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Ferðamálastefna 

Styrkar stoðir  
er fyrirso gn ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar 2011-

2020.  Stoðirnar eru: 

 Menningarborg  

 Heilsuborg 

 Ráðstefnuborg  

 Vetrarborg 
Þær undirstrika annars vegar styrkleika Reykjaví kur, 

s.s. a  sviði menningar, na by lis við na ttu ru og tækifæra í  

heilsutengdri ferðaþjo nustu  og hins vegar þa  þætti sem 

þarf að efla og styðja með auknum a herslum og kraft-

meiri aðgerðum. Ny  aðgerðaa ætlun felur í  se r a herslu-

breytingar í  starfsemi Ho fuðborgarstofu þar sem meiri 

a hersla er sett a  að styrkja innviði ferðaþjo nustu í  

Reykjaví k, go ða mo tto ku ferðamanna, jafnvægi í  þol-

mo rkum gagnvart í bu um og þe tt samstarf sveitar-

fe laganna a  svæðinu undir einu sameiginlegu merki.  

Framtíðarsýn ferðamálastefnu 

,,Reykjaví k verði eftirso ttur a fangastaður ferðamanna 

allt a rið um kring og með því  verði rennt styrkari 

stoðum undir fjo lbreytt atvinnulí f og menningarstarf í  

borginni. Markviss uppbygging innviða ferðamanna-

borgarinnar og samræmt kynningarstarf leiði til þess að 

Reykjaví k eflist til muna sem vettvangur ra ðstefna og 

alþjo ðlegra viðburða og verði þekkt og virt sem a huga-

verð menningarborg í  na by li við einstæða na ttu ru. 

Heilsuferðaþjo nusta verði jafnframt ein af 

meginstoðunum þar sem ny ting hreinnar orku, heita 

vatnsins og fyrsta flokks aðstaða undirstrikar se rsto ðu 

Reykjaví kur.”  

Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs 
er að fara með framkvæmd menningar- og ferðama la hja  Reykjaví kurborg. Það hefur yfirumsjo n með starfsemi 

Borgarbo kasafns Reykjaví kur, Borgarso gusafns Reykjaví kur, Ho fuðborgarstofu og Listasafns Reykjaví kur. Reykja-

ví k—Bo kmenntaborg UNESCO og þverfaglegt starf um barnamenningu er vistað a  skrifstofu sviðsins. Stofnanirnar 

starfa samkvæmt samþykktum Reykjaví kurborgar og lo gum og reglugerðum a  hverju sviði. Sviðið hefur jafnframt 

umsjo n með ma lefnum Leikfe lags Reykjaví kur í  Borgarleikhu si, To nlistar- og ra ðstefnuhu ssins Ho rpu, Listaha tí ðar í  

Reykjaví k og Sinfo ní uhljo msveitar I slands fyrir ho nd Reykjaví kurborgar. Menningar- og ferðama lasvið se r um 

samninga, styrki og samskipti við lista- og menningarlí fið og er borgaryfirvo ldum til faglegrar ra ðgjafar í  þeim ma la-

flokkum sem undir sviðið heyra.  

Menningarstefna 

Menning er mannréttindi  
er yfirskrift menningarstefnu Reykjaví kurborgar. Að-

gerðara ætlun sem er fylgiskjal stefnunnar er uppfærð 

a rlega í  samræmi við samþykkta stefnumo rkun og fja r-

hagsa ætlun borgarinnar, en stefnan sja lf gildir fra  a rinu 

2014-2020.   

Leiðarljós menningarstefnu 
,,Reykjaví k gegnir menningarlegu forystuhlutverki.  

Sja lfsmynd borgarinnar byggir a  skapandi hugsun, 

frumkvæði og menningararfi í  samspili við alþjo ðlegar 

stefnur og strauma.  Menningarlí fið einkennist af 

metnaði, fjo lbreytni, samvinnu og virkri þa ttto ku í bu a 

og gesta.” 

A tja n markmið stefnunnar tengjast  ma laflokkum undir 

kaflaheitunum:   

 Auðlind 

 Börn og menningaruppeldi 

 Menningarstofnanir Reykjavíkurborgar 

 Listir 

 Aðgengi og þátttaka 

 Umhverfi og saga 

 Alþjóðleg menningarborg 

 Menning í stafrænum miðlum 

 Þáttur menningar í stjórnkerfi Reykjavíkur-

borgar 
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Reykjavík - Ó Reykjavík! er yfirskrift Menningar- og 

ferðama lasviðs a rið 2017. Hu n var valin u r fjo lmo rgum 

tillo gum starfsmanna sviðsins um hvað speglar best 

a herslur og blæbrigði viðfangsefnanna a  a rinu. 

