List og menning í
Reykjavík 2030
Aðgerðaáætlun menningarstefnu
2021–2023

Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa
að menningu og listum
1. Reykjavíkurborg gerir öllum íbúum kleift að njóta lista og menningar á öllum æviskeiðum

Aðgerð 1.1
Kynningarmál MOF
Miðlægt kynningarátak
MOF unnið með
viðeigandi skrifstofum
borgarinnar. Sviðstjóri
leggur fram kynningaráætlun vor 2022.

Aðgerð 1.2
Ábyrgð
Forstöðumaður
markaðsmála MOF
Kostnaður
50 m. í starfsmannakostnað, innan ramma
50 m. í verkefnafé, ekki
fjármagnað.
Tímaáætlun
Áætlun tilbúin vor 2022

Menningarkort
ungmenna
Stofna menningarkort
fyrir 18-25 ára,
sambærilegt við
menningarkort
fyrir eldri borgara,
greitt einu sinni
lágmarksgjald og
gjaldfrjáls endurnýjun.

Aðgerð 1.3
Ábyrgð
Forstöðumaður
markaðsmála MOF
Kostnaður
1 m. ekki fjármagnað
Tímaáætlun
2022-2023

Stafrænt
menningarkort
Menningarkortið gert
stafrænt.

Ábyrgð
Forstöðumaður
markaðsmála MOF
Kostnaður
Innan ramma
stafrænnar vegferðar.
Tímaáætlun
2021-2023

Mælikvarðar aðgerða undir markmiði 1
• Skorkort MOF er nýtt við mælingar á aðgerðum um kynningarmál, ungmenni, barnarými og skólaheimsóknir.
• Þjónustukönnun Reykjavíkur er nýtt við mælingar á aðgerðum um menningarkort og fjölda heimsókna og ánægju með menningarstofnanir og
viðburði borgarinnar út frá aldri, menntun, tekjum og móðurmáli.

Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa
að menningu og listum
1. Reykjavíkurborg gerir öllum íbúum kleift að njóta lista og menningar á öllum æviskeiðum

Aðgerð 1.4
App fyrir menningu og
listir
Greining á umfangi og
kostnaði á einu appi
fyrir alla menningu og
listir í Reykjavík. Sem
gagnast öllum söfnum,
Bókmenntaborg,
Tónlistarborg
og er með öllum
viðburðum og
öðrum áhugaverðum
upplýsingum sem
tengjast menningu
og listum í
Reykjavíkurborg.

Aðgerð 1.5
Ábyrgð
Stafrænn leiðtogi
og forstöðumaður
markaðsmála MOF
Kostnaður
Greining: Innan ramma
MOF. Framkvæmd:
Skoðað í samhengi við
stafræna vegferð
Tímaáætlun
2023

Ungmenni á
menningarstofnunum
Skoða þátttöku
og hversu vel er
komið til móts við
ungmenni (13-18 ára) í
menningarstofnunum
borgarinnar.
Kortleggja hvað er til,
gera þarfagreiningu
og aðgerðaáætlun.
Skoða út frá mögulegu
auknu samstarfi við
framhaldsskóla.

Aðgerð 1.6
Ábyrgð
Verkefnastjóri
barnamenningar
og forstöðumenn
stofnana
Kostnaður
Greining: Innan
ramma. Aðgerðir
fjárhagsgreinar í næstu
aðgerðaáætlun

Barnarými í
menningarstofnunum

Ábyrgð
Sviðsstjóri

Gera skal ráð fyrir
barnarýmum og unnið
að úrbótum í þeim
efnum þegar verið er
að endurhanna eða
byggja nýtt húsnæði
fyrir menningu og listir.

Kostnaður
Innan fjárhagsramma
bygginga
Tímaáætlun
Allt tímabil áætlunar

Tímaáætlun
2022

Mælikvarðar aðgerða undir markmiði 1
• Skorkort MOF er nýtt við mælingar á aðgerðum um kynningarmál, ungmenni, barnarými og skólaheimsóknir.
• Þjónustukönnun Reykjavíkur er nýtt við mælingar á aðgerðum um menningarkort og fjölda heimsókna og ánægju með menningarstofnanir og
viðburði borgarinnar út frá aldri, menntun, tekjum og móðurmáli.

Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa
að menningu og listum
1. Reykjavíkurborg gerir öllum íbúum kleift að njóta lista og menningar á öllum æviskeiðum

Aðgerð 1.7
Barnamenningarhús
Gerð þarfa- og
fjármagnsgreining
á stofnun
Barnamenningarhúss.

Aðgerð 1.8
Ábyrgð
Sviðsstjóri

Listræn
Barnamenningarhátíð

Kostnaður
Greining: Innan ramma.
Aðgerðir fjárhagsgreindar í næstu
aðgerðaáætlun

Efla listrænt vægi
Barnamenningarhátíðar
með viðbótar
fjárheimild, öflug listræn
stjórnun og framleiðsla
á listviðburðum. Áfram
lögð áhersla á þátttöku
fjölbreytts hóps
barna óháð uppruna,
efnahags og búsetu í
borginni, með það að
markmiði að ná sem
best til fjölskyldna
sem upplifa sig fyrir
utan menningarlíf
borgarinnar.

