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S A M G Ö N G U M Á L



KAFLI 01

Tillaga um að gera Laugaveg að
varanlegri göngugötu var samþykkt í
borgarstjórn á kjörtímabilinu og eru
framkvæmdir við varanlegar
breytingar á næsta leyti. Laugavegur
er orðinn að göngugötu frá
Lækjargötu að Frakkastíg. 

Deiliskipulag fyrir bíllausan Hlemm
hefur einnig verið samþykkt. 

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að gera Laugaveginn að
göngugötu allt árið

MÁLEFNI

Við ætlum að fjölga göngusvæðum í
Kvosinni

STAÐA

Samþykktar hafa verið tillögur um
framtíðarumferðarskipulag
Kvosarinnar sem göngu- og
vistgötusvæði og unnið er að þeim
breytingum.

STAÐA

Það er búið að staðfesta
aðgerðaáætlun í loftslagsmálum
2021-2025. Þar eru mjög metnaðarfull
markmið, svo sem að fletta upp
malbiki og draga úr umfangi akreina,
fjölga vistgötum, skilgreina
mengunarlaus svæði í Reykjavík,
fjölga rafhleðslustöðum, styðja við
grænan byggingariðnað og að styrkja
stjórnsýsluna með tilliti til
loftslagsmála. Græna planið tekur
líka sterkt á umhverfisvænni og
samfélagslega ábyrgri nálgun á stóru
verkefnin.

MÁLEFNI

Við viljum að Reykjavík verði leiðandi í
loftslagsmálum



Tengt hverfisskipulögum hafa verið
gerðar leiðbeiningar til að styðja við
aukinn borgarbúskap sem er þáttur í
því að tryggja manneskjuvæn og græn
svæði á uppbyggingarsvæðum og
auka aðgengi að nýtingu þeirra. 

Unnið er eftir stefnu
Reykjavíkurborgar um líffræðilegan
fjölbreytileika og viðfangsefnið hefur
fengið fastan lið á fjárhagsáætlun. 

Akurey hefur verið friðlýst og
friðlýsing Lundeyjar er í undirbúningi.
Verndun lífríkis Elliðaaárdals verður
fest í sessi með stækkun
hverfisverndarsvæðis í dalnum. Búið er
að friða sel í Reykjavík. Verið er að
endurheimta votlendi til að stöðva
losun kolefnis en einnig til að bæta
búsvæði fugla og annarra lífvera.
Fyrsti áfangi endurheimtar votlendis í
Úlfarsárdal var framkvæmdur í fyrra
og strax má sjá mikinn mun á svæðinu.
Í undirbúningi eru fleiri
endurheimtarverkefni. Við höfum
fækkað slegnum svæðum og breytt
þeim í svæði með náttúrulegri og
fjölbreyttari gróðri. 

Við höfum verið að þróa hlutverk
Húsdýragarðsins sem dýraathvarf fyrir
veik villt dýr og efla þar
fræðsluhlutverk garðsins. 

Í Græna planinu er að auki sérstök
áhersla lögð á sjálfbæra landnotkun,
endurheimt votlendis og verndun
líffræðilegs fjölbreytileika í borginni.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að hlúa að grænum
svæðum, fjölga matjurtagörðum og

vernda líffræðilegan fjölbreytileika í
borgarlandinu

KAFLI 01



MÁLEFNI

Áfram verður unnið að Borgarlínu,
skipulagsvinnu vegna fyrsta áfanga

hennar lokið og framkvæmdir hafnar.
Samningum verði náð við ríkið um
Borgarlínu og aðrar nauðsynlegar

fjárfestingar til að létta á umferðinni
og breyta ferðavenjum.

STAÐA

Borgarlínan er á fullri ferð,
samgöngusáttmáli ríkis og sex
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
er samþykktur með fjármögnun
Borgarlínu og búið er að stofna
opinbert félag um framkvæmdirnar. 

Búið er að samþykkja breytingar á
svæðisskipulagi höfuðborgar-
svæðisins og aðalskipulagi
Reykjavíkur fyrir Borgarlínu, hönnun
er langt komin með framkvæmdum á
mismunandi stigum undirbúnings sem
hefjast innan skamms.

STAÐA

Snemma á kjörtímabilinu var
samþykkt að koma upp 30 hleðslum
við starfsstöðvar Reykjavíkurborgar,
60 hleðslum á landi borgarinnar
víðsvegar um borgina og 120 milljóna
króna sjóði til að styrkja húsfélög
fjölbýlishúsa til að koma upp
hleðslubúnaði. 

Í hjólreiðaáætlun er ávarpað að fjölga
hleðslustöðvum fyrir rafhjól í
borgarlandinu, og í samstarfi við
þriðju aðila eru deilihjól, deilirafskútur
og deilibílar að hasla sér völl. 

Nýlega voru samþykktar nýjar tillögur
starfshóps um hröð orkuskipti í
Reykjavík um enn frekari aðgerðir til
að hraða orkuskiptum.

MÁLEFNI

Styðja við orkuskipti í samgöngum

KAFLI 01



MÁLEFNI

Við viljum setja metnaðarfyllri
markmið um hlutdeild vistvænna

ferðamáta

STAÐA

Með nýrri og grænni aðalskipulags-
breytingu fyrir Reykjavík til 2040 er
búið að uppfæra markmið um
hlutdeild vistvænna ferðamáta þannig
að hlutdeild bílaumferðar minnki niður
í 50%, hækka hlutdeild hjólreiða í
35% og hækka hlutdeild
almenninnings-samgangna í 15%.

STAÐA

Undirritaður hefur verið samningur við
ríkið um að farið verði í flutning
flugvallarins þegar nýtt
flugvallarsvæði er tilbúið en á móti
verði rekstraröryggi hans tryggt á
meðan það er í undirbúningi.

MÁLEFNI

Rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar
verður tryggt meðan unnið er að 

undirbúningi nýs flugvallar í nágrenni
borgarinnar. 

KAFLI 01

STAÐA

Þjónusta við dýr og dýraeigendur
hefur verið sameinuð í Dýraþjónustu
Reykjavíkur sem sett var á laggirnar á
kjörtímabilinu í Fjölskyldu- og
húsdýragarðinum. Með því er verið að
bæta, einfalda og auka skilvirkni
þjónustu við dýr og dýraeigendur. 

Samhliða hafa málefni katta verið
flutt frá Meindýraeftirlitinu, 

Hundaeftirlitið hefur verið lagt niður
og hundahald formlega leyft í
Reykjavík um leið og hundagjöld voru
lækkuð verulega og samráð við
dýravelferðarsamtök aukið.

MÁLEFNI

Við ætlum að einfalda og uppfæra
þjónustu við dýraeigendur með því að

sameina dýraþjónustu Reykjavíkur.



MÁLEFNI

Uppbyggingu hjólastíga verður
hraðað og skoðað verður að leggja

sérstakar hjólahraðbrautir. Við viljum
að lykilhjólastígar fái nöfn. Liðkað

verði fyrir notkun rafmagnsreiðhjóla,
meðal annars með uppsetningu

hleðslustöðva.

STAÐA

Búið er að auka fjármagn í hjólastíga í
kjörtímabilinu og verið er að gera enn
betur með nýrri hjólreiðaáætlun þar
sem sett er fram áætlun um að setja
að minnsta kosti milljarð á ári í
hjólastíga næstu árin með
stórbættum innviðum fyrir hjólreiðar
og öflugum tengingum milli hverfa og
sveitarfélaga. Samþykkt hefur verið
að gefa hjólastígum nöfn. Í
hjólreiðaáætlun er gert ráð fyrir
fjölgun hleðslustöðva fyrir
rafmagnshjól.

STAÐA

Í loftslagsáætlun er meðal aðgerða að
banna eða takmarka bílanotkun á
tilteknum svæðum þegar
loftgæðaspá sýnir að mengun fari yfir
heilsuverndarmörk og unnið er að
þróun slíkrar áætlunar samhliða því
að viðbragðsáætlun
heilbrigðiseftirlitsins hefur verið
endurskoðuð. Hámarkshraðaáætlun
hefur verið samþykkt til að takmarka
svifryk og borgin hefur beitt sér fyrir
auknum heimildum til að takmarka
nagladekkjanotkun.

MÁLEFNI

Unnið verði gegn svifryki/leiðandi í
loftgæðum

KAFLI 01

STAÐA

Í Græna planinu er kveðið á um græn
innkaup á vegum borgarinnar.
Innkaupareglur borgarinnar hafa verið
uppfærðar með tilliti til þess. Nú er í
vinnslu uppfærsla á innkaupastefnu
þar sem enn frekar er verið að skerpa
á þessum áherslum.

MÁLEFNI

Innkaup Reykjavíkur skulu vera
vistvæn og árangurinn af þeim

sýnilegur og 
taki mið af loftslagsmarkmiðum

borgarinnar.