Yfirskriftin er so tt í  texta lags sem varð einkennisso ngur 

eins mesta gro skutí mabils í  to nlistarlí fi borgarinnar og 

kennt er við Rokk í  Reykjaví k. MOF skoðar a  a rinu 

þessa ,,yndislegu borg… með feita karla og fí nar fru r og 

hrein og falleg torg,“ sem er að breytast og þroskast með 

o gnarhraða og þarf um leið að takast a  við o grandi 

a skoranir og a litama l sem snerta rætur, inntak, se rkenni 

og stefnu til framtí ðar.   

Skí rskotun þessa fyrir verkefnin í  menningar- og ferða-

ma lum er  því  skemmtileg og margþætt; fyrsta po nksafn 

landsins verður opnað í  Nu llinu við Bankastræti, 

stofnanir sviðsins vinna að y msum verkefnum sem snu a 

að kjarnanum, so gu og samtí ma Reykjaví kur s.s. í  

gegnum ny ja grunnsy ningu í  Sjo minjasafninu um so gu 

og þy ðingu hafsins og u tgerðar í  borginni. Hu s eins   

helsta borgarbarns 19. aldarinnar, Benedikts Gro ndal, 

tekur við ny ju hlutverki í  hjarta Grjo taþorpsins og þar 

mun rí kja andblær liðins tí ma í  bland við margradda 

orðlistir samtí mans. Tilraunamennska, ny sko pun og 

fjo lbreytt miðlun einkenna samtal menningarstofnanna 

við sí fellt fjo lbreytilegri ho p heimamanna og gesta. Se r-

stakar borgarha tí ðir verða valdar sem lykilviðburðir í  

litrí kri ha tí ðaflo ru Reykjaví kur. Gamalgro ið atvinnuhu s-

næði a  Grandanum umbreytist í  o grandi miðsto ð mynd-

lista í  Marshallhu sinu og kallast a  við gro skumikið 

sy ningarstarf Listasafns Reykjaví kur. I  ferðama lunum er 

eitt bry nasta verkefnið að gæta þess að se rstaða Reykja-

Megináherslur, forsendur og fjárhagsleg greining  

ví kur sem a fangastaðar dofni ekki og leita a samt 

ferðaþjo nustunni að gullnu jafnvægi a  milli gestafjo lda 

og innviða í  ví ðasta skilningi.  

Stefnumörkun 

Menningar- og ferðama lasvið starfar í  samræmi við 

menningarstefnu og ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar 

og aðgerðaa ætlanir sem þeim fylgja. Þær mynda 

forgangsro ðun í  verkefnum næsta a rs og eru forsenda 

langtí maa ætlana til a rsins 2021. Aðgerðaa ætlun 

menningarstefnunnar 2014-2020  ,,Menning er mann-

re ttindi” var uppfærð fyrir a rið 2016 og er enn í  gildi 

fyrir a rið 2017. Aðgerðaa ætlun ferðama lastefnunnar 

2011 - 2020 ,,Styrkar stoðir” vegna a rsins 2017 er a  

lokametrunum, en dro gin skiptast í  fimm flokka, þ.e. 

forgangsaðgerðir og se rstakar aðgerðir undir stoðunum 

fjo rum, Menningarborgin, Vetrarborgin, Heilsuborgin og 

Ra ðstefnuborgin.  

Listasafn Reykjaví kur, Borgarbo kasafn Reykjaví kur  og 

Borgarso gusafn Reykjaví kur vinna nu  o ll eftir ny rri 

stefnumo tun sem tekur mið af þeim umtalsverðu 

breytingum sem markað hafa starfsemi þeirra sí ðustu 

misserin.  

Stofnanir sviðsins og miðlæg starfsemi 

Eftir umfangsmiklar og a rangursrí kar skipulags-

breytingar og sameiningar stofnana eru stofnanir 

sviðsins nu  fjo rar: Borgarbo kasafn  Reykjaví kur, Borgar-

so gusafn Reykjaví kur (Sjo minjasafn, A rbæjarsafn, Land-

na mssy ning, Ljo smyndasafn og Viðey), Listasafn Reykja-

ví kur (Hafnarhu s, Kjarvalsstaðir og A smundarsafn) og 

Ho fuðborgarstofa.  

