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Svar við fyrirspurn 
Til: Borgarráðs 

Frá: Sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs 

Efni: Innkaup á skólavörum 

 

Óskað hefur verið eftir svari fjármála- og áhættustýringarsviðs við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks 

fólksins, sem barst þann 20. maí sl., um innkaup á skólavörum. Fyrirspurnin er eftirfarandi: 

 

„Ólíkt flestum öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu kaupir Reykjavíkurborg ekki skólavörur 

af Múlalundi, verndaðri vinnustofu SÍBS. Það er þrátt fyrir þá staðreynd að um 80% starfsmanna 

Múlalundar eru með lögheimili í Reykjavík. Í þrjú ár hefur Múlalundur reynt að ná borginni að 

samningaborðinu án árangurs. Þetta kemur fram í fréttum vikunnar. Fulltrúi Flokks fólksins óskar 

eftir upplýsingum um hverju þetta sætir? Þetta er ekki í neinum takti við áhuga flokkanna á 

atvinnumálum fatlaðra. Í lögum um opinber innkaup er skýr heimild í 18. gr. til að velja sérstaklega 

vörur frá vernduðum vinnustöðum. Í Múlalundi hefur fólk með skerta starfsorku starfað við að 

framleiða ýmis konar skrifstofuvörur um áratuga skeið. Vegna stafrænna umbreytinga hafa 

forsvarsmenn Múlalundar þurft að finna ný verkefni og eitt af þeim er að framleiða margskonar 

vörur fyrir skólakerfið, meðal annars plastvasa og möppur með lituðum kili og glærri forsíðu sem 

margir þekkja. Í stað þess að skipta við Múlalund hefur Reykjavíkurborg kosið að kaupa innfluttar 

skólavörur. Þetta er miður. Önnur sveitarfélög hafa sýnt allt önnur viðbrögð. Þessi starfsemi er fyrst 

og fremst velferðarmál enda er starfið afar félagslega- og tilfinningalega mikilvægt. Verið er að 

skapa atvinnu svo þarna má slá tvær flugur í einu höggi.“ 

 

Svar: 

Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar sér um gerð miðlægra rammasamninga fyrir borgina skv. 

innkaupareglum Reykjavíkurborgar. Þau innkaup sem um ræðir í ofangreindri fyrirspurn falla undir 

núgildandi rammasamning nr. 14986 um ritföng og skrifstofuvörur sem tók gildi 29. nóvember 2020 og 

gildir til 29. nóvember 2024. 

Rammasamningur 14986 um kaup á ritföngum og skrifstofuvörum er skipt í þrjá hluta.  

o Hluti 1 - Hefðbundin ritföng og skrifstofuvörur 

o Hluti 2 – Umhverfisvottaður ljósritunarpappír 

o Hluti 3 – Verndaður vinnustaður  

Egilsson ehf. (A4), Rekstrarvörur ehf., og Penninn ehf. eru aðilar að hluta 1 og 2, Papco er auk þessa 

aðili að hluta 2. Múlalundur vinnustofa SÍBS er aðili að hluta 3.  
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Hluti 3 í ofangreindum rammasamningi hefur þá sérstöðu að hann inniheldur allar þær vörur sem gilda 

um bæði hluta 1 og 2. Eingöngu verndaðir vinnustaðir sem hafa það að markmiði að efla félagslega og 

faglega aðlögun fólks sem þarf á slíkri aðlögun að halda og að minnsta kosti 30% starfsmanna eru 

fatlaðir eða þurfa á aðlögun að halda af félagslegum aðstæðum sbr. 18. gr. laga um opinber innkaup 

nr. 120/2016 gátu boðið í hluta 3. Þá er heimilt samkvæmt útboðsgögnum að bjóða hluta 3, þ.e.a.s. 

Múlalundi vinnustofa SÍBS þátttöku í þeim örútboðum sem gerðir eru í bæði hluta 1 og hluta 2.  

Kaupendur Reykjavíkurborgar kaupa sjálfir af rammasamningsbirgjum hverju sinni. Þeir geta keypt af 

Múlalundi vinnustofu SÍBS allar vörur sem þeir bjóða uppá skv. rammasamningi, en þeir geta einnig 

keypt vörur frá aðilum í hluta 1 eða hluta 2.  

Skóla- og frístundasvið ákveður kaup á skólavörum fyrir borgina. Þeir stilla upp kröfum og vörukörfu í 

samræmi við þeirra þarfir hverju sinni. Þeir hafa viðhaft tvö örútboð á skólavörum, annað varðar ritföng 

og skrifsstofuvörur og hitt varðandi námsgögn og skólavörur en bæði þessi örútboð voru eingöngu 

innan hluta 1.  

 

 
Halldóra Káradóttir, 

sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs. 