MÁLEFNI

Við viljum efla grenndarstöðvar til að
gera fólki kleift að flokka sorp án

þess að þurfa að eiga bíl.

STAÐA

Búið að vinna úrbætur á fjölda
grenndarstöðva með fleiri
flokkunarmöguleikum og bættri
umgjörð og það er í stöðugri vinnslu.
Einnig er verið að koma fyrir
djúpgámum í þéttustu hverfum
borgarinnar. 

STAÐA

Nú er í vinnslu ný innkaupastefna
Reykjavíkur þar sem sérstök áhersla
er lögð á vistvæn innkaup, ásamt
nýsköpun og samfélagslegri ábyrgð.
Þannig má takmarka plastnotkun
Reykjavíkur sjálfrar, en þó þarf að
hafa í huga að oft er svo til ómögulegt
að fá vörur án þess að plast komi þar
við sögu. Það er þó ljóst að enn eru
mikil tækifæri til að gera betur.

MÁLEFNI

Dregið verður úr notkun plasts og
einnota umbúða í Reykjavík.

KAFLI 01

MÁLEFNI

Við endurhönnun gatna og annars
borgarrýmis verða gangandi og

hjólandi vegfarendur settir í forgang

STAÐA

Í nýuppfærðu aðalskipulagi er byggt á
samgöngupýramída þar sem gangandi
og hjólandi eru í forgangi og hefur
þetta verið áherslan í hverfisskipulagi
og öðrum skipulagsbreytingum á
kjörtímabilinu. Þó er aðkallandi að
skapa skýrari ramma um hvernig beri
að innleiða þau markmið í
deiliskipulagi svo að því sé ávallt
staðið af nægum metnaði eins og
stefna Pírata kveður á um.



KAFLI 01

STAÐA

Borgarstjórn samþykkti að beita sér
fyrir aukningu tíðni en það hefur ekki
gengið eftir eins og vilji stóð til vegna
fyrirstöðu innan stjórnar Strætó. Verið
er að innleiða nýtt leiðakerfi sem
byggir á leiðaneti Borgarlínu og margt
jákvætt því samhliða í farvatninu en
því miður varð mikill samdráttur í
notkun á strætó á tímum
heimsfaraldurs og það tjón einungis
bætt af ríkinu að litlum hluta og þar
sem ekki náðist samstaða um aukna
fjárveitingu frá sveitarfélögunum sem
standa að baki Strætó var dregið úr
þjónustu á þeim tímum sem minnst
notkun er sem er mjög miður. Eins er
leitt að ekki hefur tekist að koma á
næturstrætó aftur eftir
heimsfaraldur. Hvort tveggja er í
stefnu Pírata að gera betur á komandi
kjörtímabili.

MÁLEFNI

Tíðni á helstu stofnleiðum Strætó
verður aukin í 7,5 mín á háannatímum í

samstarfi við önnur sveitarfélög á
höfuðborgarsvæðinu



02
H Ú S N Æ Ð I S M Á L



Á þessu kjörtímabili hefur verið
metuppbygging í borginni. Borgin
hefur aukið verulega í félagslegt
húsnæði með 700 nýjum íbúðum og
húsnæði fyrir efnaminna fólk í
samvinnu við verkalýðshreyfinguna,
eldri borgara og stúdenta og er
leiðandi í þeim aðgerðum á landinu
með 2100 tilbúnum íbúðum síðustu ár
og 671 til viðbótar í byggingu, auk 700
íbúða fyrir ungt fólk og fyrstu
kaupendur. Nú skal bæta enn frekar í
og tvöfalda uppbyggingu með því að
bjóða upp á 10.000 íbúðir á næstu
fimm árum. Úthlutunaráætlun gerir
ráð fyrir um 3000 íbúðum á vegum
óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga til
næstu tíu ára. Virk samvinna við
verkalýðsfélög og lóðarúthlutanar
hafa verið á helstu þéttingarreitum.
Þó hefur eftirspurn vaxið enn hraðar,
sem má að hluta til rekja til sérstakra
markaðsaðstæðna í Covid með
aukningu á lánum til íbúakaupa og
heimilisframkvæmda um leið og
bankarnir drógu saman lán til
uppbyggingaraðila eftir að spáð hafði
verið offramboði á íbúðum rétt fyrir
Covid. Reykjavík er með um 36%
landsmanna en byggir um 71%
almennra og óhagnaðardrifinna íbúða
á landinu.

STAÐAMÁLEFNI

Markvissar aðgerðir í húsnæðismálum
og hraðari uppbygging

íbúðahúsnæðis

KAFLI 02

Reykjavík er eina sveitarfélagið sem
er að skipuleggja íbúðir fyrir stúdenta
og hefur nærri tvöfaldað fjölda þeirra
á síðustu sex árum með tæplega 700
tilbúnum íbúðum með mörgum til
viðbótar í undirbúningi eða
uppbyggingu með heildarmarkmiði
um 1340 íbúðir.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að fjölga stúdentaíbúðum



Þetta er ávarpað í
aðalskipulagsbreyting um vistvænt
húsnæði og skoðað sérstaklega í
deiliskipulagsvinnu á þéttingarreitum.
Í hverfisskipulögum er víða gert ráð
fyrir smáíbúðum og aukaíbúðum á
lóðum. Verkefnið um hagkvæmt
húsnæði hefur verið hvati til að
byggja 700 hagkvæmar íbúðir fyrir
ungt fólk og fyrstu kaupendur um alla
borg.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að leggja sérstaka áherslu
á hagkvæmar og nútímalegar lausnir í

húsnæðisuppbyggingu og setja
aukinn kraft í lausnir fyrir ungt fólk og

fyrstu kaupendur, meðal annars í
tengslum við Borgarlínu.

KAFLI 02

Leiðarstef í allri skipulagsvinnu þetta
kjörtímabíl er uppbygging innan
vaxtarmarka borgarinnar. Með nýju
hverfi á Ártúnshöfða, uppbyggingu í
Vogabyggð, meðfram
Suðurlandsbraut, í miðbænum, við HÍ,
BSÍ, Landspítala, Nauthólsveg og HR.
Verið er að þétta byggð í Árbæ og
Breiðholti með nýju hverfisskipulagi.
Gufunes og Úlfarsárdalur ásamt
Skerjafirði eru stór svæði með mikla
fjölbreytni í húsnæðisuppbyggingu.
Einnig er verið að byggja á smærri
reitum víða um borgina til að tryggja
fjölbreytni í uppbyggingu og efla öll
hverfi borgarinnar.

STAÐAMÁLEFNI

Lykilsvæði fyrir
húsnæðisuppbyggingu verði

fjölbreyttir þéttingarreitir, meðal
annars meðfram þróunarásum

aðalskipulags.

Í fyrsta skipti um árabil hefur biðlisti
Félagsbústaða minnkað. Sérstaklega
hefur verið gætt að því að leiga hækki
ekki umfram vísitölu. Það hefur
gengið eftir að fjölga íbúðum hjá
Félagsbústöðum um 700 á síðustu
árum, en þó er þörfin enn mikil og þarf
að halda áfram af krafti. Það er þó
mikilvægt að halda því til haga að
þessi mál eru í mun betra standi en
þau voru við upphaf kjörtímabilsins.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að halda áfram að fjölga
félagslegum íbúðum í eigu

borgarinnar og fjölga þeim um 500 á
kjörtímabilinu



Það er í gangi öflug
uppbyggingaráætlun á húsnæði fyrir
fjölbreyttar þarfir og fatlað fólk, þar
er lögð áhersla bæði á fjölgun
húsnæðis og á að færa okkur úr
herbergjasambýlum og byggja upp
íbúðir með þjónustu í staðinn, en það
er í samræmi við áherslu á réttinn til
sjálfstæðs lífs. Gert er ráð fyrir að
sértækum húsnæðisúrræðum fjölgi í
heild um tæplega 100 frá 2019 til
2024.

STAÐAMÁLEFNI

Halda áfram uppbyggingu sértækra
búsetuúrræða

KAFLI 02

Í fyrsta skipti um árabil hefur biðlisti
Félagsbústaða minnkað. Gætt hefur
verið að því að leiga hækki ekki
umfram vísitölu. Það hefur gengið
eftir að fjölga íbúðum hjá
Félagsbústöðum um 700 á síðustu
árum, en þó er þörfin enn mikil Það er
þó mikilvægt að halda því til haga að
þessi mál eru í mun betra standi en
þau voru við upphaf kjörtímabilsins.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að halda áfram að fjölga
félagslegum íbúðum í eigu

borgarinnar og fjölga þeim um 500 á
kjörtímabilinu

Það er mikil vinna í gangi hjá borginni
við að innleiða stafræna umbreytingu,
sem inniheldur meðal annars að útbúa
stafræna ferla til að móttaka gögn á
skipulagssviði. Það sem hefur tafið
verkefni er bið eftir nýrri
mannvirkjagátt ríkisins en hún er nú
tilbúin sem er forsenda fyrir þessum
breytingum. Ráðist verður í uppfærslu
skipulags- og byggingarferla í
kjölfarið sem eitt af lykilverkefni
Bloomberg samstarfsins sem er
alþjóðlegt samstarfsverkefni sex
borga víða um heim, Bloomberg
Philantrophies og Harvard háskóla um
stafræna umbreytingu.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að einfalda skipulags- og
byggingarferla hjá borginni og þrýsta

á ríkið að einfalda laga- og
regluumhverfi þess.



