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Starfsemi Reykjanesbæjar var með blómlegasta móti árið 2016 þrátt fyrir að mikil vinna starfsfólks 
hafi farið í endurskipulagningu efnahags Reykjanesbæjar. Það má greina á ársskýrslum bæjarstjóra 

og sviðsstjóra og yfirlitum forseta bæjarstjórnar og formanns bæjarráðs. Bæjarbúum fjölgaði mikið, 
langt umfram landsmeðaltal, með tilheyrandi uppbyggingu innviða. Undirbúningsvinna við nýjan 

grunn- og leikskóla hófst á árinu og gera þurfti ráðstafanir við starfandi grunn- og leikskóla.
Ýmis skemmtileg verkefni hófust á árinu eins og heilsueflandi samfélag og sam-

starfsverkefni með vinbæjum Reykjanesbæjar á norðurlöndum í rafrænni stjórn- 
sýslu, brottfalli úr framhaldsskólum og málefnum innflytjenda.

Bæjarráð og bæjarstjórn

bæjarfulltrúa við að leita leiða til lausnar í erfiðum úrlausnarverkefnum.
Mikil samvinna er einnig innan bæjarstjórnar. Til merkis um hana var fjárhagsáætlunar Reykjanesbæjar 

og sameiginlega rekinna stofnana 2017-2020 samhljóða samþykkt á fundi bæjarstjórnar 20. desember 
2016 eftir seinni umræðu. Þetta er í þriðja sinn á kjörtímabilinu sem fjárhagsáætlun er samþykkt 11-0.

Af einstökum fundum og viðburðum hjá bæjarráði og bæjarstjórn má nefna:

Ársskýrsla Reykjanesbæjar 2016

Bæjarráð Reykjanesbæjar hélt 50 bókaða fundi á árinu og Bæjarstjórn  
Reykjanesbæjar 21 fund. Ritari funda er Ásbjörn Jónsson sviðsstjóri 

Stjórnsýslusviðs, en Hrefna Gunnarsdóttir starfsmaður upplýsinga- og tækni- 
mála og Aðalheiður Ósk Gunnarsdóttir skjalavörður í forföllum hans. Guðbrand-

ur Einarsson var endurkjörinn forseti bæjarstjórnar, Elín Rós Bjarnadóttir vara-
forseti og Magnea Guðmundsdóttir annar varaforseti á fundi þann 21. júní 2016.

Auk hefðbundinna bæjarstjórnarfunda hélt bæjarstjórn tvo fundi með ungmennaráði, sem eru 
orðnir að fastri venju. Ungmennum gefst á þessum fundum tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum 

á framfæri við bæjarstjórn sem síðar tekur þær til meðferðar. Að auki kemur bæjarstjórn að öðrum 
fundum sem haldnir eru á vegum Reykjanesbæjar, s.s. íbúafundum, sem voru nokkrir á árinu. 

Þó starfsemi bæjarráðs hafi að mestu leyti verið hefðbundin og í föstum skorðum fór mikill tími  
bæjarráðsmanna í samskipti á mili funda m.a. vegna viðræðna við kröfuhafa. Mikil eining hefur ríkt meðal

•  Guðbrandur Einarsson forseti bæjarstjórnar sat sinn 200. fund í bæjarstjórn Reykja- 
nesbæjar þann 19. apríl 2017 og afhenti Magnea Guðmundsdóttir Guðbrandi 
blómvönd af því tilefni. Guðbrandur er þar með kominn í hóp þeirra sem setið 
hafa 200 bæjarstjórnarfundi eða fleiri en þau eru Sveindís Valdmarsdóttir, 

Jóhann Geirdal, Ólafur Thordersen, Árni Sigfússon, Þorsteinn Erlingsson, 
Björk Guðjónsdóttir og Böðvar Jónsson, sem setið hefur yfir 400 fundi. 

•  500. fundur bæjarstjórnar var haldinn þann 17. 
maí 2016. Ákveðið var í tilefni tímamótanna að 
útnefna fyrsta heiðurborgara Reykjanesbæ-

jar. Sá heiður féll í skaut Ellerts Eiríkssonar 
fyrrum bæjarstjóra og varaþingmanns fyrir 

vel unnin störf í þágu íbúa Keflavíkur, 
síðar Reykjanesbæjar.

• Guðfinnur Sigurvinsson fyrrverandi  
bæjarstjóri Keflavíkur lést þann 16.  

nóvember 2016, áttræður að aldri. Hans var 
minnst á 510. fundi bæjarstjórnar.

