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Inngangur 

Þriggja ára áætlun um rekstur og framkvæmdir Reykjavíkurborgar sem nú er fylgt úr hlaði 

tekur til áranna 2008 til 2010, eða út kjörtímabil núverandi borgarstjórnar. Þriggja ára 

áætlunin er stjórntæki kjörinna fulltrúa til að ná settum markmiðum og setja rekstri til næstu 

ára traustan fjárhagsramma. Þriggja ára áætlun 2008-2010 miðar að því að tryggja að unnið 

verði eftir áherslum nýs meirihluta Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks eins og þau eru 

lögð fram í málefnaáherslum flokkanna. Fyrirliggjandi áætlun endurspeglar þá sýn sem lögð 

var fram í málefnaáherslunum og við nefndum „hugsum stórt, horfum langt og byrjum strax.”  

 

Við viljum bjóða borgarbúum upp á lífsgæði eins og þau gerast best í heiminum. Það er ætlun 

okkar að búa svo vel að ungu fólki og fjölskyldum sem kostur er, og setjum okkur það 

markmið að Reykjavík verði ávallt fyrsti kostur þeirra sem velja sér búsetu í þéttbýli á 

suðvesturhorni landsins. Við sem sitjum í borgarstjórn Reykjavíkur getum sammælst um það 

að við viljum fátt frekar en að skapa borgarbúum enn betri lífsskilyrði. Því segjum við: Stóra 

verkefnið er að auka lífsgæðin í Reykjavík. Gerum góða borg betri.  

 

Hinn nýi meirihluti hefur nú þegar náð miklum árangri á mörgum sviðum sem leggja mun 

grunn að auknum lífsgæðum borgarbúa. Hafin er uppbygging öryggis- og þjónustuíbúða fyrir 

eldri borgara og þjónusta við þá stórbætt. Leikskólagjöld hafa verið lækkuð og eru þau lægstu 

á landinu, álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði hafa lækkað um 10%. Stórátak 

hófst strax við meirihlutaskipti við fegrun borgarinnar eins og ég mun víkja að síðar.  

 

Enn er mikið verk að vinna á fjölmörgum sviðum borgarmála og ég fullyrði að ef ytri 

aðstæður halda áfram að vera okkur hagfelldar fari nú í hönd spennandi tímar og nýtt 

blómaskeið Reykjavíkur. Af fjölmörgu er að taka og ég mun í ræðu minni fara yfir helstu 

verkefnin framundan, en  tímans vegna verða þau ekki öll tæmandi talin.  
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Eitt af aðalverkefnum Reykjavíkurborgar næstu þrjú árin er að auka lóðaframboð. 

Staðreyndin er sú að Reykjavíkurborg hefur dregist aftur úr nágrannasveitarfélögunum þegar 

horft er til íbúaþróunar, en það hlýtur að vera markmið flestra sveitarfélaga að laða til sín 

fleiri íbúa og auka þannig skatttekjur. Ástæða hægari íbúafjölgunar í borginni er að 

lóðaframboð hefur ekki haldið í við eftirspurn. Alls er gert ráð fyrir að tæplega 3.900 lóðum 

verði úthlutað á árunum 2008 til 2010 eða um 1.300 á ári hverju að meðaltali. Yfir 40% 

þessara lóða er ætlað undir sérbýli, alls 1.745, eða  580 á ári.  Til samanburðar má nefna að 

árin 2001-2005 var að meðaltali úthlutað aðeins 100 íbúðum í einbýli eða raðhúsi á ári.   

Aðaluppbyggingin verður í Úlfarsárdal þar sem fyrirhugað er að gera lóðir fyrir um 1.000 

íbúðir byggingarhæfar á ári, alls um 3.200 íbúðir á tímabilinu, en reiknað er með að lóðum 

fyrir 1.000 íbúðir í Úlfarsárdal verði úthlutað í ár.  