Kjarni starfseminnar a  næsta a ri er aukin fagmennska í  

innra og ytra starfi, hagkvæmari rekstur og sterkari 

tekjugrunnur, o flug þjo nusta með afgerandi skí rskotun 

til borgarbu a og gesta. Sí aukinn ferðamannastraumur, 

aukin spurn eftir rafrænni miðlun og þjo nustu, 

hverfistengdar a herslur, breytingar a  miðborginni og 

fjo lbreyttari samsetning borgarbu a leiða af se r ny jar 

a skoranir og verkefni. Farið verður að taka gjald fyrir 

aðgang að Ljo smyndasafni Reykjaví kur sem m.a. mun 

ny ta tekjurnar fyrir rafræna miðlun og endurho nnun 

mo tto ku og safnbu ðar. Markaðsso kn a  netinu og sam-

fe lagsmiðlum eflist til muna hja  o llum stofnunum. 

Rafræn u tla n hefjast a  Borgarbo kasafninu um a ramo t og 

Upply singamiðsto ð ferðamanna flyst u r Geysishu si í  

Ra ðhu sið, þangað sem skrifstofur sviðsins og Ho fuð-

borgarstofu fluttu ny lega. Gro ndalshu s – menningar-

so guleg perla í  Grjo taþorpi - verður opnað a  fyrri hluta 

a rsins. Bo kmenntaborg UNESCO mun sja  um rekstur 

Reykjavík - Ó Reykjavík! 
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hu ssins og ny tur go ðs samstarfs við Icelandair Group, 

Borgarso gusafnið og Borgarbo kasafnið. 

I  ny rri aðgerðaa ætlun Ferðama lastefnu Reykjaví kur eru 

sett í  forgang verkefni tengd innviðum, gæðum og 

skipulagi a fangastaðarins; mo tto ku gesta, samstarfi og 

þro un ferðaþjo nustu a  ho fuðborgarsvæðinu. Ein af 

forgangsaðgerðunum er að vinna að því  að sveitarfe lo g 

fa i eðlilega og sanngjarna hlutdeild í  beinum skatt-

tekjum hins opinbera af ferðaþjo nustu.  

A hersla er lo gð a  að efla starfsemi stofnana sviðsins a  

næstu a rum auk þess að byggja Reykjaví k upp sem 

bo kmenntaborg UNESCO. Þvert a  stofnanir verður 

unnið að því  að styrkja barnamenningu og menningar-

uppeldi, fjo lmenningarleg verkefni og þjo nustu, sam-

starf að ny sko punarverkefnum, þro un og innleiðingu 

ny rrar miðlunartækni, eflingu safnbu ða, frekari tekju-

myndun og ja kvætt starfsumhverfi. Sja  na nari umfjo llun 

um starfsemi stofnana sviðsins í  viðeigandi ko flum 

starfsa ætlunarinnar. 

Kynjuð fjárhags– og starfsáætlun (KFS) 

Fyrsta verkefni starfsho p um KFS a  Menningar- og 

ferðama lasviði var að kortleggja þa ttto ku drengja og 

stu lkna undir 18 a ra aldri í  skipulo gðum viðburðum 

menningarstofnana Reykjaví kurborgar. Sky rslu var 

skilað í  a gu st 2014 og hefur starfsho pur sviðsins um 

barnamenningu hana til hliðsjo nar í  sto rfum sí num. 