Tímaáætlun
2022-2023

Aðgerð 1.9
Ábyrgð
Verkefnastjóri
barnamenningar
Kostnaður
4,5 m. ekki fjármagnað
Tímaáætlun
2022-2023

Skólaheimsóknir á
söfn og sýningar
Endurskoða barnastarf
safna út frá hvaða
árgöngum og skólum
er boðið sýningar,
sníða prógramm þvert
á stofnanir í samræmi
við aðalnámskrá sem
kemur til móts við alla
árganga í nærumhverfi
barna óháð aðgengi
eða fjarlægð frá
stofnunum.

Ábyrgð
Verkefnastjóri
barnamenningar
og forstöðumenn
stofnana
Kostnaður
Innan ramma
Tímaáætlun
2022

Mælikvarðar aðgerða undir markmiði 1
• Skorkort MOF er nýtt við mælingar á aðgerðum um kynningarmál, ungmenni, barnarými og skólaheimsóknir.
• Þjónustukönnun Reykjavíkur er nýtt við mælingar á aðgerðum um menningarkort og fjölda heimsókna og ánægju með menningarstofnanir og
viðburði borgarinnar út frá aldri, menntun, tekjum og móðurmáli.

Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa
að menningu og listum
1. Reykjavíkurborg gerir öllum íbúum kleift að njóta lista og menningar á öllum æviskeiðum

Aðgerð 1.10

Aðgerð 1.11

Aðgerð 1.12

Frístundakortið fyrir
listnám

Ábyrgð
MÍT

Varðveisluhúsnæði
menningarverðmæta

Ábyrgð
MÍT

Menning og listir í
borgarvefsjá

Frístundakortið er
lykilatriði í að jafna
aðstöðu barna að
listnámi óháð efnahag.
Menningar, íþrótta- og
tómstundaráð skal
taka tillit til listnáms
í sérverkefnum sem
snúa að frístundakorti.

Kostnaður
Innan ramma

Geymsluhúsnæði fyrir
Listasafn Reykjavíkur
og Borgarsögusafn reist
og varðveislumálum
safnkosts komið í
gott horf til framtíðar.
Þarfagreining gerir
ráð fyrir 2000m2
sameiginlegri geymslu
BSS og LR.

Kostnaður
Þarf að fjárhagsgreina

Stofna til samtals
við ábyrgðaraðila
borgarvefsjár um
útvíkkun á hlutverki
hennar svo hún þjóni
íbúum sem upplýsingatól
um menningu og listir í
borgarlandinu. Greining
á umfangi og kostnaði
sett fram. Dæmi um
upplýsingar sem gætu
átt heima í borgarvefsjá
eru ljóðakort,
útvarpsþættir um hverfi
í samstarfi við RÚV,
útilistaverk o.fl.

Tímaáætlun
Allt tímabil áætlunar

Tímaáætlun
Fjárhagsgreining og
áætlun unnin 20222023

Ábyrgð
Stafrænn leiðtogi
MOF
Kostnaður
Greining: Innan
ramma MOF.
Framkvæmd: Skoðað
í samhengi við
stafræna vegferð
Tímaáætlun
2022-2023

Mælikvarðar aðgerða undir markmiði 1
• Skorkort MOF er nýtt við mælingar á aðgerðum um kynningarmál, ungmenni, barnarými og skólaheimsóknir.
• Þjónustukönnun Reykjavíkur er nýtt við mælingar á aðgerðum um menningarkort og fjölda heimsókna og ánægju með menningarstofnanir og
viðburði borgarinnar út frá aldri, menntun, tekjum og móðurmáli.

Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa
að menningu og listum
2. Fjölbreyttar menningarstofnanir borgarinnar gegna lykilhlutverki í framkvæmd menningarstefnunnar

Aðgerð 2.1
Stefna
Borgarbókasafns
Stefnu safnsins
viðhaldið og hún
uppfærð.

Aðgerð 2.2
Ábyrgð
Forstöðumaður
Borgarbókasafns
Kostnaður
Innan ramma BBS
Tímaáætlun
Allt tímabil áætlunar

Endurgerð Grófarhúss
Grófarhús endurgert við
Tryggvagötu og tengt
viðbyggingu þannig
að Grófarhúsið verði
lifandi menningarog samfélagshús
í miðborginni með
fjölbreyttu barnastarfi og
fróðleiksheimi fyrir gesti
á öllum aldri.

Aðgerð 2.3
Ábyrgð
Innan græna plansins

Stefna
Bókmenntaborgar

Kostnaður
4,5 ma. í
fjárfestingaráætlun

Endurskoða drög að
stefnu Bókmenntaborgar
frá 2019 og leggja fyrir
MÍT. Aðgerðaáætlun
með kostnaðarmati,
tímasetningum,
mælikvörðum
um árangur og
ábyrgðaraðilum unnin
upp úr stefnunni og lögð
fyrir MÍT.

Tímaáætlun
2021-2026

Mælikvarðar aðgerða undir markmiði 2
• Framkvæmdir við endurgerð Grófarhúss hefjast á tímabilinu.
• Skipulag og hugmyndavinna við endurgerð Hafnarhúss klárað á tímabilinu.
• Allar menningarstofnanir skilgreina mælikvarða í sínum stefnum og nýta þar m.a. skorkort MOF og þjónustukönnun Reykjavíkur.