Samfara þessu verður haldið áfram að þétta byggð þar sem vænlegt er.   Þá er gert ráð fyrir að 

uppbyggingu í Skuggahverfi ljúki árið 2008.  

 

Markmiðið um aukið lóðaframboð sér víða stað í þriggja ára áætluninni, þar sem gert er ráð 

fyrir auknum skatttekjum og um leið kostnaði við byggingar og rekstur mannvirkja sem 

tengjast uppbyggingu byggðar. Þessar áherslur munu meðal annars koma fram í vinnu við 

endurskoðun Aðalskipulags Reykjavíkur sem nú stendur yfir.  

 

Til þess að hraða íbúaþróuninni þarf einnig að huga vel að umhverfinu. Á því sviði er 

sannarlega verk að vinna. Aðkallandi er að bæta viðhald eigna borgarinnar sem er mjög víða 

ábótavant. Í fyrra var gerð úttekt á götum borgarinnar og sýndi hún að nauðsynlegt er að 

bregðast skjótt við til að koma í veg fyrir verulega rýrnun og skemmdir á gatnakerfinu. Verða 

því framlög til viðhalds og hreinsunar gatna hækkuð í áföngum á tímabilinu. Um aðrar eignir 

borgarinnar er svipaða sögu að segja. Nauðsynlegt er að leggja grundvöll að bættu viðhaldi 

með því að að tryggja Eignasjóði aukið fjármagn í gegnum innri leigu. Verður það m.a. gert 

með því að hækka viðhaldsprósentu úr 1,2% í 1,5% í áföngum.   

 

Umhverfismál varða alla, bæði núlifandi borgarbúa og ókomnar kynslóðir. Á umhverfismálin 

verður lögð sérstök áhersla næstu árin og þeim málaflokki gefið aukið vægi innan 

stjórnkerfisins. Er nú unnið að því að færa samgöngumálin frá framkvæmdaráði til 

umhverfisráðs sem mun þá bera heitið „umhverfis- og samgönguráð“ en umhverfið mun njóta 

þess að stefnumótun og ákvörðunartaka í samgöngumálum og umhverfismálum verði á einni 

hendi.  
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Það er skylda Reykjavíkurborgar að vera í fararbroddi íslenskra sveitarfélaga í 

umhverfismálum og verða tekin metnaðarfull græn skref í átt til betra umhverfis á 

kjörtímabilinu.   

 
Reykjavíkurborg er menningarborg og hún ræktar bæði menningu og menningarlega viðburði 

sem skírskota til almennings og gesta borgarinnar. Reykjavíkurborg er orðin þekkt í hinni 

fjölþjóðlegu samkeppni fyrir menningar- og listviðburði sem laða að fólk hvaðanæva að úr 

heiminum.  

 

Stuðningur við menningu og listir, íþróttafélög og bygging íþróttamannvirkja stuðla að 

auknum lífsgæðum í borginni. Gert er ráð fyrir nýjum þjónustusamningum við íþróttafélögin  

auk þess sem gert er ráð fyrir öflugu starfi í nýjum hverfum eins og Norðlingaholti og 

Úlfarsárdal. 

 

Margvísleg þjónusta við fjölskyldur, börn og aðra einstaklinga er þungamiðja í rekstri hvers 

sveitarfélags. Reykjavíkurborg byggir nú upp metnaðarfulla þjónustu í hverfum borgarinnar, 

samþætta þjónustu sem miðar að því að hún sé sem aðgengilegust fyrir fjölskyldur í borginni.  

 

Áhersla hefur verið lögð á það sem kalla má þjónustumenningu og byggist á virðingu fyrir 

fólki. Reykjavíkurborg hefur sett sér stefnu um margt sem lýtur að fjölskyldunni, en þó hefur 

skort á heildstæða fjölskyldustefnu. Starfshópur er að störfum sem vinnur að gerð 

fjölskyldustefnu fyrir Reykjavíkurborg og mun hópurinn skila tillögum í vor.  

