
Hverfisráð Reykjavíkurborgar 

Tíu hverfisráð starfa í umboði borgarráðs skv. samþykkt fyrir hverfisráð, samþykktri í borgarstjórn 15. 

janúar 2008, og samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 715/2013 

(https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/samthykkt_um_stjorn_reykjavikurborgar_og_fund

arskop_borgarstjornar_b_nr_715_2013.pdf). 

Hverfisráð starfa í eftirfarandi hverfum Reykjavíkurborgar, sbr. samþykkt borgarráðs um 

hverfaskiptingu í Reykjavík frá 16. júní 2003, með breytingu samþykktri í borgarráði 21. september 

2006:  

Vesturbæ (https://reykjavik.is/radognefndir/hverfisrad-vesturbaejar), 

 Miðborg (https://reykjavik.is/radognefndir/hverfisrad-midborgar),  

Hlíðum (https://reykjavik.is/radognefndir/hverfisrad-hlida,  

Laugardal (https://reykjavik.is/radognefndir/hverfisrad-laugardals),  

Háaleiti (https://reykjavik.is/radognefndir/hverfisrad-laugardals),  

Breiðholti (https://reykjavik.is/radognefndir/hverfisrad-breidholts),  

Árbæ (https://reykjavik.is/radognefndir/hverfisrad-arbaejar), 

Grafarvogi (https://reykjavik.is/radognefndir/hverfisrad-grafarvogs),  

Kjalarnesi (https://reykjavik.is/radognefndir/hverfisrad-kjalarness)  

Grafarholti Úlfarsárdal (https://reykjavik.is/radognefndir/hverfisrad-grafarholts-og-ulfarsardals) 

Í Miðborg er félagið Miðborg Reykjavíkur jafnframt vettvangur samráðs og samstarfs atvinnurekenda, 

íbúa, félagasamtaka og borgaryfirvalda um málefni miðborgarinnar. 

Hverfisráð skulu stuðla að hvers konar samstarfi innan hverfis. Þau eru vettvangur samráðs íbúa, 

félagasamtaka, atvinnulífs og borgaryfirvalda, og eru virkir þátttakendur í allri stefnumörkun 

hverfanna. Þannig eru hverfisráð ráðgefandi fyrir starfsemi þjónustumiðstöðva í hverfum og stuðla að 

eflingu félagsauðs í hverfum. Þá stuðla hverfisráð að kynningu skipulags, framkvæmda og þjónustu 

borgarstofnana í hverfunum og beita sér fyrir því að samráð verði haft við íbúa, allt eftir eðli máls 

hverju sinni. Hverfisráð fá til kynningar auglýstar breytingar á skipulagi og umhverfi er snerta hverfið 

auk kynninga á stærri framkvæmdum og meginbreytingum á þjónustu. 

Hverfisráð geta gert tillögur til stjórnar eignasjóðs um forgangsröðun framkvæmda í hverfinu. 

Hverfisráð eru skipuð fimm fulltrúum kosnum af borgarstjórn og jafnmörgum til vara. Borgarstjórn 

kýs formann úr hópi kjörinna nefndarmanna. Kjörtímabil hverfisráða er hið sama og borgarstjórnar. 

Framboðslistar, sem fulltrúa eiga í borgarstjórn en ekki í hverfisráðum, geta tilnefnt áheyrnarfulltrúa í 

hvert hverfisráð með málfrelsi og tillögurétt. Þá geta hverfisráð tekið ákvörðun um áheyrnarfulltrúa 

félagasamtaka í hverfunum með málfrelsi og tillögurétt. 

Fundir hverfisráða eru að jafnaði opnir fulltrúum íbúasamtaka og skal þá gera ráð fyrir sérstökum 

dagskrárlið: fyrirspurnir og athugasemdir frá íbúasamtökum. 

Hverfisráðin hvert um sig halda fundi sem opnir skulu almenningi einu sinni á ári hið minnsta. Þess 

utan halda ráðin fundi eftir þörfum. 

