrirspurn D

um heildarkostnað við starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og 

borgarritarar til umsagnar MOS 19.8.2019 svarað 26.9.2019

15.8.2019 fyrirspurn D um kostnað við árlegan rekstur mötuneyta á Höfðatorgi og  Ráðhúsi til umsagnar ÞON 19.8.2019 svarað 29.8.2019

15.8.2019 fyrirspurn D um leigusamninga af húsnæði sem ekki er í eigu borgarinnar til umsagnar FÁST 19.8.2019 svarað 19.9.2019

15.8.2019 fyrirspurn D um viðbrögð við lokunum í miðborginni til umsagnar SBB 19.8.2019 Svarað 7.11.2019
15.8.2019 fyrirspurn D um úthlutun lóðar við Árskóga til umsagnar SBB 19.8.2019 svarað 29.8.2019

22.8.2019 fyrirspurn D um úthlutunnarreglur íbúða hjá Félagi eldriborgara. til umsagnar SBB 23.8.2019 Svarað 29.8.2019

22.8.2019 Tillaga D

um samstarf lögreglu og Reykjavíkurborgar við að koma upp 

eftirlitsmyndavélum í tilteknum hverfum borgarinnar til umsagnar SBB 23.8.2019 Synjað 27.8.2020

29.8.2019 fyrirspurn D um úthlutunnarreglur íbúða hjá Félagi eldriborgara. til umsagnar SBB 30.8.2019 svarað 5.9.2019

29.8.2019 Tillaga D

um að endurgreiðsla oftekins vatnsgjalds verði varið í viðhald 

skólahúsnæðis til umsagnar FÁST Vísað frá 15.10.2020

5.9.2019 Tillaga D um að innri endurskoðun verði falið að gera óháða úttekt á SORPU Festað 5.9.2019 til meðferðar  stjórnar Sorpu 12.9.2019

19.9.2019 fyrirspurn D  um verkfræðihönnun og eftirlit með mannvirkjum ÍR til umsagnar USK 19.9.2019 svarað 10.10.2019

26.9.2019 Tillaga D  um aðgang borgarfulltrúa að gögnum borgarráðs til umsagnar SKBS 27.9.2019 Synjað 23.1.2020
3.10.2019 fyrirspurn D um  sölu byggingarréttar Loftkastalans ehf til umsagnar SBB 3.10.2019 svarað 10.10.2019

10.10.2019 tillaga D um minnisblað um málaferli sem borgin á aðild að til umsagnar borgarlögmaður 11.10.2019 samþykkt 5.12.2019

10.10.2019 fyrirspurn D um lóðarleigusamninga í hesthúsahverfinu í Víðidal til umsagnar SBB 11.10.2019 svarað 6.2.2020

31.10.2019 tillaga D

um að skóla- og frístundasvið ráðist í aðgerðir til að koma til móts 

við fjölskyldufólk til meðferðar skóla- og frístundaráð 31.10.2019

31.10.2019 fyrirspurn D  um hvort neysluvatn borgarbúa sé geislað til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráð 4.11.2019

7.11.2019 tillaga D

um breytingu á reglum um systkinaafslátt vegna systkina með 

sitthvort lögheimili til umsagnar FÁST 8.11.2019 samþykkt 20.2.2020
7.11.2019 fyrirspurn D um heildarkostnað við torg við Óðinsgötu til umsagnar USK 7.11.2019 svarað 5.12.2019

7.11.2019 fyrirspurn D um ný LED auglýsingaskilti sem verið er að setja upp í borginni til umsagnar USK 8.11.2019 svarað 20.2.2020
7.11.2019 fyrirspurn D um verkefni sem eru til kjörs í hverfið mitt. til umsagnar Mannréttindaskrifsotfu 7.11.2019 svarað 27.2.2020

14.11.2019 fyrirspurn D um bækling um húsnæðisuppbyggingu 2019 til umsagnar SBB 18.11.2019 til meðferðar velferðarráðs 5.12.2019

21.11.2019 tillaga D um ljósaskilti við strandveg til meðferðar skipulags- og samgönguráð 22.11.2019
21.11.2019 tillaga D um uppsetningu hundagerða til meðferðar skipulags- og samgönguráð 22.11.2019

22.11.2019 tillaga D

um að allur ferðakostnaður og og kolefnisfótspor borgarfulltrúa verði 

birt með launum til meðferðar forsætisnefndar 22.11.2019

28.11.2019 fyrirspurn D um muni sem tilheyrðu upphaflegri sýningu Sjóminjasafnsins til umsagnar MOF 2.12.2019 svarað 13.1.2020
28.11.2019 tillaga D um öryggisbelti í strætisvagna Strætó bs. til meðferðar Strætó 2.12.2019

5.12.2019 tillaga D

um að ekki verði tekið á móti fleiri dýrum í Fjölskyldu- og 

húsdýragarðinum öðrum en íslenskum húsdýrum til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráð 9.12.2019

28.6.2018 Tillaga D um viðræður við félag eldri borgara Samþykkt 6.7.2018

28.6.2018 fyrirspurn D um meðalsvartíma fyrirspurna í borgarráði til umsagnar skrifstofu borgarstjórnar 28.6.2020 Svarað 5.7.2018

28.6.2018 fyrirspurn D vegna deiliskipulags Óðinstorgs til umsagnar USK 4.7.2018 svarað 31.1.2019

5.7.2018 Tillaga D um úttekt á stöðu asbest í skólum Til umsagnar heilbrigðiseftirlitsins 17.7.2018 Synjað 23.8.2018
5.7.2018 fyrirspurn D framhaldsfyrirspurn um opna fundi borgarstjóra til umsagnar SBB 16.7.2018 Svarað 16.8.2018

16.8.2018 fyrirspurn D

Um hversu mörg laus pláss eru á leiksólum Reykjavíkur sem ekki er 

hægt að nýta vegna manneklu til umsagnar SFS 23.8.2018 svarað 30.8.2018

16.8.2018 Tillaga D

um að æðstu embættismenn Reykjavíkurborgar birti 

hagsmunaskráningu sína til umsagnar BLÖ og Innir 27.8.2018 samþykkt 29.11.2018
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16.8.2018 fyrirspurn D

Um hver fól umhverfis og skipulagssviði að gera myndband um 

Miklubraut í stokk til umsagnar SBB 27.8.2018 Svarað 22.11.2018

16.8.2018 fyrirspurn D

Er varðar útskýringar á hvers vegna svör við fyrirspurn frá 8. febúrar 

berst eftir kosningar til umsagnar SBB 23.8.2018 Svarað 30.8.2018

16.8.2018 fyrirspurn D um dóm héraðsdóms í máli E-3132-2017 til umsagnar borgarritara 5.6.2018 svarað 12.9.2018

16.8.2018 fyrirspurn D um kostnað og stöðu við framkvæmdir á borgarstjórnarsal til umsagnar SEA 23.8.2018 Svarað 11.9.2018

23.8.2018 Tillaga D um að skrifstofa borgarstjóra og borgarritara taki upp verkbókhald Synjað 4.10.2018

23.8.2018 Tillaga D um að láta búa til gagnagrunn sams konar og Velstat gagnagrunninn til umsagnar tölfærði og greiningar 28.8.2018 Samþykkt með breytingum 14.11.2019

23.8.2018 Tillaga D

um að stjórnir B-hluta fyrirtækjana kynni viðhorfskannanir 

fyrirtækjana fyrir borgarráði Synjað 6.9.2018

23.8.2018 Tillaga D um flutning nýbbyggingar við Dalskóla vegna spennustöðvar til meðferðar Skipulags og samgönguráðs 27.8.2018

30.8.2018 fyrirspurn D Um kostnað við upplýsingatækni hjá borginni til umsagnar UTD 4.9.2018 Svarað 4.10.2018

30.8.2018 Tillaga D

um að lögð verði fram afrit af samskipi milli óhagnaðardirfinan 

leigufélaga og borgarstjóra svarað af borgarstjóra 8.11.2018

30.8.2018 Tillaga D um að tekið verði á vanda í mönnun leikskóla Synjað 6.9.2018

30.8.2018 Tillaga D um ástandsskoðun á íþróttahúsi Hagaskóla til meðferðar USK 30.8.2018

6.9.2018 Tillaga D um kaup á landi Keldna til framtíðaruppbyggingar þjóðarsjúkrahúss Synjað 13.9.2018

6.9.2018 Tillaga D um rými á jarðhæð Ráðhúss Reykjavíkur Til meðferðar SBB 13.9.2018

6.9.2018 fyrirspurn D

um regur um veitingu frest á greiðslum vegna lóðaúthlutanna 

varðandi Vesturbugt Svarað 13.9.2018

13.9.2018 fyrirspurn D um heildarkostnað við steinbæ við Holtsgötu til umsagnar minjavernd 13.9.2018 Svarað 25.10.2018

13.9.2018 fyrirspurn D

um samskipti Reykjavíkurborgar við Félagsbústaði eftir álit 

umboðsmanns Alþingis til umsagnar Félagsbústaða 13.9.2018 Svarað  22.11.2018
13.9.2018 fyrirspurn D um áhrif fasteingaverð og fasteignagjalda á leiguverð félagsbústaða til umsagnar Félagsbústaða Svarað 25.10.2018

4.10.2018 Tillaga D

um stofnun aðgerðarhóps til að meta skilvirkni stjórnsýslu 

borgarinnar til meðferðar stýrihóps um þjónustuveitingu 6.11.2018

4.10.2018 fyrirspurn D um rekstarerfiðleika hjá verktökum hjá strætó bs til umsagnar strætó 4.10.2018 Svarað 16.11.2018

4.10.2018 fyrirspurn D um fjölda starfsfólks í B- hluta fyrirtækjum til umsagnar fjármálaskrifstofa 4.10.2018 svarað 10.1.2019

4.10.2018 Tillaga D um steinbryggju Frestað Vísað frá 25.10.2018

4.10.2018 fyrirspurn D um samninga við verktaka vegna bragga í Nauthólsvík til umsagnar SEA 4.10.2018 svarað 24.1.2019

4.10.2018 fyrirspurn D

ósk um sundurliðaðri úttekt um hverjir þáðu greiðslur fyrir hvað við 

endurgerð braggans í Nauthólsvík til umsagnar SEA 4.10.2018 Svarað 25.10.2018

4.10.2018 fyrirspurn D

um hvernig ætlunin er að bregðast við niðurstöðu úrskurðarnefndar 

jafnréttismála til umsagnar SBB 4.10.2018 svarað 17.1.2019
4.10.2018 fyrirspurn D um fjölda þeirra sem starfa fyrir B- hlutafyrirtæki í verktöku til umsagnar SBB 4.10.2018 svarað 10.1.2019

11.10.2018 fyrirspurn D um laun forstjóra fyrirtækja Reykjavíkurborgar til umsagnar SBB 11.10.2018 svarað 12.3.2019

11.10.2018 fyrirspurn D um Perluna til umsagnar SEA svarað 25.10.2018

11.10.2018 fyrirspurn D

um aðkeypta ráðgjöf og ráðgjafavinnu fyrir borgina, frá árinu 2014 

til dagsins í dag. til umsagnar FMS 11.10.2018 Svarað 13.12.2018

11.10.2018 fyrirspurn D um um stöður og stöðuheiti í stjórnsýslu borgarinnar til umsagnar SBB svarað 13.12.2018

11.10.2018 fyrirspurn D um kaup og viðgerðir á Grensásvegi 12 til umsagnar SEA Svarað 25.10.2018
11.10.2018 fyrirspurn D um fyrirspurnir um Braggan í Nauthólsvík til umsagnar SEA Svarað 25.10.2018

11.10.2018 fyrirspurn D um heildarkostnað við Mathöllina á Hlemmi til umsagnar SEA Svarað 25.10.2018

11.10.2018 fyrirspurn D um kostnað við Aðalstræti 10 til umsagnar SEA Svarað 25.10.2018
11.10.2018 fyrirspurn D um einskiptakostnað vegna fjölgunar borgarfulltrúa til umsagnar SEA og FMS 11.10.2018 Svarað 25.10.2018
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25.10.2018 fyrirspurn D

um hvort Reykjavíkurborg hafi tekið niður teinagrindur á milli 

akreina vegna slysahættu til umsagnar USK 5.11.2018 svarað 13.12.2018

25.10.2018 fyrirspurn D

um að fá afrit af lista sem USK styðst við þegar borgin kaupir 

þjónustu frá arkitektastofum til umsagnar USK 5.11.2018 Svarað 22.11.2018

25.10.2018 fyrirspurn D

um yfirlit yfir fjölda og staðsetningu þeirra sem hafa verið að reka 

airbnb til útleigu til umsagnar SKBS 5.11.2018 svarað 14.2.2019

25.10.2018 fyrirspurn D

um um hvort lóðarhafar í Úlfarsárdal hafi uppfyllt 

úthlutunnarskilyrði og skilyrði um byggingaráform til umsagnar UKS 5.11.2018 svarað 13.12.2018

25.10.2018 fyrirspurn D um kostnaðarþátttöku íbúa á Kjalarnesi vegna ljósleiðar til umsagnar USK 5.11.2018 svarað 7.3.2019

25.10.2018 Tillaga D

um að borgarráð samþykki breytingu á aðalskipulagi þess efnis að 

blokkarbyggð við Laugardal verði ekki heimiluð. til umsagnar USK 5.11.2018 Synjað 24.1.2019

25.10.2018 fyrirspurn D um ástæðu fyrir breyttu póstnúmeri á Kjalarnesi til umsagnar SKBS 5.11.2018 svarað 7.3.2019

25.10.2018 fyrirspurn D

um kostnað Reykjavíkurborgar af endurbótum Gröndalshúss, óskað 

eftir sundurliðun kostnaðarliða til umsagnar USK 5.11.2018 Svarað 22.11.2018

25.10.2018 Tillaga D um fréttatilkynningar um afgreiðslu tillagna til umsagnar SBB 30.11.2018 afgreitt Með annarri samhljóða
1.11.2018 Tillaga D Um langtímastæði fyrir húsbíla til umsagnar USK 6.11.2018 til meðferðar USK-ráðs 6.11.2018

8.11.2018 fyrirspurn D

um hvernig var staðið að ráðningarferli forstöðumans 

Höfuðborgarstofu til umsagnar MOF 8.11.2018 svarað 16.11.2018

8.11.2018 fyrirspurn D um húnsæð strætó á Hesthálsi til umsagnar SEA 15.11.2018 svarað 13.12.2018

15.11.2018 fyrirspurn D um öll gögn varðandi Hverfisgötu 41 til umsagnar USK og BLÖ svarað 13.12.2018

22.11.2018 fyrirspurn D

um kostnað við bækling sem sendur var í öll hús um 

uppbyggingaráform í borginni til umsagnar SEA 27.11.2018 svarað 13.12.2018

29.11.2018 fyrirspurn D

um hvort einhverju sinni hafi ummæli eða trúnaðarbrot kjörinna 

fulltrúa skaðað orðspor Orkuveitu Reykjavíkur. til umsagnar OR 11.12.2018 svarað 4.4.2019

29.11.2018 fyrirspurn D

um hvaða starfsmenn borgarinnar hafi þegið styrki frá borginni 

síðustu þrjú árin. til umsagnar FMS 27.11.2018 svarað 24.1.2019

29.11.2018 fyrirspurn D varðandi tölvupóst starfsmanna til umsagnar SBB 27.11.2018 Svarað 7.2.2019

29.11.2018 fyrirspurn D

um hvort fyrirv. skrifstofustjóri eigna og atvinnuþróunar sitji fyrir 

hönd Reykjavíkurborgar í einhverjum trúnaðar- eða ábyrðarstöðu til umsagnar SBB 27.11.2018 svarað 13.12.2018
29.11.2018 Tillaga D um fasteignir við Arnarbakka 2-6 og Völvufell 11-21 Synjað 24.1.2019

13.12.2018 Tillaga D

um um að fulltrúar samtaka ferðaþjónustunnar verðið boðaðir á fund 

borgarráðs frestað Samþykkt 14.3.2019

13.12.2018 fyrirspurn D

um hvort standi til að ráða tímabundið í stöðu skrifsofusjóra 

borgarstjóra og borgarritara til umsagnar SBB 20.12.2018 svarað 17.1.2019
13.12.2018 fyrirspurn D um starfslýsingu hvers stöðugildis í miðlægri stjórnsýslu til umsagnar SBB 14.1.2019 svarað 22.8.2019

13.12.2018 Tillaga D um sameiningu SEA og USK Til meðferðar SBB 11.1.2019
13.12.2018 Tillaga D um staðarval fyrir aðra sjúkrahúsuppbyggingu í Reykjavík Synjað 24.1.2019



14.1.2021 fyrirspurn J um tímabundna breytingu á innheimtureglum umsagnar FÁST Svarað 4.2.2021
14.1.2021 fyrirspurn J um ráðningar vegna styttingar vinnuvikunnar. umsagnar MOS svarað 18.2.2021
11.3.2021 Fyrirspurn J um getu Reykjavíkurborgar til að hefta starfsemi spilakassa meðferðar Skipulags- og samgönguráðs 16.3.2021
18.3.2021 Fyrirspurn J um kaupáætlun Félagsbústaða 2019 og 2020 umsagnar Félagsbústaða Svarað 15.4.2021

25.3.2021 Fyrirspurn
J

um viðbröð borgarinnar við ábendingum gæða- og eftirlitsstofnunnar 

félagsþjónustu og barnaverndar umsagnar ÞON 6.5.2021 svarað

15.4.2021 framhaldsfyrirspurn
J

um hversu margir greiddu meira en 25% af ráðstöfunartekjum sínum í leigu 

árið 2009 Umsagnar SBS 29.4.2021 Svarað 20.5.2021
9.1.2020 fyrirspurn J  um fjölda verktaka hjá Strætó bs til umsagnar Strætó 9.1.2020 svarað 24.9.2020

23.1.2020 fyrirspurn J um hlutfall veikinda starfsmanna Reykjavíkurborgar eftir launatekjum til umsagnar MOS 27.1.2020 svarað 2.7.2020
30.1.2020 tillaga J um pólitíska ábyrgð gagnvart kjarasamningum Eflingar vísað frá vísað frá 30.1.2020

12.3.2020 tillaga
J

um viðbragðsáætlun vegna lokunar góðgerðarfélaga sem sjá um 

matarúthlutanir til meðferðar velferðarráð 6.5.2020 Samþykkt Undir málsnúmeri R20050279 6.5.2020

26.3.2020 tillaga
J

um að Félagsbústaðir felli niður leigu hjá leigjendum í tvo mánuði vegna 

COVID-19 til meðferðar Félagsbústaðir 2.4.2020
31.3.2020 tillaga J um að Reykjavíkurborg krefji ríkið um fjárframlag til sveitarfélaganna 28.5.2020 samþykkt 28.5.2020

2.4.2020 fyrirspurn
J

um fjölda þeirra sem njóta ekki þjónustu frá Reykjavíkurborg eða fyrirtækja í 

eigu hennar vegna vanskila til umsagnar FÁST 18.6.2020 svarað 20.8.2020

16.4.2020 tillaga
J

um að tímabilskort Strætó bs. verði lengd um þann tíma sem skerðing vegna 

COVID-19 tekur til til meðferðar Strætó 30.4.2020

30.4.2020 tillaga
J

um að borgarsjóður fjármagni niðurfellingu á leigu hjá leigjendum 

Félagsbústaða til umsagnar FÁST 30.4.2020 Synjað 2.7.2020
2.7.2020 tillaga J um stofnun neyðarhúsnæðis frestað Til meðferðar VEL 21.7.2020
2.7.2020 tillaga J um stofnun innflytjendaráðs frestað Til meðferðar fjölmenningarráð 18.8.2020
2.7.2020 tillaga J um styrkingu Leigjendasamtakanna 23.7.2020 Synjað 23.7.2020