Ábyrgð
Teymi
Bókmenntaborgar
Kostnaður
Innan ramma
Tímaáætlun
2022

Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa
að menningu og listum
2. Fjölbreyttar menningarstofnanir borgarinnar gegna lykilhlutverki í framkvæmd menningarstefnunnar

Aðgerð 2.4
Stefna
Borgarsögusafns
Gerð stefna fyrir
Borgarsögusafn
og aðgerðaáætlun
með kostnaðarmati,
tímasetningum,
mælikvörðum
um árangur og
ábyrgðaraðilum unnin
upp úr stefnunni og
lögð fyrir MÍT.

Aðgerð 2.5
Ábyrgð
Forstöðumaður
Borgarsögusafns

Stefna fyrir Viðey
Stefna fyrir Viðey
endurskoðuð.

Aðgerð 2.6
Ábyrgð
Forstöðumaður
Borgarsögusafns

Kostnaður
Innan ramma BSS

Kostnaður
Innan ramma BSS

Tímaáætlun
2021-2022

Tímaáætlun
2021-2022

Ný sýning í
Aðalstræti 10
Ný sýning opnuð
í Aðalstræti 10
sem grunnsýning
Borgarsögusafns tengd
við Landnámssýningu.

Mælikvarðar aðgerða undir markmiði 2
• Framkvæmdir við endurgerð Grófarhúss hefjast á tímabilinu.
• Skipulag og hugmyndavinna við endurgerð Hafnarhúss klárað á tímabilinu.
• Allar menningarstofnanir skilgreina mælikvarða í sínum stefnum og nýta þar m.a. skorkort MOF og þjónustukönnun Reykjavíkur.

Ábyrgð
Forstöðumaður
Borgarsögusafns
Kostnaður
Innan
fjárfestingaráætlunar
Tímaáætlun
2022

Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa
að menningu og listum
2. Fjölbreyttar menningarstofnanir borgarinnar gegna lykilhlutverki í framkvæmd menningarstefnunnar

Aðgerð 2.7

Aðgerð 2.8

Stefna Listasafns
Reykjavíkur

Ábyrgð
Forstöðumaður LR

Stefnu safnsins
viðhaldið og uppfærð.

Kostnaður
Innan ramma LR
Tímaáætlun
Allt tímabil áætlunar

Endurgerð Hafnarhúss
Hafnarhús endurnýjað
með stærri og
bættri aðstöðu fyrir
Listasafn Reykjavíkur,
nýrri aðstöðu fyrir
Ljósmyndasafn
Reykjavíkur og aðstöðu
fyrir nýtt safn Nínu
Tryggvadóttur.

Aðgerð 2.9
Ábyrgð
Innan græna plansins
Kostnaður
3,3 ma. í
fjárfestingaráætlun
Tímaáætlun
2021-2025

Stefna Tónlistarborgar
Unnin stefna fyrir
Tónlistarborgina
Reykjavík og hún lögð
fyrir MÍT. Aðgerðaáætlun
með kostnaðarmati,
tímasetningum,
mælikvörðum
um árangur og
ábyrgðaraðilum unnin
upp úr stefnunni og lögð
fyrir MÍT.

Mælikvarðar aðgerða undir markmiði 2
• Framkvæmdir við endurgerð Grófarhúss hefjast á tímabilinu.
• Skipulag og hugmyndavinna við endurgerð Hafnarhúss klárað á tímabilinu.
• Allar menningarstofnanir skilgreina mælikvarða í sínum stefnum og nýta þar m.a. skorkort MOF og þjónustukönnun Reykjavíkur.

Ábyrgð
Teymi Tónlistarborgar
Kostnaður
Innan ramma
Tímaáætlun
2022

Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa
að menningu og listum
3. Menningarlíf Reykjavíkur endurspeglar fjölbreytileika mannlífsins

Aðgerð 3.1
Fjölbreytileiki í
kynningarmálum
Tryggja að
fjölbreytileiki sé
sýnilegur í öllu
kynningarefni
menningarstofnana
og annarra verkefna
menningar- og
ferðamálasviðs.

Aðgerð 3.2
Ábyrgð
Forstöðumaður
markaðsmála MOF
og forstöðumenn
stofnana.
Kostnaður
Innan ramma
Tímaáætlun
Innleitt 2022

Fjölbreytileiki í
ráðningum og
starfshópum
Horft er til þess
að fjölbreytileiki
endurspeglist í
ráðningum og skipun
í starfshópa sem eru í
umsjá menningar- og
ferðamálasviðs.

Aðgerð 3.3
Ábyrgð
Mannauðsstjóri MOF
Kostnaður
Innan ramma
Tímaáætlun
Innleitt 2022

Regnbogavottun
Allar
menningarstofnanir
Reykjavíkur
klára innleiðingu
regnbogavottunar.

Mælikvarðar aðgerða undir markmiði 3
• Skorkort MOF nýtt við mælingar á aðgerðum um fjölda fjölmenningartengdra verkefna og viðburða.
• Við endurskoðun á skorkorti MOF er skoðað hvort og hvernig megi mæla fjölbreytileika í kynningarmálum, ráðningum og sýnileika
jaðarsettra hópa í dagskrá menningarstofnana og viðburða.
• Fjölbreytileiki í þátttöku viðburða og heimsókna á menningarstofnanir skoðaður út frá mælingum í þjónustukönnun.