Aðsetur hverfisráðanna er í þjónustumiðstöðvum. 
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Hverfið mitt 

Hverfið mitt er samráðsverkefni íbúa og stjórnsýslu um forgangsröðun og úthlutun fjármagns til 

smærri nýframkvæmda- og viðhaldsverkefna í hverfum borgarinnar. Sjá https://reykjavik.is/hverfid-

mitt-2019 

Hverfið mitt er íbúalýðræðisverkefni þar sem leitað er eftir hugmyndum frá íbúum um 

nýframkvæmda- og viðhaldsverkefni og þeir kjósa síðan um hvaða verkefni koma til framkvæmda. 

Umhverfis- og skipulagssvið metur hugmyndirnar og hverfisráð borgarinnar stillir loks upp 

hugmyndunum á kjörseðil. Bindandi rafræn hverfakosning fer fram á milli verkefna og þau sem eru 

valin eru framkvæmd eins fljótt og auðið er, helst innan árs frá kosningu. Árið 2017 úthlutaði 

Reykjavíkurborg 450 milljónum krónum í framkvæmdir í gegnum Hverfið mitt. 

Betri hverfi Reykjavíkurborgar: https://betrireykjavik.is/community/973 

 

Hverfissjóður Reykjavíkurborgar Úthlutunarreglur 

1. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að efla félagsauð, samstöðu og samvinnu íbúa í hverfum Reykjavíkurborgar, 

stuðla að fegrun hverfa, auknu öryggi og auðgun mannlífs með fjölbreyttum hætti þannig að tekið sé 

mið af þörfum íbúa. Sjóðurinn styrki einkum hverfisbundin félagasamtök, íbúa og aðra þá sem vilja 

leggja sitt af mörkum og standa fyrir hverfistengdum verkefnum/viðburðum með framangreind 

markmið til hliðsjónar.  

2. gr. 

Styrkir úr sjóðnum skulu veittir til hverfistengdra verkefna sem samræmast tilgangi sjóðsins, sbr. 1. 

gr. Reykjavíkurborg getur sett sérstök skilyrði um styrkveitingar úr sjóðnum, svo sem að lögð verði 

áhersla á tiltekin málefni eða málaflokka. Þá geta hverfisráð sett skilyrði um einstaka styrkveitingar 

úr sjóðnum, s.s. að styrkur skuli greiddur út í fleiri greiðslum en tveimur, og að framkvæmdum verði 

lokið innan tiltekinna tímamarka.  

3. gr. 

Sjóðnum skal skipt milli hverfisráða til úthlutunar. Skipting fjármagns milli hverfisráða verði á þann 

hátt að helmingi fjármagnsins verði skipt jafnt milli hverfa og helmingi í samræmi við íbúafjölda.  

4. gr. 

Auglýst skal eftir umsóknum um styrki fyrir 1. apríl ár hvert. Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara 

heldur utan um auglýsingar í samráði við hverfisráð og þjónustumiðstöðvar. 

5. gr. 

Ákvörðun um úthlutun úr sjóðnum skal tekin af viðkomandi hverfisráði. Styrkirnir skulu greiddir út í 

samræmi við reglur Reykjavíkurborgar um styrki.  

6. gr. 

Ekki er veittur styrkur til reglubundins reksturs eða reglubundins launakostnaðar.  

7. gr. 
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Einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir geta sótt um styrki úr sjóðnum. Stofnanir 

Reykjavíkurborgar eða starfsmenn þeirra geta ekki sótt um styrki í sjóðinn en geta verið 

samstarfsaðilar í verkefnum sem aðrir sækja um styrki til.  

8. gr. 