23.7.2020 tillaga J um stofnun neyðarhúsnæðis til meðferðar velferðarráð 24.7.2020
27.8.2020 fyrirspurn J um verklagsreglur vegna vanskila foreldra/forsjáraðila til umsangar VEL 31.8.2020 svarað 15.10.2020

27.8.2020 fyrirspurn
J

um umfang kostnaðar við skemmtanir og fleira á vegum grunnskóla 

borgarinnar til umsagnar SFS 31.8.2020 svarað 17.9.2020
17.9.2020 fyrirspurn J um aðgerðir Reykjavíkurborgar varðandi húsnæðiskostnað Svarað VEL 1.10.2020
17.9.2020 fyrirspurn J um húsnæði fyrir Öruggt skjól til meðferðar VEL 23.9.2020
24.9.2020 fyrirspurn J um stefnu borgarinnar varðandi útboð grunnþjónustu til umsagnar SBB 29.9.2020 svarað 15.10.2020
24.9.2020 fyrirspurn J um húsnæði fyrir Öruggt skjól til meðferðar velferðarráðs 23.9.2020
24.9.2020 fyrirspurn J um aðgerðir Reykjavíkurborgar varðandi húsnæðiskostnað til umsagar FÁST 23.9.2020 Svarað 1.10.2020

1.10.2020 fyrirspurn
J

um fjölda leigjenda og hlutfall ráðstöfunartekna til umsagnar

Húsnæðis- og 

mannvirkjastof

nun 15.10.2020 Svarað 15.4.2021
29.10.2020 fyrirspurn J um greiðslur í gegnum app EasyPark sem áður var Leggja.is til meðferðar skipulags- og samgönguráð 29.10.2020

5.11.2020 fyrirspurn J um þýðingar á vef Reykjavíkurborgar til umsagnar ÞON 5.11.2020 Svarað 26.11.2020
19.11.2020 tillaga J um að opinberri birtingu fjárhagsáætlana verði flýtt til umsagnar FÁST 25.11.2020 Synjað 21.1.2021
19.11.2020 fyrirspurn J um gjaldfrjáls frístundaheimili til umsagnar FÁST 19.11.2020 Svarað 28.1.2021
19.11.2020 fyrirspurn J um fjölda barna í mataráskrift og vanskil foreldra til umsagnar FÁST 19.11.2020 svarað 18.2.2021
26.11.2020 fyrirspurn J um raddtón stafræna hönnunarkerfisins til umsagnar ÞON 26.11.2020 Svarað 14.1.2021

3.12.2020 fyrirspurn J um tímasetningu birtingar fjárhagsáætlunar til umsagnar FÁST 3.12.2020 Svarað 21.1.2021
10.1.2019 Tillaga J um að almennir strætónotendur séu með í faghópnum um leiðarkefisbreytingar til meðferðar strætó 10.1.2019
24.1.2019 fyrirspurn J um mismun í fjölda íbúða í uppbyggingu til umsagnar SBB 24.1.2018 svarað 21.2.2019
31.1.2019 fyrirspurn J um hlutfall leikskólagjalda af rekstarkostnaði leikskóla til umsagnar SFS 31.1.2019 svarað 14.2.2019

Áheyrnarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands - lokið
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14.2.2019 fyrirspurn J um vinnuslys á leik og grunnskólum borgarinnar til umsagnar SFS 12.2.2019 svarað 12.3.2019
21.2.2019 fyrirspurn J framhaldsfyrirspun um þátttökugjöld í félagsmiðstöðvum til umsagnar SFS 22.2.2019 Svarað 2.5.2019

7.3.2019 fyrirspurn J um hlut leikskólagjalda í rekstri skólanna til umsagnar SFS 11.3.2019 svarað 16.5.2019
14.3.2019 fyrirspurn J um vinnuálag og vinnuslys í leik- og grunnskólum til umsagnar SFS 18.3.2019 Svarað 2.5.2019

4.4.2019 fyrirspurn J

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um gjaldfrjálsar 

félagsmiðstöðvar til umsagnar SFS 5.4.2019 svarað 2.5.2019
2.5.2019 fyrirspurn J um notkun á frístundakorti til að greiða fyrir sumarnámskeið til umsagnar ÍTR 26.4.2019 Svarað 20.6.2019

2.5.2019 fyrirspurn J

um stöðu vagnstjóra sem vinna í verktöku hjá Strætó bs. í gegnum önnur 

fyrirtæki til umsagnar Strætó 26.4.2019 svarað 27.6.2019

16.5.2019 fyrirspurn J um umheintuaðgerðir vegna skulda fyrirtækja við Reykjavíkurborg til umsagnar

fjármálaskrifsto

fa 17.5.2019 svarað 27.6.2019
18.7.2019 fyrirspurn J um nýtt leiðarnet strætó til umsagnar stætó 19.7.2019 svarað 9.1.2020
15.8.2019 fyrirspurn J um starfsemi skólaráða yfir sumartímann til umsagnar SFS 19.8.2019 svarað 5.9.2019
22.8.2019 fyrirspurn J um innheimtuþjónustu borgarinnar fyrir tímabilið 2018 - 2022 til umsagnar FÁST 23.8.2019 svarað 5.9.2019
22.8.2019 fyrirspurn J um verkefnið Hagkvæmt húsnæði til umsagnar SBB 23.8.2019 svarað 5.9.2019
29.8.2019 fyrirspurn J um rafvæðingu hafna til umsagnar USK 2.9.2019 svarað 28.11.2019
29.8.2019 fyrirspurn j umkröfur vegna veitingu styrkja til skemmtistaða varðandi réttindi starfsfólks til umsagnar MOF 2.9.2019 svarað 7.11.2019
3.10.2019 fyrirspurn J um matar- og kaffiaðstöðu vagnstjóra til umsagnar Strætó 3.10.2019 svarað 13.1.2020

3.10.2019 fyrirspurn J

um rétt starfsmanna Strætó bs. að tilnefna áheyrnarfulltrúa til setu á 

stjórnarfundum til umsagnar stjórnar Strætó 3.10.2019 svarað 9.1.2020
3.10.2019 fyrirspurn J um fund með fulltrúum vinnuaflsins til umsagnar SBB 14.10.2019 Svarað 17.10.2019
3.10.2019 fyrirspurn J um allsherjaruppfærslu Veitna á orkumælum fyrirtækisins til umsagnar OR 3.10.2019 Svarað 10.10.2019

10.10.2019 fyrirspurn J um hvert heimilislausir geta leitað ef gistiskýlið eða Konukot er fullt til umsagnar VEL 11.10.2019 svarað 7.11.2019
31.10.2019 fyrirspurn J um styttingu vinnuvikunnar til umsagnar MOS 7.11.2019 svarað 21.11.2019
31.10.2019 fyrirspurn J um stöðu framkvæmda á sérklefa í Vesturbæjarlaug til umsagnar USK 4.11.2019 svarað 28.11.2019

7.11.2019 fyrirspurn J

um yfirlit yfir skipulagða menningarstarfsemi sem nær gjaldfrjálst til barna og 

ungmenna til umsagnar MOF 8.11.2019 svarað 5.12.2019
22.11.2019 framhalds fyrirspurn J um styttingu vinnuvikunnar til umsagnar MOS 22.11.2019 svarað 28.11.2019

28.11.2019 tillaga J

um að samninganefnd Reykjavíkurborgar komi reglulega fyrir borgarráð til að 

upplýsa um stöðu kjarasamningaviðræðna vísað frá 13.8.2020
19.7.2018 Tillaga J um neyðarhúsnæði fyrir einstaklinga og fjölskyldur án heimilis til meðferðar velferðarráðs 24.7.2018
31.7.2018 Tillaga J um neyðarhúsnæði fyrir einstaklinga og fjölskyldur án heimilis Til meðferðar velferðarráðs 31.7.2018
31.7.2018 Tillaga J um könnun meðal einstaklinga í húsnæðisvanda Samþykkt vísað til velferðarráðs 31.7.2018
31.7.2018 Tillaga J um að borgin eyði verðhækkunaráhrifum byggingarréttargjalds Synjað 31.7.2018
16.8.2018 Tillaga J um aukin fjárframlög til kaupa á tímabundnu húsnæði fyrir óvinnufæra til meðferðar velferðar 27.8.2018
16.8.2018 Tillaga J um aukin fjárframlög til kaupa á tímabundnu húsnæði fyrir einstæða foreldra til meðferðar velferðar 27.8.2018
16.8.2018 Tillaga J um aukin fjárframlög til kaupa á tímabundnu húsnæði fyrir einstaklinga til meðferðar velferðarráðs 27.8.2018
16.8.2018 Tillaga J um að Reykjavíkur borg hækki byggingaréttargjaldið Synjað 6.9.2018

30.8.2018 Tillaga J

um að umfang útvistunar verktakasamninga við launafólk og starfsmannaleiga 

sé kannað Synjað 16.11.2018
30.8.2018 Tillaga J um að umfang útvistunar sé kannað, þ.e. fjöldi starfsfólks til umsagnar FMS 30.8.2018 Synjað 16.11.2018
30.8.2018 Tillaga J um að könnuð verði áhrif útvistunar á kjör launafólks til umsagnar FMS 30.8.2018 Synjað 16.11.2018

30.8.2018 Tillaga J

um að verði við einstaklinga sem starfa í gegnum verktakasamninga eða 

starsmannaleigu til umsagnar FMS 30.8.2018 Synjað 16.11.2018

6.9.2018 Tillaga J

um að leiga hjá Félagsbústöðum verði lækkuð svo hún verði aldrei hærri en 

48.000kr 6.9.2018 Synjað 6.9.2018
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13.9.2018 Tillaga J um breytingu á innheimtu hjá borginni til umsagnar 

fjármálaskrifsto

fa 13.9.2018 Synjað 16.11.2018
20.9.2018 Tillaga J um samsetningu starfsfólks í borgarreknum leikskólum til umsagar SFS 20.9.2018 svarað 8.11.2018

20.9.2018 Tillaga J

um afnám skilyrða um að foreldrar séu ekki í vanskilum við skóla- og 

frístundasvið til að fá leikskólavist til umsagnar  

Fjármálaskrifsto

fu 20.9.2018 Synjað 24.1.2019
4.10.2018 Tillaga J um gjaldfrjálsar félagsmiðstöðvar Til umsagnar SFS SFS 4.10.2018 til meðferðar SFS 21.2.2019
4.10.2018 fyrirspurn J um afgreiðslu á tillögu um stofnun félags strætófarþega til umsagnar strætó 11.10.2018 Svarað 8.11.2018

25.10.2018 fyrirspurn J um konstnað Faxaflóahafnar vegna framkvæmda við hús Sjávarklasans til umsagnar FAXA 1.11.2019 Svarað 29.11.2018
25.10.2018 fyrirspurn J um hvaða verkefni falla undir kostnaðarstað 07160 til umsagnar FMS 25.10.2018 svarað 29.11.2018

25.10.2018 fyrirspurn J um stöðu á innkaupum smáhýsa til umsagnar

SEA en þau 

vísa á USK 23.1.2019 Svarað 7.2.2019

25.10.2018 Tillaga J um viðbrögð við útgjöldum vegna langtímaveikinda umsagnar

mannauðsdeilda

r Svarað 16.11.2018
8.11.2018 Tillaga J um að rifta samstarfi við Heimavelli Synjað í borgarstjórn - R18110213 17.11.2018
8.11.2018 fyrirspurn J um fyrirmæli um að henda mat til umsagnar Vel 8.11.2018 svarað 13.12.2018

15.11.2018 Tillaga J um að senda vítur á Strætó Frestað Synjað 29.11.2018

29.11.2018 fyrirspurn J

um heildarkostnað vegna endurbóta Faxaflóahafna á húseigninni  

Bakkaskemmu við Grandagarð 16 til umsagnar FAXA 11.12.2018 svarað 10.1.2019



7.1.2021 fyrirspurn M um greiðslur Reykjavíkurborgar til RÚV vegna auglýsingakaupa umsagnar SBB Svarað 28.1.2021
7.1.2021 fyrirspurn M um umsækjendur vegna starfs framkvæmdastjóra Betri samgangna ohf. umsagnar Stjórn Betri samgangna ohf. Svarað 4.2.2021
7.1.2021 fyrirspurn M um kostnað vegna átaksverkefnisins Sumarborgin okkar 2020 umsagnar MOF 19.1.2021 Svarað 4.2.2021
7.1.2021 fyrirspurn M um markaðsátak borgarinnar vegna COVID-19 umsagnar FÁST Svarað 4.2.2021

14.1.2021 Fyrirspurn M um framlagningu ársreiknings umsagnar BLÖ Svarað 3.6.2021
14.1.2021 Fyrirspurn M um kynningu á starfsánægjukönnun slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna 6.5.2021 svarað 6.5.2021

4.2.2021 Fyrirspurn
M

um framkvæmdir og lagfæringar vegna framkvæmda Félagsbústaða við 

Írabakka umsagnar stjórnar Félagsbústaða Svarað 11.3.2021

4.2.2021 Fyrirspurn 
M 

um greiðslur til verktaka og fjölda þeirra hjá sviðum borgarinnar og 

Ráðhúsi umsagnar FÁST Svarað 29.4.2021
18.2.2021 fyrirspurn M um kostnað við skýrslu um borgarlínu, frumdrög að fyrstu lotu umsagnar verkefnastofu borgarlínu 24.2.2021 svarað 25.3.2021
25.3.2021 Fyrirspurn M um svæði C í Gufunesi umsagnar SBB Svarað 29.4.2021

15.4.2021 fyrirspurn
M

um minnisblað um tvær mismunandi uppgjörsaðferðir Orkuveitu 

Reykjavíkur Til umsagnar FÁST 21.4.2021 Svarað 20.5.2021
6.5.2021 fyrirspurn M um kostnað SORPU umsagnar stjórnar SORPU Svarað 3.6.2021

16.1.2020 fyrirspurn
M

um útsvarstekjur og fasteignatekjur Reykjavíkur eftir póstnúmerum frá 

2015-2019 til umsagnar FÁST 16.1.2020 Svarað 29.10.2020

16.1.2020 fyrirspurn
M

um trúnaðarmerkt minnisblað borgarlögmanns frá 20. maí 2015 um 

Hverfisgötu 41 til umsagnar BLÖ 22.1.2020 Svarað 24.2.2020

16.1.2020 fyrirspurn
M

um skýrslu borgarskjalavarðar varðandi hvernig Reykjavíkurborg skal 

skila gögnum og skýrslum til embættisins til umsagnar ÞON 22.1.2020 Svarað 13.2.2020

16.1.2020 fyrirspurn
M

um vexti á árunum 2014-2019 sem Félagsbústaðir greiða af öllu lánasafni 

sínu til umsagnar Félagsbústaðir 16.1.2020 svarað 12.3.2020

16.1.2020 tillaga
M

um að innri endurskoðun framkvæmi úttekt vegna kaupa og riftana 

samninga vegna Grensásvegar 12 Frestað 26.3.2020 Synjað 26.3.2020
23.1.2020 framhaldsfyrirspurn M um greiðslur Reykjavíkurborgar til EFLA verkfræðistofu til umsagnar USK 27.1.2020 svarað 7.5.2020
23.1.2020 fyrirspurn M um uppbyggingu á Vesturbugt til umsagnar SBB 27.1.2020 svarað 13.2.2020

23.1.2020 framhaldsfyrirspurn
M

um kæru vegna útboðs Reykjavíkurborgar á stýribúnaði umferðarljósa og 

framkvæmd ljósastýringar frá 1979 til umsagnar innkaupaskrifstofa 27.1.2020 Svarað 7.5.2020

23.1.2020 fyrirspurn
M

um trúnaðarmerkt minnisblað borgarlögmanns frá 20. maí 2015 um 

Hverfisgötu 41 til umsagnar BLÖ 22.1.2020 svarað 27.2.2020

23.1.2020 fyrirspurn
M

um skýrslu borgarskjalavarðar varðandi hvernig Reykjavíkurborg skal 

skila gögnum og skýrslum til embættisins til umsagnar sviðstjóra ÞON 22.1.2020 svarað 13.2.2020
23.1.2020 framhaldsfyrirspurn M um greiðslur Reykjavíkurborgar til EFLA verkfræðistofu til umsagnar FÁST 23.1.2020 Svarað 7.5.2020

30.1.2020 fyrirspurn
M

um styrki mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráðs og menningar- 

íþrótta- og tómstundaráðs til umsagnar MNL-ráðs og MÍT-ráðs 31.1.2020 svarað 12.3.2020

30.1.2020 fyrirspurn
M

um sameiningu garðyrkjudeilda á Klambratúni og Njarðargötu í eina stöð á 

Granda til umsagnar USK 31.1.2020 svarað 26.3.2020
30.1.2020 fyrirspurn M um útisalerni í Reykjavík til umsagnar USK 31.1.2020 svarað 27.2.2020
30.1.2020 fyrirspurn M um skilamat vegna Klettaskóla til umsagnar USK 31.1.2020 svarað 13.2.2020

30.1.2020 fyrirspurn
M

um lóðarréttindi og byggingarétt á lóð RÚV í Efstaleiti og þjónustumiðstöð 

í útvarpshúsinu til umsagnar SBB 31.1.2020 svarað 13.2.2020

30.1.2020 ítrekun á tillögu
M

um að innri endurskoðun framkvæmi úttekt vegna kaupa og riftana 

samninga vegna Grensásvegar 12 svarað tillaga felld 26.3.2020
12.3.2020 fyrirspurn M um óþrifanð eftir áramótabrennur til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráð 12.3.2020
12.3.2020 fyrirspurn M um sundurliðun á skyndistykjum til umsagnar Mannréttindaskrifsotfu 13.3.2020 til meðferðar velferðarráð 2.4.2020
19.3.2020 tillaga M um kaup Strætó bs. á metanvögnum vísað frá 2.4.2020
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19.3.2020 tillaga
M

um að Laugavegurinn og Skólavörðustígur verði opnaður fyrir bílum og 

fallið verði frá einstefnu vísað frá 2.4.2020

26.3.2020 fyrirspurn
M

um minnisblað frá KPMG endurskoðun varðandi uppgjörsreglur 

Félagsbústaða göng lögð fram á fundi Svarað á fundinum 26.3.2020
26.3.2020 fyrirspurn M um kostnað við endurbætur og uppbyggingu vegna Aðalstrætis 10 Til umsagnar MOF 18.6.2020 svarað 27.8.2020
26.3.2020 fyrirspurn M um strætisvagna til umsagnar strætó 18.6.2020 svarað 24.9.2020
26.3.2020 fyrirspurn M um innri leigu Klettaskóla til umsagnar eignarsjóðs 18.6.2020 samþykkt 23.7.2020

2.4.2020 tillaga M um hækkun frístundakorts 43979 Til meðferðar til vinnslu við gerð fjárhagsáætlunar 43979
2.4.2020 fyrirspurn M um ráðgjafafyrirtækið Strategíu til umsagnar SBB 11.6.2020 svarað 15.10.2020
2.4.2020 tillaga M um lækkun útsvars til eldirborgara 29.5.2020 Synjað 29.5.2020

30.4.2020 fyrirspurn M um ósvaraðar fyrirspurnir áheyrnarfulltrúans SBB svarað 14.5.2020
30.4.2020 tillaga M um að leitað verði til Reikningsskilaráðs varðan notkun á IAS40 staðli til umsagnar FÁST 6.5.2020 Synjað 11.6.2020