03
VELFERÐ OG LÝÐHEILSA



Ný velferðarstefna tekur vel utan um
verkefnið með endurskipulagi
þjónustunnar og nýrri stafrænni
þjónustumiðstöð sem tekið hefur til
starfa. Stafræn umbreyting og
einföldun á þjónustu er á miklu skriði
innan velferðarsviðs sem verður
líklega fyrsta svið borgarinnar til að
klára sína stafrænu umbreytingu.
Stærsta dæmið um það er rafrænt
umsóknarferli um fjárhagsaðstoð til
framfærslu. Það hefur gefist
einstaklega vel, leitt til valdeflingar
notenda og aukinnar skilvirkni. Þeir
geta fengið snögga afgreiðslu á tíma
sem hentar þeim. Í stað þess að ferlið
taki daga eða vikur og viðkomu á
hinum ýmsu stofnunum geta notendur
fengið úrlausn sinna mála á 1-2
dögum með einni viðkomu á vefnum.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að fara í
heildarendurskoðun á þjónustu

velferðarsviðs og á
þjónustumiðstöðvum með þarfir

notenda að leiðarljósi.

KAFLI 03

Tímamótaátak upp á 10 milljarða í
stafrænni umbreytingu þjónustu á
þremur árum með þreföldu fjármagni
frá því sem áður var er í fullum gangi
með nýju sviði þjónustu og
nýsköpunar. Í samhengi við það er allt
þjónustuferlið endurskoðað í kjölinn
með þarfir notenda að leiðarljósi.
Verið er að innleiða þjónustustefnu
Reykjavíkur sem mótuð var undir
stjórn Pírata á síðasta kjörtímabili og
hefur nú verið endurskoðuð. Þessi
vinna er einn stærsti sigur Pírata á
kjörtímabilinu.

STAÐAMÁLEFNI

Við viljum rafvæða og einfalda
umsóknarferla og endurskoða

þjónustusvæði svo að þjónusta
borgarinnar taki mið af þörfum

notandans og sé valdeflandi.



Málefni fátæks fólks hafa verið í
miklum brennidepli á kjörtímabilinu.
Samþykktar hafa verið tillögur
stýrihópur um sárafátækt sem verið
er að innleiða. Búið er að uppfæra
reglur um fjárhagsaðstoð og tillögur
stýrihóps um málefni heimilislausra
einstaklinga með miklar og flóknar
þjónustuþarfir eru í innleiðingu. Aukið
hefur verið á samráð við aðila sem
starfa að málefnum heimilislausra
einstaklinga sem og við einstaklinga í
fátækt. Ný úrræði eru meðal annasr
nýtt neyðarskýli úti á Granda, heimili
fyrir konur með geð- og fíkniröskun og
búið er að opna neyslurýmið Ylja.
Fjárhagsaðstoð hefur verið aukin og
er nú sótt um hana á rafrænu formi
með bættu aðgengi og þægindaauka.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að vinna gegn sárri fátækt
með markvissum og valdeflandi hætti.

Ný aðgerðaáætlun verður unnin
og sett í forgang

KAFLI 03

Tekið er mið af Samningi Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks við
útfærslu þjónustu við fatlað fólks.
Hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf
er gert hátt undir höfði í þeirri vinnu
sem birtist skýrt í fyrstu
velferðarstefnu borgarinnar. Ný
aðgengis- og samráðsnefnd um
málefni fatlaðs fólks hefur tekið til
starfa með auknu samráði þar sem
borgin gengur lengra en lög krefja í að
tryggja aðkomu hagsmunaaðila. Verið
er að þróa virka aðkomu nefndarinnar
og hagsmunaaðila að öllu er varðar
fatlað fólk í samræmi við
nýsamþykkta lýðræðisstefnu. SÞ-
gleraugun eru alltaf sett á þegar gera
á breytingar og meðvitund er mikil.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að innleiða Sáttmála
Sameinuðu þjóðanna um réttindi

fatlaðs fólks og uppfæra þjónustuna í
takti við hann. Samráð skal haft við

fatlað fólk og hagsmunasamtök þess
við stefnumótun og eftirfylgni

stefnunnar á öllum stigum þeirrar
vinnu.

 



Aðgengi fyrir öll hefur verið í
forgrunni á kjörtímabilinu með ýmsum
verkefnum eins og auknu aðgengi að
strætóskýlum, bættu aðgengi við
gönguþveranir, yfirliti yfir aðgengi í
húsnæði borgarinnar, kortlagningu og
forgangsröðun aðgengisúrbótaþarfa í
skólahúsnæði, aðgengilegri
sundlaugum með sérklefum og nýrri
Laugardalslaug með fyrstu
aðgengilegu rennibraut í heimi. Stefnt
er að því að samþykkja nýja
aðgengisstefnu Reykjavíkur fyrir
kosningar með áherslu á aðgengi í
víðum skilningi að upplýsingum,
þjónustu, viðburðum, húsnæði og
borgarrými. Römpum upp Reykjavík
hefur verið mjög öflugt verkefni í
samstarfi Reykjavíkur, ríkisins og
einkaaðila sem byggir á aðgengissjóði
Reykjavíkur og hefur 100 römpum
verið komið upp. Nú er verið að útfæra
það verkefni með 1000 römpum á
landsvísu.

STAÐAMÁLEFNI

Aðgengi fyrir alla á að vera
aðalsmerki borgarinnar. Við ætlum að

fara í samstarf við fyrirtæki og
stofnanir til að tryggja aðgengi

fatlaðs fólks.

KAFLI 03

Búið er að semja að nýju um
akstursþjónustu fatlaðs fólks. Ánægja
hefur aukist og kvartanir minnkað og
búið er að útvíkka þjónustu. Þar var
stuðst að miklu leyti við athugasemdir
frá notendum og skýrslu sem unnin
var með aðkomu þeirra, og miklar
breytingar og bætingar á þjónustu
skilgreindar þar sem aðkoma
notendaráða er tryggð. Búið er að
gera úttekt á aðgengi að
strætóskýlum og verið er að innleiða
nauðsynlegar breytingar.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að endurskoða og bæta
ferðaþjónustu fatlaðs fólks og bæta
aðgengi að almenningssamgöngum



Í nýjum reglum um fjárhagsaðstoð eru
reglur rýmkaðar töluvert og
aldurstakmark hefur verið fjarlægt.

STAÐAMÁLEFNI

Rýmka þarf reglur varðandi
námsstyrki og endurskoða

aldurshámarkið

KAFLI 03

Endurhæfing í heimahúsi er komin til
framkvæmdar og veita þrjú
endurhæfingarteymi nú þjónustu til
íbúa í Reykavík. 

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að innleiða endurhæfingu í
heimahúsi

Í aðgerðaáætlun um fólk í
heimilisleysi með miklar og flóknar
þjónustuþarfir er áhersla lögð á
virðingu og mannhelgi, þar er áréttað
að notendur eigi rétt á aðkomu að
ákvörðunum sem varða þá, og lögð
áhersla á að nálgast fólk þar sem það
er og vinna með því að úrlausn. VOR-
teymið vinnur út frá þessari
hugmyndafræði sem er nánasti
stuðningsaðili fólks í þessum
málaflokki. Úrræði sem hafa verið að
þróast byggja einnig á henni eins og
heimili fyrir konur með geð- og
fíknivanda, Húsnæði fyrst m.fl.
Velferðarsviði hefur verið falið að
reka áfangaheimili fyrir 14 konur sem
starfi útfrá batamiðaðri nálgun og
skaðaminnkun. Neyslurýmið Ylja var
opnað 10. mars 2022. Búið er að
tvöfalda fjármagn í úrræði fyrir
heimilislaust fólk á kjörtímabilinu. Þá
lauk velferðarsvið við að innleiða
skaðaminnkandi hugmyndafræði í
starfsemi sinni í júní 2021.

STAÐAMÁLEFNI

Aðstoð við viðkvæma og jaðarsetta
einstaklinga skal ávallt ganga út frá

valdeflingu og skaðaminnkun.