Umsækjendur sækja um styrki úr sjóðnum með því að fylla út eyðublöð á vef Reykjavíkurborgar. Í 

umsóknum um styrki skal taka fram nafn, kennitölu og heimilisfang ábyrgðaraðila. Umsóknum skal 

fylgja greinargerð um viðkomandi verkefni, markmið þess og framgang. Leggja skal fram 

kostnaðaráætlun og gögn þar að lútandi. Hafi umsækjendur áður fengið styrk frá Reykjavíkurborg 

skal fylgja greinargerð með upplýsingum um upphæð styrksins, ráðstöfun og nýtingu fjármuna.  

9. gr. 

Styrkir úr sjóðnum eru greiddir út þegar samningar hafa verið undirritaðir. Endurgreiða skal veitta 

styrki þegar fyrir liggur að þeim hefur ekki verið varið í tilgreindar framkvæmdir/verkefni, innan 

þeirra tímamarka sem ákveðin eru við úthlutun eða, í þeim tilvikum sem það er ótilgreint, innan 

tveggja ára frá styrkveitingu. Hafi styrkur ekki verið sóttur innan árs frá úthlutun fellur hann niður.  

10. gr. 

 Styrkþegar skulu skila Reykjavíkurborg greinargerð um ráðstöfun styrksins. Greinargerð skal skilað á 

þar til gerðu eyðublaði á heimasíðu Reykjavíkurborgar, þegar viðkomandi verkefni er að fullu lokið í 

samræmi við styrksamning styrkþega og Reykjavíkurborgar.  

11. gr. 

Styrkþegar skulu ávallt birta merki Reykjavíkurborgar í kynningarefni og láta þess getið að verkefnið 

hafi hlotið styrk úr sjóðnum og frá hvaða hverfisráði.  

Samþykkt í borgarráði 15. mars 2018 

---- 

Svör við fyrirspurnum frá starfsmanni Reykjavíkurborgar 

Hverfisráð Reykjavíkur 

 

Hvernig er hverfisráðið/nefndin mótuð í þínu sveitarfélagi? sex fulltrúar munu sitja í íbúaráði, þrír úr 

borgarstjórn. tveir skipaðir úr hópi íbúa af virkum grasrótarsamtökum, einn slembivalinn. sjá 

tillögu 3. (skjal Íbúaráð tillögur 2019) 

Hvernig koma hugmyndir til ráðsins/nefndarinnar? Innan úr ráðinu/nefndinni, frá stjórnsýslunni, 

íbúum....? Sjá tillögu 5.- 7.  

Eru störfin í nefndunum/ráðinu launuð? já launað en ekki staðfest hver upphæð er.  Verið að vinna 

endanlega útfærslu eftir reglum borgarinnar um setu fulltrúa í ráðum og nefndum.  

Hversu mikill kostnaður fer í ráðin/nefndirnar árlega?  Þetta verður ljóst þegar kostnaður vegna setu 

fulltrúa liggur fyrir.  

Með hvaða hætti berast erindi frá ráðum og nefndum inn í stjórnsýsluna? Sjá tillögu 6.  

Hvernig eru þau verkefni sem berast inn í stjórnsýsluna útfærð? Sjá tillögu 6.  



Með hvaða hætti er verkefnum forgangsraðað eftir mikilvægi? Er samráðsferli nýtt? Sjá tillögur 5.-8. 

Samráð fer fram á breiðum grunni. 

Bestu kveðjur/ Best regards, 

 

Elísabet Pétursdóttir 

verkefnastjóri/project manager   

Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkurborgar/City of Reykjavík Human Rights and 

Democracy Office.  

Ráðhús Reykjavíkur/City Hall 

101 Reykjavík, Iceland 

 

Sími:  411 4156 Tel: +354 4114156 

elisabet.petursdottir1@reykjavik.is 

www.rvk.is  
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Hverfisráð Árborgar 

Samþykkt fyrir hverfisráð Sveitarfélagsins Árborgar  

Umboð 

1. gr. 

Hverfisráð starfa í umboði bæjarráðs Sveitarfélagsins Árborgar með þeim hætti sem nánar er kveðið 

á í samþykkt þessari og eftir því sem samþykkt um stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins Árborgar og 

sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. Hverfisráð Sveitarfélagsins Árborgar skulu vera fjögur talsins og 

starfa á Selfossi, Eyrarbakka, Stokkseyri og í Sandvíkurhreppi.  