7.5.2020 fyrirspurn M um vatnsrennsli í Reykjavíkurtjörn til meðferðar USK 11.5.2020
7.5.2020 fyrirspurn M um skilagrein um framkvæmdir og viðgerðir ásamt innri leigu Klettaskóla til meðferðar USK 11.5.2020

7.5.2020 fyrirspurn
M

um útboð Reykjavíkurborgar og kæru vegna útboðs Reykjavíkurborgar á 

stýribúnaði umferðarljósa og framkvæmd ljósastýringar frá 1979 til meðferðar skipulags- og samgönguráð 11.5.2020
7.5.2020 fyrirspurn M um stóla fyrir veitingamenn í borginni til meðferðar skipulags- og samgönguráð 11.5.2020

14.5.2020 fyrirspurn
M

um viðauka við samkomulag Reykjavíkurborgar og Háskólans Í Reykjavík 

um aukið byggingarmagn og borgarlínustoppistöð til umsagnar FÁST 4.6.2020 Svarað 25.6.2020
14.5.2020 fyrirspurn M um forgang strætó lögreglu og slökkviliðs í umferð til meðferðar skipulags- og samgönguráð 4.6.2020
28.5.2020 fyrirspurn M um skuldir Reykjavíkurborgar til umsagnar FÁST 3.6.2020 Svarað 25.6.2020
28.5.2020 fyrirspurn M um leigukostnað og leigusala borgarinnar til umsagnar FÁST 3.6.2020 Svarað 25.6.2020
28.5.2020 fyrirspurn M um fasteignamat verðmæti og leigugreiðslur vegna Nauthólsvegar 100 til umsagnar FÁST 3.6.2020 Svarað 25.6.2020
28.5.2020 tillaga M um Laugaveg sem göngugötu 28.5.2020 Synjað 28.5.2020
11.6.2020 fyrirspurn M um aðgang að vinnustofu Kjarval til umsagnar SBB 15.6.2020 Svarað 1.10.2020
11.6.2020 fyrirspurn M um innleiðingu hönnunarkerfa fyrir stafrænar vörur til umsagnar ÞON 15.6.2020 svarað 23.7.2020
25.6.2020 fyrirspurn M um leigutekjur, leigutaka og leiguverð árið 2019 til umsagnar FÁST 3.7.2020 svarað 23.7.2020
25.6.2020 fyrirspurn M um starfsemi borgarinnar að Vatnagörðum 28 til umsagnar FÁST 3.7.2020 svarað 23.7.2020
25.6.2020 fyrirspurn M um rekstraraðila og leigugreiðslur vegna Grandagarðs 20 til umsagnar FÁST 3.7.2020 Svarað 23.7.2020
25.6.2020 fyrirspurn M um uppsetningu pálmatrjáa í Vogabyggð til umsagnar MOF 3.7.2020 Svarað 13.8.2020
23.7.2020 fyrirspurn M um gögn vegna kaupa Reykjavíkurborgar á Varmadal til umsagnar FÁST 24.7.2020 Svarað 3.9.2020
23.7.2020 fyrirspurn M um mengunarmælingar á skotsvæðinu í Álfsnesi til umsaganar heilbrigðiseftirlitið 24.7.2020 Svarað 27.8.2020
13.8.2020 fyrirspurn M um kostnað vegna framkvæmda á Óðinstorgi til umsagnar FÁST 13.8.2020 svarað 10.12.2020
13.8.2020 fyrirspurn M um greiðslur til styrkþega vegna aflýsingar Menningarnætur 2020 til umsagnar MOF 18.8.2020 svarað 10.9.2020
20.8.2020 fyrirspurn M um kostnað vegna frestun innleiðingar Hlöðunnar til umsagnar ÞON 21.8.2020 Svarað 17.9.2020
20.8.2020 fyrirspurn M um mat á starfsumhverfi starfsfólks sem kemur fyrir borgarráð til umsagnar MOS 21.8.2020 svarað 17.9.2020
27.8.2020 fyrirspurn M  um langtímaskuldir vegna Hjúkrunarheimilisins á Sléttuvegi til umsagnar FÁST 31.8.2020 Svarað 29.10.2020
27.8.2020 fyrirspurn M um Grandagarða 1a til umsganar FÁST 31.8.2020 Afturkölluð 27.8.2020
27.8.2020 fyrirspurn M um kostnað við endurbætur og uppbyggingu vegna Aðalstrætis 10 til umsagnar FÁST 31.8.2020 svarað 28.1.2021

3.9.2020 fyrirspurn M um leigukostnað borgarinnar per fermeter til umsagnar FÁST 7.6.2020 Svarað 10.12.2020
3.9.2020 fyrirspurn M um ferðakostnað árið 2020 samanborið við árið 2019 til umsagnar FÁST 7.9.2020 Svarað 1.10.2020

17.9.2020 fyrirspurn M um greiðslur til Yrki arkitekta til umsagnar FÁST 18.9.2020 Svarað 3.6.2021
24.9.2020 fyrirspurn M um félagsmiðstöðvar til meðferðar velferðarráðs 25.9.2020
24.9.2020 fyrirspurn M um aðgang að vinnustofu Kjarvals til umsagnar SBB 5.10.2020 Svarað 15.10.2020
24.9.2020 fyrirspurn M um yfirlit yfir fyrirspurnir flokksins í borgarráði til umsagnar SKBS 24.9.2020 Svarað 1.10.2020
24.9.2020 tillaga M um skipun í fjármálastýrihóp frestað Synjað 1.10.2020
1.10.2020 fyrirspurn M um ferðakostnað árið 2020 samanborið við árið 2019 til umsagnar FÁST 15.10.2020 Svarað 10.12.2020

15.10.2020 fyrirspurn M um fjölda úthlutaðra lóða fyrir fjöleignarhús frá 1. júní 2018 til umsagnar FÁST Svarað 15.4.2021
29.10.2020 fyrirspurn M um skýrslu Mannvits og COWI um borgarlínu til umsagnar Verkefnastofu Borgarlínu 29.10.2020 Svarað 26.11.2020
29.10.2020 fyrirspurn M um kynningarherferð á Laugaveginum sumarið 2020 til umsagnar MOF 29.10.2020 Svarað 19.11.2020
29.10.2020 framhaldsfyrirspurn M um greiðslur til styrkþega vegna aflýsingar Menningarnætur 2020 til umsagnar MOF 29.10.2020 Svarað 26.11.2020
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29.10.2020 fyrirspurn
M

um gögn vegna funda nr. 14 og 15 hjá mannréttinda-, nýsköpunar- og 

lýðræðisráði til umsagnar SKBS 29.10.2020 Svarað 12.11.2020
12.11.2020 fyrirspurn M um gögn vegna reksturs vistheimilisins Arnarholts til umsagnar ÞON Svarað 3.12.2020
26.11.2020 fyrirspurn M um kostnað við styttingu vinnuvikunnar til umsagnar MOS 26.11.2020 Svarað 14.1.2021
10.12.2020 fyrirspurn M  um byggingarland við Ánanaust umsagnar FÁST 28.12.2020 Svarað 18.3.2021

10.1.2019 fyrirspurn M um átakshóp um bætt aðgegni fatlaðra að Laugarvegi til umsagnar USK 17.1.2019 svarað 26.9.2019
24.1.2019 fyrirspurn M um hvaða verkefni hafa verið flutt frá SEA yfir á USK til umsagnar SEA 25.1.2019 svarað 28.3.2019

24.1.2019 fyrirspurn M

um hvað borgin hefur auglýst í fjölmiðlum fyrir háar upphæðir á árunum 

2010-2018 til umsagnar Fjármálaskrifstofu 25.1.2019 svarað 21.2.2019

31.1.2019 fyrirspurn M

um hvert kjörinn fulltrú getur snúið sér ef dagskrárvaldið er tekið af 

honum. til umsagnar SKBS 1.2.2019 Svarað 7.2.2019
7.2.2019 fyrirspurn M um álagningu fasteignagjalda til umsagnar SEA/FMS svarað 21.2.2019

7.2.2019 beiðni M

um að fá fjármálastjóra á fund borgarráðs til að ræða reikinga vegna 

Nauthólsvegar 100 ( dags 28. janúar) Samþykkt 7.2.2019
14.2.2019 fyrirspurn M fyrirspurn til SEA sem færð var í trúnaðarbók SEA svarað 21.2.2019
21.2.2019 fyrirspurn M um upplýsingar um Rafstöðvarveg 4, leigusamninga og leiguverð til umsagnar SEA 22.2.2019 Svarað 21.2.2019
21.2.2019 fyrirspurn M um álagningu fasteignagjalda til umsagnar fjármálaskrifstofa 21.2.2019 svarað 7.3.2019

7.3.2019 fyrirspurn M  um viðbótarupplýsingar vegna Rafstöðvarvegar 4 til umsagnar SEA 15.3.2019 svarað 28.3.2019

7.3.2019 fyrirspurn M um kostnað vegna þátttöku í Bloomberg Harvard City Leadership Initiative til umsagnar SBB 11.3.2019 svarað 28.3.2019
14.3.2019 fyrirspurn M Um samgöngur í Viðey til umsagnar MOF 20.3.2019 svarað 11.4.2019
28.3.2019 fyrirspurn M um Bústaðaveg 151 til umsagnar SEA svarað 4.4.2019

28.3.2019 fyrirspurn M

Um hver tók ákvörðun um að fara í snappverkefnið hverfið mitt og greiða 

áhrifavöldum fyrir til umsagnar SBB 28.3.2019 svarað 16.5.2019
4.4.2019 fyrirspurn M  um úttekt heilbrigðiseftirlits vegna Landspítala til umsagnar USK 5.4.2019 svarað 9.5.2019
4.4.2019 fyrirspurn M um hönnun borgarlínu til umsagnar USK 5.4.2019 svarað 15.8.2019
4.4.2019 fyrirspurn M um lóðir við Blesugróf til umsagnar SEA 5.4.2019 svarað 6.6.2019
2.5.2019 fyrirspurn M um fasteignagjöld á Hafnartorgi til umsagnar SEA 2.5.2019 Svarað 9.5.2019
2.5.2019 Tillaga M um kostnað við Klettaskóla til umsagnar SEA 6.5.2019 svarað 12.9.2019
2.5.2019 fyrirspurn M ítrekun á fyrirspurn um starfslokasamninga til umsagnar mannauðsdeildar Svarað 28.11.2019
9.5.2019 Ítrekun M um fyrirspurn vegna starfslokasamninga til meðferðar mannauðsdeildar 13.5.2019

16.5.2019 Ítrekun M um fyrirspurn vegna starfslokasamninga til meðferðar MOS 17.5.2019
20.6.2019 fyrirspurn M um bráðabirgðaverkferil vegna framgöngu kjörinna fulltrúa til umsagnar MOS 21.6.2019 svarað 19.9.2019
20.6.2019 fyrirspurn M um kæru vegna borgarstjórnarkosninga til umsagnar SKBS 21.6.2019 svarað 27.6.2019

4.7.2019 fyrirspurn M um  dagskrárvald í borgarráði formaður borgarráðs svarað 15.8.2019
4.7.2019 tillaga M um  um endurgreiðslu oftekins kaldavatnsgjalds Frestað 4.7.2019 Synjað 18.7.2019

18.7.2019 fyrirspurn M um verkefnastofu borgarlínu til umsagnar USK 19.7.2019 Svarað 10.10.2019
18.7.2019 fyrirspurn M um fjölda heimilislausra til umsagnar VEL 19.7.2019 Svarað 10.10.2019
29.8.2019 Tillaga M um oftekið kaldavatnsgjald Frestað Synjað 5.9.2019

5.9.2019 fyrirspurn M ítrekun á fyrirspurn um kostnað við Klettaskóla til umsagnar USK 5.9.2019 svarað 12.9.2019
12.9.2019 fyrirspurn M um hegðunarreglur siðanefndar sambands íslenskra sveitarfélaga til meðferðar SBkS 17.9.2019 svarað 26.9.2019
26.9.2019 fyrirspurn M um bílaflota Reykjavíkurborgar til umsagnar SBB (Óli Jón) 30.9.2019 svarað 12.3.2020
26.9.2019 fyrirspurn M  um opið svæði við Vesturbæjarsundlaug til umsagnar USK 27.9.2019 svarað 5.12.2019
26.9.2019 tillögu M  um að opna Austurvöll og fjarlægja blómabeð til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráð 27.9.2019
3.10.2019 tillaga M um matartorg til meðferðar innleiðingarhóps um matarstefnu 3.10.2019

10.10.2019 fyrirspurn M um nýtt hlutafélag sem tekur við hluta af starfsemi ON til umsagnar OR 11.10.2019 svarað 31.10.2019
17.10.2019 fyrirspurn M  um landfyllingu austan Laugarness sem teygir sig út í Skarfaklett til umsagnar stjórnar FAXA 18.10.2019 svarað 7.11.2019
31.10.2019 fyrirspurn M um leiðir til hækkunar frístundakorts til umsagnar FÁST 6.11.2019 svarað 28.11.2019
31.10.2019 fyrirspurn M um smáhýsi fyrir heimilislausa til umsagnar USK 31.10.2019 svarað 28.11.2019
31.10.2019 fyrirspurn M um starfshóp til að ákvarða framtíðar orkugjafa borgarlínu til umsagnar SSH 31.10.2019 svarað 5.12.2019
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7.11.2019 tillaga M

um að brugðist verði við breyttum lögum um félagslega aðstoð og lögum 

um almannatryggingar til meðferðar velferðarráðs 7.11.2019
7.11.2019 fyrirspurn M um viðhaldskostnað húsnæðis í eigu Félagsbústaða til umsagnar stjórnar félagsbústaða 7.11.2019 svarað 5.12.2019
7.11.2019 fyrirspurn M um mengun vegna skemmtiferðaskipa til umsagnar FAXA 7.11.2019 svarað 21.11.2019
7.11.2019 fyrirspurn M um notkun fjarfundabúnaðar til að fækka utanlandsferðum - framlagning til umsagnar SBB 7.11.2019 svarað 19.3.2020

7.11.2019 fyrirspurn M

um fjölda gangandi vegfarenda yfir göngubrú sem liggur yfir 

Breiðholtsbraut til umsagnar USK 8.11.2019 svarað 28.11.2019
7.11.2019 fyrirspurn M um biðskýli Strætó bs. til umsagnar samgöngustjóra 11.11.2019 Svarað 27.8.2020

14.11.2019 fyrirspurn M um samgöngustyrki til umsagnar FÁST 18.11.2019 svarað 5.12.2019
14.11.2019 fyrirspurn M um framkvæmdir við Hagatorg til umsagnar USKS 18.11.2019 svarað 5.12.2019
14.11.2019 fyrirspurn M um málefni skerjarfjarðar í kosningum um Hverfið mitt til umsagnar Mannréttindaskrifsotfu 18.11.2019 svarað 20.2.2020
14.11.2019 fyrirspurn M um skilgreiningu á hringtorgi til umsagnar USK 18.11.2019 svarað 20.2.2020
14.11.2019 fyrirspurn M um landfyllingu í Laugarnesi til umsagnar stjórnar FAXA 18.11.2019 Svarað 9.1.2020
22.11.2019 fyrirspurn M um um greiðslur Reykjavíkurborgar til EFLA verkfræðistofu til umsagnar FÁST 22.11.2019 svarað 23.1.2020

22.11.2019 fyrirspurn M

um fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu árið 2019 vegna 

samgöngusamninga til umsagnar FÁST 22.11.2019 svarað 9.1.2020

28.11.2019 tillaga M

um skipun neyðarstjórnar yfir skóla- og frístundasviði vegna framúrkeyrslu 

borgarinnar frestað Synjað 5.12.2019
28.11.2019 fyrirspurn M um endurgerð Haðarstígs til umsagnar USK svarað 23.1.2020
28.11.2019 ítrekuð fyrirspurn M um útboð Reykjavíkurborgar á stýribúnaði umferðarljósa til umsagnar FÁST svarað 2.12.2019
28.11.2019 fyrirspurn M um þá ákvörðun að minnka götulýsingu til umsagnar USK 2.12.2019 Svarað 15.10.2020
28.11.2019 fyrirspurn M um ákvörðun um að minnka götulýsingu til umsagnar USK svarað 15.10.2020

19.7.2018 fyrirspurn M um aðstöðu fyrir heimilislausa til umsagnar VEL 19.7.2018 svarað 13.8.2018
31.7.2018 Tillaga M um niðurskurð og hagræðingu fyrir fjárhagsáætlun 2019 til umsagnar SBB 2.8.2018 Synjað 5.9.2018

23.8.2018 fyrirspurn M

um hversu margir starfslokasamningar hafa verið gerðir sl. 8 ár við 

starfsmenn borgarinnar til umsagnar mannauðsdeildar 28.8.2018 Svarað 20.6.2019
23.8.2018 fyrirspurn M um úthlutanir lóða fyrir leigu og búseturéttaríbúðir til umsagnar SEA svarað 4.10.2018

23.8.2018 fyrirspurn M

vissi borgarstjóri af, hafði afskipti eða samþykkti áminningu fjármálastjóra 

ráðhússins til umsagnar SBB svarað 10.9.2018
23.8.2018 fyrirspurn M um stöðu á uppbyggingu á gamla Slippsvæðinu svarað 9.9.2018
30.8.2018 fyrirspurn M um hugmyndasmið að slagorðaherferð til umsagnar strætó Svarað 11.10.2018
30.8.2018 fyrirspurn M um hvað kostar að slagorðamerkja einn strætisvang til umsagnar strætó Svarað 11.10.2018
30.8.2018 fyrirspurn M hvað kostar að heilmerkja einn strætisvagn eins og t.d gullvagninn til umsagnar strætó Svarað 11.10.2018
30.8.2018 fyrirspurn M um hvers vegna var hætt að selja auglýsingar á strætisvagna til umsagnar strætó Svarað 11.10.2018

30.8.2018 fyrirspurn M

um hver sé kostnarður strætó bs á ári við að merkja vagna síðan hætt var 

að selja auglýsingar til umsagnar strætó Svarað 11.10.2018

30.8.2018 fyrirspurn M

um hverjar heildartekjur voru á ári, síðsustu 5 ár sem auglýsingar voru 

seldar til umsagnar strætó Svarað 11.10.2018
30.8.2018 fyrirspurn M um hvenær var hætt að selja auglýsingar á strætisvagna til umsagnar strætó Svarað 11.10.2018

30.8.2018 fyrirspurn M

um það hversvegna ný skrifstofustjóri SEA hefur ekki hafið störf og 

hvenær hann hefji störf til umsagnar SBB 4.9.2018 Svarað 25.10.2018
30.8.2018 fyrirspurn M um ráðingu skrifstofustjóra SEA til umsagnar SBB 4.9.2018 svarað 25.10.2018
30.8.2018 fyrirspurn M um uppbyggingaráform til umsagnar SBB 4.9.2018 Svarað 13.12.2018
30.8.2018 fyrirspurn M um heildarkostnað við Hofsvallagötu til umsagnar USK 4.9.2018 Svarað 4.10.2018
30.8.2018 fyrirspurn M un heildarkostnað við Grensásveg til umsagnar USK 4.9.2018 Svarað 4.10.2018
30.8.2018 fyrirspurn M um heildarkostnað við þengingu og beytingar í Borgartúni til umsagnar USK 4.9.2018 Svarað 4.10.2018
30.8.2018 fyrirspurn M um heildarkostnað við Birkimel til umsagnar USK  Svarað 4.10.2018
30.8.2018 Tillaga M um kröfu um opinbera afsökunnarbeiðin synjað 13.9.2018