Verkefnið er í fullri innleiðingu. Búið
er að fjármagna, bjóða út og smíða
smáhýsi fyrir heimilislaust fólk. Lengri
tíma hefur tekið að finna þeim stað í
borginni þar sem verkefnið virðist
mæta mikilli andstöðu íbúa, fyrirtækja
og íþróttafélaga. Engu að síður er búið
að finna staðsetningu fyrir 20
smáhýsi en þau eru mislangt komin í
skipulagsferli. Við þurftum að gera
breytingu á aðalskipulagi til að liðka
fyrir verkefninu. Ráðinn hefur verið
starfsmaður sem sér um húsnæðismál
heimilislausra með miklar þarfir. Á
kjörtímabilinu var rúmlega
fimmföldun á „Húsnæði fyrst“, þá
hefur nýtt heimili verið opnað fyrir
konur með tvíþættan vanda. Í
framtíðinni má skoða að notast við
fjölbreyttari lausnir við húsnæði fyrst
að erlendri fyrirmynd, t.d. með því að
kaupa hæð í húsi. Einnig þarf að koma
á sólahringsþjónustu við húsin. 

STAÐAMÁLEFNI

Styðja skal við og styrkja verkefni á
borð við „Húsnæði fyrst“

KAFLI 03

Húsnæði fyrir konur með geð- og
fíknivanda hefur verið tekið í notkun,
það er bæði mikilvæg þjónusta við
þann hóp og auðveldar þjónustu í
Konukoti og öðrum stöðum sem
annars þjónustar hópinn án þess að
vera búin réttri aðstöðu og
sérfræðiþekkingu. Velferðarsviði
hefur verið falið að opna
áfangaheimili fyrir 14 konur
miðsvæðis, sem starfi út frá
skaðaminnkun og batamiðaðri nálgun.

STAÐAMÁLEFNI

Sett verði á fót búsetuúrræði fyrir
konur með geð- og fíknivanda



Frú Ragnheiður hefur tekið í notkun
nýjan bíl og gamli bíllinn er nú orðinn
að neyslurými í samstarfi ríkis, Rauða
krossins og Reykjavíkurborgar.

STAÐAMÁLEFNI

Styðja skal við og styrkja verkefni á
borð við Frú Ragnheiði

KAFLI 03

Snemmtæk íhlutun er orðin að
viðteknu gildi bæði á skóla- og
frístundasviði og velferðarsviði. Nýtt
úthlutunarlíkan grunnskóla, Eddan,
hefur nú verið samþykkt og
fjármagnað, og kemur til áhrifa
haustið 2022. Tilraunaverkefnið Betri
borg fyrir börn gaf góða raun í
Breiðholti og hefur nú verið innleitt í
allri borginni, samhliða því að ráðist
var í skipulagsbreytingu á Skóla- og
frístundasviði til að færa stjórn og
skipulag þjónustunnar meira út í
hverfin.

STAÐAMÁLEFNI

Efla þarf þjónustu við nemendur með
fjölþættar þarfir og fjölskyldur þeirra

og tryggja forvarnarstarf og
snemmtæka íhlutun óháð greiningum.

Nú er búið að opna fyrsta neyslurými
Reykjavíkur í samstarfi við ríkið. Það
heitir Ylja og var opnað 10. mars 2022,
nafnið var valið af notendum. Nú þarf
bara að eyða réttaróvissu lögreglu og
fólks með fíkniröskun og
afglæpavæða neysluskammta. 

STAÐAMÁLEFNI

Skoðað verði að koma upp
neyslurýmum í samvinnu við

heilbrigðisyfirvöld



Við höfum innleitt öfluga
velferðartækni, sérstaklega sem
viðbragð við Covid. Heimaþjónusta og
heimahjúkrun hefur verið að eflast til
að stuðla að sjálfstæði eldra fólks.
Verkefnið SELMA hefur gengið
sérlega vel og tryggt betri samfellu í
þjónustu við eldra fólk. Þá hefur stoð-
og stuðningsþjónusta borgarinnar
verið efld til muna í glænýrri og fyrstu
velferðarstefnu Reykjavíkurborgar.
Ekki tókst að ljúka við nýja áætlun um
félagsstarf fyrir eldri borgara á
kjörtímabilinu en þó var komið í veg
fyrir að þjónustan drægist saman. Það
hefur orðið vitundarvakning með það
að félagsstarf fullorðinna sé ekki bara
fyrir eldra fólk, einnig að það hafi
forvarnar- og lýðheilsugildi. Enn á þó
eftir að klára stefnuna.

STAÐAMÁLEFNI

Eitt meginverkefnið á kjörtímabilinu
verður að gera Reykjavík að

aldursvænni borg í fremstu röð. Við
ætlum að móta heildstæða stefnu um

félagsstarf og félagsmiðstöðvar
velferðarsviðs.

KAFLI 03

Píratar í borgarstjórn lögðu á það
mikla áherslu, og fengu í gegn, að
borgin mun fyrir sitt leyti fullgilda alla
samninga um NPA, sem taka gildi
þegar ríkið samþykkir að taka þátt í
sínum hlut, sem er 25% af kostnaði.
Því miður setti löggjafinn stífa kvóta á
fjölda samninga sem fjármagnaðir
yrðu. Lögð var áhersla á að samþykkja
af hálfu borgarinnar og safna á
biðlista, frekar en að segja fólki að
ekki væri hægt að sækja um, til að
auka þrýsting á ríkið og auka sýnileika
vandans. Ofan á þetta er ljóst að
hlutur ríkisins af þessum kostnaði er
lítill miðað við það sem tíðkast á
öðrum Norðurlöndum.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að setja NPA í forgang,
semja um fullfjármögnun við ríkið
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Starfsaðstaða á skóla- og
frístundasviði hefur verið bætt mjög
mikið á kjörtímabilinu. Á leikskólum
var börnum á fermeter og á hvern
starfsmann fækkað og opnunartími
styttur nema á einum leikskóla í
hverju hverfi, en hvort tveggja voru
mjög mikilvæg atriði í hugum
starfsfólks og dró úr álagi. Einnig
hefur aðstaða fyrir starfsfólk verið
bætt markvisst í samhengi við
uppbyggingu nýrra plássa og
ungbarnadeilda. Stytting
vinnuvikunnar hefur verið samþykkt í
kjarasamningum og nýtt fyrirkomulag
skóladagsins í leikskólum er í
innleiðingu. Í leikskólum höfum við
séð markvissa minnkun í
langtímaveikindum starfsfólks. Í
grunnskólum hefur verið samþykkt
nýtt úthlutunarlíkan sem á að tryggja
viðunandi fjármagn og mönnun, sem
byggist á þörf í hverju hverfi og
snemmtækri íhlutun. Samþykkt hefur
verið nýtt skipurit fyrir sviðið, sem
færir ábyrgð út í hverfin og tryggir
betra utanumhald

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að bæta starfsumhverfi í
leikskólum, grunnskólum og 

frístundaheimilum með því að bæta
kjör starfsfólks, stytta vinnuvikuna,

minnka álag, draga úr skriffinnsku og
auka faglegt frelsi fólks.

KAFLI 04

Menntastefnan var unnin í víðtæku
samráði við nemendur, kennara,
foreldra, stjórnendur og sérfræðinga,
og fóru einnig í samráðsgátt þar sem
íbúar almennt gátu haft aðkomu.
Reynslan af menntastefnunni er mjög
góð og nú hefur verið samþykkt ný
aðgerðaáætlun fyrir 2022-2026, þar
sem er lögð áhersla á meðal annars
læsi og heilbrigði, þá sérstaklega
geðheilbrigði, í kjölfar heimsfaraldurs.

STAÐAMÁLEFNI

Ný menntastefna verði samþykkt að
loknu samráði við fagfólk, foreldra, 

nemendur og skólasamfélagið.



Samhliða menntastefnu 2018-2030
voru samþykktar sértækar aðgerðir,
og ein af þeim fól í sér að auka
tækifæri til starfsþróunar. Meðal
þeirra aðgerða sem ráðist var í varað
formgera samstarf við
Menntavísindasvið Háskóla Íslands,
en það samstarf hefur skilað miklum
ávinningi. Einnig kom borgin að
stofnun Menntamiðja, sem er gátt að
starfsþróun í skóla- og
frístundamálum á landsvísu.
Framtíðarhópur í menntamálum lauk
vinnu á tímabilinu og þar var ákveðið
að halda áfram samstarfi við HÍ og
tryggja áfram að starfsþróun og
símenntun væru lykilatriði í
innleiðingu menntastefnunnar.