Ábyrgð
Mannauðsstjóri MOF
Kostnaður
Innan ramma
Tímaáætlun
2022-2024

Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa
að menningu og listum
3. Menningarlíf Reykjavíkur endurspeglar fjölbreytileika mannlífsins

Aðgerð 3.4
Bæta stöðu fatlaðs
listafólks
Gera úttekt og
aðgerðaáætlun
í samvinnu við
mannréttindaskrifstofu
á stöðu fatlaðs
listafólks. Listnám,
sýningartækifæri og
að byggja upp feril í
listum.

Aðgerð 3.5
Ábyrgð
Innleiðingarstjóri
menningarstefnu
í samvinnu við
mannréttindaskrifstofu
Kostnaður
Vinna innan
ramma MOF og
mannréttindaskrifstofu
Tímaáætlun
2022-2023

List án landamæra
Stutt við
rekstargrundvöll
Listar án landamæra.
Stofnað til samtals
við velferðarsvið,
mannréttindaskrifstofu,
Öryrkjabandalagið og
aðra hagsmunaaðila
um sameiginlegt fast
framlag til hátíðarinnar.

Aðgerð 3.6
Ábyrgð
Innleiðingarstjóri
menningarstefnu
í samvinnu við
mannréttindaskrifstofu

Jaðarsettir
og viðkvæmir
hópar í dagskrá
menningarstofnana
og viðburða

Ábyrgð
Innleiðingarstjóri
menningarstefnu
í samvinnu við
forstöðumenn

Kostnaður
Vinna innan
ramma MOF og
Mannréttindaskrifstofu

Gerð úttekt á rými og
sýnileika jaðarsettra
og viðkvæmra
hópa í dagskrá
menningarstofnana og
viðburða Reykjavíkur.
Skoðað hvort og hvernig
þurfi að bregðast við.

Kostnaður
Vinna innan ramma
stofnana

Tímaáætlun
2021-2022

Mælikvarðar aðgerða undir markmiði 3
• Skorkort MOF nýtt við mælingar á aðgerðum um fjölda fjölmenningartengdra verkefna og viðburða.
• Við endurskoðun á skorkorti MOF er skoðað hvort og hvernig megi mæla fjölbreytileika í kynningarmálum, ráðningum og sýnileika
jaðarsettra hópa í dagskrá menningarstofnana og viðburða.
• Fjölbreytileiki í þátttöku viðburða og heimsókna á menningarstofnanir skoðaður út frá mælingum í þjónustukönnun.

Tímaáætlun
2022-2024

Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa
að menningu og listum
4. Menning og listir í Reykjavíkurborg eru inngildandi og aðgengilegar öllum

Aðgerð 4.1
Tökum höndum saman
Átak í aðgengismálum
í sem víðustum
skilningi í Listasafni
Reykjavíkur og
Borgarsögusafni.
Verkefnateymi á
vegum safnanna
kemur á samstarfi
við fjölbreytta hópa
og samtök með
það fyrir augum að
fækka hindrunum s.s.
menningarlegum,
efnahagslegum,
tungumálalegum,
andlegum og
líkamlegum.

Aðgerð 4.2
Ábyrgð
Forstöðumenn LR og
BSS
Kostnaður
Styrkt af Öndvegissjóði
safnasjóðs og unnið
innan ramma safnanna
Tímaáætlun
2020-2022

Aðgerð 4.3

Samtalsgátt og
þátttökuverkefni

Ábyrgð
Forstöðumaður BBS

Borgaratorg í
Borgarbókasafni

Ábyrgð
Forstöðumaður BBS

Samtalsgátt og
þátttökumiðuð verkefni
á Borgarbókasafni
(nánari aðgerðir í stefnu
BBS).

Kostnaður
Innan ramma BBS

Auka aðgengi íbúa að
upplýsingum í sínu
nánasta umhverfi, stytta
leiðir og bjóða upp á
aðstoð við að nálgast
þjónustu borgarinnar
(nánari aðgerðir í stefnu
BBS).

Kostnaður
Innan ramma BBS

Tímaáætlun
Hófst 2021

Tímaáætlun
Hófst 2021

Mælikvarðar aðgerða undir markmiði 4
• Skorkort MOF nýtt við mælingar á fjölda samráðsfunda og aðgerða sem hvetja til þátttöku almennings í þróun, stefnumótun og ákvarðanatöku.
• Horft til þróunar á umsóknarkerfi svo unnt verði að skoða greinandi gögn um styrkþega. Haldið utan um dreifingu milli listgreina, kynja og jaðarhópa.
• Haldið utan um fjölda fræðsluviðburða skrifstofu MOF sem tengjast styrkjum og menningarstefnu.

Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa
að menningu og listum
4. Menning og listir í Reykjavíkurborg eru inngildandi og aðgengilegar öllum

Aðgerð 4.4
Fræðsla til sjálfstæðu
senunnar um aðgengi,
inngildingu, sjálfbærni
og menningarstefnu
Fræðsla til skapandi
framleiðanda og
sjálfstætt starfandi
listafólks sem
fær stuðning frá
Reykjavíkurborg
um markmið
menningarstefnunnar,
innleiðingu gátlista
mannréttindastefnu og
sjálfbærnimarkmiða.

Aðgerð 4.5
Ábyrgð
Skrifstofustjóri
menningarmála
Kostnaður
Vinna innan ramma
MOF
Tímaáætlun
Innleitt 2022

Fræðsla og stuðningur
um menningarstyrki
Veittur er stuðningur
og fræðsla um hvernig
hægt er að sækja um
styrki til borgarinnar.
Sérstaklega er horft til
að styðja við þá sem
tilheyra viðkvæmum
og jaðarsettum hópum
sem þurfa stuðning t.d.
vegna reynsluleysis,
tungumáls eða
þroskaskerðingar.