6.9.2018 Tillaga M um að tvöfalda upphæð frístundakortsins Synjað 13.9.2018

13.9.2018 fyrirspurn M

um kaup á vörum og þjónustu frá stærstu birgjum á árinu 2017 til 1. 

seðtember 2018 til umsagnar FÁST 8.11.2018 svarað 19.11.2018
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13.9.2018 fyrirspurn M um íbúðir í eigu borgarinnar Svarað 18.9.2018
13.9.2018 Tillaga M um að leyfa dýrahald í félagsleguhúsnæði til meðferðar Félagsbústaða 13.9.2018
20.9.2018 fyrirspurn M um kostnað vegna skrifstofuhúsnæðis borgarinnar til umsagnar FMS og SEA 2.10.2018 Svarað 25.10.2018
20.9.2018 fyrirspurn M um samninga og styrki Reykjavíkurborgar til umsagnar FMS 2.10.2018 svarað 16.11.2018
20.9.2018 fyrirspurn M um ráðningu skrifstofustjóra SEA til umsagnar SBB Svarað 25.10.2018
4.10.2018 fyrirspurn M um heildarkostnað Faxaflóahafna í verkefninu viti við Sæbraut til umsagnar FAXA 4.10.2018 svarað 22.11.2018

4.10.2018 fyrirspurn M

um yfir öll verkefni sem vistuð eru á skrifstofu eigna og atvinnuþróunar er 

snúa að eignaumsýslu borgarinnar til umsagnar SEA 4.10.2018 svarað 25.10.2018
4.10.2018 Tillaga M um ráðningu skrifstofustjóra skrifstofu eigna og atvinnuþróunar Til umsagnar SBB 4.10.2018 Svarað 25.10.2018

11.10.2018 fyrirspurn M um torg í biðstöðu við Kaffi Vest til umsagnar USK 30.10.2018 svarað 29.11.2018

25.10.2018 fyrirspurn M

um hver borgaði aðgangsmiða á tónleika sem haldnir voru í Hörpu þann 

12. október til umsagnar SBB svarað 13.12.2018
25.10.2018 fyrirspurn M um hvenær ráðgert er að opna Hólaberg 86 og hvað tafði opnunina til umsagnar VEL 5.11.2018 Svarað 22.11.2018

25.10.2018 fyrirspurn M

um skýrslu um rekstur Félagsbústaða og hvort ábendingarnar hafi komist í 

framkvæmd. til umsagnar Félagsbústaða Svarað 16.11.2018
25.10.2018 fyrirspurn M um alla reikninga sem greiddir hafa verið út vegna vitans við Sundabraut til umsagnar USK 5.11.2018 Svarað 29.11.2018
25.10.2018 fyrirspurn M um tæmandi lista yfir þau verkefni sem vistuð eru hjá SEA til umsagnar SEA 5.11.2018 svarað 31.1.2019
25.10.2018 fyrirspurn M um viðskipti við stærstu birgja ( fyrst lagt fram 13. september 2018) til umsagnar FMS Svarað 16.11.2018

25.10.2018 Tillaga M

um að málefni skrifstofustjóra SEA verði tekin fyrir á næsta 

borgarráðsfundi. samþykkt 25.10.2018 samþykkt 25.10.2018

25.10.2018 fyrirspurn M

um stundurliðaða reikninga fyriröllum  efniskaupum vegna 

Nauthólsvegnar 100 til umsagnar SEA svarað 22.11.2018

25.10.2018 fyrirspurn M

um hvað Reykjavíkurborg lagði háa upphæð til Landsmóts hestamanna 

2018 til umsagnar USK 5.11.2018 Svarað 16.11.2018

1.11.2018 fyrirspurn M

um hver framkvæmdi kostnaðargreiningu fyrir Félagsbústaði vegna 

Írabakka til umsagnar Félagsbústaða 1.11.2018 Svarað 16.11.2018
1.11.2018 fyrirspurn M um framkvæmdir við Ráðhúsið til umsagnar USK 12.11.2018 svarað 13.12.2018

1.11.2018 fyrirspurn M

um hve margir vörusamningar, verksamningar eða þjónustusamningar hafa 

verið gerðir sl. tvö ár til umsagnar FMS 6.11.2018 svarað 10.1.2019
1.11.2018 fyrirspurn M um kostnað við að gera upp Alliance húsið. til umsagnar USK 8.11.2018 svarað 22.11.2018

1.11.2018 fyrirspurn M

um hvað Stætó b.s hefur greitt Nýtækni/Prime tours frá því að þeim var 

bætt inn í rammasamning til umsagnar strætó 1.11.2018 svarað 31.1.2019
1.11.2018 fyrirspurn M um hvenær Háskólinn í Reykjavík taka formlega við bragganum til umsagnar SEA 1.11.2018 Svarað 16.11.2018

8.11.2018 fyrirspurn M

um kostnað við framkvæmdirnar sem nú standa yfir á Miklubraut neðan 

við Rauðagerði til umsagnar USK 15.11.2018 svarað 31.1.2019
8.11.2018 fyrirspurn M um kostnað við framkvæmdir við Miklubraut við Klambratún til umsagnar USK 15.11.2018 svarað 31.1.2019
8.11.2018 fyrirspurn M um hvernær kennsla í Dalaskóla hefjist til umsagnar SFS 15.11.2018 svarað 10.1.2019

15.11.2018 fyrirspurn M

um kostnað við viðgerðirnar sem standa yfir utanhúss á Ráðhúsinu- 

framhaldsfyrirspurn til umsagnar SEA Svarað 13.12.2018

22.11.2018 Tillaga M

um að innri endurskoðandi fái yfirlit yfir alla lögaðila sem keyptu fleiri en 

10 miða á tónleika í Hörpu til umsagnar SBB 27.11.2018 svarað 20.12.2018

22.11.2018 fyrirspurn M

um að enn á ný sé óskað eftir upplýsingum um útlagðan kostnað vegna 

braggans í Nauthólsvík til umsagnar SEA 27.11.2018 Svarað 21.1.2019
20.12.2018 Tillaga M um upptökur á fundum borgarráðs og forsætisnefndar frestað 20.12.2018 Synjað 10.1.2019
20.12.2018 Tillaga M um aukafund í forsætisnefnd til meðferðar forsætisnefndar 9.1.2019 Vísað frá 15.2.2019

6.5.2021 fyrirspurn M um söluskála við Ægisgarð umsagnar Faxaflóahafnar Svarað 3.6.2021



28.6.2018 fyrirspurn F um skerðingu á heimaþjónustu til umsagnar VEL 3.7.2018 Svarað 23.8.2018

5.7.2018 fyrirspurn F um fjölda barna undir framfærsluviðmiði til umsagnar velferðarsviðs 16.7.2018 svarað 43326

5.7.2018 fyrirspurn F

um kostnað vegna aðkeyptrar þjónustu sjálfstætt starfandi sálfræðinga vegna 

eineltismála til umsagnar SBB 16.7.2018 Svarað 23.8.2018
5.7.2018 fyrirspurn F um kostnað vegna bílstjóra borgarstjóra til umsagnar SBB 16.7.2018 Svarað 23.8.2018

16.8.2018 fyrirspurn F Er varðar félags- og menningarlega einangrun innflytjenda í Fellahverfi til umsagnar  SFS 27.8.2018 svarað 16.11.2018

23.8.2018 fyrirspurn F um lögfræðikostnað Félagsbústaða til umsagnar Félagsbústaða Svarað 11.10.2018
23.8.2018 fyrirspurn F um kostnað við aðkeypta þjónustu sálfræðinga til umsagnar velferðarsviðs 14.8.2018 Svarað 4.10.2018

23.8.2018 fyrirspurn F um heildarkostnað og sundurliðun á starfi bílstjóra skrifstofu borgarstjóra til umsagnar SBB svarað 22.11.2018
30.8.2018 fyrirspurn F um þjónustu við börn með tal- og málþroskavanda til umsagnar SFS svarað 25.10.2018

30.8.2018 fyrirspurn F um kostnað vegna sérkennslu í leik og grunnskólum til umsagnar SOF svarað 25.10.2018

30.8.2018 fyrirspurn F um kostnað vegna sérkennslu til umsagnar SFS og FMS svarað 25.10.2018
6.9.2018 fyrirspurn F um biðtíma eftir sálfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum til umsagnar VEL 6.9.2018 Svarað 11.10.2018

6.9.2018 fyrirspurn F

um kostnað af hinum ýmsu móttökum og öðrum hátíðarviðburðum tengdum 
borginni til umsagnar

skrifstofu 
borgarstjóra Svarað 25.10.2018

13.9.2018 fyrirspurn F um kostnað við ferðir erlendis til umsagnar SBB 2.10.2018 Svarað 7.2.2019

13.9.2018 fyrirspurn F um mötuneyti borgarinnar til umsagnar SBB 13.9.2018 svarað 11.12.2018
13.9.2018 fyrirspurn F um byggingu sundlaugar við Hrafnistu til umsagnar SEA 13.9.2018 svarað 29.11.2018

4.10.2018 fyrirspurn F um hreyfingu á íbúðum hjá Félagsbústöðum til umsagnar Félgasbústaða 4.10.2018 Svarað 25.10.2018
4.10.2018 fyrirspurn F um hverjir höfðu umsjón með endurbyggingu braggans í Nauthólsvík til umsagnar SEA 4.10.2018 Svarað 25.10.2018

25.10.2018 fyrirspurn F

um hvort það liggi ávalt fyrir greiningar á sérkennsluþörf áður en barnið fer í 
sérkennslu til umsagnar SFS 25.10.2018 svarað 13.12.2018

25.10.2018 fyrirspurn F um um allan mögulegan lögfræðikostnað Félagsbústaða síðustu 5 árin til umsagnar Félgasbústaða 1.11.2018 Svarað 16.11.2018

25.10.2018 fyrirspurn F

um hvaða fyrirtæki þetta eru sem sem þjónustan er keypt af, veitingar, 

framreiðsla, skreytingar o.s.frv til umsagnar SBB 5.11.2018 svarað 10.1.2019

15.11.2018 fyrirspurn F um hversvegna ekki sé heimilt að taka mat í eigin ílát í mötuneytum borgarinnar til umsagnar VEL 20.11.2018 svarað 10.1.2019
15.11.2018 fyrirspurn F um sundurliðun á lögfræðikostnaði Félagsbústaða til umsagnar Félagsbústaða 20.11.2018 svarað 14.3.2019
29.11.2018 fyrirspurn F um hvort börn hafi þurft að hætta á frístundaheimili vegna fjárhagsvanda til umsagnar SFS 11.12.2018 svarað 21.2.2019

29.11.2018 fyrirspurn F

um hvernig Reykjavíkurborg hyggst bregðast við erindi Hrafnistu um að komu 

að rekstri sundlaugarinnar til umsagnar SBB 11.12.2018 Til meðferðar SBB 11.12.2018

29.11.2018 fyrirspurn F

um sundurliðun á heildarkostnaði við jólaskreytingar Reykjavíkurborgar fyrir 
jólin 2017 til umsagnar USK 14.1.2019 svarað 31.1.2019

29.11.2018 fyrirspurn F um kostnað við pappírsjólakort til umsagnar SBB 11.12.2018 svarað 20.12.2018

13.12.2018 fyrirspurn F um svör við bréfsendingum til umsagnar SBB&BLÖ 14.1.2019 svarað 21.2.2019

13.12.2018 fyrirspurn F um tölvupóstssendingar til umsagnar SBB&BLÖ 14.1.2019 svarað 21.2.2019

17.1.2019 fyrirspurn F um brú yfir Breiðholtsbraut til meðferðar

skipulag- og 
samgönguráði 5.2.2019

17.1.2019 fyrirspurn F um fjölda máltíða til starfsfólks skóla til umsagnar SBB 22.1.2019 Svarað 7.2.2019

17.1.2019 fyrirspurn F um sölu á bílum í eigu félagsbústaða til umsagnar Félagsbústaða 22.1.2019 svarað 21.2.2019

24.1.2019 fyrirspurn F um að hvert svar komi í kjölfar sérhverrar fyrirspurnar til umsagnar SEA 25.1.2019 svarað 28.3.2019
31.1.2019 fyrirspurn F um kostnað vegna framkvæmda við Kringlumýrabraut, veggi og stíga. til umsagnar USK 1.2.2019 svarað 7.3.2019

31.1.2019 fyrirspurn F um listaverkaeign borgarinnar sem eru ekki í notkun( eru geymd í geymslum) til umsagnar MOF 1.2.2019 svarað 11.4.2019
31.1.2019 fyrirspurn F um hvort jólaskreytingar hafi verið boðnar út til umsagnar USK 1.2.2019 svarað 21.2.2019

31.1.2019 fyrirspurn F

um hvaða reglur borgin styðst við hvað varðar eftirfylgni þeirra verkefni sem 

borgin styrkir til umsagnar SKBS 1.2.2019 svarað 14.2.2019

21.2.2019 fyrirspurn F um skuldir á frístunfaheimilum og hvort börnum sé þá aldrei vísað frá. til umsagnar SFS 22.2.2019 svarað 7.3.2019
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7.3.2019 fyrirspurn F um launakostnað dómnefndar um listaverk í Vogabyggð til umsagnar USK 11.3.2019 svarað 20.6.2019

7.3.2019 fyrirspurn F um afhverju ekki var hægt að halda sundlaug Hrafnistu við til umsagnar SEA 25.3.2019 svarað 4.4.2019
14.3.2019 fyrirspurn F um hvort börn hafi þurft að hætta á frístundaheimili vegna fjárhagsvanda til umsagnar SFS 18.3.2019 svarað 6.6.2019

21.3.2019 fyrirspurn F um stöðu framkvæmda sem nú er í gangi til umsagnar USK 22.3.2019 svarað 10.10.2019

21.3.2019 fyrirspurn F  um viðbrögð við könnun Velferðarvaktarinnar til meðferðar 

skóla- og 

frístundaráðs 22.3.2019

4.4.2019 fyrirspurn F framhaldsfyrirspurn um Gröndalshús til umsagnar SEA 5.4.2019 Svarað 4.4.2019
11.4.2019 fyrirspurn F um stöðu eldriborgara varðandi bið eftir heimaþjónustu og hjúkrunarrýmum til umsagnar VEL 12.4.2019 svarað 6.6.2019

11.4.2019 fyrirspurn F um sameiningu Holaborgar og Suðurborgar til umsagnar SFS 12.4.2019 svarað 18.7.2019
2.5.2019 fyrirspurn F um börn sem hafa verið utan skóla undanfarin fimm ár vegna hegðunarvanda. til umsagnar  SFS 2.5.2019 svarað 4.7.2019

2.5.2019 fyrirspurn F

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um kvartanir sem kunna að hafa 
borist Strætó bs. frá notendum þjónustunnar til umsagnar stjórnar tætó 2.5.2019 svarað 6.6.2019

2.5.2019 fyrirspurn F um hvað það muni kosta að grunnskólanemar í Reykjavík fái frítt í strætó til umsagnar stjórnar Strætó 2.5.2019 svarað 6.6.2019

2.5.2019 fyrirspurn F

um þau gjöld sem grunnskólanemar hafa þurft að greiða vegna skólaferðalaga, 
árshátíða og annara viðburða síðastliði ár til umsagnar SFS 2.5.2019 svarað 10.10.2019

9.5.2019 fyrirspurn F um úttektir á grunnskólum borgarinnar til umsagnar SFS 13.5.2019 svarað 27.6.2019

6.6.2019 fyrirspurn F um kostnað við stöðu aðstoðarmanns borgarstjóra til umsagnar SBB 7.6.2019 svarað 22.8.2019
6.6.2019 fyrirspurn F um kostnað við tilraunaverkfni um vetnisstrætó til umsagnar FÁST 7.6.2019 svarað 18.7.2019

6.6.2019 fyrirspurn F um hvenig borgin ætlar að leysa dagforeldraskortinn til umsagnar SFS 7.6.2019 svarað 22.8.2019
20.6.2019 fyrirspurn F um vinnu trúnaðarmanns í dómnefnd um listaverk í Vogabyggð til umsagnar USK 21.6.2019 svarað 19.9.2019

27.6.2019 fyrirspurn F um  greiðslur til fyrrum forstjóra Félagsbústaða til umsagnar FÁST 28.6.2019 Svarað 18.7.2019

27.6.2019 fyrirspurn F um upplýsingjagjöf velferðarsviðs til eldri borgara til umsagnar VEL 28.6.2019 svarað 15.8.2019
27.6.2019 fyrirspurn F um langtímaveikindi á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði til umsagnar VEL og SFS 28.6.2019 svarað 16.1.2020

27.6.2019 fyrirspurn F  um umhirði Árbæjarsafns til umsagnar MOF 28.6.2019 svarað 22.8.2019
27.6.2019 fyrirspurn F  um fjölda fjölskyldna í Fella- og Hólahverfi sem búa við félagslega einangrun til meðferðar velferðarráðs 28.6.2019

27.6.2019 fyrirspurn F um afdrif tillögu um að banna vinstri beyju inn á Bústaðarveg til meðferðar 

skipulags- og 
samgönguráð 28.6.2019

27.6.2019 fyrirspurn F um að tölvumaður sé ávalt til staðar í Ráðhúsinu þegar fundir eru í gagni til umsagnar ÞON 28.6.2019 Synjað 11.6.2020

27.6.2019 fyrirspurn F um niðurstöður vinnustaðakönnunar strætó bs. til umsagnar Strætó 28.6.2019 svarað 18.7.2019

4.7.2019 fyrirspurn F um stöðu tillagna og fyrirspurna í borgarráði til umsagnar SBKS 4.7.2019 svarað 17.10.2020

4.7.2019 fyrirspurn F  um námsskrá vinnuskólans til umsagnar USK 4.7.2019 svarað 14.11.2019

4.7.2019 fyrirspurn F um starfslokasamninga hjá Félagsbústöðum til umsagnar

stjórnar 

félagsbústaða 4.7.2019 svarað 22.8.2019

4.7.2019 fyrirspurn F um  greiðslu í hússjóð hjá Félagsbústöðum til umsagnar

stjórnar 

félagsbústaða 4.7.2019 svarað 22.8.2019

4.7.2019 fyrirspurn F um borgarlínu til umsagnar UKS 4.7.2019 svarað 10.10.2019
4.7.2019 fyrirspurn F um ákvörðun um staðsetningu varanlegs regnboga til umsagnar USK 4.7.2019 svarað 10.10.2019

18.7.2019 fyrirspurn F um nýja fargjaldastefnu Strætó til umsagnar strætó 19.7.2019 Svarað 29.10.2020

18.7.2019 fyrirspurn F um breytingar á Laugavegi til umsagnar

umhverfis- og 

heilbrigðisráð 19.7.2019 Svarað 10.10.2019
18.7.2019 fyrirspurn F um eingreiðslu til umsagnar MOS 19.7.2019 svarað 15.8.2019

18.7.2019 fyrirspurn F um kynningu á göngugötum til umsagnar USK 19.7.2019 svarað 10.10.2019
18.7.2019 fyrirspurn F um að strætó noti metan sem orkugjafa til umsagnar strætó 19.7.2019 svarað 9.1.2020

18.7.2019 fyrirspurn F

 um að kallað verði eftir upplýsingum frá foreldrum í tenglsum við skóla án 

aðgreiningar til meðferðar skóla- og frístundaráð 19.7.2019
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18.7.2019 fyrirspurn F um sér skólaúrræði fyrir börn í vanda til umsagnar

skóla- og 

frístundaráð 19.7.2019 Svarað 23.1.2020
18.7.2019 fyrirspurn F um hve mörg bílastæði verði fyrir almenning á Hafnartorgi til umsagnar UKS 19.7.2019 svarað 10.10.2019