 

Hlúa þarf vel að ungum fjölskyldum og í því skyni er nú lögð áhersla á að koma upp yngri 

barnadeildum við nokkra leikskóla. Dagforeldrakerfið hefur verið styrkt m.a. með auknum 

niðurgreiðslum. Leikskólagjöld hafa verið lækkuð og foreldrar með tvö eða fleiri börn greiða 

aðeins námsgjald fyrir eitt barn.  

 

Lögð verður áhersla á sjálfstæði og sveigjanleika í skólunum í Reykjavík en þannig mun 

fjölbreytni og samkeppni leiða til betra skólastarfs. Nú þegar hefur samkeppnisstaða 

einkarekinna eða sjálfstæðra grunnskóla verið bætt.  Sérstök áhersla verður lögð á sérkennslu 

fyrir mikið fatlaða nemendur og á ráðgjöf og aðstoð við nemendur sem eiga við 

hegðunarvandamál að etja. Nemendum með annað tungumál en íslensku hefur fjölgað 

verulega að undanförnu og flest bendir til að sú þróun haldi áfram. Efla þarf og styrkja 



 4

þjónustu við þessa nemendur. Til skoðunar er að sveitarfélögin taki yfir rekstur 

framhaldsskólanna. Í því eru ýmis sóknarfæri í samþættingu skólakerfis í landinu. Menntaráð 

ályktaði í gær um að Reykjavíkurborg tæki yfir einn framhaldsskóla í borginni í tilraunaskyni.   

 

Með myndarlegum hætti verður komið til móts við foreldra og ungmenni með 

frístundakortum, en með þeim er hvatt til þátttöku ungs fólks í æskulýðs- og íþróttastarfi. 

Verða frístundakortin innleidd í áföngum, sá fyrsti nú í haust og síðasti árið 2009.  

 

 

Forseti, ágætu borgarfulltrúar 
  
Nýjum krafti verður hleypt til vaxtar og viðgangs miðborgar Reykjavíkur í samvinnu við 

hagsmunaaðila og þeirri samvinnu verður fundinn nýr farvegur. Borgir, sem til fyrirmyndar 

eru, skipa samstarfi við hagsmunaaðila í miðborgum með ýmsum hætti. Þessi mál eru nú til 

ítarlegrar skoðunar.   

   

Í hönd fara spennandi tímar í miðborg Reykjavíkur. Þar ber auðvitað hæst að ráðgert er  að 

Tónlistar-, og ráðstefnuhúsið (TRH) verði opnað síðla árs 2009. Þeim áfanga var náð fyrir 

skömmu að fyrstu steypunni var rennt í mót þessarar miklu byggingar. Í tengslum við TRH 

verða reistar nýjar höfuðstöðvar Landsbanka Íslands. Þessar byggingar verða mikilsverð 

kennileiti í miðborginni og að þeim verður sómi. Framkvæmdaraðilarnir, Portus hópurinn, 

hafa sýnt mikinn metnað í öllu sínu starfi.  Víðar eru og vænleg verkefni í mótun sem vænta 

má mikils af. Meðal þeirra má nefna fyrirhugaðar framkvæmdir á lóð sem markast af 

Laugavegi, Hverfisgötu, Klapparstíg og Vatnsstíg, en Skipulagssjóður hefur nýlega selt eignir 

sínar á þeim reit. Fyrir dyrum stendur endurskoðun á uppbyggingu á svokölluðum Barónsreit 

og uppbygging þar gæti orðið mikil lyftistöng fyrir allt yfirbragð á ofanverðri Hverfisgötu.   

 

Það er líka nauðsynlegt að styrkja íbúðabyggð í miðborginni og ýmis verkefni eru í gangi sem 

efla munu miðborgina sem íbúahverfi. Uppbygging m.a.  á Mýrargötusvæðinu og við 

Einholt/Þverholt munu hefjast á tímabilinu sem styrkir enn frekar íbúabyggð í miðborginni. 