Aðgerð 4.6
Ábyrgð
Skrifstofustjóri
menningarmála

Endurskoðun
á styrkjum til
menningarmála

Ábyrgð
Skrifstofustjóri
menningarmála

Kostnaður
Vinna innan ramma
MOF

Styrkir til
menningarmála
endurskoðaðir út
frá athugasemdum
úr samráði um
menningarstefnu.

Kostnaður
Endurskoðun
innan ramma.
Mögulegar aðgerðir
fjárhagsgreindar og
lagðar fram síðar.

Tímaáætlun
Innleitt 2022

Tímaáætlun
2022-2023
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• Skorkort MOF nýtt við mælingar á fjölda samráðsfunda og aðgerða sem hvetja til þátttöku almennings í þróun, stefnumótun og ákvarðanatöku.
• Horft til þróunar á umsóknarkerfi svo unnt verði að skoða greinandi gögn um styrkþega. Haldið utan um dreifingu milli listgreina, kynja og jaðarhópa.
• Haldið utan um fjölda fræðsluviðburða skrifstofu MOF sem tengjast styrkjum og menningarstefnu.

Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa
að menningu og listum
4. Menning og listir í Reykjavíkurborg eru inngildandi og aðgengilegar öllum

Aðgerð 4.7
Umbætur á
umsóknarkerfi styrkja
A. Gera þarfagreiningu
og umbætur á
umsóknarvef og
upplýsingum um
styrki á vef. Skoða
út frá markmiðum
menningarstefnu,
aðgengi ólíkra
hópa, nothæfi og
gagnasöfnun.
B. Safna greinandi
gögnum um styrkþega,
athuga hver er
útundan og vinna
aðgerðaáætlun til að ná
betur til þeirra hópa.

Aðgerð 4.8
Ábyrgð
Innleiðingarstjóri
menningarstefnu
í samvinnu við
stafrænan leiðtoga
Kostnaður
Vinna innan ramma
MOF og ÞON
Tímaáætlun
2021-2023

Gátlisti og
leiðbeiningar um
aðgengi og inngildingu
á viðburðum
Klára gátlista vegna
skipulagningu
viðburða út frá
mannréttindastefnu
Reykjavíkurborgar sem
stofnanir, viðburðir
og borgarhátíðir nýta.
Aðgengilegt öllum og
sent á þau sem fá styrk
frá borginni.

Ábyrgð
Skrifstofustjóri
menningarmála
í samvinnu við
mannréttindaskrifstofu
Kostnaður
Vinna inna
ramma MOF og
mannréttindaskrifstofu
Tímaáætlun
2021-2022
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• Skorkort MOF nýtt við mælingar á fjölda samráðsfunda og aðgerða sem hvetja til þátttöku almennings í þróun, stefnumótun og ákvarðanatöku.
• Horft til þróunar á umsóknarkerfi svo unnt verði að skoða greinandi gögn um styrkþega. Haldið utan um dreifingu milli listgreina, kynja og jaðarhópa.
• Haldið utan um fjölda fræðsluviðburða skrifstofu MOF sem tengjast styrkjum og menningarstefnu.

Reykjavík — borg sem listafólki þykir gott að
búa og starfa í
5. Listin er frjáls og auðgar líf okkar

Aðgerð 5.1

Aðgerð 5.2

Tjáningarfrelsi
listafólks

Ábyrgð
MÍT og sviðsstjóri

Borgin leggur áfram
áherslu á að þrengja
ekki að tjáningarfrelsi
listafólks.

Kostnaður
Innan ramma MOF
Tímaáætlun
Allt tímabil áætlunar

Fagálit við val á list
Kjörnir fulltrúar leita
ávallt eftir fagáliti við val
á list í þeim verkefnum
og stofnunum sem
borgin styrkir eða rekur.
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• Aðgerðir ekki mældar. Aðgerðir framkvæmdar eftir þörfum og þegar við á.

Ábyrgð
MÍT og sviðsstjóri
Kostnaður
Innan ramma MOF
Tímaáætlun
Allt tímabil áætlunar

Reykjavík — borg sem listafólki þykir gott að
búa og starfa í
6. Listir eru mikilvæg atvinnugrein í Reykjavíkurborg

Aðgerð 6.1
Sanngjörn laun
listafólks
Menningarstofnanir
borgarinnar borga
listafólki sanngjörn laun.

Aðgerð 6.2
Ábyrgð
Forstöðumenn
stofnana
Kostnaður
Innan ramma MOF
Tímaáætlun
Skoðað árlega

Aðgerð 6.3 A

Samstarf við
rannsóknarstofnanir

Ábyrgð
Sviðsstjóri

Hús í biðstöðu
A-hluti

Byggðar skýrari brýr við
rannsóknarstofnanir og
háskóla til stuðnings
rannsóknum á
menningu og listum
í Reykjavík. Stofnað
til samtals við
rannsóknarmiðstöðvar
og háskóla sem sinna
málefnum menninga og
lista.