18.7.2019 fyrirspurn F

um hve mörg fyrirtæki hafa leigt bílastæði fyrir starfsfólkið sitt í 
bílastæðahúsum í miðborginni til umsagnar UKS 19.7.2019 svarað 19.9.2019

15.8.2019 fyrirspurn F um úrræði foreldra se bíða eftir húsnæði fyrir fatlaðan einstakling til meðferðar velferðarráðs 19.8.2019

15.8.2019 fyrirspurn F um húsnæði fyrir fólk með fötlun til meðferðar velferðarráðs 19.8.2019
15.8.2019 fyrirspurn F um viðbrögð við erindum vegna skólastjóra í Kelduskóla til meðferðar skóla- og frístundaráð 19.8.2019

15.8.2019 fyrirspurn F um viðbrögð við erindum vegna skólahalds í Staðarhverfi til meðferðar skóla- og frístundaráð 19.8.2019
15.8.2019 fyrirspurn F um opna fundi borgarstjórnar með borgarbúum til meðferðar forsætisnefndar 2.9.2019

15.8.2019 fyrirspurn F um p-korthafa  og göngugötur til umsagnar

umhverfis- og 
heilbrigðisráð 19.8.2019 svarað 11.6.2020

15.8.2019 fyrirspurn F um viðauka við fjárhagsáætlun til umsagnar FÁST 19.8.2019 svarað 5.9.2019

22.8.2019 fyrirspurn F um lækkun framkvæmdagjalds við Lindargötu til umsagnar FÁST 23.8.2019 svarað 19.9.2019
22.8.2019 fyrirspurn F um akstur p- kortshafa til umsagnar USK 23.8.2019 svarað 11.6.2020

22.8.2019 fyrirspurn F um ákvæði um meðalstæðr íbúða til umsagnar USK 23.8.2019 svarað 19.9.2019

29.8.2019 fyrirspurn F um fjárhlutun grunnskóla og 20 ára gamalt exelskjal Til meðferðar skóla- og frístundaráð 30.8.2019
29.8.2019 fyrirspurn F um straumlínustjórnun til umsagnar SBB 2.9.2019 svarað 7.11.2019

29.8.2019 fyrirspurn F um göngubrú yfir Breiðholts braut til umsagnar USK 2.9.2019 svarað 10.10.2019
29.8.2019 fyrirspurn F um rafmagnsstrætó til umsagnar strætó 2.9.2019 svarað 9.1.2020

29.8.2019 fyrirspurn F um leikskóla í Úlfarsárdal Til meðferðar skóla- og frístundaráð 2.9.2019

29.8.2019 fyrirspurn F um leikgrind í Öskjuhlíð til umsagnar USK 2.9.2019 Svarað 17.10.2019
5.9.2019 fyrirspurn F framhalds fyrrispurn um innheimtuþjónustu borgarinnar 2018-2020 til umsagnar FÁST 6.9.2019 svarað 21.11.2019

12.9.2019 fyrirspurn F um nýtingu eða sölu metans hjá Sorpu bs til umsagnar SORPA 17.9.2019 svarað 22.11.2019
12.9.2019 fyrirspurn F um mögulega endurheimt votlendis á höfuðborgarsvæðinu til umsagnar USK 17.9.2019 svarað 10.10.2019

12.9.2019 fyrirspurn F um tegund orkuskipta á bílaflota Reykjavíkur til umsagnar USK 17.9.2019 svarað 20.2.2020

12.9.2019 fyrirspurn F um viðbótarverkefni í tengslum við Klettaskóla til umsagnar

USK og 

borgarlögmaður 24.9.2019 svarað 10.10.2019

12.9.2019 fyrirspurn F um mat á vindáhrifum nýbyggginga til umsagnar USK 17.9.2019 svarað 26.9.2019

12.9.2019 fyrirspurn F um miklubraut í stokk til umsagnar UKS 17.9.2019 svarað 14.11.2019

12.9.2019 fyrirspurn F um fyrirhugaðar framkvæmdir í samgöngum til umsagnar USK 13.9.2019 svarað 20.2.2020
12.9.2019 fyrirspurn F  um orkuskipti og fjöldatakmarkanir leigubíla til umsagnar USK 17.9.2019 Svarað 20.2.2020
26.9.2019 fyrirspurn F  um notkun fjarfundabúnaðar til að fækka utanlandsferðum til umsagnar SBB 10.10.2019 svarað 7.11.2019

3.10.2019 fyrirspurn F um fyrirhugaðar starfsstöðvar í hverfum borgarinnar til umsagnar SBB 3.10.2019 svarað 10.10.2019

10.10.2019 fyrirspurn F um aðkomu gangandi vegfarenda að Mjódd til umsagnar USK 11.10.2019 svarað 7.11.2019

17.10.2019 fyrirspurn F  um umhverfismál í Elliðaárdal í kringum Heimahvamm og Skálará til meðferðar

umhverfis- og 
heilbrigðisráð 17.10.2019

17.10.2019 fyrirspurn F  um að borgin hugi að samræmdum gjörningi gegn einelti og öðru ofbeldi til meðferðar MNL-ráðs 17.10.2019

31.10.2019 fyrirspurn F um útboð Reykjavíkurborgar á stýribúnaði umferðarljósa  til umsagnar FÁST 31.10.2019 svarað 5.12.2019

31.10.2019 fyrirspurn F

um störf vinnuhóps í málefnum erlendra starfsmanna og erlendra barna í 

leikskólum til meðferðar skóla- og frístundaráð 31.10.2019

31.10.2019 fyrirspurn F um hlutfallslega notkun frístundakorts til íþróttaiðkunar til meðferðar

íþrótta- og 
tómstundaráðs 31.10.2019

14.11.2019 fyrirspurn F um miklubraut í stokk framhaldsfyrirspurn til umsagnar USK 18.11.2019 svarað 20.2.2020

14.11.2019 fyrirspurn F um heildar kostnað við blað um húsnæðisuppbyggingu til umsagnar SBB 18.11.2019 Svarað 5.12.2019

5.12.2019 fyrirspurn F um heildarkostnað við blað um uppbyggingu íbúða í borginni til umsagnar SBB 9.12.2019 svarað 9.1.2020
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9.1.2020 fyrirspurn F um hundaeigendur til umsagnar heilbrigðiseftirlitið 13.1.2020 svarað 30.1.2020

9.1.2020 fyrirspurn
F

um kostnað við ártalsmerki til allra skráðra hundaeigenda, kvartana til 
hundaeftirlitsins og fundi hundaeftirlitsins til umsagnar heilbrigðiseftirlitið 13.1.2020 svarað 30.1.2020

9.1.2020 fyrirspurn
F

um verkefni hundaeftirlitsins og hundaeftirlitsmanna í Reykjavík árin 2018 og 
2019 til umsagnar heilbrigðiseftirlitið 13.1.2020 svarað 30.1.2020

9.1.2020 fyrirspurn F um hundaeftirlitið og vinnu við að fækka óskráðum hundum til umsagnar heilbrigðiseftirlitið 13.1.2020 svarað 30.1.2020

9.1.2020 fyrirspurn
F

um samstarf Reykjavíkurborgar við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins vegna 

lesvanda barna til umsagnar SFS 13.1.2020 svarað 27.2.2020

9.1.2020 fyrirspurn
F

um hvað margir grunnskólar í Reykjavík nýta sér stuðningskerfið Leið til læsis í 
lestrarkennslu til umsagnar SFS 13.1.2020 svarað 6.2.2020

9.1.2020 fyrirspurn
F

um stefnu borgarinnar í kjaramálum leikskólakennara og vinnu 
kjarasamninganefndar borgarinnar til umsagnar SBB 15.1.2020 svarað 12.3.2020

23.1.2020 fyrirspurn F um börn sem greinast með lesskilningsvanda til umsagnar SFS 27.1.2020 Svarað 13.3.2020

30.1.2020 fyrirspurn F um afgreiðslu á kvörtun vegna ummæla borgarritara til umsagnar SBB 3.2.2020 Svarað 1.10.2020
30.1.2020 fyrirspurn F um hvort hundaeftirlitið borgi leigu fyrir aðstöðu fyrir hundageymslur til umsagnar USK 3.2.2020 svarað 27.2.2020

30.1.2020 fyrirspurn F um um kostnað hundaeigenda við hundaathvörf til umsagnar USK 3.2.2020 svarað 27.2.2020

30.1.2020 fyrirspurn F um deiliskipulag fyrir grenndarstöðvar við Arnarbakka í Breiðholti til umsagnar USK 3.2.2020 svarað 10.6.2021

30.1.2020 fyrirspurn

F

um að íbúaráðin finni leiðir til að auka samvinnu við stofnanir í hverfum þeirra til meðferðar

stýrihópur um 

endurskipulagingu og 
framtíðarskipan fyrir 

hverfisráð 31.1.2020

30.1.2020 fyrirspurn
F

um afgreiðslu umhverfis- og heilbrigðisráðs á þremur tillögum 

áheyrnarfulltrúans um hundahald svarað á fundi svarað 30.1.2020

6.2.2020 fyrirspurn F um upplýsingar um þá sem bíða eftir húsnæði fyrir fatlað fólk til umsagnar VEL 6.2.2020 svarað 12.3.2020
13.2.2020 fyrirspurn F um skilagreinar vegna styrkumsókna til borgarráðs árið 2020 til umsagnar SKBS 13.2.2020 svarað 20.8.2020

13.2.2020 fyrirspurn F um meðferð tillagna áheyrnarfulltrúans um hundahald til umsagnar HER 17.2.2020 Svarað 7.5.2020
13.2.2020 fyrirspurn F um vinnu stýrihóps vegna frístundakorts til umsagnar ÍTR 17.2.2020 svarað 12.3.2020
20.2.2020 fyrirspurn F um ástand Fossvogsskóla og heilsu skólabarna til umsagnar USK 21.2.2020 Svarað 12.3.2020

20.2.2020 fyrirspurn
F

um Laugaveg sem göngugötu 20.2.2020 til meðferðar

skipulags- og 

samgönguráð 20.2.2020

27.2.2020 fyrirspurn
F

um stefnu borgarinnar í kjaramálum leikskólakennar og vinnu 
kjarasamninganefndar borgarinnar til umsagnar MOS 25.2.2020 svarað 13.3.2020

12.3.2020 fyrirspurn F um útboð vegna ráðningar sérfræðinga í hugbúnaðarteymi svarað á fundi svarað  á fundinum 12.3.2020

12.3.2020 fyrirspurn F um kostnað við framleiðslu metans til umsagnar stjórn SORPA 13.3.2020 Svarað 14.5.2020

16.4.2020 fyrirspurn F um tímabundin stuðning félagsmálaráðuneytisins vegna COVID-19 til umsagnar SBB 30.4.2020 svarað 15.10.2020

16.4.2020 fyrirspurn
F

um reikningsskilaaðferðir Félagsbústaða til umsagnar

endurskoðunarnefnd
ar 30.4.2020 Svarað

við framlagnignu 
ársreiknings

16.4.2020 fyrirspurn
F

um hvað borgarmeirihlutinn hyggst gera fyrir eldri borgara vegna neikvæðra 
COVID-19 áhrifa á samfélagið til umsagnar VEL 30.4.2020 Svarað 25.6.2020

30.4.2020 fyrirspurn F um aðstoð Félagsbústaða við einstaklinga í vanda til meðferðar félagsbústaðir 5.5.2020
30.4.2020 fyrirspurn F um metanmál í fundargerð Stjórnar Strætó bs. frá 22. mars 2020 til meðferðar Strætó 5.5.2020

7.5.2020 fyrirspurn
F

um synjun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins á umsókn Ölgerðarinnar um 
áfengisveitingaleyfi vegna mötuneytis til umsagnar SKBS 11.5.2020 svarað 20.8.2020

28.5.2020 fyrirspurn F um sameiningar grunnskóla til meðferðar skóla- og frístundaráð 3.6.2020

11.6.2020 fyrirspurn F um hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur til umsagnar ÞON 15.6.2020 Svarað 23.7.2020
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11.6.2020 fyrirspurn
F

um afstöðu íbúaráða við tillögu áheyrnarfulltrúans um að íbúaráðin finni leiðir 

til að auka samvinnu við stofnanir í hverfum þeirra MAR svarað 7.1.2021

25.6.2020 fyrirspurn
F

um Græna planið til umsagnar

stýrihóps um Græna 

planið 7.7.2020 svarað 10.9.2020
25.6.2020 fyrirspurn F um raunhæfismat vegna útilistaverks í Vogabyggð til umsagnar MOF 3.7.2020 svarað 10.9.2020

2.7.2020 fyrirspurn F um fjölda þeirra sem nýttu sér tímabundna breytingu á innheimtureglum til umsagnar FÁST 3.7.2020 svarað 23.7.2020

13.8.2020 fyrirspurn
F

um stöðu framkvæmda vegna bættra samgangna fyrir börn sem áður voru í 

Korpuskóla til meðferðar

skipulags- og 

samgönguráð 18.8.2020

27.8.2020 fyrirspurn
F

um að gjald fyrir skólamáltíðir verði lækkað frestað til meðferðar

Til skoðunar við gerð 
fjárhagsáætlunar 1.9.2020

27.8.2020 fyrirspurn
F

um nýtingu hundaeftirlitsgjalds til meðferðar

umhverfis- og 
heilbrigðisráð 31.8.2020

27.8.2020 fyrirspurn
F

um loftgæðisvandamál til meðferðar

umhverfis- og 

heilbrigðisráð 31.8.2020
17.9.2020 fyrirspurn F um stöðu ráðningamála í leik- og grunnskólum í september 2020 til umsagnar MOS 18.9.2020 svarað 21.1.2019

24.9.2020 fyrirspurn F um kennsluaðferðir í læsi til meðferðar skóla- og frístundaráð 25.9.2020

24.9.2020 fyrirspurn F um aðgerðaráætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi til meðferðar skóla- og frístundaráð 25.9.2020
1.10.2020 fyrirspurn F um fjölda greininga á þjónustumiðstöðvum árið 2019 til meðferðar velferðarráðs 15.10.2020

1.10.2020 fyrirspurn F um upplýsingar um mæliaðferðir til að meta lesskilning barna til meðferðar skóla- og frístundaráð 15.10.2020
1.10.2020 fyrirspurn F um lestararkennsluaðferðir í grunnskólum til meðferðar skóla- og frístundaráð 15.10.2020

1.10.2020 fyrirspurn F um fjölda læsisfræðinga í leik- og grunnskólum til meðferðar skóla- og frístundaráð 15.10.2020

1.10.2020 fyrirspurn
F

um reikninga Grant Thornton fyrir endurskoðunarþjónustu við Orkuveitu 

Reykjavíkur til umsagnar

endurskoðunarnefnd

ar 15.10.2020 Svarað 12.11.2020

29.10.2020 fyrirspurn
F

um hundaeftirlitsaðferðir hundaeftirlitsins og kvartanir til meðferðar

umhverfis- og 

heilbrigðisráð 29.10.2020

5.11.2020 fyrirspurn F um jólagjöf Reykjavíkurborgar til starfsmanna 2018 og 2019 og nýtingarhlutfall til umsagnar MOS 5.11.2020 Svarað 14.1.2021
5.11.2020 fyrirspurn F um jólagjöf Reykjavíkurborgar til starfsmanna 2018 og 2019 og Tjarnarbíó til umsagnar MOS 5.11.2020 Svarað 14.1.2021

5.11.2020 fyrirspurn
F

um starfshóp og reiknilíkan vegna skýrslu innri endurskoðunar um grunnskóla 
frá 2019 til umsagnar FÁST 12.11.2020 Svarað 4.3.2021

12.11.2020 fyrirspurn F um þátttöku borgarbúa á fundum íbúaráða til meðferðar MNL

12.11.2020 fyrirspurn F um uppsagnir á þjónustu- og nýsköpunarsviði til meðferðar MNL

12.11.2020 fyrirspurn F um Dýraþjónustu Reykjavíkur Svarað 4.2.2020
12.11.2020 fyrirspurn F um námskeið bílstjóra hjá Strætó bs. til umsagnar Stjórnar Strætó bs. Svarað 26.11.2020

19.11.2020 fyrirspurn
F

um hækkun á niðurgreiðslu vegna barna hjá dagforeldrum til meðferðar

skóla- og 

frístundaráðs 19.11.2020

19.11.2020 fyrirspurn F um tilnefningu í starfshóp vegna þjóðarleikvangs fyrir frjálsar íþróttir til umsagnar ÍTR 19.11.2020 Svarað 26.11.2020
19.11.2020 fyrirspurn F um viðræður borgarinnar við Brokey og landfyllingar til umsagnar ÍTR 19.11.2020 Svarað 26.11.2020

19.11.2020 fyrirspurn
F

um biðlista vegna sérskólaúrræða til meðferðar

skóla- og 
frístundaráðs 19.11.2020

27.11.2020 fyrirspurn
F

um lausar íbúðir Félagsbústaða umsagnar

stjórnar 

Félagsbústaða Svarað 14.1.2021

27.11.2020 fyrirspurn F um stefnu borgarinnar gegn einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum til umsagnar MOS 27.11.2020 Svarað 14.1.2021
27.11.2020 fyrirspurn F um uppsagnir á þjónustu- og nýsköpunarsviði til umsagnar ÞON 27.11.2020 Svarað 28.1.2021

7.1.2021 fyrirspurn F um yfirlit yfir dómsmál borgarinnar frá 2018 umsagnar BLÖ Svarað 29.4.2021

7.1.2021 fyrirspurn F um reglur og eftirlit með styrkjum og samstarfs- og þjónustusamningum umsagnar FÁST Svarað 4.3.2021

21.1.2021 Fyrirspurn F um mönnun stöðugilda í skólum usmagnar SFS svarað 18.2.2021



Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins - lokið

28.1.2021 Fyrirspurn F um útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði, bætta þjónustu og kostnað umsagnar ÞON svarað 18.2.2021

28.1.2021 Fyrirspurn F um útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði og þjónustubeiðnir umsagnar ÞON svarað 18.2.2021
28.1.2021 Fyrirspurn F um útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði á tímum atvinnuleysis umsagnar ÞON svarað 18.2.2021

4.2.2021 fyrirspurn
F

um ráðstöfun hundaeftirlitsgjalda og lögmæti starfsemi Dýraþjónustu 
Reykjavíkur meðferðar

umhverfis- og 
heilbrigðisráðs 8.2.2021

4.3.2021 Fyrirspurn
F

um merkingar á göngugötum vegna P-merktra bíla meðferðar

Skipulags- og 
samgönguráðs 5.3.2021

15.4.2021 fyrirspurn
F

um biðlista á leikskólum borgarinnar 15.4.2021 meðferðar 

skóla- og 

frístundaráðs

20.5.2021 fyrirspurn
F

varðandi skólahljómsveitir meðferðar 

skóla- og 

frístundaráðs 25.5.2021

20.5.2021 fyrirspurn
F

varðandi stoðdeild í Háaleitisskóla meðferðar

skóla- og 

frístundaráðs 21.5.2021

10.6.2021 fyrirspurn F um fjölgun hjúkrunarheimila meðferðar velferðarráðs

21.1.2021 Fyrirspurn F um verklag um meðferð umsókna í Arnarskóla umsagnar SFS Svarað 4.2.2021

28.6.2018 Tillaga F um hagsmunafulltrúa aldraðra til meðferðar velferðarráðs 6.7.2018

28.6.2018 Tillaga F um úttekt á biðlista hjá Félagsbústöðum til umsagnar VEL 27.8.2018 Samþykkt 6.7.2018
28.6.2018 Tillaga F um samskiptareglur borgarfulltrúa og skrifstofu borgarstjórnar Synjað 6.7.2018

