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Tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna um Græna 
planið 
 
Lagt er til að borgarstjórn samþykki að unnin verði langtímaáætlun um fjármál og fjárfestingu 
Reykjavíkurborgar, Græna planið, sem byggi á sjálfbærni og skýrri framtíðarsýn um 
kolefnishlutlaust borgarsamfélag í samræmi við loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar. Áætlunin 
verði unnin samhliða undirbúningi fjárhagsáætlunar vegna ársins 2021 og fimm ára áætlunar.  
 
Greinargerð: 
 
Borgarstjórn hefur sameinast um fyrstu viðbrögð við efnahagslegu áfalli eftir kórónaveiruna. 
Samdrátturinn í efnahagslífinu verður líklega sá mesti í sögunni. Endurreisn Íslands eftir 
heimsfaraldur kallar á mikla fjárfestingu og að störf séu búin til og tækifæri sköpuð fyrir fólk 
sem hefur tapað lífsviðurværinu. Reykjavík ætlar ekki að láta sitt eftir liggja og beita sér fyrir 
því að græna leiðin verði valin út úr kreppunni. Þróttmikið og fjölbreytt borgarhagkerfi er besta 
leiðin út úr samdrættinum en samstaða hefur náðst um að borgin beiti sér fyrir ríkulegri 
fjárfestingu í víðtækri samvinnu með það fyrir augum að byggja upp græna og trausta innviði. 
Næsta skref er gerð langtímaáætlunar, Græna planið.  
 
Græna planið er áætlun um efnahagslega viðspyrnu og græna endurreisn sem dregur saman á 
einn stað meginlínur í fjármálum, fjárfestingum og grænum lykilverkefnum næstu ára.  
 
Græna planið er áætlun sem byggir á framtíðarsýn um kolefnishlutlaust borgarsamfélag sem 
einkennist af sjálfbærni, góðri menntun, velferð og lífsgæðum allra. Með Græna planinu vill 
borgin styðja við þróun fjölbreytts og sjálfbærs atvinnulífs sem tryggi flestum störf við hæfi og 
greiði góð laun. Í því felst einnig að standa vörð um velferð og jöfn tækifæri borgarbúa.   
 
Reykjavík ætlar að koma sterkari út úr efnahagskreppunni með öflugri fjárfestingu í grænum 
samgöngum, grænum hverfum, grænni nýsköpun og grænum störfum. Markvisst og 
metnaðarfullt framkvæmdaplan mun auka lífsgæði fólks í borginni og gera Reykjavík að enn 
áhugaverðari stað til að búa og starfa. Grænar áherslur og græn skref eiga einnig að vera 
einkennismerki í öllum rekstri borgarinnar. 
 
Græna planið leggur áherslu á að skapa fjölda starfa við uppbyggingu, nýsköpun og skapandi 
verkefni. Ný hverfi verða byggð og græn svæði fegruð og tengd með grænu neti. Þá verði 
Borgarlínan, hjólandi og gangandi sett í algjöran forgang í samgöngumálum. Markmiðið með 
aðgerðunum er að ná öflugri viðspyrnu í fordæmalausu ástandi og vinna í senn að 
efnahagslegum markmiðum og vernda umhverfið. Samfélagið sýndi hvers það var megnugt til 
að takast á við veiruna í vetur, nú er komið að því að byggja upp og sækja fram –  og ræsa 
hreyfla hagkerfisins til að bregðast við yfirvofandi fjöldaatvinnuleysi. 
 
Reykjavík var lánsöm að pólitísk samstaða náðist um þrettán skýrar aðgerðir sem fyrstu 
viðbrögð við Kórónaveirunni. Starfsfólk og kjörnir fulltrúar stóðu þétt saman að neyðarstjórn 
og við að halda hjólum borgarinnar og nauðsynlegri þjónustu gangandi gegnum þennan erfiða 
tíma í vetur. Nú er komið að næsta skrefi og það verður grænt. 
 
Græna planið verður tímasett til að vinna gegn niðursveiflunni, sem hluti af fjármálaáætlun 
borgarinnar til skamms og lengri tíma. Það verður tímabundið og markvisst til að ná 
hámarksáhrifum á næstu fimm árum og langtímamarkmiðum til 2030. 
 
Græna leiðin felst í að fjárfesta fyrir fólkið í borginni til að þar skapist fleiri tækifæri og betri 
framtíð. Það mun kosta borgarsjóð ný útgjöld en við trúum því að til lengri tíma munum við 



uppskera ríkulega ef vel tekst til enda staða Borgarsjóðs sterk til að mæta þessum nýju 
áskorunum. 
 
Græna planið byggir á Aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010–2030 þar sem kveðið er á um 
vernd grænna og opinna svæða, þéttingu byggðar, styrkingu almenningssamgangna, vistvænar 
lausnir í úrgangsmálum og kröfur um visthæfar lausnir við nýbyggingar.  
 
Planið byggir einnig á loftslagsstefnu og loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar sem er nú til 
endurskoðunar, Umhverfis og auðlindastefnu Reykjavíkurborgar og ramma um græna 
skuldabréfaútgáfu borgarinnar og Orkuveitunnar. Þá sækir planið hugmyndir og innblástur 
efnivið til leiðandi sérfræðinga samtímans, í Evrópu og Vestanhafs sem hafa mælt með því að 
græn uppbygging verði ofaná í viðbrögðum við afleiðingum kórónaveirunnar. 



Græna planið: loftslag, loftgæði, lífsgæði – lykilþættir 
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