STAÐAMÁLEFNI

Í grunn - og leikskólum,
frístundaheimilum og

félagsmiðstöðum á starfsfólk að hafa
faglegt frelsi í störfum sínum og næg

tækifæri til starfsþróunar og
símenntunar

KAFLI 04

Töluvert hefur áunnist, og það er orðið
mjög viðtekin skoðun að skóladagur
barna eigi að vera heilstæður. Það er
markmiðið með nýju fyrirkomulagi
skóladagsins á leikskólum og gengið
út frá í stefnu um framtíð
tónlistarnáms. Það er einnig markmið
í hverfisskipulögum að börn eigi að
geta farið fótgangandi eða hjólandi í
tómstundir og íþróttir, og ekki
myndist stórar glufur í deginum. Enn
má þó gera betur. Til þess þarf að
samræma betur húsnæðismál
sviðsins, en mikið hefur áunnist þar
með nýrri stefnu Skóla- og
frístundasviðs um byggingar.

STAÐAMÁLEFNI

Samþætta og sameina þarf betur
skóla- og frístundastarf í því skyni að

bæta 
dag barna og ungmenna og hafa hann

samfelldan, auka sveigjanleika og
nýta 

fjármagn betur



Samþykktum aðgerðir 2018 til að
styðja dagforeldra og veita
húsnæðisstyrk. Öryggisnámsskeið eru
niðurgreidd og við útvegum
dagforeldrum neyðarhnapp, en þar
sem þau eru oft ein með börn er það
mikilvægt öryggisatriði.

STAÐAMÁLEFNI

Við viljum skoða aðgerðir til að fjölga
dagforeldrum

KAFLI 04

Búið að opna móttökudeild fyrir börn
með brotna námssögu, börn
flóttafólks og umsækjenda um
alþjóðlega vernd, Beinlínis kennsla í
móðurmáli er ennþá greidd af
foreldrum, sem þó geta nýtt til þess
frístundakortið. Það er visst lágmark,
en það ætti að tryggja að ekki þurfi að
beita frístundakortinu til að fá það
niðurgreitt, sem leiðir til að börn af
erlendum uppruna fara á mis við
annað frístundastarf á móti. Við
höfum beitt okkur fyrir því og það er
núna hluti af Barnastefnu Pírata í
Reykjavík.

STAÐAMÁLEFNI

Stutt verði við börn sem hafa annað
tungumál en íslensku að móðurmáli,

meðal annars með stuðningi við
grasrótarsamtök sem annast

móðurmálskennslu barna af erlendum
uppruna og stuðlað að aukinni
þátttöku þeirra í frístunda- og

félagsstarfi
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Búið er að samþykkja nýja atvinnu- og
nýsköpunarstefnu Reykjavíkur sem
Píratar eiga lykilþátt í, er um að ræða
fyrstu nýsköpunarstefnu borgarinnar.
Áður höfðum við tengt nýsköpun og
þjónustu formlega inn í
mannréttinda-, nýsköpunar- og
lýðræðisráð og búið til sérstakt
þjónustu- og nýsköpunarsvið sem
starfar þvert á öll önnur svið og veita
verkefnunum þannig meira umboð í
stjórnkerfinu.

STAÐAMÁLEFNI

Fjölbreytt atvinnulíf, nýsköpun,
skapandi greinar og sprotafyrirtæki

eiga að blómstra í Reykjavík. 

KAFLI 05

Atvinnustefnan hefur verið
endurskoðuð og samþykkt sem
atvinnu- og nýsköpunarstefna með
þessum áherslum.

STAÐAMÁLEFNI

Atvinnustefna borgarinnar verður
endurskoðuð með áherslu á

fjölbreytileika, sjálfbærni og
samkeppnishæfni.

Þjónustustefna Reykjavíkur sem
mótuð var undir stjórn Pírata á síðasta
kjörtímabili er í fullri innleiðingu á
vettvangi mannréttinda-, nýsköpunar-
og lýðræðisráðs og það er mikill
meðbyr með verkefninu. Sett hefur
verið á fót nýtt svið þjónustu og
nýsköpunar þar sem unnið er að
tímamótaátaki í stafrænni
umbreytingu og nútímavæðingu
þjónustu með 10 milljörðum á þremur
árum sem er þreföldun frá því sem
áður var.

STAÐAMÁLEFNI

Unnið verði að innleiðingu
þjónustustefnu Reykjavíkurborgar í

allri starfsemi hennar með sérstakri
áherslu á notendamiðaða hönnun og

samráð í þjónustu.Við ætlum að bæta
þjónustu borgarinnar með snjöllum,

rafrænum lausnum, og sjálfvirkum
ferlum.



Markviss vinna er í gangi í
hverfisskipulagi við að endurlífga
hverfiskjarna, sérstaklega
Arnarbakka og Völvufell með aukinni
starfsemi og uppbyggingu. Styrkir
hafa verið auknir til að stuðla að miklu
lífi í hverfunum í Covid.

STAÐAMÁLEFNI

Til að auka fjölbreytta
atvinnustarfsemi og endurlífga

hverfiskjarna verður 
stofnaður frumkvöðlasjóður sem

fyrirtæki og einstaklingar geta sótt í.

KAFLI 05

Álagi vegna ferðamanna hefur verið
stýrt með aðalskipulagi og í samvinnu
við ferðaþjónustu. Í heimsfaraldri
dróst álag af ferðamennsku mikið
saman, en samhliða hefur verið lokið
við byggingu margra af síðustu
hótelum miðsvæðis sem fengu leyfi
áður en hætt var að gefa þau út. Það
þarf að huga að þessu eftir því sem
ferðamannaiðnaðurinn tekur við sér,
en eins og stendur eru þessi mál á
ágætum stað. Sýslumaður hefur
fengið aukið eftirlit í málaflokkinn og
hefur það aukist verulega, en er ekki
mikið í höndum borgarinnar. Komið
hefur verið á bættri umgjörð um
rútuumferð miðsvæðis.

STAÐAMÁLEFNI

Borgin mun áfram beita sér í
markaðssetningu borgarinnar sem

áfangastaðar fyrir ferðamenn á
forsendum

íbúa og leitast við að stýra álaginu
eins og gert hefur verið með

staðsetningu hótela. Borgin mun
leitast við að stýra álagi af

ferðamönnum með markvissara
eftirliti með skammtímaleigu til

ferðamanna. Borgin mun leitast við að
stýra álagi af ferðamönnum með

stýringu á rútuumferð á viðkvæmari
svæðum

Heilbrigðiseftirlitið hefur verið að
rafvæða ferla hjá sér sem styttir og
einfaldar ýmis leyfirferli.
Byggingarfulltrúi er í sömu vegferð en
ekki kominn jafn langt.

STAÐAMÁLEFNI

Við viljum að þjónusta borgarinnar við
fólk sem er að opna ný fyrirtæki verði

framúrskarandi, að útgáfa leyfa sé
sneggri og einfaldari og að Reykjavík

hvetji til atvinnu- og
verðmætasköpunar



Reykjavíkurborg tekur þátt í
verkefnum eins og VIRK
starfsendurhæfingu, og við tökum
þátt í atvinnu með stuðningi og
starfssamningum fyrir öryrkja í
gegnum vinnumálastofnun og við
erum með samninga við ýmsa aðila
þar sem fólk með skerta starfsgetu
vinnur. Nú nýlega var samið við
Múlalund um kaup á námsgögnum.
Unnið er að því að uppfæra
jafnlaunastefnu Reykjavíkur með tilliti
til fleiri hópa en kynja eins og fötlunar
og færni. En ljóst er að ýmis tækifæri
eru til að gera betur.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að auka atvinnutækifæri
fatlaðs fólks og fólks með skerta

starfsgetu.

KAFLI 05
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Ný lóð hefur verið fundin. Í kjölfarið er
hægt að hefja uppbyggingu
íbúabyggðar á Ártúnshöfða.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að finna nýja lóð fyrir
malbikunarstöðina Höfða

KAFLI 06

Misferlisáhættugreiningu Innri
endurskoðunar hefur verið lokið og
fjármála- og áhættustýringarsvið
hefur fengið gögnin til að stuðla að
umbótum í takt við greininguna.

STAÐAMÁLEFNI

Innri endurskoðun ljúki greiningu á
misferlisáhættu innan borgarkerfisins

og hún verði notuð sem grunnur að
aðgerðum og vörnum gegn misferli og

spillingu

Búið að samþykkja uppfærðar
innkaupareglur, þar sem skerpt var á
kröfu um ábyrg innkaup. Þó þarf að
fara í nánari vinnu til að útfæra betur,
en nauðsynlegt reyndist að klára
innkaupareglurnar hratt vegna
gildistöku nýrra laga um opinber
innkaup. Nú er verið að klára
breytingar á innkaupastefnu
Reykjavíkur þar sem skýrt verður
tekið á þessum kröfum.