Öðrum áfanga í byggingu 101 Skugga verður lokið árið 2008.   

 

Það er ekki þannig að borgaryfirvöld eigi að hafa frumkvæði að öllu og framkvæma allt. 

Samstarf og samvinna við fólk og fyrirtæki í borginni eru lykilatriði í uppbyggingu og 
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viðhaldi fallegrar og hreinnar borgar.  Í sumar var átakinu „Tökum upp hanskann fyrir 

Reykjavík“ hleypt af stokkunum. Margir lögðu hönd á plóg við að fegra og hreinsa hverfi 

borgarinnar. Þessu verkefni verður haldið áfram og það mun skila sér, ekki bara í hreinni 

borg, heldur vekja borgarbúa til vitundar um umhverfi sitt og gildi samvinnu.  

 

Þriggja ára áætlun kveður á um að á árunum 2008 – 2010 verði stofnframkvæmdir á vegum 

borgarinnar alls að fjárhæð 28,5 milljarðar króna. Áætlað er að til stofnframkvæmda gatna fari 

14,7 milljarðar króna. Þar vegur sem vonlegt er þyngst gatnagerð í nýbyggingahverfum og til 

hennar verður varið tæpum 8 milljörðum. Gert er ráð fyrir að stofnframkvæmdir fasteigna 

verði um 13,6 milljarðar króna. Drjúgur hluti framkvæmdanna er  uppbygging skóla í 

nýbyggingahverfum, en áætlað er að byggingu Norðlingaskóla og Sæmundarskóla verði lokið 

á tímabilinu og hafin bygging grunnskóla í Úlfarsárdal. Þá er áætlað fyrir endurbótum og 

viðbyggingum á nokkrum eldri grunnskólum. Fyrirhugað er að byggja nýjan leikskóla við 

Norðlingaskóla og 2-3 leikskóla í Úlfarsárdal. Umtalsverðum fjárhæðum verður varið til 

uppbyggingar í íþróttamálum. Í gildi eru samningar við íþróttafélögin Fylki, Fjölni og ÍR 

vegna framkvæmda á svæðum þessara félaga.  

 

Gert er ráð fyrir að gera nýja samninga við þessi félög, hækka framlag til þessara 

framkvæmda og að láta félögin sjálf annast framkvæmdir við mannvirki líkt og t.d. á 

Hlíðarenda.  Ráðist verður í mikla uppbyggingu í Úlfarsárdal í samvinnu við Fram þar sem 

m.a. verður byggt íþróttahús, gervigrasvöllur, keppnisvöllur með áhorfendaaðstöðu auk 

félagsaðstöðu og grasæfingasvæði. Hugmyndir eru uppi um að félagasamtökum eða 

einkaaðilum verði gefin kostur á að byggja og reka á eigin ábyrgð sundlaug ásamt ýmissi 

afþreyingarstarfsemi í Úlfarsárdal.  

 

Góður aðbúnaður eldri borgara er eitt af forgangsefnum núverandi meirihluta eins og öllum 

má ljóst vera. Fjölgun hjúkrunarheimila er liður í slíkri bættri þjónustu og munu 

borgaryfirvöld leggja mikinn þunga á fjölgun þeirra. Það er því ljóst að þótt Reykjavíkurborg 

beri ekki lagaleg skylda til þess mun hún greiða 30% framkvæmdakostnaðar við byggingu 

110 rýma hjúkrunarheimilis við Suðurlandsbraut, en 20% framkvæmdakostnaðar vegna 

fyrirhugaðs hjúkrunarheimilis við Grandaveg, Seltjarnarnes greiðir 10%. Í 

framkvæmdaáætlun er gert ráð fyrir að hafin verði bygging á einu hjúkrunarheimili til 

viðbótar á tímabilinu.  
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Forseti, ágætu borgarfulltrúar 
 
Þegar ég fylgdi úr hlaði fjárhagsáætlun fyrir árið 2007 var mér tíðrætt um fjárhagslegan 

viðskilnað R-listans og benti máli mínu til stuðnings á niðurstöður úttektar KPMG á rekstri 

borgarinnar. Þar kom m.a. fram að að rekstrartekjur aðalsjóðs dugðu ekki fyrir almennum 

rekstrargjöldum á síðasta kjörtímabili.   

