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Framtíðarsýn
Reykjavík nýtur alþjóðlegrar viðurkenningar sem 
samfélag þar sem sköpunarkraftur og framtakssemi 
finnur frjósaman farveg. Hér er eftirsóknarvert að 
búa og starfa og borgin þykir spennandi staður að 
heimsækja. Úr farvegi sköpunar og hugmyndaauðgi 
verða til samfélagsleg, efnahagsleg og menningarleg 
verðmæti sem eru unnin í sátt við nærumhverfi 
og náttúruna. 
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Framtakssemi, hugmyndaauðgi og sköpunargleði eru einkenni samfélaga sem njóta 
samfélagslegra, efnahagslegra og menningarlegra lífsgæða. 

Reykjavík hefur alla burði til þess að bjóða upp á alþjóðlega samkeppnishæft umhverfi fyrir 
skapandi atvinnulíf, menningu og nýsköpun. Nýjar áherslur í atvinnu- og nýsköpunarstefnu 
borgarinnar munu hjálpa okkur að búa til frjóan farveg þar sem ólíkir straumar sameinast 
og laða til sín hugmyndaríkt og atorkusamt fólk.

Borg sem vill einkennast af sköpunarkrafti leggur sitt af mörkum við að skapa nærandi 
umhverfi fyrir blómstrandi hugmyndir. Allir þræðir stefnumótunar og stjórnsýslu munu 
nú samtvinnast í því markmiði að gera borgina að framúrskarandi vettvangi fyrir kröftugt 
atvinnulíf og framtakssemi.

Umhverfi sköpunar felur í sér vandaða samfélagslega og tæknilega innviði, gott aðgengi 
að grænum svæðum og sterka samfélagsgerð. Slíkt umhverfi einkennist af trausti, jákvæðni, 
samstarfs- og þjónustuvilja, og hverfist í kringum sameiginlegan skilning á tækifærum 
og áskorunum framtíðar. Reykjavíkurborg mun leggja sitt af mörkum til að heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun náist fyrir árið 2030. Þar leikur aukin nýsköpun 
lykilhlutverk. Reykjavíkurborg vill ýta undir fjölbreytta atvinnuþróun og þar með styrkja 
hlutverk sitt sem höfuðborg Íslands og forystuafl. Við viljum að Reykjavík sé alþjóðlega 
viðurkennd sem miðstöð sköpunargleði, menningar og nýsköpunar.

Nýjar áherslur
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Nýsköpun alls staðar

Við sjáum nýsköpun sem afrakstur hugmyndaauðgi sem 
athafnasamt fólk hefur hrint í framkvæmd um alla borg. 

Nýsköpun birtist gjarnan í umræðu um hátæknifyrirtæki. En 
nýsköpun er ekki síður undirstaða víðtækrar starfsemi sem 
tengist menningu, listsköpun, þriðja geiranum, stjórnsýslu 
og margvíslegum þjónustufyrirtækjum.

Nýsköpun er ekki skrautfjöður í hatti. Hún er hluti af sjálfsmynd 
Reykjavíkur og mótar hvernig við sem búum og störfum í borginni 
nálgumst viðfangsefnin okkar. Við ætlum að skapa jarðveg þar 
sem nýjar hugmyndir geta blómstrað.

Nýsköpun er rauður þráður í gegnum atvinnu- og nýsköpunar-
stefnu Reykjavíkur. Það er vegna þess að nýsköpun er forsenda 
verðmætasköpunar á öllum sviðum samfélagsins og gerir okkur 
í stakk búin að mæta áskorunum framtíðarinnar.
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Kjarnaáhersla

Sameiginlegur skilningur
borgar og atvinnulífs1

7



9

Kjarnaáhersla

Forgangsáhersla:

1.1. Virkara samtal og aukin upplýsingamiðlun 
Við ætlum að leggja grunn að jákvæðu viðhorfi og auka 
gagnkvæma virðingu og traust í samskiptum á milli 
borgarinnar, atvinnulífsins og nýsköpunarsamfélagsins. 
Við styðjum við starfsfólkið okkar með markvissri fræðslu 
og þjálfun, sem gerir því kleift að nýta virka hlustun 
og miðla áreiðanlegum upplýsingum við störf sín.

