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Inngangur 

Eftirfarandi áætlun um rekstur Félagsbústaða fyrir árið 2023 og langtímaáætlun 2024-2027 
er unnin í samræmi við forsendur fengnar frá fjármála- og áhættustýringarsviði 
Reykjavíkurborgar. 

Áætlunin sem er unnin af framkvæmdastjóra, fjármálastjóra og starfsmönnum félagsins var 
samþykkt á fundi stjórnar 15. september 2022. Áætlunin er unnin með hliðsjón af 
megináherslum starfseminnar fyrir tímabilið 2023-2027. 

Áætlunin skilgreinir samkvæmt heimildum framkvæmdastjóra og starfsreglum stjórnar 
félagsins, þær heimildir sem framkvæmdastjóri hefur frá stjórn á rekstrarárinu 2023. 
Ákvarðanir sem teljast meiri háttar eða eru utan þess ramma er áætlunin markar verða teknar 
upp á stjórnarfundum á árinu. 

Meginárherslur  

Megináherslur í starfsemi Félagsbústaða 2023-2027 greinast í þrjá þætti: 

1. Húsnæðisöryggi, velsæld og þjónustu 

2. Eignir og viðhald 

3. Fjármál, mannauð og gæðastjórnun 

Undir hverjum þessara liða eru áherslur skilgreindar nánar eins og sjá má í fylgiskjali 1 við 

greinargerðina.  

Forsendur og aðferðir 

Áætlunin 2023-2027 er gerð á grundvelli útkomuspár fyrir rekstur félagsins árið 2022 og 
forsendum fjármála- og áhættustýringarsviðs Reykjavíkurborgar. Þessu til viðbótar setti stjórn 
félagsins stjórnendum þær skorður að áætlun félagsins skyldi skila jákvæðri breytingu á 
handbært fé öll ár áætlunar, þ.e. að veltufé frá rekstri nægi fyrir afborgunum langtímalána ár 
hvert. Áætlað er fyrir helstu rekstrarliðum niður á mánuði og sveiflur innan árs koma þar fram. 
Almennt eru litlar sveiflur í rekstrartekjum en sveiflur í rekstrarkostnaði eru tengdar 
viðhaldsframkvæmdum sem eru mestar á 2. og 3. ársfjórðungi.  
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Áhrifaþættir 

Helstu áhrifaþættir í ytra umhverfi eru skilgreindir ásamt áhrifaþáttum í innri starfsemi 
félagsins. Í rekstraráætlun fyrir árið 2023 er tekið tillit til eftirfarandi áhrifaþátta: 

• Vísitala neysluverðs (VNV)- Gert er ráð fyrir að verðbólga á árinu 2023 verði 4,9% og að hún 
fylgi svipuðum ferli og undanfarin ár. Verðbólga hefur áhrif á tekjur félagsins, fáeina 
kostnaðarliði og 
vaxtagreiðslur verðtryggðra lána. 

• Vísitala fasteignaverðs (VHV)- Gert er ráð fyrir að fasteignaverð hækki um 5% á árinu. 
Fasteignaverð hefur áhrif á efnahag félagsins og svigrúm til fjárfestinga og lántöku. 

• Launaþróun: Gert er ráð fyrir að launakostnaður hækki um 6,3% á árinu 2023 vegna 
kjarasamningsbundinnar hækkunar á launum, breytinga á stöðugildum og annarra breytinga. 

• Magnbreytingar - Gert er ráð fyrir magnbreytingu á árinu upp á 5,9% fjölgun í 
eignasafni, aðallega vegna fjölgunar íbúða. 

• Framkvæmdatími - Gert er ráð fyrir að framkvæmdir verði nokkuð jafnar yfir árið en 
meiriháttar-framkvæmdir verði mestar á 2., 3. og 4. ársfjórðungi. 

 

Fjárhagsáætlunin: Rekstraráætlun 2023 

 

Tekjur og gjöld 

Rekstrartekjur ársins 2023 eru áætlaðar 6.328 m.kr. sem er 10,8% aukning m.v. útkomuspá 

fyrir árið 2022 sem gerir ráð fyrir að tekjur verði 5.710 m.kr. Leigutekjur aukast um 10,8% 

milli ára og skiptist áætluð aukning tekna á milli 4,9% hækkunar vegna verðlagsbreytinga og 

um 5,9% vegna magnaukningar ef miðað er við áætlaðar tekjur 2022. Rekstrartekjur aukast 

svo um 8% árið 2024 og um 7% öll árin 2024 til 2026. 

Rekstrargjöld 2023 eru áætluð 3.628 m.kr. og aukast um 13,1% m.v. útkomuspá 2022. 

Rekstrargjöld skiptast í rekstur og viðhald eignasafnsins og skrifstofu- og stjórnunarkostnað. 

Gert er ráð fyrir að rekstrargjöld aukist um á bilinu 4% til 6% á árunum 2024 til 2027. 

Rekstur og viðhald eignasafnsins skiptist í þrjá megin flokka þ.e. rekstur fasteigna sem 

samanstendur af húsfélagsgjöldum stakra íbúða, rafmagni, hita íbúða, lóðaumhirðu, rekstur 
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öryggis- og eftirlitskerfa og annars tilfallandi rekstrarkostnaðar leigueininga þar sem 

Félagsbústaðir eiga allt fjölbýlishúsið og sjá um rekstur sem er í höndum húsfélaga þar sem 

félagið á stakar eignir. Í öðru lagi er viðhalds- og framkvæmdakostnaður, þar á meðal er 

framkvæmdakostnaður húsfélaga þar sem félagið á stakar íbúðir, verktakakostnaður þ.e. 

efnis- vinnu- aksturs- og tækjakostnaður iðnaðarmanna auk tilfallandi kostnaðar vegna 

framkvæmda s.s. leyfisgjöld og hönnunarkostnaður. Nánar er gerð grein fyrir 

verktakakostnaði í kaflanum framkvæmdir og viðhald. Í þriðja lagi eru lögbundin opinber 

gjöld þ.e. fasteignagjöld, vatns- og fráveitugjöld og brunatrygging fasteigna. 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður hækkar um 64 m.kr. frá útkomuspá eða um 10,4%. 

Hækkunin skýrist af hækkun launa og launatengdra gjalda um 27 m.kr. og hækkun annars 

skrifstofukostnaðar um 24 m.kr. Á áætlunartímabilinu er gert ráð fyrir að stöðugildi verði 

stöðug milli 31 og 32. Stærstu útgjaldaliðir annars skrifstofukostnaðar eru ýmis 

sérfræðiþjónusta, upplýsingatækni-kostnaður og annar skrifstofu- og starfsmannakostnaður. 

Afskrifaðar tapaðar kröfur eru áætlaðar 50 m.kr. á árinu 2023 eða 33,7% hærri en útkomuspá 

2022. 