Næsta verkefni KFS-starfsho psins var að safna og kort-

leggja þau kyngreindu go gn sem til eru um fullorðna 

gesti sem ny ta þjo nustu stofnana sviðsins og kanna hvað 

megi betur fara í  skra ningu og varðveislu gagna. Niður-

staða sky rslu starfsho psins í  febru ar 2015 var að konur 

ny ta se r þjo nustuna frekar en karlar. Sky rslan hefur 

verið kynnt meðal starfsmanna a  sviðinu og tekið tillit 

til niðurstaðna hennar en haustið 2016 munu starfs-

ho par a  stofnunum sviðsins taka hana upp til frekari 

ry ningar. I  tengslum við þessar kannanir hafa verið 

hafnar u rbætur a  skra ningu kyngreindra gagna. A rið 

2016 var gerð viðhorfsko nnun meðal barna í  fjo rðu 

bekkjum grunnsko la Reykjaví kur um opnunarviðburð 

Barnamenningarha tí ðar og í  samvinnu við Ha sko la 

I slands var gerð ko nnun a  kynjasamþættingu í  sy ningar-

skra  Listasafns Reykjaví kur. Sky rslum um þetta var 

skilað í  a gu st 2016 og þa  var einnig skilað kyngreindum 

upply singum fra  helstu samstarfsaðilum Menningar- og 

ferðama lasviðs sem njo ta menningarstyrkja. Þa  liggur 

fyrir að greina upplifun, viðhorf og hegðun ferðamanna í  

Reykjaví k eftir kynjum u t fra  brottfararko nnunum s.l. 5 

a r. A  a rinu 2017 er stefnt að því  að ry na þessar sky rslur 

frekar og hefja vinnu við u rbætur eftir því  sem þær gefa 

tilefni til. 

Styrkveitingar og framlag til menningarlífsins 

A kveðin tí mamo t verða í  listalí fi borgarinnar með 

tilkomu      Marshallhu ssins sem verður opnað endur-

gert í  byrjun   febru ar a  Grandanum. Grandi ehf sa  um 

nauðsynlegar breytingar a  hu sinu sem Reykjaví kurborg 

framleigir að hluta til Ny listasafnsins, Kling og Bang og 

i8 Gallerí s og Stu dí o  Reykjaví kur, sem myndlistar-

maðurinn O lafur Elí asson tengist. Marshall verður 

myndlistarmiðsto ð; sy ninga- og verkefnary mi fyrir 

þessa lykilaðila. A  neðstu hæð verða matso lustaður, 

bo kabu ð og annað almenningsry mi. Annað skemmtilegt 

ny mæli í  borginni er Po nksafn að Bankastræti 0, en 

Nu llið  hefur verið u tibu  fra  Ny listasafninu sí ðustu a r 
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auk aðseturs þess í  Breiðholtinu. Þa  hefur Ho nnunar-

miðsto ð I slands flutt starfsemi sí na að Aðalstræti 2 og 

mun með stuðningi borgarinnar efla í mynd skapandi 

miðborgar og styrkja sto ðu ho nnunar í  hjarta Reykja-

ví kur.  

Hæstu framlo g í  menningarma lum renna sem fyrr til 

Leikfe lags Reykjaví kur í  Borgarleikhu si skv. uppfærðum 

samningi fyrir a rin 2016 – 2018,  Sinfo ní uhljo msveitar 

I slands skv. lo gum og To nlistar- og ra ðstefnuhu ssins 

Ho rpu vegna endurgreiðslu stofnkostnaðar a  mo ti 

rí kinu en se rstakt rekstrarframlag til hu ssins fellur 

niður. Jafnframt njo ta Listaha tí ð í  Reykjaví k, 

Sviðslistamiðsto ð í  Tjarnarbí o i, Sjo nlistamiðsto ð a  

Korpu lfssto ðum og fleiri sja lfstæðir aðilar hu snæðis- 

og/eða rekstrarstyrkja. Þær breytingar verða a  fyrir-

komulagi styrkveitinga að Bí o  Paradí s og Marshallhu s 

(Ny listasafnið, Kling og Bang) a samt Ho nnunarmiðsto ð 

verða se rstakir kostnaðarstaðir a  fja rhagsa ætlun til 

viðbo tar við o nnur menningarhu s sem þar eru fyrir og 

flytjast þar með u r almennu styrkjaferli.   

Almennar styrkveitingar a  sviði menningar og lista eru 

veittar fyrir afmo rkuð verkefni og til samstarfssamninga 

til tveggja eða þriggja a ra. I  stað Borgarha tí ðasjo ðs fa  

nokkrar lykilha tí ðir viðurkenninguna Borgarha tí ð 

Reykjaví kur 2017 – 2019 og se rstakan samning til 

þriggja a ra. I  stað To nlistarho ps Reykjaví kur verður 

valinn Listho pur Reykjaví kur u r hvaða listgrein sem er. 

Að auki eru se rstakir styrkir veittir til myndrí krar 

miðlunar tengdri so gu og menningu í  Reykjaví k.  Þa  

u tnefnir fagra ðið einnig Borgarlistamann Reykjaví kur-

borgar og veitir Bo kmenntaverðlaun To masar 

Guðmundssonar.  