28.6.2018 Tillaga F um starfshóp í eineltismálum Samþykkt með breytingum 19.7.2018

5.7.2018 Tillaga F um gjaldfrjáls frístundaheimili fyrir börn foreldra undir framfærsluviðmiði Til umsagnar 

skóla- og 

frístundasviðs 5.7.2018 svarað 3.9.2018

19.7.2018 Tillaga F

um að flutt verði inn timburhús frá Eistlandi fyrir einstaklinga í viðvarandi 

húsnæðisvanda Til umsagnar SEA 25.7.2018 Synjað 6.9.2018

31.7.2018 Tillaga F um hjólhýsa og húsbílabyggð Til meðferðar velferðarráðs 31.7.2018
31.7.2018 Tillaga F um að nýta eigni í breiðholti undir íbúðir fyrir fjölskyldur í húsnæðisvanda Synjað 31.7.2018

31.7.2018 Tillaga F um kaup á ónotuðu húsnæði í Reykjavík Til meðferðar  velferðarráðs 31.7.2018
31.7.2018 Tillaga F um viðræður við ríkið um samstarf við lífeyrissjóði Til umsagnar  FMS 31.7.2018 Synjað 23.8.2018
16.8.2018 Tillaga F um að færa félagsbústaði aftur undir A hluta borgarinnar Synjað 30.8.2018

16.8.2018 Tillaga F um auka og þéttari samvinnu milli sviða til meðferðar velferðarráðs 27.8.2018

16.8.2018 Tillaga F um að erindum frá borgarbúum sé svarað innan 14 daga Synjað 23.8.2018

16.8.2018 Tillaga F

um að foreldrar barna verðir spurðir hvort þeir telji þörf á fleiri 
sérskólaúrræðum 27.8.2018 Til meðferðar  SFS 27.8.2018

16.8.2018 Tillaga F um að fleiri sérskólaúrræði verði sett á laggirnar í Reykjavík til meðferðar

skóla- og 
frístundaráðs 27.8.2018

16.8.2018 Tillaga F um að breyta inntökuskilyrðum í Klettaskóla til meðferðar skóla- og frístundaráð 27.8.2018

16.8.2018 Tillaga F um breytingar á skilyrðum þess að hægt sé að sækja um félagslegt leiguhúsnæði til meðferðar velferðarráðs 20.8.2018
23.8.2018 Tillaga F um að borgarráð samþykki kaup á 25 smáhýsum til meðferðar SEA 28.8.2018

23.8.2018 Tillaga F

um að fá óháða aðila til að gera könnun á þjónustumenningu félagsbústaða og 

meta eignir til meðferðar Félagsbústaða 4.9.2018

13.9.2018 Tillaga F um könnun meðal íbúa úthverfa Til umsagnar 

verkefnastjóra 
miðborgarmála SBB 18.9.2018 Synjað 29.11.2018

13.9.2018 Tillaga F um þjónustu mötuneyta Til umsagnar SBB 18.9.2018 Synjað 25.10.2018

20.9.2018 Tillaga F

um að Minjastofnun og Háskólinn í Reykjavík greiði umframkostnað vegna 

framkvæmda við braggann í Nauthólsvík afturkallað 1.10.2018 Afturkölluð 1.10.2018
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20.9.2018 Tillaga F

um auknar fjárheimildir skrifstofu borgarstjórnar til að halda úti skrá yfir 

fyrirspurnir og tillögur til meðferðar

mannréttinda- og 

lýðræðisráðs 20.9.2018

4.10.2018 Tillaga F

um að Flokkur fólksins óskar eftir að fá aukna aðstoð frá skrifstofu 

borgarstjórnar til umsagnar SBS 11.10.2018 Vísað frá 25.10.2018
4.10.2018 Tillaga F um að hringja bjöllum eða þeyta flautum á eineltisdaginn 8. nóvember kl 13 til meðferðar SFS 11.10.2018

4.10.2018 Tillaga F

um að Reykvíkingar kjósi um hvort þeir vilji að farið verið að undirbúa 
borgarlínu Frestað Synjað 25.10.2018

4.10.2018 Tillaga F um jafnræði barna á félagsmiðstöðvum borgarinnar til meðferðar SFS 11.10.2018

4.10.2018 Tillaga F um Vináttuverkefni Barnaheilla Til umsagnar SFS 4.10.2018 Svarað 25.10.2018
25.10.2018 Tillaga F um að borgin fjármagni að fullu Vináttuverkefni Barnaheilla til meðferðar skóla- og frístundaráð 25.10.2018

25.10.2018 Tillaga F

um að draga úr kostnaði við móttökur og til að lækka verð á skólamáltíðum eða 
fjölga skólasálfræðingurm til meðferðar forsætisnefndar 25.10.2018 Synjað 14.12.2018

8.11.2018 Tillaga F um að borgarstjórnarfundir hefjist kl. 9 1. og 3. þriðjudag í mánuði í stað kl. 14. til forsætisnefndar Vísað frá 11.1.2019
8.11.2018 Tillaga F gjaldtöku í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum til meðferðar MÍT-ráð 9.11.2018

8.11.2018 Tillaga F um siðareglur fyrir samskipti Félagsbústaða við leigendur Til umsagnar Félagsbústaða 15.11.2018 Vísað frá 31.1.2019

8.11.2018 Tillaga F um að Félagsbústaðir setji sér þjónustustefnu til umsagnar Félagsbústaða 8.11.2018 svarað 31.1.2019
8.11.2018 Tillaga F um  að reglugerðar um hávaðamengun í borginni verði fylgt til hins ítrasta Til meðferðar USK 8.11.2018

8.11.2018 Tillaga F um reglulega fundi með þingmönnum til umsagnar SBB 15.11.2018 Synjað 24.1.2019
15.11.2018 tillaga F um helmingslækkun á gjaldi fyrir skólamáltíðir Frestað Synjað 29.11.2018

15.11.2018 tillaga F um að fólk fái að koma með sín eigin matarílát í mötuneyti eldri borgara. Frestað Til meðferðar VEL 20.11.2018

15.11.2018 Tillaga F um að gerð verði breyting á hvernig vatns- og fráveitugjald er reiknað frestað Synjað 29.11.2018
15.11.2018 Tillaga F um um úttekt á list- og verknámskennslu í grunnskólum borgarinnar frestað Til meðferðar SFS 22.11.2018

15.11.2018 Tillaga F um að fenginn verði óháður aðili til að gera könnun meðal íbúa úthverfa frestað Synjað 29.11.2018
22.11.2018 Tillaga F um að borgarstjóri sýni gott fordæmi og hætti að ferðast um með einkabílstjóra Frestað Synjað 29.11.2018

29.11.2018 Tillaga F

um að Skóla- og frístundasvið hafi aðgang að upplýsingum um tekjur- eða 
framfærslu forráðamanna. til meðferðar SFS 29.11.2018 svarað 30.11.2018

29.11.2018 TIllaga F um að skrifstofa borgarstjóra hætti að senda pappírsjólakort Synjað 13.12.2018

29.11.2018 Tillaga F um helmingslækkun á verði skólamáltíða Synjað 29.11.2018

29.11.2018 Tillaga F um gjaldfrjáls frístundaheimili Synjað 29.11.2018

6.12.2018 Tillaga F um breytingu á reglum um afslátt af fasteignagjöldum frestað 10.12.2018 Synjað 24.1.2019

20.12.2018 Tillaga F um vinnutíma til meðferðar 

skipulag- og 

samgönguráði 20.12.2018 til meðferðar USK- samgönguráð 20.12.2018

20.12.2018 Tillaga F um vinnutíma hjá fyrirtækjum í miðborginni til meðferðar 

skipulag- og 

samgönguráði 20.12.2018 til meðferðar USK 20.12.2018

20.12.2018 Tillaga F um gönguljós til meðferðar 

skipulag- og 
samgönguráði 20.12.2018 til meðferðar

USK - skipulags og 
samgönguráðs 20.12.2018

20.12.2018 Tillaga F

um að frá og með næstu jólum leggi skrifstofa borgarstjóra það af að senda 
jólakost Til meðferðar SBB 10.1.2019

10.1.2019 tillaga F

um að Innri endurskoðun geri sambærilega úttekt á Gröndalshúsi og gerð var á 

Nauthólsvegi 100 Til umsagnar SEA og USK 10.1.2019 Synjað 4.4.2019

17.1.2019 Tillaga F um breytingar á forgangsreglum í leikskóla til umsagnar SFS 22.1.2019 til meðferðar SFS 7.3.2019

31.1.2019 Tillaga F

um að lýsing við gangbrautir verði stóraukin og líftími ljósa á ljósastaurum 
verði lengdur til meðferðar USK 5.2.2019

31.1.2019 Tillaga F um reglur um styrkveitingar séu samræmdar til umsagnar SBB 5.2.2019 til meðferðar MNL 7.3.2019

31.1.2019 tillaga F um siðareglur fyrir samskipti Félagsbústaða Synjað 31.1.2019
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31.1.2019 Tillaga F um að börn geti nýtt frístundakort til kaupa á sundkorti Til umsagnar ÍTR 5.2.2019 Synjað 21.3.2019

14.2.2019 tillaga F um að innleiða heimsmarkmið Sameinuðu þjóðana til meðferðar

skóla- og 
frístundaráðs 15.2.2019

14.3.2019 Tillaga F um umsóknarferli um fjárhagsaðstoð til meðferðar VEL 18.3.2019

28.3.2019 Tillaga F

um að starfsemi grunnskólaráða í Reykjvík verði könnuð með það að leiðarljósi 

að kanna hversu lýðræðisleg þau væru til meðferðar 

skóla- og 

frístundaráðs 3.4.2019

28.3.2019 Tillaga F um útvíkkun Tinna verkefnisins til meðferðar velferðarráðs 28.3.2019

11.4.2019 Tillaga F

um að reglur um frístundakort verið rýmkaðar til að hægt sé að nota það til 

þáttöku í stuttum verkefnum 2.5.2019 Synjað 2.5.2019
11.4.2019 Tillaga F um enn frekari einföldun á reglum um fjárhagsaðstoð 2.5.2019 Synjað 2.5.2019

11.4.2019 tillaga F um sveigjanleg vinnulok til umsagnar SBB 2.5.2019 Synjað 22.8.2019

11.4.2019 tillaga F

um að Reykjavíkurborg setir það á stefnuskrá sína að grípa til sértærka aðgerða 

til að létta undir fátækum barnafjölskyldum Til meðferðar velferðarráðs 2.5.2019

11.4.2019 Tillaga F um fjölbreyttarleiðir til að upplýsa borgarbúa um réttindi þeirra til umsagnar SBB 2.5.2019 Synjað 27.6.2019
2.5.2019 Tillaga F um greiningu á stöðu barna af erlendum uppruna til meðferðar VEL 6.5.2019

2.5.2019 Tillaga F um hjólreiðahraðareglur Til meðferðar USK 6.5.2019

2.5.2019 Tillaga F um nemendur með ýmisskonar geðraskanir Til meðferðar SFS 2.5.2019
2.5.2019 Tillaga F um þriggja tunnu kerfi í Reykjavík til meðferðar stjórnar SORPU 2.5.2019

2.5.2019 Tillaga F

um að borgin beiti sér fyrir að vinnutími þeirra sem vinna í miðborginni verði 
enn breytilegri en nú er í þeim tilgangi að létta á umferðarteppu Synjað 2.5.2019

9.5.2019 Tillaga F um víðtæka skoðanakönnun víðsvegar um borgina 9.5.2019 Synjað 9.5.2019

9.5.2019 Tillaga F um að leitað verði umsagnar innri endurskoðunar um úttekt á Gröndalshúsi 9.5.2019 Synjað 9.5.2019

9.5.2019 tillaga F um að laga lóðina við Brúarskóla til meðferðar

í yfirstandandi vinnu 
við fjárfestingaráætlun 13.5.2019

9.5.2019 Tillaga F

um að fá mat stjórnsýslufræðinga á Bráðabirgðaverkferli til úrlausnar vegna 

kvartana starfsfólks Reykjavíkurborgar til meðferðar

 við vinnu við gerð 

varanlegs verkferils 13.5.2019
9.5.2019 Tillaga F um að borgin greiði helming af sumargjaldinu í Laugardal til umsagnar ÍTR 13.5.2019 Synjað 6.6.2019

6.6.2019 Tillaga F um að borgin reki skutlu til meðferðar 

skipulags- og 
samgönguráð 7.6.2019

6.6.2019 Tillaga F um að rýmka reglur um hvaða bílar teljist vistvænir til meðferðar 

skipulags- og 

samgönguráð 7.6.2019
20.6.2019 Tillaga F um styttingu vinnuvikunnar í heimahjúkrun til umsagnar Stýrihóps 21.6.2019 Synjað 22.8.2019
27.6.2019 tillaga F  um aksturþjónustu á félagsmiðstöðvar fyrir eldri borgara til meðferðar velferðarráðs 28.6.2019

27.6.2019 Tillaga F

 um skipulagðar ferðir frá íbúakjörnum eldri borgara og félagsmiðstöðvum á 

söfn og aðra viðburði Til meðferðar velferðarráðs 28.6.2019

27.6.2019 Tillaga F

um að upplýsingar um atkvæðaskiptingu fylgi fréttatilkynningum um 
afgreiðslur úr borgarráði og borgarstjórn til umsagnar uppýsingastjóra 28.6.2019 vísað frá 9.1.2020

4.7.2019 Tillaga F um um staðsetningu varanlegs regnboga  til meðferðar 

skipulags- og 
samgönguráð 4.7.2019

18.7.2019 Tillaga F um fund með Öryrkjabandalaginu Til meðferðar USK 9.10.2019
18.7.2019 Tillaga F um fund með Miðbæjarfélaginu Til meðferðar USK

18.7.2019 Tillaga F um að um að stofnuð séu húsfélög í fjölbýlishúsum í eigu Félagsbústaða til umsagnar félagsbústaða 19.7.2019 vísað frá 7.11.2019
18.7.2019 Tillaga F um að fulltrúi úr röð leigenda taki sæti í stjórn húsfélagsins á Lindargötu 57-66 Til umsagnar félagsbústaða 19.7.2019 vísað frá 7.11.2019

15.8.2019 Tillaga F um ábyrgð vegna matargjafa til meðferðar velferðarráðs 19.8.2019

22.8.2019 Tillaga F um viðbrögð við áskorun rekstaraðila við Laugarveg til meðferðar 

skipulags- og 

samgönguráð 23.8.2019
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22.8.2019 Tillaga F um að heimilt verði að leggja frítt í bílastæðahúsum borgarinnar til meðferðar 

skipulags- og 

samgönguráð 23.8.2019

22.8.2019 Tillaga F

um  að fyrirspurnir, tillögur og bókanir Flokks fólksins sé sett inn á vefsvæði 

oddvita til meðferðar MNL-ráðs 23.8.2019

22.8.2019 Tillaga F

um að börn foreldra sem eru með fjárhagsaðstoð frá borginni fái styrk fyrir 

frístundaheimilum til meðferðar velferðarráðs 23.8.2019

22.8.2019 Tillaga F um að tekjur foreldra hafi bein áhrif á gjaldskrá frístundaheimila til meðferðar skóla- og frístundaráð 23.8.2019

22.8.2019 Tillaga F um einföldun á byggingarreglukerfi til meðferðar 

skipulags- og 

samgönguráð 23.8.2019

5.9.2019 tillaga F um hámarkshraða á Laugarrásvegi til meðferðar 

skipulags- og 

samgönguráð 5.9.2019

5.9.2019 tillaga F um að börn af erlendu bergi brotnu heyri íslenskt mál sem oftast til meðferðar skóla- og frístundaráð 5.9.2019

5.9.2019 Tillaga F um bílastæðaskort til meðferðar 

skipulags- og 

samgönguráð 5.9.2019
12.9.2019 tillaga F um styrkingu tengsla skóla- og frístundaráðs við skólastjórnendur til meðferðar SFS 17.9.2019

12.9.2019 tillaga F um að kerfisbundið verði farið yfir viðbrögð grunnskóla gagnvart einelti til meðferðar SFS 17.9.2019

12.9.2019 tillaga F um mælingu á innleiðingu þjónustustefnun til meðferðar MNL-ráðs

12.9.2019 Tillaga F um hleðslustöðvar til meðferðar USK 13.9.2019

12.9.2019 Tillaga F um úrræði fyrir börn sem beita ofbeldi til meðferðar ofbelisvarnarnefndar 12.9.2019
19.9.2019 tillaga F um þjónustustefnu strætó til meðferðar stjórnar Strætó 19.9.2019

19.9.2019 tillaga F  um átak í notkun frístundakorts í 111 til meðferðar MÍT-ráð 19.9.2019

19.9.2019 Tillaga F  um skólahljómsveitir í hverfum Reykjavíkur til meðferðar skóla- og frístundaráð 19.9.2019
26.9.2019 Tillaga F  um kolefnisjöfnun flugferða í miðlægri stjórnsýslu frestað Vísað frá 17.10.2019

26.9.2019 tillaga F um breytingar á reglum Reykjavíkurborgar um félagslegt húsnæði til meðferðar velferðarráðs 26.9.2019
10.10.2019 tillaga F um að finna leiðir til að draga úr matarsóun til meðferðar SFS 10.10.2019

10.10.2019 tillaga F um að tryggja öryggi gagnandi og hjólandi við Úlfarsárdal til meðferðar

skipulags- og 
samgönguráð 10.10.2019

17.10.2019 tillaga F  um tímasetningar sundkennslu eldriborgara til meðferðar MÍT-ráð 17.10.2019

17.10.2019 Tillaga F um sundkennslu fyrir eldri borgara í fleiri borgarhlutum en miðbænum til meðferðar MÍT-ráð 17.10.2019

17.10.2019 Tillaga F

um að Félagsbústaðir hafi á heimasíðu sinni neyðarnúmer vegna neyðar- og 

viðbragðsþjónustu til meðferðar stjórnar félagsbústaða 17.10.2019
31.10.2019 tillaga F um íslenskunámskeið fyrir erlenda leikskólastarfsmenn til meðferðar skóla- og frístundaráð 31.10.2019
31.10.2019 tillaga F um fjölgun símatíma hjá Félagsbústöðum til meðferðar stjórnar félagsbústaða 31.10.2019

14.11.2019 tillaga F um lækkun fargjalda í strætó til meðferðar stjórnar Strætó 14.11.2019

14.11.2019 tillaga F um endurskinsmerki fyrir grunnskólabörn til meðferðar SFS 14.11.2019

28.11.2019 tillaga F

um bætt aðgengi við göngustíg sem liggur við nyrðri enda göngubrúar yfir 
Breiðholtsbraut til meðferðar

skipulags- og 
samgönguráð 3.12.2019

28.11.2019 tillaga  F um umbætur á svæði Geirsgötu og Kalkofnsvegar móts við Hörpu til meðferðar

skipulags- og 
samgönguráð 3.12.2019

28.11.2019 tillaga  F um að slökkt verði á gönguljósum móts við Hörpu til meðferðar

skipulags- og 

samgönguráð 3.12.2019

28.11.2019 tillaga  F

um bætt umferðarflæði í borginni með betri ljósastýringu og fráreinum án ljósa 
við hægri beygju til meðferðar

skipulags- og 
samgönguráð 3.12.2019

28.11.2019 tillaga F um rýmri reglur fyrir gæludýr í strætisvögnum til meðferðar

umhverfis- og 

heilbrigðisráð 2.12.2019
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28.11.2019 tillaga F um vindvél sem aðskilur plast frá öðru sorpi til umsagnar SORPU 2.12.2019 til meðferðar

umhverfis- og 

heilbrigðisráð 9.1.2020

28.11.2019 tillaga F um aðgengi hunda og aðstöðu hundaeigenda til meðferðar

umhverfis- og 

heilbrigðisráð 2.12.2019
5.12.2019 tillaga F um að eldri borgarar fái að leggja frítt í bílastæðahús um helgar Felld Synjað 5.12.2019