Kostnaður
Innan ramma

Komið verði á fót
tímabundnum
verkefnarýmum
fyrir listræn verkefni
til úthlutunar á
sanngjörnu verði í
húsnæði Reykjavíkur
sem eru í biðstöðu.
Skoða fordæmi í
Gufunesi, Skerjafirði og
Bryggjuhverfi og setja
upp kerfi sem auðveldar
ferlið.

Tímaáætlun
2022-2024

Ábyrgð
Skrifstofustjóri
menningarmála
Kostnaður
Innan ramma, ekki
gert ráð fyrir sérstakri
uppbyggingu eða
styrkjum
Tímaáætlun
2022-2024
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• Við endurskoðun á skorkorti MOF er skoðað hvernig best sé að mæla aðgerðir um sanngjörn laun til listafólks og fjölda funda og samstarfsverkefna
við rannsóknarstofnanir.
• Fjöldi úthlutaðra rýma á vegum Húss í biðstöðu árlega talin.

Reykjavík — borg sem listafólki þykir gott að
búa og starfa í
6. Listir eru mikilvæg atvinnugrein í Reykjavíkurborg

Aðgerð 6.3 B
Hús í biðstöðu
B-hluti
MOF stendur
fyrir samtali við
fasteignafélög
um nýtingu ónýtts
húsnæðis í og við
miðborgina fyrir
tímabundna list- og
menningarstarfsemi.
Sett upp kerfi
sem er auðvelt og
aðlaðandi fyrir bæði
húsnæðiseigendur og
listafólk.

Aðgerð 6.4
Ábyrgð
Skrifstofustjóri
menningarmála
Kostnaður
Innan ramma, ekki
gert ráð fyrir sérstakri
uppbyggingu eða
styrkjum
Tímaáætlun
2022-2024

Viðburða- og
vinnustofurými í
hverfum
Kortlagning á dreifingu,
fjölda, stærð og aðstöðu
listrýma í borginni með
það að markmiði að
styðja betur við listafólk.
Rými fyrir viðburðahald
úti og inni og
vinnustofurými. Skoða vel
dreifingu milli listgreina
og rými fyrir grasrót
og ungt listafólk. Gera
uppbyggingaráætlun
í samvinnu við
viðeigandi hverfaráð og
ungmennaráð.

Aðgerð 6.5
Ábyrgð
Innleiðingarstjóri
menningarstefnu
Kostnaður
Kortlagning og
áætlanagerð
innan ramma, ekki
fjármagnað

Skapandi þorp í
Gufunesi

Ábyrgð
Innan græna plansins

Áframhaldandi
uppbygging skapandi
þorps í Gufunesi.

Kostnaður
610 m. í
fjárfestingaráætlun
Tímaáætlun
2021-2024

Tímaáætlun
2022-2024
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• Við endurskoðun á skorkorti MOF er skoðað hvernig best sé að mæla aðgerðir um sanngjörn laun til listafólks og fjölda funda og samstarfsverkefna
við rannsóknarstofnanir.
• Fjöldi úthlutaðra rýma á vegum Húss í biðstöðu árlega talin.

Reykjavík — borg sem listafólki þykir gott að
búa og starfa í
6. Listir eru mikilvæg atvinnugrein í Reykjavíkurborg

Aðgerð 6.6

Aðrar aðgerðir sem uppfylla markmið:

Listamiðstöðin
Korpúlfsstöðum

Ábyrgð
MÍT og sviðsstjóri

Listamiðstöðin á
Korpúlfsstöðum efld og
innviðir bættir.

Kostnaður
Ekki fjármagnað
Tímaáætlun
2021-2023

•

4.4 Fræðsla til sjálfstæðu senunnar um aðgengi,
inngildingu, sjálfbærni og menningarstefnu

•

4.5 Fræðsla og stuðningur um menningarstyrki

•

4.6 Endurskoðun á styrkjum til menningarmála

•

4.7 Umbætur á umsóknarkerfi styrkja
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• Við endurskoðun á skorkorti MOF er skoðað hvernig best sé að mæla aðgerðir um sanngjörn laun til listafólks og fjölda funda og samstarfsverkefna
við rannsóknarstofnanir.
• Fjöldi úthlutaðra rýma á vegum Húss í biðstöðu árlega talin.

Reykjavík — borg sem listafólki þykir gott að
búa og starfa í
7. Reykjavíkurborg er alþjóðleg borg lista

Aðgerð 7.1
Samtalsvettvangur
hátíða
Skapa samtalsvettvang
fyrir hátíðir með
samstarfssamninga.

Aðgerð 7.2
Ábyrgð
Skrifstofustjóri
menningarmála
Kostnaður
Innan ramma
Tímaáætlun
Innleitt 2022

Verklagsreglur viðburða
Verklagsreglur mótaðar
og skilgreind ábyrgð á
viðburðum Reykjavíkur,
með tilliti til m.a. nýtingu
á borgarlandi, mögulegri
mótun verkfærakistu
viðburða og markmiðum
menningarstefnu.
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• Skorkort MOF nýtt til mælinga á fjölda alþjóðlegra samstarfsverkefna.
• Haldið utan um fjölda funda á ári á vegum samtalsvettvangs hátíða.