•  1100 fundur bæjarráðs var haldinn 24. nóvember 2016. Í tilefni 
þess var boðið upp á afmælisköku.
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  fjöldi funda mæting 
 

Friðjón Einarsson 21 100% 
 

Magnea Guðmundsdóttir 21 100% 
 

Guðný Birna Guðmundsdóttir 20 95% 
 

Böðvar Jónsson 20 95% 
 

Baldur Guðmundsson 20 95% 
 

Gunnar Þórarinsson 20 95% 
 

Kristinn Jakobsson 19 90% 
 

Kolbrún Jóna Pétursdóttir 18 86% 
 

Árni Sigfússon 17 81% 
 

Guðbrandur Einarsson 16 76% 
 

Elín Rós Bjarnadóttir 14 67% 
 

      
 

 
fjöldi 
funda 

mæting 

Friðjón Einarsson 50 100% 

Kristinn Þór Jakobsson, 
áheyrnarfulltrúi 

47 94% 

Gunnar Þórarinsson 46 92% 

Böðvar Jónsson 45 90% 

Guðbrandur Einarsson 37 74% 

Árni Sigfússon 35 70% 

 

  fjöldi funda 
  

Davíð Páll Viðarsson 6 
  

Ingigerður Sæmundsdóttir 5 
  

Kristján Jóhannsson 5 
  

Helga María Finnbjörnsdóttir 3 
  

Alexander Ragnarsson 2 
  

Halldóra Hreinsdóttir 2 
  

Jóhann Snorri Sigurbergsson 1 
  

Eysteinn Eyjólfsson 1 
  

 
 

 

 
 

fjöldi 
funda 

Baldur Guðmundsson 13 

Kolbrún Jóna Pétursdóttir 9 

Magnea Guðmundsdóttir 6 

Elín Rós Bjarnadóttir  3 

Kristján Jóhannsson 2 

Helga María Finnbjörnsdóttir 2 

Halldóra Hreinsdóttir, 
áheyrnarfulltrúi 

1 

Davíð Páll Viðarsson 

Ingigerður Sæmundsdóttir 

1 

1 

 

Mæting kjörinna bæjarfulltrúa á fundi 
bæjarstjórnar á árinu 2016:  

Varabæjarfulltrúar sem tóku 
sæti í bæjarstjórn á árinu 2016: 

Mæting kjörinna bæjarfulltrúa á fundi 
bæjarráðs á árinu 2016:

Mæting annarra fulltrúa í 
bæjarráði á árinu 2016: 
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Viðamesta verkefni bæjarstjóra á þessu ári var endurskipulagning efnahags Reykjanesbæjar, samskipti  
við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, sala eigna og viðræður við kröfuhafa. Af öðrum  

helstu verkefnum bæjarstjóra má nefna undirbúning og framkvæmd vikulegra bæjarstjórnarfunda, viku- 
legra sviðsstjórafunda og vikulegra viðtalsfunda með íbúum. Einnig undirbúningur og framkvæmd 

bæjarstjórnarfunda 1. og 3. þriðjudag í mánuði og áætlunargerð ýmiskonar. 
Tvö stór umkvörtunarefni bæjarbúa til bæjarstjóra voru áberandi á árinu, annars  

vegar lykt- og loftmengun frá starfsemi United silicon í Helguvík og hávaðameng- 
un frá Keflavíkurflugvelli vegna viðgerðar á N/S braut. Haldinn var íbúafund- 
ur í Stapa undir árslok þar sem fjallað var um ófyrirséða mengun frá United 

Silicon frá ýmsum hliðum. Bæjarstjóri átti einnig fundi með starfsmönnum 
Isavia vegna hávaðamengunar frá flugvellinum.

•  Stjórn Almannavarna Suðurnesja, utan Grindavíkur
•  Stjórn Heklunnar, atvinnuþróunarfélags

•  Stjórn Markaðsstofu Reykjaness
•  Stjórn Reykjaness Jarðvangs, Reykjanes Geopark

•  Samstarf Reykjanesbæjar, Garðs og Sandgerðis á Miðnesheiði
•  Slitastjórn DS

Bæjarstjóri

Bæjarstjóri hélt reglulega starsfsmannafundi á árinu með starfsfólki 
ráðhússins ásamt því að heimsækja stofnanir bæjarins þar sem mark-

miðið var að halda öllu starfsfólki Reykjanesbæjar upplýstu um málefni 
þess, sér í lagi þau sem snéru að endurskipulagningu efnahags. Á fundun- 

um var einnig tekið á móti hugrenningum starfsfólks. Þá hélt bæjarstjóri 
íbúafund í byrjun árs þar sem farið var yfir fjármál Reykjanesbæjar og verk- 

efni ársins.
Í skýrslu bæjarstjóra kemur fram að sviðsstjórahópurinn sé mjög þéttur og stjórnendur almennt 

meðvitaðir um rekstrarlega ábyrgð sína. 