Verksvið og markmið 

2. gr. 

Markmið hverfisráða eru eftirfarandi:  

• Að vera formlegur umræðuvettvangur um hagsmunamál og þjónustu sveitarfélagsins 

fyrir viðkomandi hverfi.  

• Að vera vettvangur hverfisins fyrir samráð íbúa, félagasamtaka og atvinnulífs við 

bæjarstjórn.  

• Að vera vettvangur fyrir íbúa viðkomandi hverfis til að vera virkir þátttakendur í allri 

stefnumörkun Sveitarfélagsins Árborgar innan viðkomandi hverfis.  

• Að gera tillögur til bæjarráðs um starfsemi og þjónustu innan viðkomandi hverfis.  

• Að stuðla að hvers konar samstarfi innan hverfis. 

• Að vera ráðgefandi fyrir stjórnsýslu sveitarfélagsins og stuðla að eflingu félagsauðs í 

sínum hverfum.  

• Að tengja stjórnkerfi sveitarfélagsins betur íbúum þess og nýta þekkingu þeirra á sínu 

nánasta umhverfi.  

Hverfisráð fá til kynningar nýjar aðal- og deiliskipulagsáætlanir í viðkomandi hverfi áður en þær eru 

auglýstar til umsagnar. Þannig hafa ráðin tækifæri til að koma á framfæri afstöðu til endanlegrar 

útgáfu skipulagstillögunnar áður en hún fer í almennt umsagnarferli. Einnig skal leitast við að fá 

umsögn hverfisráða um stærri framkvæmdir og meginbreytingu á þjónustu á þeirra starfssvæði áður 

en endanlegar ákvarðanir eru teknar þar um í bæjarstjórn. Gangi það ekki eftir skal ákvörðun um 

stærri framkvæmdir og meginbreytingar á þjónustu send hverfisráðum.  

Skipan 

3. gr. 

Hverfisráð eru skipuð fimm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn og tveimur varamönnum. 

Bæjarstjórnarmenn eru ekki kjörgengir í hverfisráð. Bæjarstjórn kýs formann úr hópi kjörinna 

hverfisráðsmanna. Hverfisráð skipta að öðru leyti með sér verkum. Kjörtímabil hverfisráða er tvö ár. 

Að auki skipar bæjarstjórn tvo bæjarfulltrúa til setu á fundum hvers hverfisráðs og hafa þeir þar 

málfrelsi, en ekki tillögu- eða atkvæðisrétt. Hlutverk þeirra er að vera til ráðgjafar og veita 

upplýsingar um þau mál sem til umfjöllunar eru á fundum hverfisráðanna og snerta viðkomandi 

hverfi. Varamenn hafa, ef þeir óska þess, rétt til setu á fundum hverfisráða með málfrelsi.  

Verkstjórn og verkaskipting 

4. gr. 



Formenn hverfisráða eru í forsvari fyrir þau um stefnumótun og ákvarðanir þeirra eftir því sem við á. 

Bæjarráð ber ábyrgð á rekstrarkostnaði og framkvæmd ákvarðana hverfisráðanna. Hverfisráð gera 

bæjarráði grein fyrir áætluðum rekstrarkostnaði næsta almanaksárs fyrir lok september ár hvert. 

Hverfisráð geta ekki stofnað til útgjalda eða skuldbindinga nema með samþykki bæjarráðs.  

Boðun funda og fundarsköp 

5. gr. 

Formaður hverfisráðs boðar til funda, ákveður dagskrá og stýrir fundum ráðsins. Á dagskrá skulu m.a. 

tekin mál, sem fulltrúar í ráðinu hafa óskað eftir að tekin verði þar fyrir, enda séu þau á verksviði 

ráðsins og þau mál sem bæjarráð/stjórnkerfi sveitarfélagsins hefur sent hverfisráði til umfjöllunar. 