Aðgerð 7.3
Ábyrgð
Viðburðateymi MOF
Kostnaður
Innan ramma MOF
Tímaáætlun
2022-2024

Myndlistaþríæringur
Þríæringur í Listasafni
Reykjavíkur verður
regluleg myndlistarhátíð
sem varpar ljósi á
öflugt myndlistarlíf
borgarinnar. Áhugaverð
sköpunarverk listafólks
sem starfar í borginni
verða sett í samhengi
við alþjóðlega myndlist.
Hátíðin verður snemma
á árinu og dregur
þannig fram sérstöðu
Reykjavíkur sem
norðlægrar borgar.

Ábyrgð
Forstöðumaður LR
Kostnaður
Þarf 36,5 m.
viðbótarframlag til
safnsins sem dreifist á
3 ár, 10 m. eru hluti af
föstum kostnaði sýninga
í safninu og 10 m. utan
að komandi fjármögnun,
ekki fjármagnað
Tímaáætlun
Fyrsti þríæringurinn er
áætlaður í upphafi árs
2024 og fer því mikill
undirbúningur fram árið
2023

Menning og listir í öllum hverfum
borgarinnar
8. Menning, listir, hönnun og arkitektúr auka lífsgæði borgarbúa og eru lykilþættir borgarþróunar

Aðgerð 8.1
Útilistaverk
Aukið fjármagn fyrir
útilistaverk í umsjón
Listasafns Reykjavíkur
til að fjölga og bæta
umsjón með þeim.

Aðgerð 8.1
Ábyrgð
MÍT
Kostnaður
Ekki fjármagnað
Tímaáætlun
2021-2023

Listir og menning
í nýjum hverfum,
grænum svæðum og
leikvöllum
Stofna vinnuhóp MOF
og USK um sýnileika
lista og menningar í
borgarlandslaginu við
uppbyggingu nýrra
hverfa, grænna svæða
og leikvalla.

Ábyrgð
Sviðstjóri MOF og USK
Kostnaður
Innan ramma MOF og
USK
Tímaáætlun
Innleitt 2021-2022
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• Fjöldi útilistaverka og annarrar list- og menningartengdrar uppbyggingar í borgarlandinu talinn árlega.
• Ánægja íbúa með hverfi, græn svæði og leikvelli mæld í þjónustukönnun Reykjavíkur.

Menning og listir í öllum hverfum
borgarinnar
9. Reykjavíkurborg styður við staðbundna hverfamenningu sem íbúar hafa frumkvæði að

Aðgerð 9.1
Menning íbúa í hverfum
Úttekt á
menningarstarfsemi
borgarinnar í hverfum.
Samtal við menningarhús,
stjórnendur
hverfamiðstöðva, íbúaráð
og mannréttindaskrifstofu
um styrki til hverfa.
Þarfagreining og
aðgerðaáætlun unnin út
frá þeim samtölum með
það markmið að auka
stuðning við staðbundna
hverfamenningu. Skoðað
að stofna til verkefnisins
Pop-up list í
borgarlandinu.

Aðgerð 9.2
Ábyrgð
Innleiðingarstjóri
menningarstefnu
Kostnaður
Innan ramma
Tímaáætlun
2022-2023

Upplýsingar um
viðburðarými í
borgarlandinu
Birta á aðgengilegan
hátt hvar aðstaða fyrir
viðburðahald og aðra
list og menningu er
í hverfum, grænum
svæðum, leikvöllum og
öðrum almannarýmum.
Upplýsingar um hvernig
aðstaðan er og hvernig
er hægt að panta hana
eða leigja.

Aðgerð 9.3
Ábyrgð
Viðburðateymi MOF og
stafrænn leiðtogi MOF
Kostnaður
Innan ramma
Tímaáætlun
2022-2023

Viðburðarými í
bókasöfnum og
frístundamiðstöðvum
Aðstaða bókasafna og
frístundamiðstöðva
borgarinnar kynnt enn
betur sem viðburðarými
sem standa íbúum til
boða.
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• Þjónustukönnun Reykjavíkur nýtt til mælinga á ánægju og fjölda heimsókna á menningarstofnanir og þátttöku í viðburðum eftir hverfum.

Ábyrgð
BBS og SFS
Kostnaður
Innan ramma
Tímaáætlun
2021-2023

Menning og listir í öllum hverfum
borgarinnar
9. Reykjavíkurborg styður við staðbundna hverfamenningu sem íbúar hafa frumkvæði að

Aðgerð 9.4
Endurskoðun á 17. júní
Endurskoðun á 17. júní,
skoða sérstaklega að
færa hátíðina meira
út í hverfi borgarinnar
með sér einkennum
hvers hverfis. Skoðað
í samhengi við
Menningarnótt og hvort
skerpa megi á sérstöðu
þessara hátíða.

Aðrar aðgerðir sem uppfylla markmið:
Ábyrgð
Skrifstofustjóri
menningarmála og
viðburðateymi MOF

•

6.4 Viðburða- og vinnustofurými í hverfum

Kostnaður
Endurskoðun
innan ramma,
mögulegar aðgerðir
fjárhagsgreindar í
næstu aðgerðaáætlun
Tímaáætlun
2022-2023
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• Þjónustukönnun Reykjavíkur nýtt til mælinga á ánægju og fjölda heimsókna á menningarstofnanir og þátttöku í viðburðum eftir hverfum.

Menning og listir í öllum hverfum
borgarinnar
10. Menning og listir eru mikilvægur þáttur í grænum áherslum borgarinnar

Aðgerð 10.1
Græn skref og
umhverfismarkmið
menningarstofnana
Allar menningarstofnanir
Reykjavíkur klára
innleiðingu grænna skrefa
og gera umhverfis- og
sjálfbærniáætlanir.