5.12.2019 tillaga F um að heimilt verði að halda hunda- og kattasýningar í íþróttamannvirkjum til meðferðar

umhverfis- og 
heilbrigðisráð 9.12.2019

5.12.2019 tillaga F um flutning biðstöðvar Strætó bs. frá Hagatorgi til Birkimels til meðferðar

skipulags- og 

samgönguráð 9.12.2019

9.1.2020 tillaga
F

um að innheimta hundaskatts fari í uppbyggingu á hundasvæðinu á Geirsnefi 

við Elliðaárvog til meðferðar

umhverfis- og 

heilbrigðisráðs til meðferðar

umhverfis- og 

heilbrigðisráð 13.1.2020

9.1.2020 tillaga
F

um að hundagjald öryrkja og eldri borgara verði fellt niður til meðferðar

umhverfis- og 

heilbrigðisráðs til meðferðar

umhverfis- og 

heilbrigðisráð 13.1.2020

16.1.2020 tillaga
F

um að innri endurskoðun geri úttekt á hundaeftirlitinu í Reykjavík til meðferðar

umhverfis- og 
heilbrigðisráðs til meðferðar 

umhverfis- og 
heilbrigðisráð 16.1.2020

23.1.2020 tillaga
F

um að stjórn SORPU segi af sér vegna framkvæmdakostnaðar byggingar gas- 
og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi vísað frá 30.1.2020 vísað frá 30.1.2020

23.1.2020 tillaga
F

um aukna notkun endurskinsmerkja og fræðslu um mikilvægi þeirra til meðferðar

skóla- og 

frístundaráð til meðferðar skóla- og frístundaráð 27.1.2020

30.1.2020 tillaga
F

um að sálfræðiþjónusta í skólum færist frá velferðarsviði til skóla- og 

frístundasviðs frestað Synjað 6.2.2020

30.1.2020 tillaga
F

um að stjórn SORPU segi af sér vegna framkvæmdakostnaðar byggingar gas- 

og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi Vísað frá vísað frá 30.1.2020

13.2.2020 tillaga
F

um fyrningartíma á ýmsum búnaði við útreikning á innri leigu verði 

endurreiknaður og lengdur til umsagnar FÁST 19.2.2020 Synjað 19.3.2020

20.2.2020 tillaga
F

um að borgin komi sér upp verkferlum vegna mylgu í skólum 21.2.2020 til meðferðar 

umhverfis- og 
heilbrigðisráð 21.2.2020

20.2.2020 tillaga
F

um að gerð verði faglega úttekt á loftgæðum í Fossvogsskóla 21.2.2020 til meðferðar

umhverfis- og 
heilbrigðisráð 21.2.2020

20.2.2020 tillaga
F

um fyrningartíma á ýmsum búnaði við útreikning á innri leigu verði 

endurreiknaður og lengdur til umsagnar FÁST 19.2.2020 Synjað 19.3.2020

12.3.2020 tillaga
F

 um að kjörnir fulltrúar fái að taka viðtal við umsækjendur um stöðu 

borgarritara vísað fra vísað frá 12.3.2020

19.3.2020 tillaga
F

um að starfsfólk í skólum borgarinnar hugi sérstaklega að andlegri líðan barna 

vegna COVID-19 28.5.2020 samþykkt 28.5.2020

19.3.2020 tillaga
F

um trygga og örugga símsvörun á þjónustumiðstöðvum borgarinnar vegna 
COVID-19 28.5.2020 samþykkt 28.5.2020

26.3.2020 tillaga F um að fundargerðir verði birtar eigi síðar en sólarhring eftir að fundi er slitið til meðferðar Félagsbústaðir 2.4.2020

26.3.2020 tillaga
F

um að fjarlægðarmælingar Strætó bs. frá upphafspunkti til stoppistöðvar verði 

mæld út frá gönguleiðum til meðferðar Strætó 18.6.2020 til meðferðar Félagsbústaðir 18.6.2020
26.3.2020 tillaga F um frestun árlegs hundaeftirlitsgjalds til umsagnar heilbrigðiseftirlitið 18.6.2020 Synjað 25.6.2020

26.3.2020 tillaga
F

um að innheimta gjalda vegna skóla- og frístundavistar barna verði frestað 
vegna COVID-19 28.5.2020 samþykkt 28.5.2020

26.3.2020 tillaga
F

um að Félagsbústaðir falli frá innheimtu á leiguskuldum leigjenda og frysti þær 

sem eru í innheimtuferli vegna COVID-19 til meðferðar Félagsbústaðir 2.4.2020
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26.3.2020 tillaga
F

um að Félagsbústaðir felli niður leigu tímabundið og veiti aukinn greiðslufrest 

vegna COVID-19 til meðferðar Félagsbústaðir 2.4.2020
2.4.2020 tillaga F um greiðslur til dagforeldra 28.5.2020 samþykkt 28.5.2020

2.4.2020 tillaga
F

um að unnið verði með tillögur borgarráðsfulltrúa varðand COVID-19 í smærri 
hópum 28.5.2020 samþykkt 28.5.2020

16.4.2020 tillaga
F

um breytt vinnulag til að stuðla að frekari samvinnu milli fulltrúa meiri- og 
minnihluta var afgreitt í knippi BIÐSALUR Afgreitt

Undir málsnúmeri 
R20050279? 43979

16.4.2020 tillaga F um sérstaka stuðningsþjónustu fyrir börn alkóhólista til meðferðar velferðarráðs 29.4.2020

16.4.2020 tillaga F um umsækjendur um starf borgarritara komi fyrir borgarráð felld 16.4.2020 Synjað 16.4.2020
30.4.2020 tillaga F um framlengingu gildistíma strætókorta vegna COVID-19 vísað frá Vísað frá 7.5.2020

7.5.2020 tillaga
F

um aukna áherslu á götuþvott að vori til meðferðar 

umhverfis- og 
heilbrigðisráð 11.5.2020

14.5.2020 tillaga F um að tillögur minnihlutaflokkana verði ekki lagðar fram í nafni meirihlutans 14.5.2020 Synjað

14.5.2020 tillaga
F

um að niðurgreiðsla vegna dagforeldra miðist við afmælismánuð barns en ekki 
afmælisdag til meðferðar skóla- og frístundaráð 4.6.2020

28.5.2020 tillaga F um Laugaveg sem göngugötu 28.5.2020 Synjað 28.5.2020

28.5.2020 tillaga F um að fjármála- og áhættustýringarsvið kostnaðarmeti tillögur til umsagnar FÁST 3.6.2020 Synjað 20.8.2020
11.6.2020 tillaga F um að í stærri bekkjum grunnskóla starfi bæði kennari og aðstoðarmaður til meðferðar skóla- og frístundaráð 15.6.2020

11.6.2020 tillaga
F

um að stutt verði við börn með einkenni ADHD sem eru á biðlista eftir ADHD 
greiningu til meðferðar skóla- og frístundaráð 15.6.2020

11.6.2020 tillaga F um að nemendum verði fækkað í bekkjum grunnskóla þar sem þess er þörf til meðferðar skóla- og frístundaráð 15.6.2020

25.6.2020 tillaga F um að afnema hundaeftirlitsgjald felld 25.6.2020 Synjað 25.6.2020
2.7.2020 tillaga F um að stýrihópar skili niðurstöðum hið fyrsta vísað frá 2.7.2020 vísað frá 2.7.2020

23.7.2020 tillaga F um sýnilegri ábendingahnapp á vefsíðu Strætó bs. til meðferðar stjórnar Strætó 24.7.2020

23.7.2020 tillaga
F

um endurnýjun svæðis umhverfis Mjódd til meðferðar

Skipulags og 

samgönguráðs 24.7.2020

23.7.2020 tillaga
F

um endurgerð bílastæða í Mjódd til meðferðar

Skipulags og 

samgönguráðs 24.7.2020

23.7.2020 tillaga
F

um eflingu starfsemi í Mjódd til meðferðar

Skipulags og 

samgönguráðs 24.7.2020

13.8.2020 tillaga
F

um brunavarnir í eldri húsum bogarinnar og aukið eftirlit með þeim endursent til meðferðar

skipulags- og 
samgönguráð 18.8.2020 til meðferðar

skipulags- og 
samgönguráð 18.8.2020

27.8.2020 tillaga F um mat á hvaða mál flokkist sem trúnaðarmál til umsagnar SKBS 31.8.2020 vísað frá 17.9.2020

27.8.2020 tillaga F um breytta aðferðafræði við ráðningu kennara til meðferðar skóla- og frístundaráð 31.8.2020

27.8.2020 tillaga F um endurskoðun á fyrirkomulagi við viðhald fasteigna vísað frá vísað frá 27.8.2020

3.9.2020 tillaga F um átak vegna stöðu barna af erlendum uppruna í leik- og grunnskólum til meðferðar skóla- og frístundaráð 7.9.2020

17.9.2020 tillaga
F

um að endurskoða áætlum um að auka votlendi í Úlfasárdal til meðferðar

umhverfis og 

heilbriðgðisráðs 18.9.2020

5.11.2020 tillaga F um upplifun barna af grímunotkun til meðferðar skóla- og frístundaráð 5.11.2020

12.11.2020 Tillaga
F

um að kvikmyndin Síðasti bærinn í dalnum verði sýnd í grunnskólum frestað til meðferðar

skóla- og 

frístundasviðs

12.11.2020 tillaga F um átak til að hvetja öll börn til að nýta frístundakortið frestað Synjað 19.11.2020
3.12.2020 tillaga F um námskeið fyrir íþróttaþjálfara um kynferðisofbeldi í iþróttum til meðferðar MÍT 3.12.2020

10.12.2020 tillaga F um úrbætur á merkingum fyrir hreyfihamlaða á göngugötum til meðferðar MNL 10.12.2020

10.12.2020 tillaga
F

um hvatningu til borgarbúa til að styrkja björgunarsveitir án flugeldakaupa til meðferðar

umhverfis- og 

heilbrigðisráð 10.12.2020
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4.3.2021 Tillaga F um tekjutengingu gjalda vegna frístundaheimila Frestað Felld 10.3.2021

4.3.2021 Tillaga F um uppbyggingu á fleiri sjóbaðsstöðum meðferðar MÍT 10.3.2021
4.3.2021 Tillaga F um að sjóböð í Nauthólsvík verði opin alla daga vikunnar meðferðar MÍT 5.3.2021

18.3.2021 Tillaga F um könnun á líðan skólabarna í Fossvogsskóla og sértæk úrræði umsagnar SBB Svarað 25.3.2021

25.3.2021 Tillaga
F

um tilmæli um tvær bjöllur á ketti. 25.3.2021 meðferðar 

umhverfis- og 

heilbrigðisráðs 25.3.2021

25.3.2021 Tillaga
F

um hunda í afgreiðslurýmum borgarfyrirtækja 25.3.2021 meðferðar 

umhverfis- og 

heilbrigðisráðs 25.3.2021

10.10.2019 tillaga F um átak til að tryggja starfsöryggi dagforeldra til meðferðar SFS 10.10.2019
10.10.2019 Tillaga F um biðsal strætó í Mjódd til meðferðar stjórnar Strætó 10.10.2019

17.10.2019 Tillaga F um að borgin komi upp aðstöðu þar sem húsgögn og húsbúnaður fæst gefins til meðferðar

umhverfis- og 
heilbrigðisráð 17.10.2019

10.1.2019 Tillögu F

um að borgarmeihlutinn setji málaflokk sérskóla í forgang og veiti í hann meira 

fé. til meðferðar skóla- og frístundaráð 10.1.2019

26.9.2019 tillögu F

um að borgin fari í átak við að fjölga bílastæðum fyrir stóra bíla í úthverfum 

borgarinnar til meðferðar 

skipulags- og 

samgönguráð 27.9.2019



2.4.2020 tillaga FM um frestun dráttarvaxta og innheimtukostnaðar vegna greiðslufalls fasteignagjalda umsagnar FÁST 18.6.2020 Vísað frá 2.7.2020

17.1.2019 fyrirspurn MF

um hvað Reykjavíkurborg hefur greitt til yfirmanna/embættismanna varðandi 

starfslok/ólöglegar ráðingar/brottrekstur. til umsagnar  SBB 22.1.2019 svarað 20.6.2019
17.1.2019 fyrirspurn MF um leigubílakostnað Reykjavíkurborgar á árunum 2011-2018 til umsagnar Fjármálaskrifstofu 22.1.2019 Svarað 7.3.2019

17.1.2019 Tillaga MF

um að dómskvaddur matsmaður verði fengin til að meta virði framkvæmda á 

Nauthólsvegi 100 (Bragganum)R17010091 til umsagnar BLÖ 22.1.2019 Synjað 14.2.2019
17.1.2019 fyrirspurn MF um hvað nákvæmlega 70 milljónir fóru í vegna vinnu við að gera upp minjar. til umsagnar SEA 17.1.2018 svarað 11.4.2019
24.1.2019 Tillaga MF um að vikið verði frá því að setja mörg svör/mál í eitt skjal frestað afturkallað 31.1.2019

31.1.2019 fyrirspurn DMF

um sundurliðan  launakostað vegna dómnefndar vegna samkeppni um listaverk í 

Vogabyggð til umsagnar USK 1.2.2019 svarað 7.3.2019
7.3.2019 fyrirspurn MF um leigubílakostnað 2011-2018 til umsagnar FMS 11.3.2019 svarað 11.4.2019

2.5.2019 fyrirspurn FMD

um hvernig er tekið á málum starfsmanna Reykjavíkurborgar sem eru með ósiðlega 

umræðu opinberlega til umsagnar SBB og SKBS 6.5.2019 svarað 27.6.2019

16.5.2019 tillaga MF

um að fundin verði viðunandi lausn fyrir skólabyrjun í haust hvað varðar 

mötuneytismál Dalskóla þar sem mötuneyti skólans verður ekki tilbúið fyrr en 2020 til umsagnar SFS og USK 17.5.2019 til meðferðar mannauðsdeildar 13.5.2019

20.6.2019 fyrirspurn FMD

um greiðslur vegna ólöglegrar ráðningar/brottrekstur yfirmanna/embættismanna 2010-

2019 til umsagnar MOS 21.6.2019 svarað 19.9.2019
17.10.2019 fyrirspurn MD um greiðslur úr miðbæjarsjóði til umsagnar SBB 18.10.2019 svarað 9.1.2020

5.7.2018 fyrirspurn DJMF um kostnað vegna starfshópa til umsagnar SBB 16.7.2018 Svarað 11.10.2018
5.7.2018 Tillaga DJMF um að dagskrá funda verði birt opinberlega Samþykkt  með viðaukatillögu 19.7.2018

19.7.2018 Tillaga DJMF um viðræður við OR og umhverfis- og skipulagssvið um fjölgun rafhleðslustöðva til meðferðar

skipulags- og 

samgönguráð 6.9.2018
19.7.2018 fyrirspurn DJMF um kynningu á niðurstöðum úr viðhorfskönnun B-hluta fyrirtækja til umsagnar MAD 25.7.2018 Svarað 23.8.2018
19.7.2018 fyrirspurn DJMF um aðlögum Reykjavíkurborgar að nýjum persónuverndarlögum til umsagnar SBB 25.7.2018 Svarað 20.8.2018
19.7.2018 fyrirspurn DJMF um Torg í biðstöðu til umsagnar USK 25.7.2018 Svarað 4.10.2018
19.7.2018 fyrirspurn DJMF um heildarlista starfsmanna í Ráðhúsi og á höfðatorgi til umsagnar MAD 25.7.2018 svarað 13.10.2018
19.7.2018 Tillaga DJMF um friðlýsingu Elliðaárdalsins Til umsagnar USK 25.7.2018 Til meðferðar USK 7.3.2019
19.7.2018 fyrirspurn DJMF um kynningu í mannréttinda- og lýðræðisráði vegna tillögu um kynhlutlaus salerni til umsagnar MLR 30.7.2018 svarað 27.8.2018
19.7.2018 Tillaga DJMF um að farið verði eftir ábendingum umboðsmanns alþingis Til umsagnar VEL 25.7.2018 Vísað frá 7.2.2019
19.7.2018 fyrirspurn DJMF um hvort einstaklingur þurfi tryggt búsetuúrræði til að eiga kost á meðferðarúrræði til umsagnar VEL 25.7.2018 Svarað 23.8.2018
19.7.2018 fyrirspurn DJMF um dóm héraðsdóms frá 5. júní til umsagnar SBB 25.7.2018 Svarað 16.8.2018
19.7.2018 fyrirspurn DJMF um ráðningu borgarlögmanns til umsagnar SBB og MAD 25.7.2018 svarað 4.10.2018
31.7.2018 fyrirspurn DJMF um skilgreiningu á félagslegri íbúð og utangarðseinstaklingi til umsagnar velferðarsviðs 2.8.2018 svarað 23.8.2018
31.7.2018 Tillaga DJMF um að kannaðir verði möguleikar á nýtingu færanlegs húsnæðis sem neyðarúrræði Samþykkt 31.7.2018
31.7.2018 fyrirspurn DJMF um ósamræmi í tölum um húsnæðisuppbyggingu til umsagnar SBB 2.8.2018 Svarað 4.10.2018
31.7.2018 Tillaga DJMF um neyðarskýli Til meðferðar velferðarráðs 31.7.2018
31.7.2018 Tillaga DJMF um lækkun stöðugjalda í tjaldsvæðu í Laugardal Synjað 31.7.2018
31.7.2018 Tillaga DJMF um uppsögn á samningi um tjaldsvæði í Laugardal Synjað 31.7.2018
4.10.2018 Tillaga DMF um viðbrögð borgarráðs við dómi í máli E-3132/2017 Frestað Samþykkt 25.10.2018

25.10.2018 Tillaga DM

um að beina því til stjórnar strætó að nýta betur tækifæri í vögnunum til auglýsinga og 

þar með auka tekjur til meðferðar strætó 5.11.2018
15.11.2018 fyrirspurn DJF um hvaða áform eru uppi varðandi notkun á húsnæðinu í Víðinesi í framtíðinni til umsagnar VEL 20.11.2018 svarað 10.1.2019

15.11.2018 fyrirspurn DJF

um húsnæðisáfrom fyrir þann hóp einstaklinga sem bjuggu á Njálsgötu 74 en eru nú 

staðsettir í Víðinesi til umsagnar VEL 20.11.2018 svarað 4.4.2019

Blandaðir flokkar - lokið



Blandaðir flokkar - lokið

15.11.2018 Tillaga DM

um að kannað verði hvort skaðabótaskylda hafi myndast við förgun verks Banksy sem 

hékk á  skrifstofu borgarstjóra til umsagnar Borgarlögmaður 20.11.2018 afturkölluð 28.3.2019
15.11.2018 fyrirspurn DM um samskipti við Banksy og heimild til að taka verk með sér heim til umsagnar Borgarlögmaður 20.11.2018 svarað 28.3.2019



14.1.2021 fyrirspurn D um viðbótarkostnað vegna uppbyggingar skíðasvæðanna umsagnar SSH 19.1.2021

28.1.2021 Fyrirspurn
D

um ástand húnsæðis borgarinnar í Gufunesi undir skapandi verkefni umsagnar FÁST

4.2.2021 Tillaga D um að opnunartími leikskóla verði aftur óskertur umsagnar SFS 17.2.2021

25.3.2021 fyrirspurn D um hvort að asbest hafi fundist í húsnæði listamanna í Gufunesi Til umsagnar FÁST 15.4.2021