Nefndarstörf bæjarstjóra:
•  Stjórn Eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar

•  Endurskoðun Aðalskipulags

Ráðstefnur og þing:
•  Bæjarstjóraþing á Ísafirði

•  Aðalfundur SSS 
•  Fjármálaráðstefna sveitarfélaganna og fleiri ráðstefnur á vegum Sam- 
    bands íslenskra sveitarfélaga

•  Hafnarsambandsþing á Ísafirði
•  Ráðstefna um Social Progress Index í Reykjavík

•  Ráðstefna um SmartCity í Stokkhólmi

Önnur verkefni:
•  Mælaborð og árangursmælikvarðar sviða

•  Móttaka kínverskrar sendinefndar frá Xianyang
•  Móttaka sendinefndar frá Evrópska sveitarstjórnarráðinu

•  Undirbúningur byggingar nýs grunnskóla í Innri Njarðvík
•  Málefni heimilislausra

•  Heilsueflandi samfélag 
•  Stjórnendaþjálfun í Hljómahöll vor og haust

 •  Forseta- og alþingiskosningar
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Miðlæg þjónusta Fjármálasvið tekur til allra sviða bæjarins og því hefur töluverður tími sviðsstjóra og 
rekstrarfulltrúa farið í að sitja fundi annarra sviða, stofnana og félaga sem tilheyra rekstri bæjarfélags- 

ins. Þá fór tími sviðsstjóra einnig mikið í vinnu vegna kröfuhafa Reykjanesbæjar og Reykjaneshafnar.  
Undir sviðið falla hagdeild, innkaupadeild, launadeild og reikningshald. 

legar upplýsingar.
9.  Innleiðing Vinnustundar. Lokið var að innleiða Vinnustund í flestum stofnunum bæjarins.
10.  Launaútborganir. 
11.  Reikningshald. Unnið var að því að taka inn bókhald allra B hluta stofnana nema einnar og aðlaga 
að bókhaldsferlum Reykjanesbæjar til að hámarka nýtingu kerfa og auka gagnsæi. Einnig var unnið 
að því að taka inn í hús árshlutauppgjör og ársuppgjör bæjarsjóðs. Unnið var á árinu að undirbúa 

5.  Árshlutauppgjör. Árshlutauppgjör voru útbúin fyrir hvern ársfjórðung í fyrsta skipti og einnig 
voru árshlutauppgjör unnin alfarið innanhúss.
6.  Mánaðarleg rekstraruppgjör voru send í bæjarráð.
7.  Deildaruppgjör. Mánaðarleg uppgjör fyrir stofnanir bæjarins og í kjölfarið þær heimsóttar til að fara 
yfir uppgjörið og aðstoða forstöðumenn.
8.  Gagnatorg. Sett var upp á heimasíðu ýmsar tölulegar upplýsingar bæði varðandi fjármál og aðrar tölu- 

þróun atvinnuleysis hjá Reykjanesbæ.

skráningu ferla hjá reikningshaldsdeild og launadeild.
12.  Kostnaðargreiningar. Að greina betur niður einstaka rekstrarliði hjá bæjar- 
félaginu.
13.  Íbúaþróun. Mánaðarleg yfirlit yfir tölulega þróun íbúa eftir hverfum, 
kyni og aldri.
14.  Atvinnuleysi. Mánaðarleg yfirlit yfir tölulegar upplýsingar um 

3.  Fjárhagsáætlun. Í fjárhagsáætlunarvinnunni var áherslan sett á að 
sviðsstjórar og forstöðumenn stofnana tæku meiri þátt í fjárhagsáætlun 
fyrir sín svið og deildir. Þegar upplýsingar lágu fyrir frá sviðsstjórum og 
forstöðumönnum var fjárhagsáætlun unnin miðlægt hjá sviðinu.
4.  Ársreikningsgerð. Með nýju verklagi var ársuppgjör bæjarsjóðs vegna 
ársins 2015 unnið að öllu leyti innanhúss.

Áhersla var lögð á eftirfarandi verkefni:

1.  Kröfuhafar. Mikil vinna fór í gagnaöflun og fundi vegna kröfuhafa bæjar- 
félagsins.
2.  Aðlögunaráætlun. Talsverð mikil vinna fór í vinnslu aðlögunaráætlun- 
ar fyrir árin 2017-2022.
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Stjórnsýslusvið