Fjármagnskostnaður 

Áætlaðar afborganir af langtímalánum nema 1.436 m.kr. á árinu 2023, áætlaðar vaxtagreiðslur 

lánanna nema 1.196 m.kr. Greiðslubyrði lána nemur því 2.632 m.kr., gert er ráð fyrir að 

lántökur aukist í samhengi við auknar fjárfestingar. Vaxtagjöld á tímabilinu 2024 til 2027 

aukast í takti við aukna lántöku en haldast nokkuð stöðug í hlutfalli við rekstrartekjur eða um 

20%. Afborganir langtímalána taka hins vegar að aukast meira á tímabilinu 2024 til 2027 og 

aukast sem hlutfall af rekstrartekjum úr 22,7% árið 2023 í 25,9% árið 2027. 

 

  

57,3% 56,2% 55,6% 54,3% 53,9%
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Efnahagur og sjóðsstreymi 

Áætlað verðmæti heildareigna félagsins í árslok 2023 er 174.363 m.kr. þar af er áætlað að 

verðmæti fjárfestingareigna verði 173.436 m.kr. Eigið fé er áætlað 98.829 m.kr. í árslok 2023 

og skuldir og skuldbindingar 75.599 m.kr. og er eiginfjárhlutfall því 56,7%. Fjárfestingareignir 

vaxa áfram í takti við fjárfestingaráætlun og þróun vísitölu íbúðaverðs auk þess sem skuldir og 

skuldbindingar félagsins halda áfram að hækka. Gert er ráð fyrir að eiginfjárhlutfallið lækki úr 

56,7% í 53,5% árið 2027. 

 

Veltufé frá rekstri er áætlað 1.521 m.kr., áætlaðar fjárfestingar nema 6.767 m.kr., en nánar er 

fjallað um þær í kaflanum framkvæmdir og viðhald á bls. 7-8. Fjármögnunarhreyfingar nema 

5.313 m.kr. þar af eru nýjar lántökur áætlaðar 5.037 m.kr. Gert er ráð fyrir að veltufé frá rekstri 

aukist 2024 til 2027 og að það dugi fyrir afborgunum langtímalána öll árin. 
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Mælikvarðar og kennitölur 

 

Gert er ráð fyrir að vaxta- og skuldaþekjur haldist yfir viðmiðum allt áætlunartímabilið en 
áætlað er að vaxtaþekja verði í 2,26 og skuldaþekja verði í 1,03 fyrir árið 2023. Hagnaður fyrir 
fjármagnsliði, EBIT, sem hlutfall af tekjum lækkar frá útkomuspá og er 42,7% fyrir árið 2023 
og afborganir langtímalána hækka sem hlutfall af tekjum.  

Fjármögnun - lánsfjáráætlun 
Stefnt er að því að halda áfram útgáfu félagslegra skuldabréfa (e. Social Bonds) á árinu 2023 
til þess að fjármagna kaup á nýjum íbúðum.  

Fjárfestingaáætlun næsta árs gerir ráð fyrir fjárfestingu sem nemur 6.767 m.kr. og að 5.037 
m.kr. af þeirri fjárhæð verði aflað með lánsfé. Í áætluninni er gert ráð fyrir að stofnframlög 
fáist frá ríki og Reykjavíkurborg vegna fjárfestinga í félagslegu leiguhúsnæði, alls 30% af 
stofnvirði. Fjárfestingaáætlun ársins 2023 og fyrir restina af áætlunartímabilinu má sjá 
sundurliðaða hér að neðan. 

 

 

Helstu óvissuþættir varðandi fjárfestingar og fjármögnun verður að telja framboð á nýjum 
íbúðum, framboð á lánsfé og vaxtakjör. Auk þessa er óvissa um veitingu stofnframlaga þar sem 
ekki er búið að fá loforð um nema hluta af áætluðum fjárfestingum. 
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Uppbyggingaráætlun Félagsbústaða 2023-2027 

Félagsbústaðir leigja nú út 3032 íbúðir en það telst vera ríflega 5% af heildarfjölda íbúða í 
Reykjavík. Uppbyggingaráætlun Félagsbústaða er gerð með hliðsjón áherslum borgaryfirvalda 
um aukningu framboðs af félagslegu leiguhúsnæði þannig að það sé á hverjum tíma 5% 
íbúðarhúsnæðis í borginni. Áætlað er að festa kaup á a.m.k. 75 íbúðum á hverju ári. Mest er 
þörfin er fyrir 2ja herbergja íbúðir.  

Leitast verður við að fylgja stefnu borgarinningar um jafna dreifingu félagslegs leiguhúsnæðis 
í hverfum borgarinnar en fjölgun íbúða er þó mest í nýbyggingum þar sem Félagsbústaðir 
kaupa alla jafna 5% íbúða sem kveðið er á um í úthlutunarskilmálum borgarinnar.  

Þá verður unnið að því að ná markmiðum Reykjavíkurborgar um uppbyggingu húsnæðis fyrir 
fatlað fólk. Gert er ráð fyrir um 40 íbúðum sem tilheyra uppbyggingaráætlun borgarinnar í 
húsnæðismálum fatlaðra frá 2017. Gert er ráð fyrir 13 stakstæðum íbúðakjörnum með 7 
íbúðum og 49 íbúðum í dreifðum íbúðakjörnum í samræmi við samþykkt borgarráðs fyrr á 
árinu. Alls eru þetta 180 íbúðir á tímabilinu.  

Viðhald og nýframkvæmdir 

Á árinu 2023 verður hefðbundnu viðhaldi eigna sinnt auk þess sem haldið verður áfram þeirri 
vinnu sem þegar er hafin við gerð heildarúttektar á viðhaldsþörf og ástandi ytra byrðis húsa 
sem eru að fullu í eigu Félagsbústaða. Þá verða alls um 8 nýbyggingarverkefni í gangi á árinu 
2023 en 3 þeirra eru þegar hafin og áætlað að ljúki á árinu 2023 eða snemma árs 2024 en 5 
þeirra hefjast á árinu 2023 og taka ýmist enda á árinu 2024 eða árið 2025. Áætlaður 
heildarkostnaður vegna viðhalds og nýframkvæmda á árinu 2023 er 4.457 m.kr.  

Viðhald og viðhaldsverkefni 

Viðhaldsverkefni og kostnaður vegna þeirra skiptist í gjaldfært og eignfært viðhald. Gjaldfært 
viðhald er áætlað 23,5% af tekjum ársins eða 1.487 m.kr. Skipting kostnaðar í gjaldfærðu 
viðhaldi greinist í fjóra flokka:  

1. Standsetning íbúða milli leigjendaskipta - 546 m.kr.  
2. Ófyrirséð viðhald íbúða í búsetu - 356 m.kr. 
3. Viðhald sameigna og ytra byrðis í húsum að fullu í eigu Félagsbústaða - 300 m.kr. 
4. Framkvæmdagjöld til húsfélaga þar sem Félagsbústaðir eiga stakar íbúðir – 320 m.kr. 

 

Áætlun gerir ráð fyrir að standsettar verði 376 íbúðir á árinu vegna leigjendaskipta. Áætlun 
gerir ráð fyrir 22 viðhaldsverkefnum í sameignarhluta húsa í eigu félagsins.  