Við u thlutun styrkja er ho fð til hliðsjo nar menningar-

stefna Reykjaví kur, aðgerðara ætlun og verklagsreglur 

menningar- og ferðama lara ðs sem það endurskoðaði 

í tarlega fyrir a rið 2017. 

Se rtækar a herslur í  verklagsreglum fyrir styrkveitingar 

2017: 

 Listir fyrir og með bo rnum. 

 Grasro t, ny mæli, framsækni og  frumkvæði í  menn-

ingu og listum. 

 Endurny jun eigi se r stað í  ho pi styrkþega. 

 Þro un og efling ha tí ða. 

 Langtí masamningar við samstarfsaðila í  menningar-

lí finu til að efla fagmennsku og styrkja rekstrargrund-

vo ll þeirra.  

 Aukið aðgengi og þa tttaka ny rra ho pa í  menningunni.  

 Fjo lbreytni samfe lagsins og breidd menningarlí fsins 

endurspeglist í  þa tttakendum og njo tendum verkefna. 

 

Börn og menningaruppeldi  

Se rsto k a hersla er lo gð a  bo rn og menningaruppeldi í  

Menningarstefnu Reykjaví kurborgar. Þeirri a herslu er 

fylgt eftir með y msum aðgerðum í  aðgerðara ætlun. 

Menningarstofnanir borgarinnar gera a rlega fræðslua -

ætlun og samstarfsaðilar sem njo ta hæstu menningar-

styrkja eru hvattir til að vinna fræðslua ætlun ætlaða 

bo rnum. Jafnframt eru stofnanir sviðsins hvattar til að 

auka þa ttto ku og virkni barna með se rsto ku tilliti til 

kynjajafnre ttis og unglinga sbr. niðursto ður KFS. Safn-

fræðslufo lk a  menningarstofnununum hefur einnig 

þro að ny  verkefni sem starfsstaðir Sko la- og frí stunda-

sviðs geta fengið a  staðinn.  

Stefnan um bo rn og menningaruppeldi endurspeglast a  

margví slegan ha tt hja  menningarstofnununum,                 
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í  styrkveitingum ra ðsins, í  miðlægum verkefnum s.s. 

Reykjaví k Bo kmenntaborg UNESCO og samstarfi Menn-

ingar- og ferðama lasviðs og Sko la-  og frí stundasviðs 

með sameiginlegum verkefnastjo ra barnamenningar. 

Meðal mikilvægra verkefna hans er umsjo n Barna-

menningarha tí ðar, Biophiliu, Menningarfa na Reykja-

ví kurborgar, kynning, fræðsla og hvatning um 

menningarframboð og menningaruppeldi í  

sko laumhverfinu. Leitast er við að sinna vel menn-

ingunni í  hverfum. I  fja rhagsramma Menningar- og 

ferðama lasviðs er a rlega veitt framlag a  se rsto kum 

kostnaðarstað vegna tengsla sko la og menningar-

stofnanna, þ.a .m. vegna aksturs sko labarna a  

menningarstofnanir til að njo ta skipulagðrar fræðslu.  

Fjölmenning 

Eitt af markmiðum menningarstefnu Reykjaví kurborgar 

er að menningarlí fið í  borginni se  aðgengilegt o llum og 

einkennist af fjo lbreytni, ví ðsy ni, samkennd og virðingu. 

Margar aðgerðir eru í  farvegi samkvæmt þeirri að-

gerðaa ætlun sem stefnunni fylgir. Borgarbo kasafn 

Reykjaví kur  hefur verið leiðandi í  fjo lmenningarstarfi 

Menningar- og ferðama lasviðs og verður a fram. Safnið 

hefur byggt upp margví sleg verkefni í   samstarfi við 

fjo lda aðila innan lands og utan með því  markmiði að 

stuðla að samskiptum, samveru og samtali borgarbu a 

allra þjo ða. Af þekktustu verkefnunum ma  nefna 

Menningarmo t – Flju gandi teppi, Cafe  Lingua – lifandi 

tunguma l og So guhring kvenna. Nokkur verkefnanna 

eins og Reykjaví k – Safari eru í  samstarfi við hinar 

menningarstofnanirnar a  sviðinu og fleira í  þeim efnum 

a  do finni 2017. Meðal samstarfsaðila Borgar-

bo kasafnsins a  vettvangi fjo lmenningar er Sko la - og 

frí stundasvið Reykjavikurborgar, Ha sko li I slands, 

Stofnun Vigdí sar Finnbogado ttur, Samto kin Mo ðurma l – 

samto k um tví tyngi og Samto k kvenna af erlendum upp-

runa. Sviðið mun a  a rinu mo ta heildstæða fjo l-

menningara ætlun sem mun taka til allra stofnana þess. 