Fundir skulu boðaðir með a.m.k. tveggja sólarhringa fyrirvara og skal dagskrá fylgja fundarboði. 

Hverfisráð halda að jafnaði fjóra fundi á ári. Aukafundi skal halda eftir þörfum að ákvörðun formanns 

eða ef a.m.k. tveir nefndarmenn óska þess. Heimilt er að taka mál til meðferðar í ráðinu þótt ekki sé 

það tilgreint á útsendri dagskrá en skylt er þá að fresta afgreiðslu þess til næsta fundar, sé þess 

óskað. Um fundarsköp fer eftir samþykkt um stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins Árborgar eftir því 

sem við á. Hverfisráð hafa fundaraðstöðu í húsnæði sveitarfélagsins í hverju hverfi fyrir sig, þar sem 

það er fyrir hendi. Þar sem svo háttar ekki til, útvegar sveitarfélagið fundarstað.  

Fundaskipulag og ritun fundargerða 

6. gr. 

Fundir hverfisráða skulu alla jafna haldnir fyrir luktum dyrum og er óheimilt að greina frá ummælum 

einstakra fundarmanna á fundum þeirra. Hverfisráðum er þó heimilt að hafa fundi sína opna fyrir 

íbúum viðkomandi hverfis. Skal þá gera ráð fyrir sérstökum dagskrárlið: Fyrirspurnir og athugasemdir 

frá íbúum. Fyrirspurnir og athugasemdir má senda hverfisráðinu fyrir fram eða bera fram á fundinum. 

Hverfisráð skal halda að lágmarki einn opinn íbúafund á ári og auglýsa hann sérstaklega. Hverfisráð 

skulu skrá fundargerðir og senda afrit fundargerða til bæjarráðs jafnóðum. Formaður sér um að 

fundargerðir séu skipulega færðar í tölvu og að allar samþykktir séu bókaðar nákvæmlega. 

Fundargerðirnar eru teknar fyrir á fundum bæjarráðs sem vísar erindum sem fram koma í 

fundargerðum ráðanna áfram til viðkomandi sviða, deilda eða nefnda í stjórnsýslu sveitarfélagsins 

eftir því sem tilefni eru til. Erindunum ber að svara með bréfi eða tölvupósti. Tengiliður hverfisráða 

við stjórnsýslu sveitarfélagsins er bæjarritari Sveitarfélagsins Árborgar. Hann sér um að aðstoða ráðin 

við upplýsingaöflun úr stjórnkerfi sveitarfélagsins og að upplýsa hverfisráðin um afgreiðslu nefnda 

sveitarfélagsins og bæjarstjórnar. Bæjarritari sér einnig um að koma fundargerðum hverfisráða á 

dagskrá bæjarráðs.  

Gildistaka 

7. gr. 

Samþykkt þessi tekur þegar gildi. Samþykkt í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar 15. maí 2019. 

---- 

Svör við fyrirspurnum frá starfsmanni Árborgar 

Hverfisráð Árborg 

 

 



Hvernig er hverfisráðið/nefndin mótuð í þínu sveitarfélagi? 

Sveitarfélagið hefur auglýst í staðarblöðum, á heimasíðu sveitarfélagsins  og facebook,  eftir aðilum 

til að sitja í hverfisráðum hér í sveitarfélaginu hvert ráð er skipað 5 fulltrúum og svo eru tveir  til 

vara.   

Um er að ræða 4 hverfisráð. Á Selfossi, Stokkseyri, Eyrarbakka og fyrir Sandvíkurhrepp.  

Hvernig koma hugmyndir til ráðsins/nefndarinnar? Innan úr ráðinu/nefndinni, frá stjórnsýslunni, 

íbúum....?  

Oftast nær eru þetta mál sem eru komin frá ráðinu sjálfu, einhverjir koma að máli við fulltrúa o.sv. 

frv.  einnig getur farið svo að nefndir eða ráð vísi málum til umræðu í ráðunum.  