Viðhaldskostnaður er eignfærður þegar um er að ræða framkvæmd sem felur í sér 
virðisaukningu á verðmati eignar og standsetningarkostnað vegna nýkeyptra eigna. 
Eignfærður viðhaldskostnaður er áætlaður 871 m.kr. og eignfærður standsetningarkostnaður 
nýkeyptra íbúða er áætlaður 18 m.kr.  

Á áætlunartímabilinu verður lögð aukin áhersla á að fegra ásýnd fjölbýlishúsa félagsins og 
umhverfi þeirra. Þá verður lögð lögð áhersla á að efla sífellt þjónustu, samráð og samtal við 
leigjendur vegna viðhalda og annarra mála sem snerta leigjendur.  
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Helstu eignfærðu verkefnin eru:  
• Hverfisgata 83. Endurbætur og viðhald utanhúss.  

• Barónsstígur 30 og Bergþórugata 41-45. Endurbætur á ytra byrði. 

• Furugerði 1. Endurbætur á svölum og sorpgeymslu. 

• Hjallasel 55. Endurnýjun loftræsikerfis.  

• Jórufell 2-12. Endurnýjun þaks. 

• Rangársel 16-20. Endurnýjun á múrkerfi. 

• Skeggjagata 1. Endurbætur utanhúss og gluggaskipti.  

• Laugavegur 105. Endurnýjun íbúða og endurbætur utanhúss. 

Nýframkvæmdir 
Nýframkvæmdaverkefni má greina í þrennt; bygging íbúðakjarna, viðbyggingar og breytingar 
á húsnæði sem ekki uppfyllir kröfur reglugerða, breytinga á húsnæði til fjölgunar almenns 
leiguhúsnæðis. Áætlaður heildarkostnaður er 2.081 m.kr.  

Nýframkvæmdir á árinu eru þessar.  

• Vesturgata 67. Áætlað að framkvæmdum ljúki í apríl 2023. 

• Háteigsvegur 59. Áætlað er að framkvæmdum ljúki vorið 2024. 

• Brekknaás 6. Áætlað að framkvæmdum ljúki vorið 2024. 

• Vallengi 2. Unnið að tillögum á breytingar á núverandi íbúðakjarna. Stefnt á 

framkvæmdir 2023 ef tillögur verða raunhæfar.  

• Nauthólsvegur 83. Hönnun og undirbúningur árið 2023 og framkvæmdir hefjast 

2024.  

• Hverafold 7. Hönnun og undirbúningur árið 2023 og framkvæmdir hefjast 2024. 

• Stekkjabakki. Hönnun og undirbúningur hefst á árinu 2022 og stefnt að 

framkvæmdum á árunum 2023 og 2024. 

• Kleppsvegur 66-76. Hönnunarferli í gangi og unnið að breytingum á skipulagi. 
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Fylgiskjal 1.  

Megináherslur Félagsbústaða 2023-2027 

Hér á eftir er gerð grein fyrir megináherslum, markmiðum og og verkefnum Félagsbústaða  á 

áætlunartímabilinu 2023-2027. Samantektin er unnin samhliða  fimm ára fjárhagsáætlun.  

Megin þættir í starfseminni félagsins eru;  húsnæðisöryggi, velsæld og þjónusta; eignir og 

viðhald; og fjármál,  gæðastjórnun og mannauður. Undir hverjum meginþætti eru 

skilgreindar megináherslur til langs tíma, markmið ársins 2023 og á áætlunartímabilinu, 

og verkefni sem falla undir markmiðin.  

 

Húsnæðisöryggi, þjónusta og velsæld 
  

1. Megináhersla: Tryggja húsnæðisöryggi með uppbyggingu 

og þróun eignasafnsins.  
 

A. Markmið: Fjölga almennum félagslegum leiguíbúðum um 75 á ári þannig að 5% 

íbúðarhúsnæðis í borginni sé félagslegt leiguhúsnæði. Árlega verði 12 íbúðir 

sérstaklega ætlaðar fötluðu fólki.  

Verkefni:  
1) Taka ákvörðun um nýtingu kaupréttar innan 45 daga frá því boð um kauprétt 

berst.  
2) Undirbúa samninga við Bjarg vegna næstu verkefna og hlutfall Félagsbústaða 

í þeim.  
3) Kaupa hagstæðar íbúðir á markaði.  
4) Leggja áherslu á kaup á tveggja herbergja íbúðum til að mæta þörfum fatlaðs 

fólks og biðlista eftir almennum íbúðum.  
Áætlaður heildarkostnaður: 18,8 ma.kr. á tímabilinu án stofnframlaga.  
Ábyrgð: Fasteignaþróun 

 

B. Markmið: Fjölga íbúðakjörnum í fjölbýlishúsum um 7 eða um 42 íbúðir auk 

aðstöðu fyrir þjónustu við íbúana.  Alls 49 íbúðir. 

Verkefni:  
1) Samningaviðræður og kaupsamningar um 2 kjarna sem teknir verða í notkun 

á árinu 2023 á Hallgerðargötu og í Hraunbæ. 
2) Samningaviðræður og kaupsamningur um einn kjarna sem tekinn verður í 

notkun á árinu 2024.  
3) Samningaviðræður og kaupsamningar um 2 kjarna sem teknir verða  í notkun 

á árinu 2025 í Haukshlíð.  
4) Samningaviðræður og kaupsamningur um einn kjarna sem tekinn verður í 

notkun á árinu 2026.  
5) Samningaviðræður og kaupsamningur um einn kjarna sem tekinn verður í 

notkun á árinu 2027.  
Áætlaður heildarkostnaður: 1,9 ma.kr. á tímabilinu án stofnframlaga.  
Ábyrgð: Fasteignaþróun  

 
C. Markmið: Ljúka við uppbyggingu níu íbúðakjarna sem falla undir  

uppbyggingaráætlun Reykjavíkurborgar í húsnæðismálum fatlaðra frá 2017.  

Verkefni:  
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1) Vesturgata 67; nýbygging til notkunar 2023/2024. Í húsinu verða 6 íbúðir 
auk starfsmannaðstöðu. Byggt á þéttingarreit. Áætlaður heildarkostnaður er 
320 m.kr.   

2) Vallengi 2;  breytingar sem uppfylla reglugerð nr. 370/2026. Til notkunar 
júní 2024. Undirbúningur hefst árið 2022 með því að fá hönnuð hússins til að 
gera tillögur að breytingum. Framkvæmdir hefjast 2023 verði ákveðið að 
ráðast í breytingar á kjarnanum. Áætlaður heildarkostnaður 250 m.kr. 

3) Háteigsvegur 59; nýbygging til notkunar 2023/2024. Sjö íbúðir auk 
starfsmannaaðstöðu á sjómannaskólareitnum. Fyrsta skóflustunga tekin fyrir 
lok árs 2022. Umhverfisvæn bygging. Áætlaður heildarkostnaður: 500 m.kr.   

4) Brekknaás 6; nýbygging 2023/2024. Sex íbúðir auk starfsmannaaðstöðu. 
Íbúar Jöklasels 2 munu flytja í húsnæðið. Áætlaður heildarkostnaður 640 
m.kr.   