Miðlæg þjónusta stjónsýslusviðs tekur til allra sviða bæjarins. Þær deildir og stofnanir sem falla undir 
sviðið eru tölvudeild, upplýsinga- og kynningarmál, þjónustuver, skjalamál, mannauðs- og gæða- 

stjórn, jafnréttismál, atvinnu- og ferðamál sem og menningarstarfsemi bæjarins, listasafn, byggðasafn, 
Hljómahöll og bókasafn. Sviðið hefur aðstoðað bæjarráð og bæjarstjórn í sínum störfum, aflað gagna 

og veitt lögfræðilega ráðgjöf og leitað leiða til umbóta og styrkingar á umgjörð stjórnsýslu bæjar- 
ins. Umbætur í stjórnsýslu bæjarins var eitt af forgangsverkefnum sviðsins árið 
2016.
Töluverður tími starfsmanna sviðsins fór í fundasetu. Undir sviðið falla bæjar- 
stjórnarfundir, bæjarráðsfundir, fundir menningarráðs og ferðamálanefndar. 
Þá hefur töluverður tími sviðsstjóra farið í að sitja fundi á vegum annarra sviða 
sem og stofnana og félaga sem tilheyra rekstri bæjarfélagsins.  Lögfræðileg 

•  Samkomulag var gert við Þjóðskrá um afhendingu á öllum skjölum er varða Njarðvíkurbæ, Keflavíkur-
kaupsstað og sveitarfélagið Hafnir til ársins 1994.  

Helstu menningarverkefni á árinu 2016: 

• Unnið var að endurbyggingu Gömlu búðar og Fischershúss á grundvelli fjárhagsáætlunar.  

Stjórnsýslusvið

álitaefni falla undir sviðið og hefur reynt töluvert á þann þátt í starfinu sem 
og samningaviðræður við kröfuhafa bæjarins og rekstur Fasteigna Reykja- 

nesbæjar ehf.

Helstu verkefni miðlægrar þjónustu á árinu 2016:

•  Prentumsjónarkerfið var tekið í gagnið.    
•  Flutningur póstkerfis úr Lotus Notes yfir í Micosoft Exchange lauk um miðjan apríl 2016. 

•  Í ársbyrjun hófst undirbúningur að nýjum vef Reykjanesbæjar í  umsjón Sjá ehf.  Vefurinn fór í 
loftið í október sl., hannaður af Stefnu hugbúnaðarhúsi.

•  Undirbúningur rafrænnar skjalastjórnunar.  Á árinu var lögð töluverð vinna í að skjalfesta samkomu-
lag, samninga og skráningar.    

Stefnt er að því að opna Gömlu búð á árinu 2017.
•  Tekjur og gjöld Hljómahallar og Stapa jukust miðað við áætlanir.  Stefnt er 
að því að halda metnaðarfullri starfsemi áfram  og að rekstur hússins verði 

sjálfbær. 
•  Í ferðamálum hófst vinna við stefnumótun í ferðarþjónustu og mun þeirri 
vinnu ljúka í maí 2017. Byrjað var á árinu að huga að þýðingu sögu- og upp- 

lýsingaskilta við Strandleið. 
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Starfsemi Fræðslusvið einkenndist nokkuð af breytingum, endurskoðun verkferla, stefnumörkun og nýj-
um verkefnum árið 2016. Eitt þessara verkefna var norænt samstarfsverkefni sem hófst á vinabæ-

jarmóti í Trollhättan í mars sem snýr að viðbrögðum við brottfalli nemenda úr framhaldsskólum. Unnið 
verður að því verkefni á næstu tveimur árum. Þá var farið á ungmennamót vinabæjanna í knattspyrnu í  
Kerava í júní.

skólaaldri sem eru farin að sýna fyrstu einkenni óöryggis og kvíða.

Aðstaða til íþróttaiðkunar í bænum er almennt mjög góð. Þó var á árinu leitast við að bæta þá 
aðstöðu sem brýn þörf var á:

•  Aðstaða til bardagaíþrótta við Iðavelli var stækkuð lítillega.
•  Endurnýjað var samkomulag við Landsbankann um afnot af gömlu sundhöllinni fyrir hnefa-

af skýrslu undirbúningshópsins var unnin forsögn og undir lok árs var hönnunarferli farið af stað.
•  Vorið 2016 var undirritaður samningur milli Fræðslusviðs Reykjanesbæjar og Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja sem felur í sér að Fræðslusvið veiti nemendum í FS sálfræðiþjónustu. Með þeim samn- 
ingi var stigið mikilvægt skref í að auka samvinnu skólastiga, vinna gegn brottfalli og stuðla að  
almennri velferð nemenda.
•  Námskeiðið Klókir litlir krakkar var haldið í fyrsta sinn en námskeiðið er ætlað foreldrum barna á leik-

•  Nýrri inniaðstöðu fyrir Golfklúbb og Púttklúbb Suðurnesja var komið 
upp í Íþróttaakademíunni.