Eru störfin í nefndunum/ráðinu launuð? 

Nei þetta er ekki launað.  

Hversu mikill kostnaður fer í ráðin/nefndirnar árlega? 

Það hefur ekki verið mikill kostnaður lagður í ráðin en fyrirhugað er núna að vera með opna íbúafundi 

og verður þá líklega einhver kostnaður við það.  

Með hvaða hætti berast erindi frá ráðum og nefndum inn í stjórnsýsluna? 

Fundargerðir hverfisráða eru teknar fyrir á fundi bæjarráðs og þar er erindum vísað áfram til nefnda 

og ráða innan sveitarfélagsins.  

Hvernig eru þau verkefni sem berast inn í stjórnsýsluna útfærð? 

Nefndirnar sem fá erindum hverfisráða úthlutað frá bæjarráði útfæra þessi verkefni eftir atvikum.  

Með hvaða hætti er verkefnum forgangsraðað eftir mikilvægi? Er samráðsferli nýtt? 

Það er í raun í höndum bæjarráðs og svo fastanefnda að ákvarða hver forgangsröðun skal vera.  

 

Með kveðju,  

 

 

 

 

 

 



Hverfisráð og -nefndir Akureyri 

 



 

Hverfisnefndir eru níu á Akureyrar, þar með taldar eyjarnar Grímsey og Hrísey. 

Í fjárhagsáætlun Akureyrar 2019 – 2022 er eftirfarandi áætlað um nefndirnar: 

Hverfisnefndir 

Rekstrarreikningur 700.000 

Þjónustukaup 700.000 

--- 

Svör við fyrirspurnum frá starfsmanni Akureyrar 

Hverfisráð/Hverfisnefndir Akureyri 

Hvernig er hverfisráðið/nefndin mótuð í þínu sveitarfélagi? 

Í Akureyrarbæ eru starfandi bæði hverfisnefndir og hverfisráð.  Hverfisnefndirnar eru starfandi á 

Akureyri en í Hrísey og Grímsey eru starfandi hverfisráð. Hlutverk hverfisráða og hverfisnefnda eru 

ekki alveg þau sömu, sjá Samþykkt fyrir hverfisnefndir: 

https://www.akureyri.is/static/files/01_akureyri.is/FundagerdirFylgisk/Hverfisnefndir/samthykkt-f-

hverfisnefndir-a-akureyri-samth-i-baejarradi-19-juli-2018.pdf og  

Samþykkt fyrir hverfisráð: https://www.akureyri.is/static/files/samthykkt-fyrir-hverfisrad-samth.-i-

baejarstjorn-9.04.2013.pdf 

Upplýsingar um starfandi hverfisráð og -nefndir, þar með talið fundargerðir, er að finna á heimasíðu 

bæjarins: https://www.akureyri.is/is/stjornkerfi/stjornsysla/hverfisnefndir 

Hvernig koma hugmyndir til ráðsins/nefndarinnar? Innan úr ráðinu/nefndinni, frá stjórnsýslunni, 

íbúum....? 

Þetta er tilgreint í samþykktum, sjá svar hér að ofan.  

 

 

https://www.akureyri.is/static/files/01_akureyri.is/FundagerdirFylgisk/Hverfisnefndir/samthykkt-f-hverfisnefndir-a-akureyri-samth-i-baejarradi-19-juli-2018.pdf
https://www.akureyri.is/static/files/01_akureyri.is/FundagerdirFylgisk/Hverfisnefndir/samthykkt-f-hverfisnefndir-a-akureyri-samth-i-baejarradi-19-juli-2018.pdf
https://www.akureyri.is/static/files/samthykkt-fyrir-hverfisrad-samth.-i-baejarstjorn-9.04.2013.pdf
https://www.akureyri.is/static/files/samthykkt-fyrir-hverfisrad-samth.-i-baejarstjorn-9.04.2013.pdf
https://www.akureyri.is/is/stjornkerfi/stjornsysla/hverfisnefndir


Eru störfin í nefndunum/ráðinu launuð? 