5) Laugavegur 105; breyting á húsnæði til notkunar 2023/2024. Gagngerar 
breytingar og endurhönnun á annarri hæð hússins. Íbúðum fækkað úr 11 í 10. 
Áætlaður kostnaður; 315 m.kr.  

6) Jöklasel 2; breytingar sem uppfylla reglugerð  370/2026. Til notkunar í lok 
árs 2025. Sex íbúðir ásamt starfsmannaaðstöðu. Áætlaður heildarkostnaður 
250  m.kr. 

7) Stekkjarbakki – úthlutun lóðar fyrir 15 íbúðir samþykkt í Borgarráði 14. maí 
2020. Óvíst hvenær lóðin verður tilbúin. Undirbúningur hefst 2023. Áætlaður 
heildarkostnaður við 8 íbúða hús 650 m.kr. 

8) Hverafold 7; vilyrði um lóðaúthlutun 2023. Sjö íbúðakjarni ásamt 
starfsmannaaðstöðu í grónu hverfi. Undirbúningur hefst 2023. Áætlaður 
heildarkostnaður 650 m.kr.  
Áætlaður heildarkostnaður við allar byggingarnar: 3,6 ma.kr. (án 
stofnframlaga) 
Ábyrgð: Fasteignaþróun  

 
D. Markmið: Hanna og byggja 13 stakstæð og vistvæn 6 til 7 íbúða fjölbýlishús auk 

starfsmannaaðstöðu fyrir árið 2028 með hliðsjón af uppbyggingaráætlun 
Reykjavíkurborgar í húsnæðismálum fatlaðra frá 2022. Húsin verði tilbúin til 
notkunar 30 mánuðum eftir að hönnun hefst.   
Verkefni:  

1) Hanna og byggja níu stakstæð hús á 2-4 hæðum; þrjú til afhendingar 2025, eitt 
2026, þrjú árið 2027 og tvö árið 2028.  herbergjasambýli, íbúðir með slæmu 
aðgengi, íbúðir með þungan rekstrarkostnað.  

2) Hanna og byggja fjögur stakstæð hús á einni hæð; tvö til afhendingar árið 2026 
og tvö árið 2027.  

3) Nauthólsvegur 83; tvær lóðir fyrir tveggja hæða hús. Óvissa með aðrar lóðir.  
4) Vinna að því að tryggja lóðir til bygginga, samvina við skrifstofu borgarstjóra, 

USK og VEL.  Viljayfirlýsing um lóðaúthlutun samþykkt í borgarráði 31. mars 
2022 um níu lóðir sem koma til úthlutunar árin 2025-2029.  

5) Skilgreina og skrá helstu þætti sem tekið er mið af við hönnun íbúðakjarna og 
notkunarflokki þeirra. 

6) Útbúa fyrir mitt ár 2023 ferli fyrir hönnun íbúðakjarna þar sem tryggt er bygging 
uppfylli þarfir notendahóps og að byggingarnefnd hvers húss sé þverskurður af 
þeim sem koma að rekstri og búsetu eftir því sem við á.  

7) Gerðir séu eignaskiptasamningar við nýbyggingar íbúðakjarna.   
8) Samvinna við Arkitektafélag Íslands um val á arkitektum og hönnuðum; með 

lífsgæði, umhverfisvernd, fagurfræði, fjölbreytni og hagkvæmni að leiðarljósi. 
9) Samvinna við HMS, Reykjavíkurborg og Jöfnunarsjóð um stofnframlög.  

Áætlaður kostnaður:  7.500 ma.kr.  
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Ábyrgð: Fasteignaþróun  
   

E. Markmið: Þróa og viðhalda eignasafninu þannig að það þjóni og henti 
starfseminni á hverjum tíma.  
Verkefni:  

1) Taka þátt í þróunarverkefnum tengdum breytingum á hverfisskipulagi í Efra 
Breiðholti og á Kleppsvegi með það að markmiði að breyta ásýnd hússins og 
lífsgæðum íbúa þar og á svæðinu í kring. Annars vegar á lóðinni Kleppsvegi  66-
76 þar sem áætlað er að gera breytingar á deiliskipulagi til að auka nýtingu 
lóðarinnar, fjölga íbúðum og skoða hvort henti að byggja íbúðakjarna á lóðinni.  
Hins vegar þátttaka í hönnunarsamkeppni um breytingar á Jórufellsreit.   

2) Selja eignir sem ekki falla lengur undir viðmið sem gerð eru til félagslegs 
leiguhúsnæðis; Gunnarsbraut 51, Höfðabakki 1, Þingvað 3, Byggðarendi 6, 
Hlaðbær 2. 

3) Selja stakar eignir sem eru óhagstæðar í rekstri, að hámarki 6 á ári.  
4) Gerðir verði eignaskiptasamningar fyrir eldra húsnæði sem er alfarið í eigu 

félagsins.  
Ábyrgð: Fasteignaþróun 

 
 

2. Megináhersla: Húsnæði mæti mismunandi þörfum 
leigjenda.  

 

A. Markmið: Íbúðakaup taki mið af mismunandi þörfum hverju sinni; stærð, 

skipulag, staðsetning og fl.   

Verkefni:  
1) Fylgjast náið með og hafa á hverjum tíma yfirlit yfir samsetningu biðlista með 

tilliti til þarfa.  
2) Kortleggja á árinu 2023 núverandi þarfir umsækjenda um gerð íbúða og 

íbúðastærð.   
Ábyrgð: Fasteignaþróun 

 

3. Megináhersla: Endurskoðun samþykkta um dreifingu 
félagslegra íbúða í borginni.  
 
A. Markmið: Skýra og endurmeta viðmið um hlutfall félagslegra leiguíbúða í 

hverfisskipulagi annars vegar og hins vegar viðmið um fjölda og/eða hlutfall 

íbúða í stigagöngum/fjölbýlishúsum.  

Verkefni:  
1) Gera greinargerð til eigandans um hlutfall íbúða Félagsbústaða eftir 

borgarhlutum og fyrirsjáanlega þróun á fyrsta ársfjórðungi 2023.  
2) Yfirfara samþykktir sem gerðar voru tímabundið um hámarksfjölda/hlutfall 

íbúða í stigagöngum og takmarkanir á kaupum í tilteknum póstnúmerum.  
3) Kortleggja núverandi þarfir umsækjenda um stærð og gerð íbúða.  
Ábyrgð: Fasteignaþróun  
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4. Megináhersla:  Að leiguverð íbúða verði yfirfarið og 
ákvarðanatökur þar af lútandi. 

 

A. Markmið:  Leiguverð sé sanngjarnt, taki mið af sjálfbærni félagsins og gæðum 

íbúða.  