STAÐAMÁLEFNI

Innkaupareglur Reykjavíkurborgar
verða endurskoðaðar, meðal annars til

að skerpa á ákvæðum um vistvæn
innkaup, undirboð, keðkjuábyrgð og

mannréttindasjónarmið

Höfum náð nokkrum árangri í því að fá
önnur sveitarfélög til að taka þátt í
kostnaði sem hlýst af þjónustu við
íbúa þeirra sem koma til Reykjavíkur,
sem dæmi má nefna vegna gistiskýlis
og bætta skiptingu kostnaðar vegna
ferðaþjónustu fatlaðs fólks.

STAÐAMÁLEFNI

Leita skal eftir samstarfi við önnur
sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu

um kostnaðarþátttöku



Inni í nýrri eigendastefnu borgarinnar
er kveðið á um að dótturfyrirtæki
borgarinnar opni bókhald sitt eins og
kostur er. Unnið er að uppfærðu
mælaborði borgarinnar 2.0 þar sem
verið er að gera upplýsingar úr opnu
bókhaldi sem opnað var á síðasta
kjörtímabili aðgengilegri. Skýrsla með
tillögum starfshóps um styrkveitingar
sem unnin var á vettvangi
mannréttinda-, nýsköpunar- og
lýðræðisráðs hefur verið samþykkt.
Unnið er að innleiðingu tillagna með
byggingu nýrrar styrkjagáttar og nýju
verklagi þar sem yfirlit yfir
styrkveitingar verður mun betra.
Fjármagn hefur verið tryggt í það
verkefni og sérstakt teymi heldur
utan um verkefnið. Stefnt er að því að
ný gátt verði tekin í gagnið á árinu og
það mun umbylta gagnsæi í kringum
styrkveitingar.

STAÐAMÁLEFNI

Ljúka þarf opnun bókhalds á
kjörtímabilinu og stuðla að því að

upplýsingar um öll útgjöld
borgarinnar, dótturfyritækja hennar

og byggðasamlaga séu eins gangsæ
og opin og kostur er og upplýsingar

um ráðstöfun styrkja sem borgin veitir
séu aðgengilegar. Uppfærsla

upplýsinganna skal gerast eins
nálægt rauntíma og hægt er.

KAFLI 06

Um það er að mestu einhugur í
borgarstjórn að sækjast eftir því að
verkefni sem borgin tekur að sér séu
fjármögnuð í samræmi við þann
kostnað sem þeim fylgir. Því miður
hefur það ekki gengið eftir og
staðreyndin er að ríkið hefur ekki
áhuga á að bæta þar úr, og tól
sveitarfélaga til að pressa á það eru
takmörkuð. Við erum í rúmlega 5
milljarða halla með verkefni fatlaðs
fólks, svo dæmi sé tekið. Þetta verður
ekki klárað nema til komi breyttar
áherslur á þingi.

STAÐAMÁLEFNI

Reykjavíkurborg hefji samtal við ríkið
um tekjustofna sveitarfélaga, að 

gistináttagjald renni til sveitarfélaga
og um endurskoðun jöfnunarsjóðs 

sveitarfélaga í samvinnu við Samband
íslenskra sveitarfélaga. 
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Mikil áhersla á aukna upplýsingagjöf
á öðrum tungumálum en íslensku með
nýrri vefsíðu sem er í fyrsta sinn
aðgengileg að fullu á ensku, samhliða
er verið að þýða öll
umsóknareyðublöð á ensku. Þetta
leggur grunn að því að hægt sé að
veita sömu upplýsingar á pólsku sem
er næsta skref. Að auki hefur
pólskumælandi manneskja verið ráðin
í þjónustuverið. 

Verkefnið New in Iceland var sett á
laggirnar á kjörtímabilinu eins og
Reykjavík hefur beitt sér mikið fyrir
sem ,,one stop shop"
upplýsingamiðlun. 

Fjölmenningarráð hefur verið styrkt
með meiri aðkomu hagsmunaaðila
með t.d. beinni aðkomu W.O.M.E.N.
sem eru samtök kvenna af erlendum
uppruna. 

Þjónustusamningur við Samtökin 78
hefur verið framlengdur og bætt hefur
verið í stuðning við hinsegin
félagsmiðstöðina. Útgefið hefur verið
ýmislegt efni þessu tengt í samvinnu
við Samtökin 78 bæði á íslensku og
ensku.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að bæta miðlun og aðgengi
að upplýsingum í samráði við

hagsmunasamtök. Skoðum bestu
leiðir til að miðla upplýsingum til

innflytjenda, hælisleitenda og
flóttafólks í samvinnu við ríkið og

önnur sveitarfélög. Styrkja þarf stöðu
kvenna og hinsegin fólks af erlendum

uppruna og stuðla að valdeflingu
þeirra með meiri upplýsingum um
réttindi og úrræði sem eru í boði á

viðeigandi tungumáli.

KAFLI 07

Þetta á að vera komið í takti við lög
um kynrænt sjálfræði. Mannréttinda-
og lýðræðisskrifstofa fylgir eftir.

STAÐAMÁLEFNI

Uppfæra skal eyðublöð svo að þau
geri ráð fyrir öllum kynjum



Regnbogavottun til að gera
starfsstaði og þjónustu
hinseginvænni hófst á kjörtímabilinu
og er í fullum gangi. Mikil vinna á sér
stað til að bæta lífsgæði trans barna
innan skólakerfisins. 

Búið er að samþykkja það sem
formlega stefnu borgarinnar að
tryggja ókyngreind almenningssalerni
og búningsaðstöðu í nýju húsnæði
borgarinnar og þegar um endurgerð er
að ræða. Uppfæra á stefnu um
skólabyggingar þessu til samræmis.
Búið er að greina þarfir á endurbótum
og forgangsröðun liggur fyrir. 

Þrýstingur á uppfærslu reglugerða í
takt við kynrænt sjálfræði hefur
skilað þeim árangri að reglugerð um
hollusthætti er langt komin fyrir
almenningssalerni og -klefa og verið
er að hefja vinnu við reglugerð um
húsnæði vinnustaða. Unnar hafa verið
leiðbeiningar fyrir starfsfólk
íþróttamannvirkja til að tryggja
aðgengi trans fólks í þá klefa sem
hentar í sundi. Búið er að setja
ókyngreinda klefa í allar sundlaugar
fyrir utan Kjalarnes. Klausa um
aðgengi allra kynja er hluti af nýrri
íþróttastefnu borgarinnar og búið er
að gera úttekt á jafnrétti í íþróttum
sem nú er verið að fylgja eftir.

STAÐAMÁLEFNI

Tryggja skal aðgengi allra kynja að
þjónustu borgarinnar

KAFLI 07

Úttekt hefur verið gerð sem og
forgangsröðun úrbótaverkefna sem
hefur verið vísað til gerðar
fjárhagsáætlunar.

STAÐAMÁLEFNI

Gera skal úttekt á klefa- og
salernisaðstæðum og tillögur til

úrbóta með aðkomu
hagsmunasamtaka



Búið að auka stuðning við hinsegin
félagsmiðstöðina í tveimur skrefum á
kjörtímabilinu og hafa sterkari
aðkomu grasrótar- og félagasamtaka
inn í borgarkerfið með uppfærslu
aðgengis- og samráðsnefndar um
málefni fatlaðs fólks, öldungaráðs,
fjölmenningarráðs og íbúaráða. Ný
lýðræðisstefna hefur verið samþykkt
og verið er að vinna að skýrari ferlum í
kringum samráð byggt á henni. Við
höfum staðið með Andrými sem er
lýðræðislegt félagsrými fyrir ýmis
grasrótarsamtök og tryggt þeim
húsnæði og leigusamning til lengri
tíma. Við gerðum styrkveitingar
þægilegri fyrir grasrótarsamtök með
því að skapa tækifæri til að fá
skyndistyrki. Í Covid hafa íbúaráðin
veitt aukna styrki til ýmissa
félagasamtaka í hverfunum.

STAÐAMÁLEFNI

Styrkja skal og styðja við starfsemi
grasrótar- og félagasamtaka sem

vinna að jafnrétti í víðum skilningi.

KAFLI 07

Menntastefna Reykjavíkurborgar
leggur áherslu á að mæta hverju barni
þar sem það er statt,
einstaklingsmiðuð nálgun sem setur
barnið í fyrsta sæti tekur þannig líka
tillit til þess munar sem leiðir af kyni
eða kynvitund barna. Töluvert starf er
í gangi til að ná utan um vanda sem
drengir standa frammi fyrir, en ljóst
að engin ein lausn virkar fyrir alla.

STAÐAMÁLEFNI

Huga skal að ólíkum þörfum kynja í
námi svo eitthvert kyn verði ekki

kerfislega útundan.