Hverfisnefndir eru ólaunaðar en hverfisráðin í Hrísey og Grímsey eru launuð. Um laun fyrir setu í 

hverfisráðum gilda Reglur um launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá 

Akureyrarbæ: https://www.akureyri.is/static/files/01_akureyri.is/pdf/2019/reglur-um-nefndalaun-

samthykktar-i-baejarradi-7-mars-2019.pdf 

Hversu mikill kostnaður fer í ráðin/nefndirnar árlega? 

Gert er ráð fyrir u.þ.b. 80 þúsund króna kostnaði á þessu ári fyrir hverja nefnd til að standa straum af 

kostnaði við auglýsingar og veitingar v.  aðalfunda og annarra viðburða á vegum 

nefndanna.  Undanfarin ár  hefur starfsemi og virkni hverfisnefnda verið með mjög mismunandi 

hætti. Sumar eru mjög virkar og halda reglulega fundi og senda inn erindi, aðrar hafa lognast út af. Á 

árinu 2018 var gert ráð fyrir 100 þúsund krónum á hverja nefnd, alls 900 þús. Raunin var sú að aðeins 

133 þúsund voru greiddar af þessum lið. 

Launakostnaður hverfisráða er afar misjafn milli ára og fer eftir fjölda funda. Hverfisráð Grímseyjar 

fundaði einu sinni á árinu 2018 en hefur fundað tvisvar það sem af er árinu 2019. Hverfisráð Hríseyjar 

fundaði tíu sinnum á árinu 2018 og hefur fundað sjö sinnum það sem af er árinu 2019. 

Með hvaða hætti berast erindi frá ráðum og nefndum inn í stjórnsýsluna? 

Yfirleitt berast erindin gegnum fundargerðir hverfisnefnda og -ráða. Fundargerðirnar eru lagðar fram 

í bæjarráði sem ákveður hvert, innan bæjarkerfis, erindin eru send til úrlausnar. Eftir fund bæjarráðs 

fær viðkomandi nefnd skilaboð um það í hvaða farveg hvert erindi hefur verið sent. 

Hvernig eru þau verkefni sem berast inn í stjórnsýsluna útfærð? 

Þegar erindi hefur verið sent frá bæjarráði til sviðs eða fagráðs ber viðtakandinn ábyrgð á að vinna 

málið og svara hverfisnefnd formlega. 

Með hvaða hætti er verkefnum forgangsraðað eftir mikilvægi?  

Bæjarráð vísar málum áfram og fyrir kemur að erindin varða t.d. umferðaröryggi og þá er brýnna að 

bregðast við en í ýmsum öðrum tilvikum. Það er í raun í höndum sviða/sviðsstjóra sem bæjarráð 

sendir erindið að forgangsraða mikilvægi þess. Stundum eru verkefnin/erindin þess eðlis að þau kalla 

á fjárútlát sem ekki eru á fjárhagsáætlun. Þá geta þau hugsanlega verið tekin til athugunar við næstu 

fjárhagsáætlunargerð.  

Á þessu ári voru ákveðnir fjármunir „eyrnamerktir“ í verkefni í Hrísey annars vegar og Grímsey hins 

vegar. Það eru svo hverfisráðin – í samráði við íbúa – sem ákveða hvað sé mikilvægast af þeim 

atriðum sem eru á óskalista íbúa. 

Er samráðsferli nýtt? 

Hverfisnefndir taka iðulega til umfjöllunar skipulagstillögur sem varða hverfið. Oftast að eigin 

frumkvæði. Einnig kemur fyrir að starfsmenn bæjarins óski eftir samráðsfundum með hverfisnefndum 

til að kynna stærri mál. 