Verkefni:  
1) Ljúka á fyrsta ársfjórðungi 2023 vinnu við uppfærslu á leiguverðsgrunni með 

hliðsjón af staðsetningu og gæðum. 
2) Ákvarðanataka um leiguverð verði skoðuð með hliðsjón af eigandastefnu 

borgarinnar og fl. þátta.  
Ábyrgð: Fasteignaþróun  

 

5. Megináhersla: Að veita vandaða og faglega þjónustu til 
leigjenda og annarra hagaðila. 

 

A. Markmið:  Að veita faglega og tímasetta þjónustu vegna viðgerða. 
Verkefni: 

1) Inn í rammasamningum við iðnaðarmenn sé kveðið á um hraða og örugga 
þjónustu við tilfallandi beiðnir í heimahús. 

2) Skipuleggja samtal, samráð og fræðslu til verktaka til að tryggja gæði, viðmót 
og tímasetningar viðhalds. 

3) Skipuleggja eftirlit og eftirfylgni með beiðnum frá þjónustuborði með bættri 
notkun á S5 innanhúss og hjá verktökum. 

4) Skipuleggja handahófskennt gæðaeftirlit með viðgerðum og standsetningum, 
bæði á viðgerðum sjálfum en einnig á upplifun leigjenda t.d. með símtölum.  

5) Innleiða skýrt skipulag og eftirfylgd með framkvæmdum húsfélaga sem hafa 
áhrif á íbúðir og leigjendur Félagsbústaða. 

6) Innleiðing ákvarðana vegna áhættugreiningar og úrbótatækifæra í rekstri 
fasteigna.  

Ábyrgð: Eigna- og viðhaldssvið  

 

B. Markmið: Að efla aðgengi leigjenda að upplýsingum og þjónustu með rafrænum 
lausnum. 
Verkefni: 

1) Innleiða mínar síður og kynna fyrir leigjendum.  
2) Bæta upplýsingamiðlun og utanumhald á heimasíðu og samfélagsmiðlum. 
3) Búa til leiðir fyrir leigjendur til að veita samtíma umsögn um verktaka eða 

þjónustu (t.d. mínar síður, heimasíða) 
4) Innleiða áminningar í smáskilaboðum til leigjenda um sýningar íbúða, 

húsnæðisúttektir og mögulega fleira.  
Ábyrgð: Þjónustusvið 
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6. Megináhersla: Að fylgja eftir hagsmunum Félagsbústaða 
gagnvart opinberum aðilum.  

A. Markmið: Að styrkja innviði starfseminnar með hliðsjón af stjórnsýslulögum og   

öðrum lögum sem eiga við um leigjendamál, réttindi og skyldur.   

Verkefni:  

1) Að fylgjast með, greina og gera athugasemdir við breytingar í lagaumhverfi 
sem snúa að Félagsbústöðum 

2) Endurskoða samningsform leigusamninga m.t.t. breytinga á húsaleigulögum. 
3) Skipuleggja bætt utanumhald um lögfræðileg mál, t.d. minnisblöð, 

greinargerðir o.fl.  
Ábyrgð: Þjónustusvið 

 

7. Megináhersla: Að eiga traust og faglegt samstarf við 
samstarfsaðila vegna leigjendamála. 
A. Markmið: Að vinna að faglegu og þjónustumiðuðu samstarfi við velferðarsvið 

borgarinnar og aðra nána samstarfsaðila.  
Verkefni: 

1) Að skipuleggja samráð með lykiltengiliðum innan velferðarsviðs borgarinnar, 
einkum húsnæðisfulltrúum til að auka sameiginlegan skilning og 
teymishugsun. 

2) Að skipuleggja samráð með Bjargi og öðrum nánum samstarfsaðilum til að 
auka sameiginlegan skilning og teymishugsun. 

3) Að virkja viðeigandi miðstöðvar Reykjavíkurborgar í stórum 
viðhaldsverkefnum eins og breytingum á Kleppsvegi, Hverfisgötu 83, Jórufelli 
o.fl. 

4) Að hafa frumkvæði að samfélagstengdum verkefnum í ákveðnum húsum, t.d. 
félagsstarfi í Þórðarsveig 1-5.  

5) Stuðla að endurskoðun á tímasetningum í úthlutunartilkynningum til að bæta 
nýtingu. 

Ábyrgð: Þjónustusvið 
 

8. Megináhersla: Að stuðla að velsæld leigjenda með því að 
vinna að farsælu og fjölbreyttu samfélagi í borginni. 
A. Markmið: Að vinna að skilningi og virðingu á mikilvægi félagslegs 

leiguhúsnæðis í samfélaginu. 
Verkefni: 

1) Gera reglulega viðhorfskannanir meðal leigjenda á viðhorfum sem snúa að 
húsnæði og þjónustu Félagsbústaða.  

2) Gera reglulega viðhorfskannanir meðal borgarbúa um þætti sem snúa að 
félagslegu leiguhúsnæði.  

3) Skipuleggja ráðstefnu eða fund um félagslegt húsnæði í samstarfi við 
velferðarsvið.  

4) Koma á jákvæðri fjölmiðlaumfjöllun um starfsemina og íbúa í félagslegu 
húsnæði með (utanaðkomandi) aðstoð.  

5) Skipuleggja samráð og samtal við leigjendasamtök eða önnur 
hagsmunasamtök leigjenda.  

Ábyrgð: Þjónustusvið 
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B. Markmið: Að stuðla að öruggu og farsælu samfélagi leigjenda og annarra þar 
sem nábýlisréttur er virtur.   
Verkefni: 

1) Að meta þörf, ávinning og kostnað af húsvörslu m.a. í félagslegum tilgangi og 
til að auka lífsgæði í 1-2 af húsum í fullri eigu Félagsbústaða.   

2) Að koma á fræðslu til leigjenda með myndböndum.  
3) Að bæta upplýsingamiðlun við undirritun leigusamnings, t.d. um rétt þeirra til 

að sitja húsfundi, merkingar póstkassa, um umhirðu lóðar, loftun, þrif o.fl.  
4) Að skipuleggja árlega húsfundi í öllum húsum Félagsbústaða. 
5) Að innleiða breytingar á sorphirðu samhliða á nýju verklagi borgarinnar og 

þjálfa leigjendur í að flokka   
6) Stuðla að því að við úthlutun íbúða sé horft til þess hvort líkur séu á að 

leigjendur geti átt farsælt líf og þörfum þeirra og umhverfisins mætt, með setu 
í úthlutunarteymi og góðum upplýsingum um íbúð (samfélag, myndir, 
fjarlægðir o.fl.).   

7) Skoða möguleika með velferðarsviði og lögfræðingum til að fylgja betur eftir 
áhættuleigjendum og rifta samningum ef vandræði koma upp.  

Ábyrgð: Þjónustusvið 

Eignir og viðhald 
1. Megináhersla: Tekið sé mið af sjálfbærnistefnu Félags-

bústaða og sjálfbærnimarkmiðum SÞ við nýbyggingar og 
viðhaldi eigna. 
A. Markmið: Að við hönnun nýbygginga og stærri viðhaldsverkefni séu 

sjálfbærnimarkið lögð til grundvallar.  
   Verkefni: 
1) Stuðla að vitundarvakningu og aukinni þekkingu starfsmanna og verktaka á 

sjálfbærni og hringrásarhagkerfi.   
2) Við hönnun nýrra bygginga séu sett markmið um minnkun kolefnisspors. 
3) Vinna með HMS að lækkun kolefnisspors í nýbyggingum og þróum á 

úthlutunarreglum stofnframlaga fyrir vistvænar byggingar.  
4) Skoða hagkvæmni umhverfisvænna bygginga; Hagasels og Háteigsvegar og bera 

saman við Rökkvatjörn 3. Aðrar vottanir eða aðferðir verða einnig skoðaðar til 
samanburðar. Niðurstöður liggi fyrir í árslok 2024.  