Fólki af erlendum uppruna hefur fjölgað mikið í okkar samfélagi og eru 
börn með íslensku sem annað tungumál nú 500 talsins í leik- og grunnskólum 

leikafélagið.
•  Skipt var út gúmmíkurli á sparkvellinum við Akurskóla. 
•  Bætt var átta tonnum af gúmmíkurli í gervigrasið í Reykjaneshöllinni þar 
sem jafnframt var sett upp ný LED lýsing. 
•  LED lýsing var einnig sett upp í Íþróttamiðstöð Njarðvíkur, Ljóna- 
gryfjunni. 

stefnu fyrir Reykjanesbæ. 
•  Á árinu voru verkferlar skólaþjónustunnar endurskoðaðir með það að 
markmiði að auka skilvirkni og efla fagmennsku, bæði út í skólunum og 
innan þjónustu sviðsins. 
•  Í upphafi árs 2016 hóf undirbúningshópur skipaður fulltrúum allra hags-
munaaðila störf við að undirbúa byggingu nýs skóla í Dalshverfi. Í framhaldi 

Í skólamálum var af nógu að taka og farið var í mörg skemmtileg verkefni 
á árinu. Þessa ber helst að geta:

•  Ný menntastefna leit dagsins ljós á árinu en vinna við hana hafði staðið í 
rúmt ár. 
•  Í framhaldi af nýrri menntastefnu var hafin vinna við mótun nýrrar læsis- 

bæjarins. Lögð hefur verið áhersla á það að koma betur til móts við þarfir þeirra í skólum 
Reykjanesbæjar. 

•  Á haustmánuðum var aukið við starfshlutfall kennsluráðgjafa og er nú 50% starfshlutfall á Fræðslu- 
sviði sem áætlað er til að styðja við nám barna með íslensku sem annað tungumál. 
•  Stutt hefur verið við móðurmálskennslu fyrir börn af erlendum uppruna, m.a. með því að útvega 
húsnæði í Myllubakkaskóla.
•  Aðstoð við heimanám hefur einnig verið í boði eftir skóla í Bókasafni Reykjanesbæjar.
•  Starfshópur sem skipaður var fulltrúum frá öllum sviðum hefur verið að vinna að endurskoðun fjöl-
menningarstefnu sveitarfélagsins. Tveir fulltrúar af Fræðslusviði sátu í þeim starfshópi.
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Greina mátti mikinn uppgang í Reykjanesbæ árið 2016. Mikill kippur var í lóðaumsóknum og aðsókn 
svo mikil að oftar en ekki þurfti að varpa hlutkesti um lóðir. Útgáfa byggingarleyfa var einnig mar-

gföld miðað við fyrri ár. Vegna uppgangs í samfélaginu hefur oft og tíðum verið erfitt að fá verktaka 
til starfa.

Meðal fastra verkefna Umhverfissviðs er þjónusta við stofnanir bæjarins og þó mikill tími fari í þá 
umsýslan er hún vel mönnuð og góð reynsla komin á vinnuna.

Árið 2016 tók Umhverfissvið að sér viðhald Fasteigna Reykjanesbæjar, sem rekur félagslega 
húsnæðiskerfið og var sú vinna talsvert meiri en starfsfólk sviðsins hafði gert ráð fyrir. 

Umhverfissvið

Hvað? Hvar / hvernig ? 
Verkefni smkv. fjárhagsáætlun 2016 Ábyrgð, ráðgjöf, samþykkt 
Nýr grunnskóli Ráðgjöf, hönnun 
Bráðabirgða lausn skólamála Ráðgjöf, hönnun 
Undirgöng undir Reykjanesbraut Ráðgjöf, hönnunargögn og eftirlit 
Hringtorg við STEKK Ráðgjöf, hönnunargögn og eftirlit 
LED væðing RNB Ráðgjöf 
Þjónustuhús Reykjanesi Ráðgjöf 
Gúmmíkurl Akurskóla Ráðgjöf 
VERNE – uppbygging Ráðgjöf 
Tjaldstæði RNB Ráðgjöf, hönnun 
Miðland – Nickel svæðið Ráðgjöf og aðstoð Landsbanka 
Brynjólfshús Leigusamningur 
Almenningssamgöngur Leiðarkerfi, kærumál, útboð 
Ljósanótt 2016 Framkvæmdaráð 
ONE system fyrir byggingarfulltrúa Innleiðing 
Unnið í gæðakerfi USK (byggingarfulltrúa)  Innleiðing 
Bæta verkferla mála á USK Innleiðing 
Ný slökkvistöð Ráðgjöf 
Hlévangur - breytingar Ráðgjöf, hönnun 
Framtíðarsýn Knattspyrnufélags Keflavíkur Sit í stýrihópi um framtíðarsvæði 

Skipulagsmál: 
Endurskoðun aðalskipulags Stýrihóp, forvinna og eftirvinnsla 
Flugvellir Ráðgjöf og hönnun 
HF reiturinn (Fischers) Ráðgjöf og hönnun 
Háaleitishlað Ráðgjöf og hönnun 
Reykjanesviti og nágrenni Ráðgjöf og hönnun 
Fjöldinn allur af grenndarkynningum Ráðgjöf 
Nokkur kærumál Ráðgjöf, efnisöflun 