Bestu kveðjur, 

Kristín 

https://www.akureyri.is/static/files/01_akureyri.is/pdf/2019/reglur-um-nefndalaun-samthykktar-i-baejarradi-7-mars-2019.pdf
https://www.akureyri.is/static/files/01_akureyri.is/pdf/2019/reglur-um-nefndalaun-samthykktar-i-baejarradi-7-mars-2019.pdf


 

Kristín Sóley Sigursveinsdóttir 

Forstöðumaður upplýsinga- og þjónustudeildar 

 

Geislagötu 9, 600 Akureyri 

Sími 4601022 og 8982483 

https://www.akureyri.is/ 
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Hverfisráð Ísafirði 

Svör við fyrirspurnum frá starfsmanni Ísafjarðar 

Hverfisráð Ísafirði 

Hvernig er hverfisráðið/nefndin mótuð í þínu sveitarfélagi?  

Hverfisráðin í Ísafjarðarbæ eru sex talsins, tvö á Ísafirði og eitt í hverju þorpi (Hnífsdalur, Suðureyri, 

Flateyri, Þingeyri). Ráðin eru skipuð fimm íbúum hverfisins/þorpsins, ásamt tveimur varamönnum, 

sem funda reglulega yfir árið og senda tillögur til bæjaryfirvalda. Ákveðin fjárhæð er eyrnamerkt í 

framkvæmdafé hjá hverju ráði sem hún getur ráðstafað til fjárfestinga innan síns hverfis í samráði við 

bæjarráð. 

Hvernig koma hugmyndir til ráðsins/nefndarinnar? Innan úr ráðinu/nefndinni, frá stjórnsýslunni, 

íbúum....?  

Hugmyndirnar koma frá íbúum og meðlimum ráðsins. Hverfisráðin hafa sjálfsvald um hvernig 

ákvarðanir/hugmyndir eru teknar, m.a. varðandi umsóknir og verkefni fyrir framkvæmdafé.  

Eru störfin í nefndunum/ráðinu launuð?  

Nei 

Hversu mikill kostnaður fer í ráðin/nefndirnar árlega? 

Erfitt er á áætla allan kostnaðinn. Hvert ráð hefur framkvæmdafé allt að 2 milljónir. Bæjarritari er 

tengiliður hverfisráða við stjórnsýsluna og vinnur sviðstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs jafnframt 

með hverfisráðum. Þá eru tveir bæjarfulltrúar tilnefndir tengiliðir við bæjarstjórn. Hvert hverfisráð 

getur óskað eftir að greitt verði fyrir leigu á sal fyrir fundi og kaffiveitingar. Ekki er mikill kostnaður 

sem fer í slíkt. 

Með hvaða hætti berast erindi frá ráðum og nefndum inn í stjórnsýsluna?  

Erindi frá ráðunum berast til bæjarritara og eru lögð fram í bæjarráði sem sendir þau áfram til 

viðeigandi sviðs eða nefndar til vinnslu eða áframhaldandi umfjöllunar. 

Hvernig eru þau verkefni sem berast inn í stjórnsýsluna útfærð? 

Með mjög ólíkum hætti. Ef um er að ræða verkefni sem beinast að framkvæmdum/fegrun umhverfis 

eru þau send á starfsmenn og/eða nefndir til úrvinnslu. Verkefnin eru sem sagt send til úrvinnslu 

hlutaðeigandi aðila hverju sinni.  

Með hvaða hætti er verkefnum forgangsraðað eftir mikilvægi? Er samráðsferli nýtt? 

Staðan er sú í dag að ráðin koma sjálf með hugmyndir og leggja til ákveðið(ákveðin) verkefni til að 

fara í og forgangsraða þannig verkefnunum sjálf. Samráð er síðan ef ekki er hægt að fara í verkefni 

sem hverfisráð leggur til eða um nánari útfærslu. Kannski ágætt að taka fram að þetta er ekki að 

virka neitt of vel, við erum að skoða aðrar leiðir. 

 

Bestu kveðjur, 

Tinna Ólafsdóttir, upplýsingafulltrúi 

450 8038 – upplysingafulltrui@isafjordur.is 