5) Leggja mat á kosti líftímakostnaðargreiningar og  lífsferilsgreininga við hönnun 
og byggingu nýbygginga. 

6) Kanna möguleika á sameiginlegum vettvangi byggingaraðila fyrir endurnýtingu 
efna við niðurrif.  

7) Setja á fót starfshóp með starfsmönnum Félagsbústaða, HMS og 
utanaðkomandi sérfræðingum til að skoða þá þætti sem raunhæft er að gera 
kröfur um í úthlutunarreglum stofnframlaga til að lækka kolefnisspor bygginga.  

Ábyrgð: Fasteignaþróun.  
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2. Megináhersla: Að viðhald eigna sé fyrirbyggjandi,  tryggi 
hagkvæmni í rekstri og auki velsæld. 

 

A. Markmið: Forgangsröðun stærri viðhaldsverkefna byggi á ástandsgreiningu 
eigna og renni stoðum undir fyrirbyggjandi viðhald og hagkvæmni í rekstri 
fasteigna.  

      Verkefni: 

1) Meta ástand á ytra byrði fjölbýlishúsa félagsins. Þegar hefur verið lokið við mat á 
20 húsum og áætlunin hér að neðan tekur mið af því og er flokkuð eftir mikilvægi; 
A, B og C.  

2) Norðurbrún 1. (Flokkur A). Ljúka við múrviðgerðir og málun á húsinu. Yfirfara 
þéttingar á milli glugga og steypu á þeim stöðum þar sem búið er að skipta um 
glugga. Viðgerðir á köldum stoðveggjum. Tímasetning: 2023. Áætlaður kostnaður 
skv. úttekt Eflu 30 m.kr. 

3) Barónsstígur 30 og Bergþórugata 41-45 (Flokkur A). Framkvæma þarf múr- 
og steypuviðgerðir og mála. Endurnýja þarf alla glugga og hurðar ásamt 
þakklæðningu. Tímasetning: 2023. Áætlaður kostnaður skv. úttekt Eflu 131 m.kr.  

4) Hverfisgata 83 (Bjarnaborg) (Flokkur A). Endurnýja alla klæðningu á húsinu, 
múr- og steypuviðgerðir á steyptum flötum, endurnýja allt þak hússins ásamt 
öllum gluggum. Áætlaður kostnaður: 241 m.kr. skv. úttekt Eflu. Frekari skoðun á 
kostnaði við viðhald innanhúss fer fram. Friðað hús. Meta þarf í framhaldi af því 
hvort farið verður í endurbætur. Ef farið verður í endurbætur hefjast þær um mitt 
næsta ár.  

5) Skeggjagata 1 (Flokkur A). Múrviðgerðir á svölum og anddyri ásamt 
hefðbundnum múrviðgerðum á útveggjum og húsið steinað.  Endurnýja glugga og 
hurðir, þakklæðningu, þakrennur og niðurfallsrör. Endurnýja þak yfir bílskúr og 
skipta um bílskúrshurð. Tímasetning: 2023. Kostnaður: 41 m.kr. 

6) Jórufell 2-12 (Flokkur A). Skv. úttekt Eflu þarf að fara í kostnaðarsamar (371 
m.kr.) múr og steypuviðgerðir á útveggjum og klæða hluta af þeim með áli, skipta 
út öllum gluggum fyrir ál/tré glugga, endurnýja þakklæðningu og yfirfara 
svalalokanir og lagfæra það sem þörf er á. Hverfisskipulag gerir ráð fyrir 
breytingum á Jórufellsreitnum. Óvíst hvenær þær fara í gang. Bíða með 
meiriháttar viðhald en nauðsynlegt að endurnýja þakið á árinu 2023. Áætlaður 
kostnaður: 55 m.kr.  

7) Þorláksgeisli 9 (Flokkur C). 2027 áætlaður kostnaður 15 m.kr.  
8) Yrsufell 5-15 (Flokkur B). Endurnýja klæðningu á fram- og bakhlið hússins. 

Mælt með að setja álklæðningu líkt og er á göflunum. Viðgerðir á svalagólfum til að 
tryggja réttan vatnshalla. Endurnýja alla glugga og hurðar á bakhlið hússins með 
ál/tré gluggum og einnig endurnýja glugga á framhlið samhliða endurnýjun á 
klæðningu. Yfirfara þak og skipta um þakrennur og niðurföll. Tímasetning: 2024. 
Kostnaður: 234,6 m.kr.  

9) Hraunbær 107 a-e (Flokkur B). Þvo álklæðningu á húsinu, gera við steypta fleti 
og meðhöndla yfirborsfleti. Endurnýja alla glugga. Yfirfara svalir á húsinu. Gera 
skjólveggi utan um sérafnotareiti hverrar íbúðar og helluleggja aðkomu að 
aðalinngangi hvers húss. Áætlaður kostnaður; 260 m.kr. Tímasetning: 2024.  

10) Langahlíð 3 (Flokkur B). Múrviðgerðir, háþrýstiþvottur og málun. Laga 
svalagólf. Mála glugga og hurðar og minniháttar viðgerðir á tréverki og laga 
þéttingar á milli glugga og steins. Endurnýja þakklæðningu, þakrennur og 
niðurföll og þakflöt yfir stigahúsi á norðurhlið. Mála tréverk á gróðurhúsi og skipta 
út gleri. Áætlaður kostnaður; Kostnaður: 83,5 m.kr. Tímasetning: 2024.  

11) Dalbraut 21-27 (Flokkur B). Múrviðgerðir á útveggjum og köldum veggjum, 
vatnsbretti eru illa farin, þvo og mála þarf allt húsið. Endurnýja glugga á 
óveðurshliðum og glugga á efstu hæði í húsi nr. 27, mála aðra glugga og almennar 
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viðgerðir á tréverki. Endurnýja þakklæðningar þar sem það er ekki búið ásamt 
þakrennum og niðurföllum. Samhliða þessu þarf að endurnýja þakpappa og hellur 
á flötum þökum. Kostnaður: 326 m.kr. Tímasetning: 2025.  

12) Meistaravellir 19-23 (Flokkur B). Klæða framhlið hússins með 
sléttplötuklæðningu líkt og aðrar hliðar hússins, gera þarf múrviðgerðir áður en 
það er gert. Yfirfara hurðir við kjallarainnganga. Endurnýja þakklæðningu, 
þaktúður, þakrennur og þakkant. Múrviðgerðir á köldum stoðveggjum og mála og 
setja frágangslista úr áli yfir lárétta fleti kaldra stoðveggja.  Áætlaður kostnaður 
skv. Eflu; 146 m.kr. Tímasetning; 2025.  