Í kjarasamningum sem samþykktir
voru á kjörtímabilinu voru lægstu laun
hækkuð og vinnuvika stytt. Þetta
gagnast sérstaklega stórum
kvennastéttum. Reykjavíkurborg
hefur fengið jafnlaunavottun og
jafnlaunastefna hefur verið samþykkt
en er nú í uppfærslu til að hún taki mið
af jafnrétti í víðum skilningi óháð
kynjum, uppruna, fötlun og öðrum
breytum.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að eyða launamun
kynjanna hjá starfsfólki

Reykjavíkurborgar, móta
kjarastefnu og halda áfram

tilraunaverkefninu um styttingu
vinnuvikunnar. Við

ætlum að leiðrétta laun kvennastétta.

KAFLI 07

Í fullum gangi, búið að víkka verkefnið
úr bara jafnrétti kynja í fleiri breytur
og verið er að taka betur utan um
ferlið byggt á greiningu og
umfangsmiklum tillögum um nýtt
fyrirkomulag verkefnisins sem unnin
var á kjörtímabilinu. Næsta skref er að
upplýsingarnar leggi grunn að
sjálfstæðu mati við ákvarðanatöku
svo þetta virki og hafi áhrif á
ákvörðunina.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að þróa áfram kynjaðar
fjárhags- og starfsáætlanir til að

stuðla að auknu jafnrétti og réttlátari
nýtingu fjármuna.

Búið að samþykkja tillögur til að vinna
gegn óútskýrðum launamun byggðum
á uppruna sem og tillögur gegn
útskýrðum launamun byggðum á
uppruna. Verið er að víkka út
jafnlaunastefnu á vettvangi
mannréttinda-, nýsköpunar- og
lýðræðisráðs til að taka á fleiri
þáttum en kynjum og stefnt er að
klára það fyrir lok kjörtímabils.

STAÐAMÁLEFNI

Sérstaklega þarf að vinna gegn
launamun byggðum á uppruna eða

ríkisfangi. Við ætlum að meta reynslu
og menntun innflytjenda.



Á kjörtímabilinu var samþykkt ný
stefna Reykjavíkurborgar gegn
einelti, áreitni og ofbeldi á
vinnustöðum auk nýrrar
ofbeldisvarnaráætlunar. Stuðningur
við Bjarkarhlíð hefur verið aukinn.
Útbúinn var verkferill varðandi einelti,
áreitni og ofbeldi milli kjörinna
fulltrúa og starfsfólks. Því miður
hefur komið í ljós að ef kjörnir
fulltrúar neita alfarið að taka þátt í
þeim ferlum eða tilraunum til að leiða
þau mál í sátt, hefur borgin fá úrræði
og er það vegna sérstöðu kjörinna
fulltrúa.

STAÐAMÁLEFNI

Unnið verði markvisst gegn öllu
ofbeldi og margþættri mismunun og

einelti í borginni. Við munum vinna
gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni í

borginni í samræmi við nýsamþykkta
aðgerðaáætlun gegn ofbeldi og efla
Bjarkarhlíð og ofbeldisvarnarnefnd.

KAFLI 07

Skóla- og frístundaráð og
mannréttinda-, nýsköpunar- og
lýðræðisráð samþykktu 2020 á
sameiginlegum vinnu við aukna kynja-
og hinseginfræðslu sem og að víkka
út tilraunaverkefni um eflingu
kynfræðslu. Starfshópur um kynja- og
hinseginfræðslu hefur skilað tillögum
sem eru til þess fallnar að styrkja
Jafnréttisskólann og auka kynja-,
jafnréttis-, hinsegin- og kynfræðslu
sem verið er að vinna úr. Ein áskorun
er að það vantar meira inn í
kennaranám hvað þetta varðar og það
vantar betra kennsluefni en við höfum
beitt þrýstingi gagnvart ríkinu vegna
þessa.

STAÐAMÁLEFNI

VIð ætlum að efla Jafnréttisskólann
og auka kynjafræði og kynfræðslu
fyrir ungt fólk. Kynfræðsla taki til

félagslegra þátta, upplýsts
samþykkis og mannhelgi.
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Verið er að taka skref í átt að bættu
aðgengi í víðum skilningi óháð
uppruna, færni, fötlun eða öðrum
breytum. Ný lýðræðisstefna með
fjármagnaðri og metnaðarfullri
aðgerðaráætlun skapar skýrari
ramma í kringum samráð. Þar er
kveðið á um aukna upplýsingamiðlun
um lýðræðislega þátttöku á ensku og
búið er að klára bækling um lýðræði
og kosningaþátttöku á auðskildu máli.
Ný aðgengisstefna Reykjavíkur er á
lokametrunum og stefnt er að
samþykkt fyrir lok kjörtímabils sem
snýst um að tryggja aðgengi í víðum
skilningi óháð fötlun og færni að
upplýsingum, þjónustu, húsnæði og
borgarlandi. Ný og samræmd
lýðræðisgátt er í þróun og hefur verið
fjármögnuð. Samráðsnefndir
borgarinnar sem snúa að samráði við
mismunandi minnihlutahópa hafa
verið efldar með meiri aðkomu
notenda og hagsmunasamtaka. Verið
að innleiða þjónustustefnu
borgarinnar og gera þjónustuna
aðgengilegri öllum.

STAÐAMÁLEFNI

Tryggja skal möguleika allra til
þátttöku og aðgengis að

lýðræðissamfélagi.
Mannréttindaborgin Reykjavík haldi

áfram að valdefla hópa sem njóta ekki
jafnra tækifæri og réttinda á við aðra í

samfélaginu.

KAFLI 08

Þetta hefur verið gert og ráðið hefur
verið í stöðuna sérfræðing í
gagnamálum.

STAÐAMÁLEFNI

Skilgreint verði hlutverk gagnastjóra
hjá Reykjavíkurborg.

Lögin voru samþykkt árið 2018.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að styðja að lög verði sett
sem banni mismunun á grundvelli

þjóðernis, innan vinnumarkaðar og
utan.



Fjölmenningarráð hefur verið styrkt
með meiri aðkomu hagsmunaaðila svo
nú liggur fyrir betri tenging við t.d.
W.O.M.E.N. sem eru samtök kvenna af
erlendum uppruna sem á nú fulltrúa í
fjölmenningarráði. Ný vefsíða er
tilbúin bæði á íslensku og með
fullkominni enskri útgáfu í fyrsta sinn,
það er undirstaða þess að útbúa líka
pólska útgáfu með aðstoð vélþýðinga.
Pólskumælandi manneskja hefur verið
ráðin í þjónustuverið og verið er að
leggja meira í pólskar þýðingar. Búið
að samþykkja tillögur um vinnu gegn
óútskýrðum sem og útskýrðum
launamun byggðum á uppruna.

STAÐAMÁLEFNI

Reykjavík á að vera
fjölmenningarborg þar sem allir eiga
að geta blómstrað óháð uppruna eða

stöðu

KAFLI 08

Metnaðarfull lýðræðisstefna hefur
verið unnin undir stjórn Pírata og
samþykkt með fjármagnaðri
aðgerðaráætlun sem er í innleiðingu.
Pólitískur þrýstingur er að skila sér í
meira samráði um ákvarðanatöku.
Samráð við vinnslu stefnu hefur
stóraukist á kjörtímabilinu, flestar ef
ekki allar stefnur hafa farið í opið
samráðsferli sem og í gegnum fleiri
samráðsferla á mismunandi stigum.
Búið er að samþykkja tillögu um
notendavænni lýðræðisgátt sem
hefur verið fjármögnuð og er í þróun
samhliða straumlínulagaðri ferlum til
að tryggja betra aðgengi á forsendum
notandans. Aðgerðir til að styrkja og
straumlínulaga samráðsferla eru hluti
af nýsamþykktri lýðræðisstefnu.
Verið er að nútímavæða alla þjónustu
þar sem breytingar eru einungis
gerðar byggt á notendaprófunum.

STAÐAMÁLEFNI

Samþykkja á og innleiða
lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar

sem tekur á skyldum hennar, kjörinna
fulltrúa og starfsfólks. Lögð verði

áhersla á samráð við hagsmunaaðila
og einstaklinga við alla stefnumótun

og eftirfylgni stefnu í öllum
málaflokkum. Veigamikil stefnumótun

fari fram í opnu samráðsferli á þar til
gerðri samræmdri gátt á vef

borgarinnar.