Erlent samstarf 

Menningar- og ferðama lasvið a  í  margví slegu erlendu 

samstarfi. Ho fuðborgarstofa greiðir go tu erlendra fjo l-

miðla, kynnir Reykjaví k a  erlendum mo rkuðum og 

vinnur að markaðssetningu borgarinnar með samstarfs-

aðilum, auk aðildar að alþjo ðlegum samto kum ferða-

ma la og viðburðahalds. Stjo rnendur menningarstofnana  

borgarinnar og sviðsins  sitja í  alþjo ðlegum samto kum 

hvert a  sí nu sviði og eiga í  samstarfi við systurstofnanir 

sí nar a  alþjo ðaví su. Bo kmenntaborgin vinnur na ið með 

o ðrum skapandi borgum UNESCO. Ho fuðborgir Norður-

landa eiga reglubundið og gott samstarf í  menningar-

ma lum þar sem hin po lití sku ra ð halda ra ðstefnur í  

borgunum til skiptis annað hvort a r og embættismenn 

hitt a rið. Slí kur fundur verður í  Reykjaví k 2017.  Spirit of 

Humanity Forum verður haldið í  Reykjaví k 2017 í  

tengslum við ny stofnað Friðarsetur Reykjaví kur og 

Ha sko la I slands.  Skrifstofa sviðsins a  í  go ðu samstarfi 

við sendira ð erlendis um menningar- og ferðama lakynn-

ingar. A rangur alþjo ðlegs samstarfs er sy nilegur með 

ny jungum í  starfsemi, alþjo ðlegum samstarfsverkefnum, 

sy ningum, ra ðstefnum og viðburðum y mist he r a  landi 

eða erlendis.  A fram verður unnið með Hull a  Englandi, 

systurborg Reykjaví kur, að undirbu ningi menningar-

samstarfs í  tilefni þess að borgin verður menningarborg 

Bretlands a rið 2017.  

Safnbúðir og Menningarkort Reykjavíkur 

Markmið með sameiginlegum verkefnisstjo ra safnbu ða 

er að auka tekjur og framlegð safnbu ða menningar-

stofnana Reykjaví kurborgar. Safnbu ðir eru í  o llum 

so fnunum og leitast er við að la ta vo ruu rvalið endur-

spegla viðfangsefni safnanna, safnkost og sy ningar.  I  

safnbu ðum Reykjaví kur er að finna u rval af í slenskri 

ho nnun og handverki, ny sta rlegri erlendri ho nnunar-

vo ru, bækur, skapandi leikfo ng og minjagripi a samt safn

- og sy ningartengdri vo ru.  

Safnbu ðirnar vinna að hagræðingu í   framleiðslu og 

ferlum undir ny ju sameiginlegu auðkenni og verður 

aukin a hersla lo gð a  kynningar- og markaðsstarf a  næsta 

a ri.  A fram verður unnið að því  að styrkja se rsto ðu safn-

bu ða Reykjaví kur, m.a. með eigin framleiðslu.  

Menningarkort Reykjaví kur er lykillinn að því  að veita 

borgarbu um auðveldan og hagkvæman aðgang að 

menningarstofnunum borgarinnar og auðveldar þar 

með tækifæri til tekjuo flunar í  gegnum hærri einskiptis 

aðganga sem ferðamenn greiða heldur. Markmiðið a  

a rinu er að kynna kortið mun betur, fjo lga notendum, 

auka ny tingu og veltu. Haldið verður a fram að þro a 

kortið í  a tt að því  sem þekkist erlendis.  
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Ferðaþjónusta  

A  liðnum a rum hefur verið mikill vo xtur í  ferðaþjo nustu 

he r a  landi og er ferðaþjo nustan orðin ein stærsta og 

mikilvægasta atvinnugrein landsins og ljo st að framlag 

hennar til þjo ðarbu sins vegur þungt. Fjo lgun 

ferðamanna hefur bein a hrif a  samfe lagið og eru 

borgarbu ar allir í  hlutverki gestgjafa sem eiga rí kulegan 

þa tt í  að skapa ja kvætt andru msloft fyrir ferðamenn 

sem sækja okkur heim.  