13) Skeggjagata 25 (Flokkur B). Múr- og steypuviðgerðir á svölum, hefðbundnar 
gluggaviðgerðir ásamt málun á þeim og endurnýjunar á þéttingu á milli glugga og 
steins. Endurnýja bárujárn, þakrennur og niðurföll. Endurnýja þakglugga, mála 
þak á bílskúr og gera við tröppur fyrir utan húsið.  Tímasetning: 2025. Kostnaður: 
31 m.kr.  

14) Unufell 44-46 (Flokkur B). Múr- og steypuviðgerðir á steyptum útveggjum og 
mála ásamt minniháttar viðgerðum og hreinsun á klæðningu. Yfirfara glugga sem 
eru úr plasti og skipta um glugga úr timbri. Endurnýja þakklæðningu, þakrennur 
og niðurföll. Yfirfara svalalokanir. Tímasetning: 2025. Áætlaður kostnaður: 90 
m.kr. 

15) Aðalland 8 (Flokkur C). Múr- og steypuviðgerðir, mála húsið, skipta um 
svalahurðar. Tímasetning: 2026. Áætlaður kostnaður: 34 mkr.  

16) Austurbrún 6 (Flokkur C). Þvo klæðningu hússins, yfirfara þéttingar á gluggum 
og opnanleg fög. Tímasetning; 2026. Áætlaður kostnaður 133 m.kr.  

17) Fannarfell 6-12 (Flokkur C). Þvo klæðningu hússins, yfirfara svalalokanir. 
Tímasetning; 2026. Áætlaður  kostnaður 38 m.kr.  

18) Gvendargeisli 21 (Flokkur C). Múrviðgerðir, mála og endurnýja þakdúk. 
Tímasetning; 2026. Áætlaður kostnaður; 86 m.kr.  

19) Meistaravellir 25-290 (Flokkur C). Klæða framhlið húsanna með álklæðningu, 
múrviðgerðir og mála steyptra flata. Tímasetning: 2026. Áætlaður kostnaður 86 
m.kr.  

20) Þórðarsveigur 1-5 (Flokkur C).  endurnýjun þaks, gluggaviðgerðir, þvo og 
yfirfara klæðningu hússins. Framkvæmd; 2027. Áætlaður kostnaður 160 m.kr.  

Áætlaður heildarkostnaður: 1,8 ma.kr.  
  Ábyrgð:  Eigna- og viðhaldssvið.  

 

B. Markmið: Árlega séu að lágmarki 10 íbúðir í búsetu teknar til ítarlegrar skoðunar 
og mats á viðhaldi.  

   Verkefni:  
1) Eiga samráð við langtímaleigjendur um skoðun og viðhaldsþörf.   
2) Yfirfara gaumgæfilega ástand íbúða þar sem kvartanir berast yfir raka og 

mögulegri myglu í húsnæðinu.  
3) Hafa sjálfbærnimarkmið að leiðarljósi við mat á útskiptum á gólfefnum, 

hurðum, innréttingum og tækjum. 
4) Koma á formlegri samskiptum vegna viðhalds og upplýsa leigjendur um 

niðurstöður.  
5) Mat á úttektum sem kunna að kalla á síðara viðhald sé fylgt eftir.  

 
C. Markmið:  Gæði standsetninga milli leigjendaskipta fylgi gæðastöðlum um 

endurbætur, viðhald og tímasetningar  
   Verkefni:  

1) Samræmd forskoðun íbúða fyrir standsetningu fari eftir ákveðnum gátlista til 
að tryggja að viðgerðirnar við standsetningu nái yfir allt sem þær þurfa að 
gera, rakamælingar, mat á gólfefnum, innréttingum o.fl. 
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2) Vinna við standsetningar fylgi samræmdum leiðbeiningum.  
3) Gæðaskoðun fari fram við lok standsetninga.  
4) Meta ávinning af uppbygging teymisvinnu meðal verktaka vegna 

standsetninga 
5) Leita leiða til þess að stytta þann tíma sem íbúð er án leigjanda og finna 

æskileg viðmið.  
Ábyrgð: Eigna- og viðhaldssvið 

 

3. Ásýnd húsa, lóða og sameigna sé aðlaðandi og stuðli að 
velsæld íbúa.  

A. Markmið: Lóðir fjölbýlishúsa séu snyrtilegar og vel hirtar 
      Verkefni:  

1) Í kjölfar nákvæmrar skráningar á lóðum; grænum svæðum, girðingum, 
bílastæðum, gangstéttum fer fram útboð á umhirðu og snjómokstri.  

2) Gera breytingar á skipulagi sorps við a.m.k. 30 stigaganga í fjölbýlishúsum 
Félagsbústaða á árinu 2023 loka ruslarennum, mála sorpgeymslur og gólf, - 
bæta lýsingu, merkja og setja upp upplýsingar um flokkun og koma fyrir öllum 
sorptunnum innanhúss þar sem því verður við komið, annars utanhúss á 
smekklegan hátt. Áætlaður kostnaður 24 m.kr.   

Ábyrgð: Eigna- og viðhaldssvið 
 

B. Markmið: Inngöngum  og sameignum sé vel við haldið og snyrtilegir.  
      Verkefni:  

1) Yfirfara og gera upp útidyrahurðir og umgjörð þeirra þar sem þess er þörf á 
árinu 2023. Áætlaður kostnaður: 7 m.kr 

2) Yfirfara merkingar, póstkassa og upplýsingatöflu. Ljúka á árinu 2023.  
3) Yfirfara ástand stigaganga, gera áætlanir um reglubundin þrif og frekara 

viðhald.  
4) Stigagangar í Fannarfelli, Unufelli, Írabakka og Bríetartúni málaðir, ljós 

yfirfarin og golf hreinsuð á árunum 2023 og 2024.  Áætlaður kostnaður fyrir 24 
stigaganga er 50 m.kr.  

Ábyrgð: Eigna- og viðhaldssvið.  
 

C. Markmið: Koma á aðgengi að rafhleðslu fyrir bíla og hjól  
      Verkefni:  

1) Móta stefnu fyrir innleiðingu hleðslukerfa fyrir farartæki við húsnæði 
Félagsbústaða. 

2) Vinna tillögur að aðstöðu fyrir hleðslu á rafskútum við þjónustuíbúðir í 
samráði við forstöðumenn og notendur. Fá hönnuði til að vinna þessar tillögur 
fyrir hvern stað fyrir sig.  

3) Vinna tillögur að fyrirkomulagi á uppsetningu og rekstri á rafhleðslustöðvum 
fyrir bíla við húsnæði Félagsbústaða.  

4) Vinna tillögur að tilhögun á aðstöðu fyrir hleðslu á rafhjólum í sameignum 
fjölbýlishúsa Félagsbústaða. 