10.6.2021 Tillaga D um danstengt nám í leik- og grunnskólum í Breiðholti Frestað

9.1.2020 fyrirspurn
D

um hvers vegna Reykjavíkurborg gerir ekki ráð fyrir framlögum til 

þeirra íþróttafélaga sem nú þegar hafa stofnað rafíþróttadeildir til umsagnar ÍTR 13.1.2020

23.1.2020 tillaga
D

um að staðið verði við ákvörðun borgarstjórnar frá 2. október 2018 

um aukna tíðni strætó til umsagnar Strætó 22.1.2020

19.3.2020 tillaga
D

um að græn svæði sem hafa verið torveld yfirferðar sökum 

fannfergis verði gerð aðgengilegri til umsagnar USK 18.6.2020

7.5.2020 fyrirspurn
D

um hvaða leiðir í leiðakerfi Strætó bs. hafa verið lagðar niður vegna 

COVID-19 til umsagnar Strætó 7.5.2020

28.5.2020 fyrirspurn
D

um bókun í fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 27. maí 

2020 varðandi jarðvegsbæti til umsagnar stjórnar SORPU 3.6.2020

2.7.2020 fyrirspurn
D

um kostnað vegna aðkeyptrar sérfræðivinnu vegna nýrrar 

ferðamálastefnu til umsagnar MOF 3.7.2020

20.8.2020 fyrirspurn D um kostnað vegna nýs undirlags við frjálsíþróttavöll ÍR í Mjódd til umsagnar USK 21.8.2020

5.11.2020 fyrirspurn D um framsetningu reikningsskila Félagsbústaða til umsagnar FÁST 5.11.2020

12.11.2020 fyrirspurn
D

um niðurstöður allsherjarúttektar á ástandi skóla- og 

frístundahúsnæðis til umsagnar USK 17.11.2020

14.3.2019 fyrirspurn D um að gerð verði úttekt á skólahúsnæði borgarinnar til umsagnar USK 18.3.2019

4.4.2019 fyrirspurn D um gögn og skýrslur um viðhaldsþörf í fasteignum borgarinnar til umsagnar USK 5.4.2019

16.5.2019 fyrirspurn D um fjölda þeirra sem fengu afslátt af leikskólagjöldum upphæð til umsagnar SFS 17.5.2019

3.10.2019 fyrirspurn D um nýtt greiðslukerfi til umsagnar FÁST 3.10.2019

10.10.2019 fyrirspurn D um innviðagjöld sem samið hefur verið um síðustu 15 ár til umsagnar FÁST 11.10.2019

22.11.2019 Tillaga D um hlut borgarinnar í lóðasölu RÚV til umsagnar SBB 28.11.2019

28.11.2019 Tillaga D  um hlut borgarinnar í lóðasölu RÚV til umsagnar SBB 28.11.2019

4.10.2018 Tillaga F um úttekt á húsnæði með starfsemi fyrir börn til umsagnar  USK 11.10.2018

8.11.2018 fyrirspurn D

um heildarlaunagreiðlsur til borgarstjóra, formans borgaráðs, og 

forseta borgarstjórnar til umsagnar SBB og SKBS 8.11.2018

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins - ólokið



Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins - ólokið

29.4.2021 fyrirspurn 
D

um fjölda vagna sem strætó bs. keypti á árunum 2019, 2020, 2021 umsagnar stjórnar strætó



4.3.2021 Fyrirspurn
J

um afdrif tillögu um að grunnlaun borgarfulltrúa og fyrstu 
varaborgarfulltrúa hækki ekki í takt við þróun launavísitölu umsagnar Skrifstofu borgarstjórnar 9.3.2021

18.3.2021 Fyrirspurn J um kostnað vegna gjaldfrjálsrar þjónustu Strætó bs. umsagnar Strætó bs.
15.4.2021 fyrirspurn J um þrískipta vísitölu leiguverðs Umsagnar FÁST 29.4.2021

29.4.2021 fyrirspurn J um verktöku á skóla- og frístundasviði umsagnar FÁST 29.4.2021

20.5.2021 fyrirspurn
J

um fjölda leigjenda hjá Félagsbústöðum og Reykjavíkurborg sem greiða 

meira en 25% af ráðstöfunartekjum í leigu umsagnar Félagsbústaða 25.5.2021

9.1.2020 fyrirspurn
J

um 6. lið fundargerðar stjórnar Strætó bs. frá 13. desember 2019 um 
akstursamninga til umsagnar Strætó 13.1.2020

30.4.2020 tillaga
J

um að grunnlaun borgarfulltrúa of fyrstu varaborgarfulltrúa hækki ekki í 

takt við þróun launavísitölu til umsagnar FÁST 30.4.2020

20.8.2020 fyrirspurn J um nýjar tímabundnar innheimtureglur Reykjavíkurborgar til umsagnar FÁST 21.8.2020
27.8.2020 fyrirspurn J um fjölda þeirra sem búa við þjónustuskerðingu vegna vanskila til umsagnar FÁST 31.8.2020

29.10.2020 framhaldsfyrirspurn J um tillögu um laun kjörinna fulltrúa til umsagnar SKSB 29.10.2020

3.12.2020 fyrirspurn J um kostnað við hækkun grunnlauna borgarfulltrúa til umsagnar FÁST 3.12.2020
15.8.2019 fyrirspurn J um félagslegar leiguíbúðir til umsagnar VEL 31.10.2019

22.8.2019 fyrirspurn J

um viðbrögð þegar ekki ekki næst að ráða í stöður á leikskóla og 

frístundaheimilum til umsagnar SFS 23.8.2019
3.10.2019 fyrirspurn J um eðli ábendinga sem berast Strætó bs til umsagnar Strætó 3.10.2019

Áheyrnarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands - ólokið



14.1.2021 Fyrirspurn
M

um ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 og sölu 

byggingarréttar umsagnar FÁST

21.1.2021 Fyrirspurn 
M

um stýribúnað umferðarljósa og úrskurð kærunefndar útboðsmála í 

máli nr. 32/2019 umsagnar FÁST

21.1.2021 Fyrirspurn M um ungbarnapláss og ungbarnaleikskóla umsagnar SFS

21.1.2021 Fyrirspurn
M

um kostnað vegna styttingar vinnuvikunnar 2021 hjá B-hluta 

fyrirtækjum umsagnar MOS

4.3.2021 Fyrirspurn
M

um kynningu varðandi minnisblað Betri samgangna vegna 

fjármagnsskipunar félagsins vinnslu

Skrifstofu 

borgarstjórnar 5.3.2021

11.3.2021 Fyrirspurn M um greiðslur til starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur umsagnar Orkuveitu Reykjavíkur 12.3.2021

15.4.2021 fyrirspurn M um kostnða við Laugarveg í 9 skrefum umsagnar USK 15.4.2021

29.4.2021 fyrirspurn
M

um greiðslur til verktaka og fjölda þeirra hjá sviðum borgarinnar og 

ráðhúsi árið 2020 umsagnar FÁST 5.5.2021

6.5.2021 fyrirspurn M um fyrirkomulag við útboð ljósastýringa umsagnar FÁST 20.5.2021

20.5.2021 fyrirspurn
M

um ósvaraðar fyrirspurnir umsagnar skrifstofu borgarstjórnar 25.5.2021
20.5.2021 fyrirspurn M um fjölda kaupsamninga vegna hlutdeildarlánaleiðar ríkisins umsagnar FÁST 25.5.2021

20.5.2021 fyrirspurn M varðandi mismunandi uppgjörsaðferðir OR umsagnar skrifstofu borgarstjórnar 2.6.2021

10.6.2021 fyrirspurn M um áhrif styttingu vinnuvikunnar á fjárhagsáætlun 2022 umsagnar FÁST

10.6.2021 fyrirspurn
M

um starfsmannamál hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins og 

viðbrögð vegna COVID-19 umsagnar

Slökkviliðs 

höfuðborgarsvæðisins

30.1.2020 fyrirspurn M um kosnað við endurgerð Tjarnarbíós til umsagnar USK 24.2.2020

13.2.2020 fyrirspurn
M

um gögn vegna skýrslu Borgarskjalasafns Reykjavíkur um 

Nauthólsveg 100 til umsagnar FÁST 6.10.2020

27.2.2020 fyrirspurn M um skýrslu frá árinu 2016 um SORPU til umsagnar stjórn SORPA 28.2.2020

28.5.2020 fyrirspurn M um AIKAN AS til umsagnar stjórn SORPA 3.6.2020

25.6.2020 fyrirspurn M um fundargerð SORPU bs. frá 2. júní 2020 til umsagnar stjórnar SORPU 3.7.2020

23.7.2020 fyrirspurn M um greiðslur til verkfræðistofa frá 2008-2019 til umsaganar FÁST 24.7.2020

23.7.2020 fyrirspurn M um öryggisatriði í samningi um framtíð Reykjavíkurflugvallar til umsagnar FÁST 24.7.2020

3.9.2020 fyrirspurn M um göng vegna kaupa Reykjavíkurborgar á Varmadal til umsagnar USK 7.9.2020

Áheyrnarfulltrúi Miðflokksins - ólokið



Áheyrnarfulltrúi Miðflokksins - ólokið

5.11.2020 fyrirspurn M um greiðslur til ráðgjafar- og verkfræðifyrirtækisins VSÓ til umsagnar FÁST 5.11.2020

5.11.2020 fyrirspurn M um fjárútlát og heimildir neyðarstjórnar til umsagnar FÁST 5.11.2020

12.11.2020 fyrirspurn M um minnisblað Orkuveitu Reykjavíkur vegna Árbæjarlóns til umsagnar Orkuveitu Reykjavíkur

19.11.2020 fyrirspurn M um náðhús í Nauthólsvík til umsagnar FÁST 19.11.2020

10.1.2019 fyrirspurn M um framkvæmdir við Fossvogsskóla til umsagnar USK 17.1.2019

18.7.2019 fyrirspurn M um oftekið vatnsgjald Orkuveitu Reykjavíkur til umsagnar OR 19.7.2019

3.10.2019 fyrirspurn M um nauðsyn og kostnað snjallmælavæðingu Orkuveitu Reykjavíkur til umsagnar OR 14.10.2019

7.11.2019 fyrirspurn M um hækkun hitaveitugjalds til gróðrastöðvarinnar Lambhaga til umsagnar stjórnar OR 7.11.2019

22.11.2019 fyrirspurn M um kostnað við gróðuhvefingu í Elliðárdal til umsagnar USK 5.12.2019



21.1.2021 Fyrirspurn F um áhættustefnu Reykjavíkurborgar umsagnar FÁST

4.3.2021 Fyrirspurn
F

um riftingu á samningum vegna forsendubrests eða vanefnda styrkþega umsagnar FÁST 10.3.2021

18.3.2021 Tillaga
F

um að borgin greiði lækniskostnað barna og starfsmanna í 

Fossvogsskóla vegna myglu Frestað

25.3.2021 Tillaga F um endurskoðun á reglum um spilakassa umsagnar SBS 29.4.2021

15.4.2021 fyrirspurn F um öll framlögð mál Flokks fólksins á kjörtímabilinu umsagnar SBS 29.4.2021

15.4.2021 fyrirspurn F um stöðu Strætó bs. ári eftir upphaf COVID-19 umsagnar Strætó bs. 15.4.2021

29.4.2021 fyrirspurn F um hver sé munurinn á því að semja við fyrirtæki eða verktaka. umsagnar FÁST 29.4.2021

6.5.2021 fyrirspurn
F

um starfsánægjukönnun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins umsagnar skrifstofu borgarstjórnar 20.5.2021

6.5.2021 fyrirspurn F um húsnæði sem þjónustu- og nýsköpunarsvið hefur tekið á leigu umsagnar ÞON

20.5.2021 fyrirspurn
F

um áhrif vaxtahækkunar Seðlabanka Íslands á skuldastöðu og 

afborganir lána hjá Reykjavíkurborg umsagnar FÁST 25.5.2021

20.5.2021 fyrirspurn F varðandi breytingu á gjaldskrá akstursþjónustu fatlaðra umsagnar FÁST 25.5.2021

20.5.2021 fyrirspurn F varðandi innkaup á skólavörum umsagnar

FÁST-

innkaupaskrifstofu 25.5.2021

20.5.2021 fyrirspurn F um kostnað vegna könnunar um framtíð Reykjavíkurborgar umsagnar SBB 25.5.2021

20.5.2021 fyrirspurn F varðandi biðtíma í þjónustuveri Reykjavíkurborgar umsagnar ÞON 25.5.2021

20.5.2021 fyrirspurn F heimahjúkrun í Reykjavík umsagnar FÁST 25.5.2021

20.5.2021 fyrirspurn F varðandi endurskoðun á samþykkt um hundahald í Reykjavík umsagnar USK 25.5.2021

20.5.2021 fyrirspurn F varðandi innleiðingu fjarfundarbúnaðar umsagnar ÞON 21.5.2021

20.5.2021 fyrirspurn F skólaumhverfi Reykjavíkurborgar umsagnar ÞON 21.5.2021

20.5.2021 fyrirspurn F varðandi vélarsali til að hýsa gögn Reykjavíkurborgar umsagnar ÞON 21.5.2021

23.1.2020 fyrirspurn F opnunartíma leikskóla til umsagnar SFS 27.1.2020

23.1.2020 fyrirspurn

F um umbætur og skipulag leikskólastarfs í Reykjavík hafi ekki haft 

foreldra með í ráðum vegna tillögu um styttingu opnunartíma leikskóla til umsagnar SFS 27.1.2020

23.1.2020 fyrirspurn F um styttingu opnunartíma leikskóla til umsagnar SFS 27.1.2020

6.2.2020 fyrirspurn
F

um aðgerðir til að fækka nemendum í grunnskólabekkjum - kennslu í 

heimahúsum og vægi tækni- og listaverkefna í grunnskólum til umsagnar SFS 6.2.2020

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins - ólokið



Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins - ólokið

6.2.2020 fyrirspurn F um stöðu þeirra barna sem bíða eftir plássi í Brúarskóla til umsagnar SFS 6.2.2020

12.3.2020 fyrirspurn F um hugsanleg kaup á metanstrætisvögnum til umsagnar stjórnar Strætó 13.3.2020

12.3.2020 tillaga F um sérstakan húsnæðisstuðning til umsagnar VEL 24.3.2020

12.3.2020 fyrirspurn F um kosnað og notkun leigubíla til umsagnar FÁST 12.3.2020

19.3.2020 fyrirspurn
F

um utanlandsferðir á vegum borgarinnar sem farnar voru vegna annarra 

ástæðna en fundahalds til umsagnar FÁST 25.6.2020

19.3.2020 tillaga
F

um heimagreiðslur til foreldra barna sem ekki eru á leikskóla eða hjá 

dagmóður til umsagnar FÁST 18.6.2020

16.4.2020 fyrirspurn F um ummæli Einars S. Hálfdánarsonar um endurskoðunarnefnd til umsagnar endurskoðunarnefndar 30.4.2020

7.5.2020 fyrirspurn F um öryggisvörslu Reykjavíkurborgar til umsagnar innkaupaskrifstofa 11.5.2020

14.5.2020 fyrirspurn F um leiðrétt gjöld vegna þjónustuskreðingar vegna COVID-19 til umsagnar FÁST 4.6.2020

28.5.2020 fyrirspurn F um gas- og jarðgerðarstöð SORPU og sölu metans til umsagnar stjórnar SORPU 3.6.2020

11.6.2020 fyrirspurn F um hjólreiðaáætlun 2020 til umsagnar USK 15.6.2020

11.6.2020 fyrirspurn F um fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 29. maí 2020 til umsagnar stjórnar Strætó 15.6.2020

25.6.2020 fyrirspurn
F

um útboð vegna sameiginlegrar akstursþjónustu fatlaðs fólks á 

höfuðborgarsvæðinu til umsagnar stjórnar Strætó 6.7.2020

15.10.2020 tillaga

F
um úttekt á starfi aðgengis- og samráðsnefndar til umsagnar

aðgengis- og 

samráðsnefnd fatlaðs 

fólks

29.10.2020 fyrirspurn
F

um reglur vegna ritunar fundargerða hjá fyrirtækjum í eigu borgarinnar til umsagnar SKBS 29.10.2020

11.4.2019 tillaga F

um hvort það liggi fyrir upplýsingar um hver ávinningur hefur verið af 

sameiningu leikskóla og grunnskóla í Reykjavík til umsagnar SFS 12.4.2019

6.6.2019 fyrirspurn F um nánari sundurliðun á ábendingum síðustu þriggja ára til umsagnar strætó 7.6.2019

27.6.2019 fyrirspurn F  um húsnæði Fellaskóla og bruna í Seljaskóla til umsagnar SFS 28.6.2019

4.7.2019 fyrirspurn F  um afdrif hugmynda um búsetuhús til umsagnar VEL 4.7.2019

18.7.2019 fyrirspurn F um margar litlar hleðslustöðvar en ekki fáar stórar til umsagnar

umhverfis- og 

heilbrigðisráð 19.7.2019

18.7.2019 fyrirspurn F um laun forstjóra B-hlutafyrirtækja til umsagnar SBB 27.8.2019

5.9.2019 fyrirspurn F um  úthlutun fjármuna til grunnskóla Reykjavíkur til umsagnar SFS 5.9.2019



Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins - ólokið

26.9.2019 fyrirspurn F

um upplýsingar um eftirlit og eftirfylgd með umhirðu verktaka 

Reykjavíkurborgar til umsagnar USK 27.9.2019

10.10.2019 fyrirspurn F um unglingadeild Keldnaskóla til umsagnar SFS 11.10.2019

10.10.2019 fyrirspurn F um fjölda bílastæða við Hafnartorg til umsagnar USK 11.10.2019

31.10.2019 fyrirspurn F um tíðni og kostnað við að kalla inn varamenn til umsagnar SKBS 31.10.2019

14.11.2019 fyrirspurn F

um kostnað við breytingar á skóla- og frístundastarfi í norðanverðum 

Grafarvogi. til umsagnar SFS 18.11.2019

4.10.2018 Tillaga F um úttekt á húsnæði með starfsemi fyrir börn til umsagnar  USK 11.10.2018

8.11.2018 Tillaga F um birtingu upplýsingar um ráð og nefndir Til umsagnar SKBS ,

29.4.2021 fyrirspurn F um kostnað við standsetningu á skrifstofum í Borgartúni 12 - 14 umsagnar FÁST 29.4.2021

6.5.2021 fyrirspurn
F

um kostnað sviðstjóra og æðistu stjórnenda þjónustu- og 

nýsköpunarsviðs umsagnar skrifstofu borgarstjórnar 20.5.2021



5.7.2018 Beiðni DJMF um að fá fulltrúa FEB og Samtaka aldraðra á fund borgarráðs

Verður tengt við fund 

öldungaráðs og 

borgarstjórnar í maí

19.7.2018 Tillaga DJMF um að Reykjavíkurborg fái tvo fulltrúa í stjórn Sorpu bs. frestað #######

25.10.2018 fyrirspurn DF um að fá fulltrúa velferðarsviðs og skólaþjónustu á fund borgarráðs

Talað um að skoða hvort 

hægt sé að breyta í tillögu 

og vísa til meðferðar SFS 

ráðs

8.11.2018 Tillaga DMF

um að stjórnarandstöðuflokkarnir fái seturétt fyrir aðstoðarmann sinn á 

fundum borgarráðs, án tillöguréttar og málfrelsis, til aðstoðar 

flokkunum. til umsagnar SBB #######

Blandaðir flokkar - ólokið
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