Nefndir, Kynningar og ráðstefnur 
Umhverfis- og skipulagsráð Fundað einu sinni í mánuði 
Stjórn Reykjaneshafna Fundað einu sinni í mánuði (áheyrnarfulltrúi) 
Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar Fundað einu sinni í mánuði 
Almannavarnarnefnd Suðurnesja utan Grindó Fundað 3 mán fresti 
Stýrihópur um ferðamál Fundað einu sinni í mánuði 
Stýrihópur vegna Miðnesheiðar verkefnisins Fundað nokkuð reglulega seinni hluta árs 
Samráðsnefnd Nesvalla - Hrafnistu Fundað nokkuð reglulega 
Samorka – fráveitumál Fundað nokkuð reglulega 
Fasteignir Reykjanesbæjar Fundað nokkuð reglulega 
Fjármálaráðstefna sveitarfélaga Mjög gott að því að fara á þessa ráðstefnu 
Byggðarstefna Íslands Tveir fundir og kynningar á síðasta ári 
Hafnarsamband íslands Ísafjörður ársþing 
Haustfundur byggingarfulltrúa Fundur á Selfossi 
Samtök tæknimanna hjá sveitarfélaga SATS Fundað 2 x á ári – mjög góð tengsl. 
Galabauh - Frankfurt Allt mulight sýning, mjög góð 
Indoor lightning – LED ljós - Samorka Sýning um allt það nýjasta í LED, nýttist mjög vel 
Verndarsvæði í byggð Sótt um styrki, sit í vinnuhóp vegna þessa 
Fundir vegna nýs stjórnskipulags RNB Vantar eftirvinnslu 
Kynningar á endurskoðun aðalskipulags Þó nokkrar kynningar, stýrihóp 
Erindi á stjórnendadegi Reykjanesbæjar Myglumál, viðhald og fleira 
Borgarlína Höfuðborgarsvæðisins Þurfum að fylgjast með þessu 
Hraðlest FLE - RVK Er fulltrúi RNB en ekki hefur enn verið boðað til 

fundar? 
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Helstu verkefni Umverfissviðs á árinu 2016:
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Skv. nýju stjórnskipulagi frá 1. júní 2015 og áherslum fjárhagsáætlunar 2016 var við gerð fjárhagsáætlun- 
ar lögð áhersla á að greina verkefni sveitarfélagsins með hliðsjón af því hvaða verkefni væru lögbun-

din og hver ekki og þá einnig hvaða verkefni sem ekki væru lögbundin teldust nauðsynleg fyrir velferð 
íbúa, félagslegt og fjárhagslegt öryggi þeirra.  Um leið voru innviðir og úrræði Velferðarsviðs kortlög 
og skilgreind og skoðað hvort og með hvaða hætti væri hægt að mæta þörfum íbúa fyrir þjónustu 

Vinnumálastofnun, Virk starfsendurhæfingu, félagasamtökum, samstarfsaðilum  og einstaklingum. 
•  Breytingar voru gerðar á löggjöf um húsnæðismál og húsnæðisstuðning á árinu sem mun hafa töluverð 
áhrif á félagslega húsnæðiskerfið og fyrirkomulag húsnæðisbóta á árinu 2017. Langir biðlistar eru eftir 
félagslegu húsnæði í sveitarfélaginu sem brýnt er að leysa. 
•  Óskýr verkaskipting ríkis og sveitarfélaga í málefnum barna og ungmenna með fjölþættan vanda og 
fatlaðs fólks er enn óleyst. Hér um að ræða ágreining um hver skuli veita nauðsynlega þjónustu á 

prófessor í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands og forstöðumanni Rannsóknarseturs í fötlunar-
fræðum, ásamt sviðsstjórum félagsþjónunnar á svæðinu og sérfræðingum innan þeirra til fundar um 
faglegar og hugmyndafræðilegar áherslur með hliðsjón af stöðu málaflokksins á Suðurnesjum. 
•  Aukinn stuðningur við Björgina, geðræktarmiðstöðvar Suðurnesja. Starfsemi hennar er íbúum Reykja- 
nesbæjar og Suðurnesja mikilvæg og af þeirri umræðu sem skapaðist um mikilvægi hennar leiddi  
aukinn stuðning við starfsemina m.a. frá pólitískt kjörnum fulltrúum, Suðurnesjadeild Rauða kross Íslands, 

