




Einfaldara líf í Reykjavík

Betri hversdagsleiki fyrir alla 

Aðgengileg þjónusta á öllum lífsskeiðum

Öflug og skapandi hverfi

Minni biðlistamenning 

Öflugt atvinnulíf er grundvöllur velferðar og mannlífs



Skólalíf - einfaldara líf barna í skólum borgarinnar 

Trygg úrræði fyrir ung börn

Leikskólar fyrir alla, alltaf

Skólar verði eftirsóttir vinnustaðir 

Samfelldur og góður dagur barna

Sjálfstæði og faglegt frelsi starfsfólk skóla



Skólalíf

Hækka framlög til dagforeldra um 50 milljónir

Byggja ungbarnadeildir og styrkja aðra til þess

Hafa 6 leikskóla opna yfir sumarið



Skólalíf

Sameinum skóla og frístund að fullu

Faglegt frelsi - 3 ára samningar um fjárveitingar 

50 milljónir árlega í skólaþróun

Hækkum laun kennara um allt að 100.000 kr. 



Atvinnulíf - færri skref fólk og fyrirtæki 

Góð þjónusta við atvinnulíf borgarinnar

Færri skref, minni tímasóun

Efling nýsköpunar 

Bætt samkeppnishæfni Reykjavíkurborgar



Atvinnulíf - einföldum kerfið

Allar umsóknir og öll fylgiskjöl geti borist rafrænt

Öllum umsóknum svarað innan tveggja daga

Það tekur 17 skref að byggja í Reykjavík. Í Danmörku eru skrefin 7. 
Við munum fækka skrefunum og stytta biðtímann.

Borgarfulltrúar munu taka vaktir í þjónustuveri



Atvinnulíf - fasteignaskattar

Fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði munu lækka:
2019: 1,65%
2020: 1,65%
2021: 1,63%
2022: 1,60%

Kostnaður: 300 milljónir



Atvinnulíf - styrkir til atvinnuþróunar

Samkeppnisstyrkir til að lífga upp á hverfin

Not fyrir húsnæði sem stendur autt

30 milljónir árlega 2019-2021



Mannlíf - einfaldara líf fyrir fatlað fólk og aldraða 

Stuttir biðlistar

Afbragðsþjónusta, einföld og aðgengileg

Einfalt og gegnsætt umsóknarferli

Trygg þjónusta við fatlað fólk

Heilsteypt þjónusta fyrir aldraða með áherslu á getu og virkni



Einfaldara líf fyrir aldraða og fatlað fólk

Borgin hafi frumkvæði að þjónustu við aldraða og fatlað fólk

Samfellda stuðningsþjónustu fyrir fatlað fólk 

Fjölga sértækum búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk um 100

Gera heimaþjónustu og heimahjúkrun fyrir aldraða heilsteypta

Fjölga dagvistarúrræðum aldraðra um 40

Auka þjónustu og stuðning við böðun aldraðra



Sýnum á spilin

Borgarsjóður rekinn með afgangi

Malbikunarstöðin Höfði seld og skuldir greiddar upp

Fækkun og sameining ráða

Gert ráð fyrir tekjum af gistináttagjaldi

Aukin þjónusta fjármögnuð með uppfærslu gjaldskráa



Sýnum á spilin
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