Aðrar aðgerðir sem uppfylla markmið:

Aðgerð 10.2
Ábyrgð
Forstöðumenn
stofnana
Kostnaður
Innan ramma
Tímaáætlun
2021-2023

Umhverfismarkmið og
gátlisti um sjálfbærni
viðburða
Viðburðir Reykjavikur
setja sér um
umhverfismarkmið
og eru fyrirmyndir
fyrir aðra viðburði og
hátíðir sem haldin
eru í borginni. Gátlisti
eða leiðbeiningar
unnar um sjálfbærni
viðburða í samvinnu
við umhverfis- og
skipulagssvið.
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• Mælikvarðar umhverfismarkmiða settir fram með aðgerð 10.2.

Ábyrgð
Viðburðateymi MOF
Kostnaður
Vinna innan ramma
MOF og USK
Tímaáætlun
2021-2023

•

4.4 Fræðsla til sjálfstæðu senunnar um aðgengi,
inngildingu, sjálfbærni og menningarstefnu

Áherslur

Markmið

Kynningarmál MOF

Menningarkort ungmenna

Stafrænt menningarkort

App fyrir menningu og listir

Ungmenni á
menningarstofnunum

Barnarými í
menningarstofnunum

Barnamenningarhús

Listræn Barnamenningarhátíð

Skólaheimsóknir á söfn og
sýningar

Frístundakortið fyrir listnám

Varðveisluhúsnæði
menningarverðmæta

Menning og listir í borgarvefsjá

2. Fjölbreyttar
menningarstofnanir
borgarinnar gegna
lykilhlutverki
í framkvæmd
menningarstefnunnar

Stefna Borgarbókasafns

Endurgerð Grófarhúss

Stefna Bókmenntaborgar

Stefna Borgarsögusafns

Stefna fyrir Viðey
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Stefna Listasafns Reykjavíkur

Endurgerð Hafnarhúss

Stefna Tónlistarborgar

3. Menningarlíf
Reykjavíkur
endurspeglar
fjölbreytileika
mannlífsins

Fjölbreytileiki í
kynningarmálum

Fjölbreytileiki í ráðningum og
starfshópum

Regnbogavottun

Bæta stöðu fatlaðs listafólks

List án landamæra

Jaðarsettir og viðkvæmir hópar
í dagskrá menningarstofnana
og viðburða

Tökum höndum saman

Samtalsgátt og
þátttökuverkefni

Borgaratorg í Borgarbókasafni

Fræðsla til sjálfstæðu
senunnar um aðgengi,
inngildingu, sjálfbærni og
menningarstefnu

Fræðsla og stuðningur um
menningarstyrki

Endurskoðun á styrkjum til
menningarmála

Umbætur á umsóknarkerfi
styrkja

Gátlisti og leiðbeiningar um
aðgengi og inngildingu á
viðburðum

1. Reykjavíkurborg gerir
öllum íbúum kleift að
njóta lista og menningar
á öllum æviskeiðum

Ævilöng
inngilding
og aðgengi
borgarbúa
að menningu
og listum

Aðgerðir

4. Menning og listir
í Reykjavíkurborg
eru inngildandi og
aðgengilegar öllum

Áherslur

Reykjavík — borg
sem listafólki
þykir gott að búa
og starfa í

Markmið

Aðgerðir

5. Listin er frjáls og
auðgar líf okkar

Tjáningarfrelsi listafólks

Fagálit við val á list

Fræðsla til sjálfstæðu senunnar
um aðgengi, inngildingu,
sjálfbærni og menningarstefnu

Fræðsla og stuðningur um
menningarstyrki

Endurskoðun á styrkjum til
menningarmála

Sanngjörn laun listafólks

Samstarf við
rannsóknarstofnanir

Hús í biðstöðu

Viðburða- og vinnustofurými í
hverfum

Skapandi þorp í Gufunesi

Listamiðstöðin
Korpúlfsstöðum

Verklagsreglur viðburða

Myndlistaþríæringur

6. Listir eru mikilvæg
atvinnugrein í
Reykjavíkurborg

Umbætur á umsóknarkerfi
styrkja

7. Reykjavíkurborg er
alþjóðleg borg lista
Áherslur

Menning og listir
í öllum hverfum
borgarinnar

Markmið
8. Menning, listir,
hönnun og arkitektúr
auka lífsgæði borgarbúa
og eru lykilþættir
borgarþróunar
9. Reykjavíkurborg
styður við staðbundna
hverfamenningu sem íbúar
hafa frumkvæði að
10. Menning og listir
eru mikilvægur hluti
af grænum áherslum
borgarinnar

Samtalsvettvangur hátíða

Aðgerðir

Útilistaverk

Listir og menning í nýjum
hverfum, grænum svæðum og
leikvöllum

Menning íbúa í hverfum

Upplýsingar um viðburðarými í
borgarlandinu

Endurskoðun á 17. júní

Viðburða- og vinnustofurými í
hverfum

Græn skref og
umhverfismarkmið
menningarstofnana

Umhverfismarkmið og gátlisti
um sjálfbærni viðburða

Viðburðarými í bókasöfnum
og frístundamiðstöðvum

Fræðsla til sjálfstæðu
senunnar um aðgengi,
inngildingu, sjálfbærni og
menningarstefnu