•  Snemmtæk íhlutun sérfræðinga með einstaklingum og fjölskyldum sem 
fá fjárhagsaðstoð og þverfaglegt samstarf m.a.  við Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja, Virk starfsendurhæfingu og Miðstöð símenntunar, heldur áfram 
að skila árangri og stuðningi við þá aðila sem geta ekki framfleytt sér og sín- 
um án aðstoðar. 
•  Unnið hefur verið að endurskoðun á og fjölmenningarstefnu sveitarfélagsins 

sviðum sem skarast og hvort ásættanlegt sé að ákveðnir þjónustuaðilar geti skil-
greint sig frá þjónustu og skilið hana, einhliða, eftir í lögheimilissveitarfélagi 
notenda.  
•  Breytingar voru gerðar á lögræðislögum í upphafi árs sem leiddi til aukin-
nar aðkomu félagsþjónustu sveitarfélaga að beiðnum um nauðungarvistanir 
og fjölgun dómsúrskurða þeim tengdum með tilheyrandi aukakostnaði. 

gangna, forvarna, skjalavörslu, stuðnings og fleira. Leiðarljós Velferðar-
sviðs árið 2017 er velferð, valdefling og virðing í öllu starfi sviðsins.

Stærstu mál Velferðarsviðs á árinu 2016 voru: 

•  Málefni fatlaðs fólks og þjónusta við þann hóp er í stöðugri endurskoðun. 
Bæjarstjórar á Suðurnesjum tóku sig saman og buðu Rannveigu Traustadóttur 

á sem skilvirkastan og hagkvæmastan hátt innan þess ramma sem fjárveitingar 
heimiluðu. 
Leitað var leiða til að finna hagkvæmustu leiðir í rekstri með útboðum og í 
samstarfi við Fjármálasvið var farið í útboð á sjúkraþjálfun á Nesvöllum 
og um ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Mikil samvinna var einnig við önnur 
svið á árinu, m.a. vegna félagslega húsnæðiskerfisins, almenningssam- 

og forvarnarstefnu þess á árinu og er afratur þess að líta dagsins ljós. Auk þess var ákveðið að fara 
í stefnumótunarvinnu í málefnum aldraðra sem mun skila sér á árinu 2017.  
•  Hætt var starfsemi eftirskólaúrræðis Velferðarsviðs í Baklandinu um áramótin og  lögð áhersla á að 
efla almenna stuðningsþjónustu við þau börn sem á þurfa að halda m.a. í gegnu liðveislu og persónu- 
lega ráðgjöf til stuðnings og þátttöku í almennu félags og tómstundastarfi.  
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Reykjaneshöfn tók til starfa í núverandi mynd 5. desember 2002 og samstendur hafnaraðstaðan af 
smábáthöfninni í Gróf, Hafnarhöfn, Helguvíkurhöfn, Keflavíkurhöfn og Njarðvíkurhöfn. Athafna- 

svæði hafnaraðstöðu er 30.415 m2 að stærð. Reykjaneshöfn er B-hluta fyrirtæki innan samstæðu  
Reykjanesbæjar. 

Innflutningur
Koma fraktskipa til Reykjaneshafnar hefur aukist jafnt og þétt á undanförnum 
árum. Árið 2014 höfðu 44 skip viðkomu, 2015 voru þau 49 og urðu 52 árið 

2016. Með tilkomu aukinnar atvinnustarfsemi á iðnaðarsvæðinu í Helguvík 
má búast við að árlegur fjöldi skipa muni aukast á næstu árum.

Um Helguvíkurhöfn fer allur innflutningur á flugvélaeldsneyti sem notað 

inga milli Eimskipafélagsins og Sameinaðs Sílikons varðandi flutninga á afurðum þess síðarnefnda.  
Þessar reglubundnu siglingar skapa tækifæri fyrir annan inn- og útflutning um Helguvíkurhöfn. 

Landanir og afli
Þó sveiflur séu í fjölda landanna milli ára þá er ákveðin festa í því aflamagni sem berst að landi, þó 

aðallega í botnfiski. Stærsti hluti þessa afla eru þorskafurðir, þá Gullkarfi, ufsi og ýsa. Í uppsjávarfiski 

Reykjaneshöfn

er hér á landi. Aukning á flugumferð um Keflavíkurflugvöll hefur því 
bein áhrif á starfsemi Reykjaneshafnar og að meðaltali kemur eitt olíuskip 

á mánuði til Helguvíkurhafnar með eldsneyti því tengdu.
Í öðrum innflutningi um hafnir Reykjaneshafnar munar mest um annars  

vegar innflutning á sementi í tengslum við starfsemi Aalaborg Portland Ísland 
ehf. í Helguvík og hins vegar innflutning á möl í tengslum við viðhaldsfram-

kvæmdir á Keflavíkurflugvelli.