1. Sameiginlegur skilningur
borgar og atvinnulífs
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Gott umhverfi atvinnulífs
og nýsköpunar

Kjarnaáhersla
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Kjarnaáhersla

Forgangsáherslur:

2.1 Eflum nýsköpunarmenningu í Reykjavíkurborg
Við ætlum að rækta nýsköpunarhugsun. Það felur í sér að
auka skilning borgarkerfisins á birtingarmyndum nýsköpunar 
í atvinnulífi, menntakerfi og menningu. 

2.2 Betri þjónusta Reykjavíkurborgar 
Þjónustu borgarinnar verður breytt í takt við hugmyndafræði 
algildrar hönnunar. Það þýðir að við gerum þjónustuna okkar 
einfaldari, stafrænni, aðgengilegri og fyrirsjáanlegri fyrir 
fyrirtæki og frumkvöðla og öll þau sem hana þurfa að nýta. 

2.3 Traustir og skilvirkir innviðir
Innviðir og aðstaða fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi verða byggð 
upp í takt við þarfir atvinnulífsins og nýsköpunarsamfélagsins.

2. Gott umhverfi atvinnulífs
og nýsköpunar
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Fleiri stoðir 
verðmætasköpunar

Kjarnaáhersla
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Kjarnaáhersla

Forgangsáherslur:

3.1 Byggjum upp nýsköpunar- og þekkingarkjarna 
Borgin mun hafa frumkvæði að samstarfi um þróun nýsköpunar-
og þekkingarkjarna í Reykjavík. Þar verða atvinnutækifæri 
framtíðarinnar sköpuð í samstarfi atvinnulífs, nýsköpunar-
samfélagsins, menntastofnana og borgarinnar.  

3.2 Eflum innlent og alþjóðlegt samstarf um nýsköpun og rannsóknir 
Borgin mun vinna með atvinnulífinu og nýsköpunarsamfélaginu, 
í innlendu og alþjóðlegu nýsköpunar- og rannsóknarsamstarfi.

3.3 Tryggjum mannauð fyrir góðar hugmyndir  
Reglulega verða gerðar úttektir á hvaða hæfni og þekkingu  
Reykjavík framtíðarinnar kallar eftir og hvernig við getum tryggt  
að hún sé til staðar.

3. Fleiri stoðir 
verðmætasköpunar

15



16

Sögur úr borginni

Kjarnaáhersla
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Forgangsáherslur:

4.1 Innlend markaðssetning
Mótuð verður kynningaráætlun sem hefur það markmið 
að draga fram jákvæðar sögur úr athafna- og nýsköpunarlífi 
borgarinnar og hampa því sem er vel gert í Reykjavík.  

4.2 Alþjóðleg markaðssetning
Mörkuð verður stefna um alþjóðlega markaðssetningu 
borgarinnar með það að markmiði að vekja athygli á 
sérstöðu Reykjavíkur.

4. Sögur úr borginni

Kjarnaáhersla
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Grænn vöxtur

Kjarnaáhersla
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5.1 Hvetjum og styðjum við græn nýsköpunarverkefni
Ýtum undir og fögnum grænum nýsköpunarverkefnum í borginni. 
Það gerum við meðal annars með því að kalla eftir lausnum 
á sértækum áskorunum sem við stöndum frammi fyrir.

5.2 Eflum hringrásarhagkerfið
Við hugsum í grænum leiðum og hvetjum til samnýtingar 
auðlinda í atvinnulífi borgarinnar. Það sem fellur til hjá einum 
getur orðið að nýtanlegri auðlind hjá öðrum.