 

Með sölu byggingarréttar, arðgreiðslum frá B-hluta fyrirtækjum o.fl. var stoppað í götin og 

dugði þó ekki til. Af þeirri óheillabraut verður að snúa.   Mikil vinna hefur verið lögð í að 

rýna rekstrarstöðuna, styrkja fjárhagseftirlit og bæta vinnubrögð við fjárhagsáætlanir. 

Markmiðið er skýrt: Skatttekjur og þjónustutekjur eiga að standa undir almennum rekstri 

borgarinnar, þannig að aðalsjóður verði ekki rekinn með halla. Nánari skoðun hefur leitt í ljós 

að til þess að ná þessu markmiði að fullu á tímabilinu hefði þurft að fara í mikinn niðurskurð 

sem víða hefði skilið eftir sig sár. Þannig ætlum við ekki að vinna okkur út úr þessum vanda.  

 

Rekstrarhagræðing í borginni næst ekki á einni nóttu og ekki með neinum látum. Við setjum 

okkur að hagræða í rekstri með reglulegri og sanngjarnri skoðun á færum leiðum til betri 

rekstrar. Það er vísasti vegurinn að varanlegum árangri.   

 

Það er mikill metnaður á öllum sviðum  borgarrekstursins. Í vinnu við þriggja ára áætlun 

lögðu svið borgarinnar fram mikil og ágæt áform um starfsemina til næstu ára. Þegar lagt var 

saman kom í ljós að reikningurinn fyrir þessum áformum hefði sett um 18 milljarða króna gat 

í rekstur borgarinnar næstu þrjú árin. Við þessu var brugðist og farið í saumana á 

útgjaldahugmyndum sviðanna.  Fjárhagsáætlanir Reykjavíkurborgar og raunar ríkisins líka 

byggja á úthlutunum ramma. Það er um margt ágætt verklag við skiptingu fjár. Borgarráð 

útdeilir fjárheimildum sem svið og stofnanir borgarinnar verja síðan í samræmi við sínar 

áætlanir og samkvæmt starfs- og fjárhagsáætlunum. Vandinn liggur í að miðlægt eftirlit með 

útgjöldum einstakra sviða hefur ekki verið nægilegt. Árlega hefur rekstur einstakra sviða 

þanist út fyrir upphaflega fjárhagsáætlun. Það er því tímabært að endurskoða leikreglur um 

fjárhagsáætlanir og framúrkeyrslur. Virkara eftirliti verður að koma á laggirnar, m.a. með 

mánaðarlegum reikningsskilum í samanburði við áætlun, innleiðingu nýs fjárhagslíkans o.fl.     
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Í áætluninni er lögð ríkari áhersla en áður á að áætla fyrir rekstrargjöldum vegna fjárfestinga í 

mannvirkjum sem stofnað er til í þriggja ára áætlun. Áætlunin er því raunhæfari en nokkru 

sinni fyrr.  En til þess að hún nýtist sem raunverulegt stjórntæki verða stjórnendur að halda sig 

við þann ramma um rekstur og fjárfestingar, sem áætlunin setur. Staðreyndin er sú að í tíð 

fyrri meirihluta var þriggja ára áætlun ekki sú kjölfesta í fjármálum borgarinnar sem hún 

lögum samkvæmt á að vera. Skemmst er að minnast ótilgreindrar  hagræðingarkröfu sem fyrri 

meirihluti setti inn í áætlun 2007-2009 án þess að hafa gert minnstu tilraun til að skilgreina 

með hvaða hætti eða á hvaða sviðum ætti að hagræða.     