Útflutningur
Útflutningur frá höfnum Reykjaneshafnar hefur helst verið í tengslum við starfsemi Síldarvinnslunnar 

hf. í Helguvík. Þó ber þess að geta að Eimskipafélag Íslands hf. hóf reglulegar siglingar milli Helgu-
víkurhafnar og Evrópu á hálfsmánaðar fresti í lok síðast árs. Upphaf þessara siglinga má rekja til samn- 

hafa loðnuafurðir verið stærsti hluti þess uppsjávarfisks sem landað hefur ver-
ið í höfnum Reykjaneshafnar. Af öðrum lönduðum afla í höfnum Reykja- 

neshafnar ber mest á Sæbjúgu, en af þeirri tegund var landað um 400 tonnum 
á árinu 2016.

Önnur starfsemi:
• Dráttarbátur hafnarinnar, Mb Auðunn, kom að 45 skipakomum til Reykja- 

neshafnar á árinu 2016 miða við 34 skipakomum árið 2015. Önnur verk- 
efni dráttarbátsins tengjast m.a. komu skipa á ytri höfn Reykjaneshafnar og 

aðstoð við skip sem tengjast Skipasmíðastöðinni í Njarðvík.
• Íssala til viðskiptavina Reykjaneshafnar. Hún jókst á milli áranna 2015 og 

2016 sem rekja má til löndunaraukningar í markríl.
• Viðhald mannvirka, svæða og tækja sem tilheyra höfnum Reykjaneshafnar.

• Öryggismál, s.s. afmörkun vinnusvæða og endurnýjun lýsingar.

Lóðir og lendur
Helguvík. Heildarfermetrafjöldi lóða á Helguvíkursvæðinu, almennra iðnaðarlóða og lóða undir 

hafnsækna starfsemi, er 1.377 þúsund m2. Búið er að úthluta 26 lóðum sem nema 522 þúsund m2 og
óúthlutaðar lóðir eru 67 sem nema 855 þúsund m2. Af gatnakerfinu eru 60% fullfrágengnar götur með  
bundnu slitlagi, 34% gatnakerfisins er tilbúið undir jöfnunarlag og bundið slitlag en 5% er á algeru  
byrjunarstigi.



Samantekt og hönnun: Svanhildur Eirkíksdóttir verkefnastjóri upplýsinga- og kynningarmála
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Fasteignir Reykjanesbæjar

Fasteignir Reykjanesbæjar ehf. eru alfarið í eigu Reykjanesbæjar og telst til B-hluta stofnana sveitar-
félagsins. Félagið á og rekur íbúðir til afnota fyrir skjólstæðinga Velferðarsviðs Reykjanesbæjar. 

svæðinu sjálfu. Eftirspurnir um lóðir á iðnaðarsvæðinu í Helguvík voru nokkrar á árinu 2016, en tvær 
lóðarumsóknir eru nú í vinnslu hjá höfninni.
Hólamið. Fjöldi lóða á Hólamiðum er 22 og um 68 þúsund m2 af heildarstærð, þar ef er búið að úthluta
6 lóðum sem nema 20 þúsund m2 að stærð. Gatnakerfið er tilbúið undir jöfnunarlag og bundið slitlag,
en engin gatnalýsing er til staðar. Fráveita innan iðnaðarsvæðisins er að fullu lögð, en eftir er að tengja
kerfið við fráveitukerfi bæjarins.

Rekstur félagsins hefur verið þungur undanfarin ár og var eitt af megin verk- 
efnum félagsins að finna leiðir til þess að bregðast við rekstrarvanda þess. 
Lögð voru drög að úrbótum á tekjustofni félagsins. Prýðilegur árangur náðist 
við að lækka kostnað við viðhald eigna og voru nokkrar óhagstæðar einingar 
seldar á árinu.

Á árinu 2016 var 14 íbúðum úthlutað, þar af voru fimm úthlutanir til eldri borgara.
Í gildi er þjónustusamningur á milli félagsins og Reykjanesbæjar. Samkvæmt honum  
sér Velferðarsvið um úthlutun íbúða, greiðslumat umsækjenda og sérstök sam-
skipti við viðskiptavini er snúa ekki beint að fasteignum. Umhverfisvið sér um 
eftirlit og umsjón fasteigna og Fjármálasvið sér um bókhald og reikningshald.

Húsnæðissjálfseignarstofnunin Almennar Íbúðir hses., var stofnuð á árinu. Í samræmi við aðlög- 
unaráætlun sveitarfélagsins er gert ráð fyrir að eignir og skuldir Fasteigna Reykjanesbæjar ehf, 
sem nú er hluti af samstæðu Reykjanesbæjar, verði færðar til sjálfseignarstofnunarinnar á grundvelli 
nýrra laga um almennar íbúðir sem sett voru í maí 2016.

Helguvík, frh. Lokið er við lagningu fráveitu sem nær til 67% þeirra lagna sem fyrirhugaðar eru á 


