Umræða um Málefnasamning meirihluta bæjarstjórnar 2018-2022 í
bæjarstjórn 26.06 2018
Spurningar frá minnihluta - fylgiskjal með bókun.
Fræðslumál í forgrunni
Hvaða fjölbreyttu leiðir eru hugsaðar til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og
leikskóla?
Hvaða aðferðum verður beitt til að þrýsta á ríkið svo fæðingaorlof verði lengt í
12 mánuði?
Til hvaða aðgerða ætlar meirihlutinn að grípa til að bæta starfsumhverfi og líðan
nemenda og starfsfólks í leik- og grunnskólum?
Hver er mælikvarðinn á framúrskarandi menntastofnanir sem aðrir eiga að horfa
til?
Hvernig verða skólastjórnendum gefin aukin tækifæri til faglegrar forystu?
Hvað hindrar skólastjóra í dag í að sinna faglegri forystu?
Hvað er átt við með að vilja tryggja fjárveitingu til grunnskóla til lengri tíma í
senn? Til hversu langs tíma er horft og hvað verður lagt til grundvallar?
Hvernig á að stytta tíma frá ósk til aðgerða og til hvaða aðgerða er vísað í þessu
sambandi?
Hvernig verða starfshættir nútímavæddir enn frekar?
Frístundabær í femstu röð
Hvenær á að hækka frístundstyrkinn í 50.000 kr.?
Stendur til að hækka frístundastyrkinn enn frekar og þá hve mikið?
Hver er pólitíska sýnin á forgangsröðun framkvæmda í íþróttamálunum.
Verður uppbygging á KA svæðinu fremst í röðinni?
Hvar verður 50m yfirbyggð keppnislaug í forgangsröðinni?
Hvernig tilraunaverkefni stendur til að fara í um samfelldan vinnudag yngri
grunnskólabarna í samstarfi við frístund með tengingu við íþrótta- og
tómstundastarf?

Öflugt atvinnulíf
Hvað skilgreinir sveitarfélag sem ákjósanlegan valkost fyrir fyrirtæki og
fjölskyldur?
Hvað er ætlunin að gera til að uppbygging Akureyrarflugvallar verði að veruleika
og að beinu millilandaflugi verði komið á?
Hvers konar þrýstingi er ætlunin að beita stjórnvöld til að tryggja
raforkuflutninga inn á Eyjafjarðarsvæðið?
Þjónusta við aldraða
Hvað felst í því að auka sveigjanleika í þjónustu við eldri borgara?
Hvernig á að tryggja rekstur Öldrunarheimilanna?
Hvernig er ætlunin að mæta aukinni þörf fyrir þjónustu við aldraða næstu fjögur
árin?
Húsnæði
Með hvaða aðgerðum verður stuðlað að fjölbreyttu framboði íbúðarhúsnæðis á
almennum markaði og félagslegu leiguhúsnæði?
Hver er áætluð þörf fyrir félagslegt leiguhúsnæði og um hve margar íbúðir
verður fjölgað næstu fjögur árin?
Hvað er átt við með fjölbreyttum búsetuúrræði fyrir fatlaða og hvernig verða þau
tryggð?
Fatlað fólk
Á hvaða hátt á að efla skammtíma- og skólavistun fyrir börn með fötlun allt árið?
Hvað á að bæta í ferliþjónustunni?
Hvernig verður stuðlað að fjölbreyttum leiðum í atvinnumálum?
Forvarnir
Hvað á að gera til að efla forvarnir og fræðslu?
Hvaða forvarnir og fræðslu á að efla?
Hvaða leiðir á að fara til að bæta líðan barna og ungmenna?

Hvaða stoðþjónusta á að vera aðgengileg innan veggja leik- og grunnskóla?
Hvernig á að sinna skilvirkri meðferð og þjónustu vegna fíknivanda, ofbeldis og
geðsjúkdóma?
Kraftmikið menningarlíf
Hvað á að efla í menningarlífinu?
Hve mikið á að hækka framlag í menningarsjóð til úthlutunar til listamanna?
Hvernig eiga menningarstofnanir að vera virkari þátttakendur í starfi frístunda?
Hvað á að fjölga skapandi sumarstörfum mikið?
Verður gert ráð fyrir í fjárhagsramma Akureyrarstofu þeim hækkunum sem
breytingar á Listasafninu munu hafa í för með sér í leigu eða stendur til að
málaflokkurinn hagræði fyrir þessum hækkunum?
Leiðandi í umhverfismálum
Hver er skilgreining á sjálfbærri þróun sem stuðst verður við og hverjar eru
helstu aðgerðir sem þarf að grípa til að þróast í átt til sjálfbærni?
Hvernig á að efla vistvæna samgöngumáta?
Til hvaða markvissu aðgerða verður gripið til að draga úr svifryksmengun?
Hver er sýnin á þróun sorphirðukerfis bæjarins?
Hvernig verður leiðarkerfi Strætó þróað? Hver er tilgangurinn?
Lifandi skipulag
Hvernig er ætlunin að skipulag bæjarins marki framtíðarsýn umfram
nýsamþykkt Aðalskipulag 2018 - 2030?
Hverjar eru skilgreiningar um vistvænan miðbæ?
Hvað felst í hugtakinu fjárhagsleg skynsemi þegar kemur að uppbyggingu í
miðbænum?
Hvað felst í því að þétta byggð í bland við græn svæði í sátt við íbúana?

Hvaða aðferðum verður beitt við eflingu íbúalýðræðis og eflingu þátttöku íbúa
við mótun og gerð skipulags?
Ábyrg fjármál, stjórnu og rekstur
Til hvaða aðgerða þarf að grípa svo stjórnsýsla Akureyrarbæjar verð faglegri og
gegnsærri?
Hvernig eru vandaðar og raunhæfar kostnaðaráætlanir skilgreindar? Hefur
eitthvað skort upp á að kostnaðaráæltanir hafi verið vandaðar og raunhæfar
hingað til?
Hvernig verður barist fyrir réttlátari kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga?
Hvaða þætti rafrænnar þjónustu er stefnt á að bæta?
Hvað einkennir jákvætt viðmót og lausnamiðaða þjónustu hjá Akureyrarbæ? Eru
einhver sérstök verkefni sem lögð verður áhersla á hvað þetta varðar?