 

Áætlunin er gerð á föstu verðlagi miðað við áætlun 2007. Í áætluninni er reiknað með að laun 

hækki um 1½ % á hverju ári og að borgarbúum fjölgi um  6% frá árslokum 2005 til 

jafnlengdar 2010. Áætlað er að stofn til fasteignaskatts hækki um 9% frá 2007 til 2010. Hér er 

um hóflegar forsendur að ræða. Álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði verður 

lækkað um 25% á kjörtímabilinu og verður 0,1875% í lok kjörtímabilsins. Fasteignaskattar á 

opinbert húsnæði munu hækka úr 0,88% í 1,32% á milli áranna 2007 og 2008 eins og tilgreint 

er í lögum.  Að teknu tilliti til þessara forsendna benda áætlanir til að skatttekjur borgarinnar 

muni hækka (á föstu verðlagi) um 13,1%, og fara úr 42,4 milljörðum króna í 47,9 milljarða. 

Útsvarið er áætlað að hækki úr 33 milljörðum  í 37,5 milljarða  árið 2010 sem er 13% 

hækkun. Þá er gert ráð fyrir að fasteignaskattar muni skila 10,5 milljörðum króna í tekjur árið 

2010 samanborið við 9,3 milljarða 2007.   

 

Skatttekjurnar sníða okkur stakk og mynda grundvöllinn að mögulegri ráðstöfun fjármuna til 

einstakra sviða og verkefna. Fjárhagsrammi sviða mótast því af tekjunum.  Samkvæmt þriggja 

ára áætlun munu rekstrarútgjöld aðalsjóðs hækka frá árinu 2007 til 2010 um 8,8% eða töluvert 

minna en nemur hækkun tekna. Áætlað er að 46,4 milljarðar króna fari í rekstur málaflokka 

árið 2007.  Frá árinu 2007 er áætlað að útgjöld til málaflokka hækki sem nema 8,0% og verði 

um 50,1 milljarður króna árið 2010.   

 

Lögð er sérstök áhersla í áætluninni á að tryggja rekstur aðalsjóðs og markmiðið til lengri 

tíma er að koma jafnvægi á þannig að skattfé og þjónustugjöld  dugi fyrir reglubundnum 

útgjöldum málaflokka. Áætlunin gerir ráð fyrir að bæta afkomu aðalsjóðs, þannig að hann 

skili  tæplega 3 milljarða króna rekstrarafgangi á tímabilinu í heild.     
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Þriggja ára áætlun gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaða  A hluta verði jákvæð á  hverju ári sem 

áætlunin tekur til. Til A-hluta teljast, auk aðalsjóðs, Eignasjóður og Skipulagssjóður.  

Verulegur bati er áætlaður í rekstrarafkomu A-hluta á næstu árum og reiknað er með að 

rekstrarafgangur í heild verði ríflega 25 milljarðar króna. Áætluð sala byggingaréttar hefur hér 

mest áhrif, ásamt bættri afkomu aðalsjóðs.  

 

Segja má að ekki sé svo ýkja mikill munur á rekstri heimilis og rekstri borgarinar.  Reksturinn 

verður ekki fjármagnaður með öðru en sköttum og þjónustutekjum. Til lengdar verður rekstur 

ekki fjármagnaður með sölu eigna. Hin hliðin á þessum peningi er: Andvirði sölu eigna eða 

sölu á rétti til nýtingar eigna (byggingaréttur) á að verja til að lækka skuldir og skuldbindingar 

borgarinnar. Lítum fyrst á lífeyrisskuldbindingarnar sem eru ekkert annað en ógreiddir 

launareikningar og eru í eðli sínu eins og hver önnur skuld við eftirlaunaþega. 

Lífeyrisskuldbindingar hafa vaxið stjórnlaust og með ógnarhraða yfir langan tíma. Í lok 

síðasta árs námu skuldbindingar A-hlutans hvorki meira né minna en 37,7 milljörðum króna. 