Unnið hefur verið að auknu gagnsæi á
fjölmarga vegu undir stjórn Pírata á
vettvangi mannréttinda-, nýsköpunar-
og lýðræðisráðs. Gagnsjá Reykjavíkur
hefur verið þróuð og fjármögnuð og
kemur brátt í fyrstu útgáfu sem
verður svo þróuð áfram. Ráðinn hefur
verið gagnastjóri borgarinnar með
sérstöku gagnateymi og aukinni
fjárfestingu í gagnainnviðum. Búið er
að fjárfesta í gagnainnviðum eins og
vöruhús gagna og tengdum
hugbúnaði svo það sé auðveldara,
skilvirkara og ódýrara að gera
tölfræðigreiningar. Mælaborðið hefur
verið birt og nú er unnið að því að
bæta við það og þróa það áfram.
Gagnastjórinn er kominn með
verkefnið í samvinnu við gagnateymið.
Þetta leggur grunn að upplýstari
ákvarðanatöku og gagnamiðaðri
nálgun. Ný styrkjagátt hefur verið
fjármögnuð og er í þróun.

STAÐAMÁLEFNI

Við viljum auka enn frekar gagnsæi í
stjórnsýslunni sem nær til allra ferla

við ákvarðanatökur. Mælaborð
borgarinnar verði klárað. Fundargerðir

og önnur opinber skjöl verði gerð
aðgengileg á netinu og rekjanleg eftir

innihaldi.

KAFLI 08

Eftirlitsumhverfii borgarinnar hefur
verið styrkt og réttarstaða borgarbúa
skýrð og bætt með sameiningu
eftirlitsaðila borgarinnar í eina óháða
og öfluga eftirlitseiningu þar sem
umboðsmaður borgarbúa og verkefni
umboðsmanns fá styrkingu með
aðgangi að meiri mannafla og
innviðum. Með breytingunni fylgdi ný
uppljóstrunargátt með umgjörð sem
gengur lengra en lögin kveða á um þar
sem hægt er að skila nafnlausum
ábendingum. Þetta stuðlar að aukinni
vernd uppljóstrara. Þessari breytingu
fylgir einföldun úrvinnslu
kvörtunarmála og aukin yfirsýn yfir
þarfir borgarbúa með því að beina
kvörtunarmálum beint í samræmdan
og rafrænan farveg.

STAÐAMÁLEFNI

Embætti umboðsmanns borgarbúa
verði eflt í því skyni að gera því kleift

að sinna fræðslu og
frumkvæðisathugunum.



Búið er að endurskoða hverfisráðin
undir stjórn Pírata og ný íbúaráð hafa
tekið við með úrbótum á fyrirkomulagi
sem byggja á samráði við íbúa,
hverfisráð og greiningu frá síðasta
kjörtímabili. Búið er meðal annars að
auka tengingu við íbúa úti í hverfunum
með opnum fundum, slembivöldum
fulltrúum og fulltrúum
grasrótarsamtaka sem hafa fengið
atkvæðisrétt í ráðunum. Að sama
skapi hafa tengsl inn í miðlæga
stjórnsýslu aukist með kröfu um setu
kjörninna fulltrúa í ráðunum og
utanumhaldi á höndum miðlægs
starfsmanns með stuðningi frá
fulltrúum félagsauðs á
þjónustumiðstöðvum sem halda utan
um tengsl út í hverfin.
Umfangsmiklum úrbótum frá 2019 var
fylgt eftir í tilraunaverkefni sem hefur
nú verið lokið með því að sníða af
síðustu annmarka í virku samráði við
íbúa og þau sem best þekkja til.

STAÐAMÁLEFNI

Hverfisráð verða endurskoðuð með
skilvirkni, eflingu lýðræðis og bætt

samstarf við íbúa að leiðarljósi.

KAFLI 08

Þegar hafa verið stigin skref í þessa
veru en verið er að vinna að enn betri
umgjörð um túlkaþjónustu með
auknum faglegheitum að leiðarljósi.
Það hefur aðens tafist meðal annars
vegna Covid.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að efla túlkaþjónustu



KAFLI 08

Búið er að fjármagna nýja og
samræmda samráðsgátt sem verið er
að þróa með þarfir og aðgengi
borgarbúa að leiðarljósi sem mun
auka samráð, auka upplýsingamiðlun
og gæði og auka aðgengi að samráði.
Nú er búið að bæta Hverfið mitt til
muna, viðhaldsverkefni tekin út, en
val fer nú fram á tveggja ára fresti
með stærri pott til umráða, sem gefur
bæði kost á stærri verkefnum og meiri
fjölbreytileika verkefna og gefur meiri
tíma til útfærslu og samráðs.

STAÐAMÁLEFNI

„Betri Reykjavík“ verði gerð enn betri
með því að auka áhrif borgarbúa á

ráðstöfun skattfjár og stefnumótun.
Útvíkka skal verkefnið „Hverfið mitt“

þannig að hægt verði að hafa bein
áhrif á fleira en framkvæmdir og

viðhald í hverfinu
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KAFLI 09

Samþykkt hefur verið ný og
metnaðarfull menningarstefna til
2030 sem er í innleiðingu, hún gengur
mikið til út á jafnt aðgengi allra hópa.
Mikið fjármagn og orka er sett í að
styðja við menningu og listir innan
borgarinnar.

STAÐAMÁLEFNI

Blómlegt menningarlíf er snar þáttur í
lífsgæðum borgarbúa og 

samkeppnishæfni borgarinnar og
kappsmál borgarinnar er að menning

sé aðgengileg öllum.

Samþykkt hefur verið að hefja
undirbúning nýs Grófarhúss og setja á
fót hönnunarsamkeppni. Ný
menningarmiðstöð í Úlfarsárdal hefur
verið tekin í gagnið. Verið er að þróa
bókasöfnin áfram sem menningarhús
á breiðari grundvelli.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að efla bókasöfnin

Í Covid hafa grasrótarsamtök og
einstaklingar fengið mikla styrki til
menningar- og listastarfs. Árlega er
veglegum fjármunum varið í þennan
málaflokk. Ánægjulegt er að það
tókst að ná samkomulagi við ríkið og
rekstraraðila og finna leið til að halda
Bíó Paradís opinni áfram. Unnið er að
nýrri styrkjagátt með bættu
utanumhaldi um styrkveitingar og
bættu aðgengi og auknum þægindum.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að styðja grasrótarstarf í
lista- og menningarmálum

Líkan fyrir forgangsröðun
uppbyggingar íþróttamannvirkja
liggur fyrir þar sem tekið er tillit til
mikilvægra þátta eins og félagslegra
þátta og jafnréttis og verið er að setja
verkefnin í undirbúning og
framkvæmd byggt á þeirri
forgangsröðun. Sem Covid-aðgerð
voru auknir fjármunir settir í viðhald.

STAÐAMÁLEFNI

Aðstaða til íþróttaiðkunar og
heilsueflingar á að vera góð.



KAFLI 09

Búið er að gera úttekt á jafnrétti í
íþróttum í samráði við
íþróttahreyfinguna og verið er að
stuðla að úrbótum. Verið er að fylgja
eftir kröfu um virkar
jafnréttisáætlanir hjá íþróttafélögum.
Búið er að samþykkja stefnu um
ókyngreinda aðstöðu og aðgengi allra
kynja að íþróttamannvirkjum. Í nýrri
íþróttastefnu er kveðið á um
jafnréttisáherslu og aðgengi fyrir öll
börn. Tilraunaverkefni var sett í gang
með hærri upphæð frístundakortsins
er hækkuð þar sem notkun kortsins
hefur verið hlutfallslega lítil. Ný
stefna um framtíð tónlistarnáms sem
samin var undir forystu Pírata hefur
það að leiðarljósi að efla aðgengi
barna að tónlistarnámi óháð efnahag.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að tryggja jafnara aðgengi
að menningu, íþróttum og

tómstundum óháð efnahag og stöðu.
Við viljum að öll börn og ungmenni

njóti jafngóðrar þjálfunar, athygli og
forgangs í öllum greinum sem eru í

boði innan borgarinnar. Jafnræði skal
aukið og unnið gegn aðstöðumun.

Allar forvarnir gegn ofbeldi og
viðbrögð við því verða að vera í lagi.

Á kjörtímabilinu leiddu Píratar gerð
nýrrar stefnu um framtíð
Tónlistarnáms í Reykjavík til 2030, og
aðgerðaáætlun um innleiðingu hennar
hefur nú verið staðfest í borgarráði.
Þar er lögð áhersla á aðgengi barna
að tónlistarkennslu, fjölgun tækifæra
bæði í skólahljómsveitum og
tónlistarskólum, sérstaklega í þeim
hverfum þar sem tækifæri eru í dag
færri, ásamt því að draga úr kostnaði
sem leggst á fjölskyldur. Þegar er
búið að innleiða nokkur mikilvæg
atriði stefnunnar, svo sem hverfakóra
og kennslu á hljóðfæri sem
tilraunaverkefni, en mikilvægt er að
þessu verði fylgt eftir á næsta
kjörtímabili og inn í næstu
fjárhagsáætlun.

STAÐAMÁLEFNI

Við ætlum að efla
skólahljómsveitirnar.
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