Ábyrgð: Eigna- og viðhaldssvið 
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Fjármál, gæðastjórnun og mannauður 
 

1. Megináhersla: Rekstur Félagsbústaða sé sjálfbær og 
skilvirkur. 

 
A. Markmið: Að félagið fái bestu mögulegu lánakjör til fjárfestinga og 

endurfjármögnunar. 
  Verkefni:  

1) Fylgjast með og hafa góða yfirsýn yfir fjármagnskosti, meta þá og samræma 
lántöku- og útgjaldaþörf til fjárfestinga.   

2) Meta kosti endurfjármögnunar eldri lána.  
3) Tryggja gæði umsókna um stofnframlög og ferlis þeirra frá upphafi til 

útgreiðslu.  
Ábyrgð: Fjármálasvið  

 

B. Markmið: Hámarka nýtingu fjármagns. 

      Verkefni:  

1) Gera áreiðanlegar áætlanir um fjárflæði/sjóðstreymisáætlanir. 
2) Koma á mánaðarlegum rekstraruppgjörum.  
3) Vinna að því að fá breytt reglum RSK um endurgreiðslu á virðisaukaskatti 

vegna bygginga íbúðakjarna.  
4) Leita hagstæðustu leiða við innkaup. 
Ábyrgð: Fjármálasvið  

 

2. Megináhersla: Virkt innra eftirlit. 
 

A. Markmið: Virkt innra eftirlit sé til staðar á tekjum og kostnaði. 

      Verkefni:  

1) Skipulagt eftirlit með tekjum og reglubundin skýrslugjöf.  
2) Fylgjast með nýtingu íbúða.  
3) Innleiðing á sjálfvirkum bókunum. 
4) Skipulagt innra eftirlit með bókuðum reikningum.  
5) Endurskoðun þjónustusamninga; kortlagning og áætlanir.  
6) Ganga frá samningi um símaþjónustu 
7) Gera áætlun um endurnýjun tækja og búnaður. 
8) Endurskoða kostnaðarliði sem falla undir hússjóð og sameign fjölbýlishúsum 

Félagsbústaða. 
Ábyrgð: Fjármálasvið   

 

B. Markmið: Yfirfara eftirlit og reglur sem snúa að persónuvernd m.t.t. 
tölvunotkunar og tölvubúnaðar.  
Verkefni:  

1) MÁP „mat á áhrifum persónuverndar“ með persónuverndarfulltrúa félagsins.   
2) Koma eyðingu gagna í skýran farveg.  

Ábyrgð: Þjónustusvið. 

 
C. Markmið: Vinna að því að öryggi upplýsingakerfa sé tryggt 

                 Verkefni:  

1) Gera áætlun um öryggismat á kerfum og skipuleggja öryggisprófanir.  
2) Prófanir á öryggi tölvukerfisins.  
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3) Fræðsla til starfsmanna um áhættur og varnir gegn þeim.  
Ábyrgð: Fjármálasvið  

 

3. Megináhersla: Tækniþróun nýtt til að auka öryggi, 
úrvinnslu og gagnsæi fjármálalegra og annarra 
tölfræðilegra upplýsinga úr rekstri.  

 
A. Markmið: Að rauntímaupplýsingar um lykilþætti fjármála og tölfræði séu  

 aðgengilegar í gegnum viðskiptagreind „Power BI“.   

     Verkefni:  

1) Skilgreindar PowerBI upplýsingar verði aðgengilegar  á vefsíðu í byrjun árs 
2023.  

2) Vinna að því að tölulegar og fjármálalegar PowerBI upplýsingar til innri og 
ytri notkunar verði áreiðanlegar og aðgengilegar eigi síðar en á fyrsta 
ársfjórðungi 2022.  

3) Viðhalda og þróa PowerBI.  
Ábyrgð: Fjármálasvið  
 

 

4. Megináhersla: Innkaup byggi á rammasamningum, 
útboðum, þjónustusamningum og verðkönnunum. 

 
A. Markmið: Rammasamningar við verktaka í viðhaldi og standsetningum íbúða  

                  Verkefni:  

1) Fara á árinu 2023 í útboð á rammasamningum sem afmarkaðir verða eftir 
borgarhlutum vegna þjónustu smiða, rafvirkja og málara.   

2) Farmlengja rammasamningi vegna pípulagninga um ár.  
3) Fara á umhirðu lóða  
4) Leita tilboða í kaup á raftækjum og hreinlætistækjum.  

Ábyrgð: Eigna og viðhaldssvið 

 

5. Megináhersla: Verkefni séu vel undirbúin, kostnaður 
greindur og tilgangur og ábyrgð sé skýr. 

 

A. Markmið: Aðlaga og endurskoða samþykktir og stefnur 

                  Verkefni:  

1) Vinna að breytingum sem gera þarf vegna nýrrar eigandastefnu; endurskoðun 
samþykkta, samnings/samkomulags vegna ýmissa þátta í starfseminni.  

2) Endurskoðun á stefnum eftir því sem við á.  
3) Yfirfara sjálfbærnimarkmið félagsins og samræma við vegvísi HMS um 

vistvæna mannvirkjagerð.  
4) Ferlagreina og flétta sjálfbærnimarkmið inní verkefni félagsins.  

 

B. Markmið: Ná fyrir lok árs 2024 þroskastigi 3 í verkefnastjórnun 

                   Verkefni:   

1) Í kjölfar SVÓT greiningar tengdri verkefnastjórnun verði unnin sóknaráætlun. 
2) Móta áherslur í menntun starfsmanna vegna innleiðingar verkefnastjórnunar.  
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C. Markmið: Að til staðar sé áhættugreining á meginþáttum starfseminnar. 

                  Verkefni:   

1) Vinna að kortlagningu og áhættugreiningu meginverkferla; fjármálaferils, 
bygginga- og fasteignakaupa.  

2) Innleiða verklag sem þjóni  nýrri greiningu verkerlanna  „búsetu“ 
3) Skoða ráðningu á starfsmanni í gæða- eða verkefnastjórnun.  

 

6. Megináhersla: Hlúð er að mannauð,  sem er undirstaða 
árangurs í starfseminni, þannig að fólk dafni og hæfileikar 
þess fái sín notið.  

 

A. Marmið: Að boðið sé uppá fræðslu sem hjálpar fólki til þess að vera betra í 

störfum sínum.  

                       Verkefni:  

1) Sviðsstjórar greini með starfsfólki þörf fyrir aukna fræðslu og þekkingu. 
2) Öryggisráð skipuleggi námskeið sem snúa að öryggismálum.  
3) Veita tækifæri til starfsþróunar og þekkingaryfirfærslu.  
4) Skipuleggja endurmenntun eftir því sem kröfur um þekkingu og færni 

breytast.  
 

B. Markmið: Starfsánægja sé mikil og mæld reglulega.  

                       Verkefni:   

1) Árleg starfsmannasamtöl  
2) Reglubundnar starfsánægjukannanir. 
3) Nota niðurstöður kannana og starfsmannaviðtala til að bæta það sem 

betur má fara.  
4) Endurskoða hlutverk og verkefni reglulega.  
5) Stuðla að virku samfélagi starfsmanna.  
6) Viðhalda jafnlaunastaðfestingu. 

 