Þetta er stór fjárhæð og ef við setjum hana t.d. í samhengi við útsvarstekjur þá svarar hún til 

rúmlega eins árs útsvarstekna borgarinnar, eða nákvæmlega 13½ mánaðar útsvarstekna. 

Þriggja ára áætlunin gerir ráð fyrir að lífeyrisskuldbinding í árslok 2010 verði tæplega 1,5 

milljarður króna, eða sem svarar útsvarstekjum borgarinnar í hálfan mánuð.     

 

Langtímaskuldir A-hluta við lánastofnanir stóðu í 7,6 milljörðum króna í árslok 2006. 

Samkvæmt áætluninni munu þessar skuldir verða tæplega 0,4 milljarðar í lok árs 2010.  

Skuldir eru skattar framtíðarinnar og lækkun skulda er skattalækkun framtíðarinnar.  

  

 

Forseti, ágætu borgarfulltrúar 
 
 
Stjórnkerfi borgarinnar mótar það verklag sem unnið er eftir, jafnt inn á við sem út á við. Með 

skilvirku stjórnkerfi verða verkferlar skýrir og tryggt að borgarbúar fái sem besta þjónustu við 

lægstum tilkostnaði. Því miður voru stjórnkerfisbreytingar R-listans ekki til bóta og raunar eru 

stjórnendur víðast hvar í borgarkerfinu á þeirri skoðun að mjög margt í þeim breytingum hafi 

gert kerfið dýrara og óskilvirkara.  Verk er því að vinna við að gera stjórnkerfið einfaldara og 

skilvirkara. 
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Þannig er nauðsynlegt að minnka flækjustig í stjórnkerfinu. Þá þarf að bæta aðgengi 

borgarbúa að áheyrn og ákvarðanatöku og mikla áherslu þarf að leggja á að erindi fái eins 

skjóta og vandaða afgreiðslu og hægt er. Áfram verður unnið að því að efla rafræna þjónustu.    

 

Stjórnkerfisnefnd hefur lagt til við borgarráð að þjónustumiðstöðvar færist frá Þjónustu- og 

rekstrarsviði til Velferðarsviðs. Með því næst nokkur hagræðing í rekstri, en þó er enn meiri 

akkur í því að flækjustig minnkar til muna.  

 

Færi til hagræðingar eru víða í einfaldara og skilvirkara stjórnkerfi borgarinnar. Lykillinn að 

árangri í því efni er að styrkja miðlæga þjónustu og innri kerfi, svo sem mannauðskerfi, 

fjármálaþjónustu, bókhald og auka sameiginleg innkaup og útboð. Í mörgum tilvikum má nýta 

kraftana betur með því að efla stoðþjónustu við málaflokka. Þetta felur ekki bara í sér 

hagræðingu í borgarkerfinu í heild, heldur jafnframt sóknarfæri fyrir sviðin sem með þessu 

móti geta einbeitt sér að kjarnastarfsemi sinni. Í þessu skyni verður starfsemi Ráðhúss 

sameinuð í eina þjónustueiningu með hagkvæmni og skilvirkni í stjórnsýslunni að leiðarljósi.   

 

Forseti, ágætu borgarfulltrúar 

 

Með þessari þriggja ára áætlun fyrir árin 2008 til 2010 er mörkuð stefna um að auka enn 

frekar lífsgæði borgarbúa. Við gerum það með því að framfylgja þeim málefnaáherslum sem 

meirihlutaflokkarnir lögðu upp með í kosningabaráttunni vorið 2006 og endurspeglast í 

málefnaáherslum flokkanna.  

 

Við gerum það einnig með því að hverfa af braut hallareksturs síðustu ára og greiða niður 

skuldir því að  betri rekstur Reykjavíkurborgar mun stuðla að auknum lífsgæðum borgarbúa.  

 

 

 

 

 
 