5.3 Drögum úr losun gróðurhúsalofttegunda
Dregið verður enn frekar úr losun gróðurhúsalofttegunda á öllum 
sviðum athafnalífs borgarinnar. Sú vinna mun meðal annars ná 
til samgangna, mannvirkjagerðar og orkuskipta.

5.4 Fjölgum tækifærum nálægt sjálfbærum samgöngum 
Fjölgum atvinnutækifærum innan hverfa borgarinnar og styðjum 
þannig við 15 mínútna hverfi, sem miða að því að helsta þjónusta  
sé innan við korters göngufjarlægð. Þetta er meðal 
annars gert með uppbyggingu sjálfbærra samgangna.

5. Grænn vöxtur

Kjarnaáhersla

Forgangsáherslur:
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Engin skilin eftir

Kjarnaáhersla
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6.1 Virkjum hæfileika allra 
Í Reykjavík verður græna umbreytingin byggð á réttlæti, sanngirni 
og þátttöku. Íbúar búa við öryggi og geta haft jákvæð áhrif á eigið 
líf og annarra í nútíð og framtíð. Það felur m.a. í sér að geta fundið 
sér atvinnu við hæfi. 

6.2 Fögnum fjölbreytileika
Við tvinnum saman ólíka menningarheima, vinnum á skapandi 
hátt gegn staðalímyndum og tryggjum jafnrétti. Þannig leggjum 
við góðan grunn fyrir komandi kynslóðir til að takast á við 
atvinnulíf framtíðar.

6.3 Tryggjum mannréttindi á vinnumarkaði
Í Reykjavík geta allir fundið farveg fyrir hugmyndir sínar og tekið 
virkan þátt í atvinnulífi og nýsköpun. Við vinnum markvisst að 
inngildingu þar sem fólk hefur sömu tækifæri, óháð uppruna, 
þjóðerni, stétt, tungumáli, litarhætti, trúarbrögðum, lífs- eða 
stjórnmálaskoðunum, trúleysi, kyni, kynhneigð, kynvitund, 
kyntjáningu, kyneinkennum, aldri, fötlun, holdafari, líkamsgerð, 
heilsufari, atgervi eða annarri stöðu.

6. Engin skilin eftir

Kjarnaáhersla

Forgangsáherslur:
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Sameiginlegur skilningur

Gott umhverfi atvinnulífs og nýsköpunar

Fleiri stoðir verðmætasköpunar

Sögur úr borginni

Grænn vöxtur

Engin skilin eftir

Stefnuáhersla Aðgerð

Efna til samráðsþing/atvinnulífsdaga þar sem borgin og atvinnulífið vinna 
saman að því að leysa áskoranir.

Skilgreina að í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar verði tilgreint að 0,5%-2% 
af fjárheimildum starfseininga verði varið til umbóta- og nýsköpunarverkefna.

Endurskoða umgjörð innkaupamála með það að markmiði að auka 
fjölbreytni birgja og samkeppni.

Útbúa rafrænan vettvang fyrir fyrirtæki til að sækja þjónustu hjá borginni 
í samræmi við hugmyndafræði “once only”.

Útbúa 10 ára innviðaáætlun sem verður samþykkt með fjárhagsáætlun.

Greina áskoranir þess að efla atvinnulíf inn í hverfum borgarinnar 

Stofnað verði sérstakt ráðgjafarráð um samkeppnishæfni Reykjavíkurborgar.  
Ráðið fundi 1- 2 sinnum á ári og fari yfir samkeppnishæfni borgarinnar og  
komi með tillögur að aðgerðum.  

Vinna nýtt kynningarefni sem vekur athygli á Reykjavík sem borg 
til að heimsækja, búa, læra, starfa og skapa.

Byggja 10.000 m2 af grænu húsnæði í Reykjavík.

Skipuleggja lóðir fyrir hringrásargarð á Álfsnesi.

Endurskoða ráðningarferli Reykjavíkurborgar til að tryggja að allir 
einstaklingar eigi jafna möguleika .

Stórauka framboð upplýsinga frá borginni á ensku til þess að auðvelda 
inngildingu íbúa.
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