Spa r gera ra ð fyrir a framhaldandi vexti a  a rinu 2017 og 

a fram og ma  því  bu ast við að ferðamo nnum fjo lgi a  

bilinu 30 -35% sem er svipaður vo xtur og var a  liðnu 

a ri. Litið til meðaldvalartí ma ferðamanna a  landinu ma  

því  gera ra ð fyrir að um 43 þúsund ferðamenn gisti á 

landinu að jafnaði á degi hverjum á árinu 2017.  

Farsæl þróun til framtíðar  

Ferðaþjo nustan er að ganga í  gegnum mikilvægt 

mo tunarferli og ljo st er að stjo rnvo ld, sveitarfe lo g og 

atvinnugreinin sja lf þurfa að taka ho ndum saman um að 

leggja grunn að farsælli og sja lfbærri þro un til fram-

tí ðar. Mikilvægt er að horft verði til þa tta eins og tekju-

skiptingar rí kis og sveitarfe laga en nu verandi tekjur 

sveitarfe laga af ferðaþjo nustunni eru í  flestum tilvikum 

takmarkaðar sem hefur a hrif a  hvata þeirra til að standa 

fyrir uppbyggingu innviða. 

Samkeppnishæfni I slands sem a fangastaðar 

ferðamanna skiptir miklu ma li fyrir framtí ð 

ferðaþjo nustu og er margt sem hefur a hrif þar a , svo 

sem gengi gjaldmiðilsins gagnvart helstu viðskipta-

lo ndum, orðspor I slands, í mynd og menning og viðhorf 

í bu a til ferðamanna.  

Mikil uppbygging hefur verið a  ho telum og gistiry mi í  

borginni og a  næstu a rum mun ho telherbergjum fjo lga 

u r 4.500 í  tæp 7.000 herbergi. Þar til viðbo tar eru um 

þu sund herbergi í  o ðrum flokkum. Aukinn ferðamanna-

straumur hefur valdið því  að í bu ðir hafa að hluta horfið 

af innlendum hu snæðis- og leigumarkaði og eru nu  

leigðar u t til ferðamanna í  skammtí maleigu. I  a gu st 

2016 voru ru mlega þrju  þu sund eignir skra ðar til u t-

leigu a  Airbnb í  Reykjaví k eða tæplega 80% fleiri en í  

a gu st 2015. Miðað við fyrirhugaðan vo xt í  ferðaþjo nustu 

a  a rinu 2017 ma  því  bu ast við að deilihagkerfið haldi 

a fram að vaxa og verður það ein af a skorunum 

borgarinnar að fylgjast vel með þro un heimagistingar og 

í bu ðagistingar og meta hvaða valkosti borgin hefur til 

að bregðast við í  þeim efnum.   

Mikill vo xtur í  ferðaþjo nustu veldur því  að hlutfall er-

lendra rí kisborgara af vinnuafli fjo lgar hratt. Talið er að 

ru mlega tuttugu þu sund hafi að jafnaði starfað við 

ferðaþjo nustu 2016, þar af um 10.000 í  Reykjaví k. Spa r 

gera ra ð fyrir að sto rfum í  ferðaþjo nustu fjo lgi hratt a  

næsta a ri og að eftirspurn eftir erlendu vinnuafli verði 

mikil í  ferðaþjo nustunni sem og o ðrum atvinnugreinum. 

Þetta hefur augljo slega a hrif a  þo rf fyrir uppbyggingu 

innviða í  Reykjaví k.  

Ferðaþjo nustan stendur frammi fyrir miklum 

a skorunum og helstu a hættuþættirnir snu a að  

fe lagslegum, menningarlegum og na ttu rulegum þol-

mo rkum. Til að þro un í  ferðaþjo nustu verði farsæl til 

framtí ðar þurfa rí ki, sveitarfe lo g og greinin sja lf að grí pa 

til fyrirbyggjandi aðgerða og hefja innleiðingu aðgerða 

til að greinin na i að þro ast a  ja kvæðan og sja lfbæran 

ha tt.  

Áfangastaðurinn Reykjavík 

Reykjaví k er lang eftirso ttasti a fangastaður landsins og 

um 97% ferðamanna dvelja í  borginni í  lengri eða 

skemmri tí ma. Til marks um það ma  nefna að a  a rinu 

2016 var Reykjaví k í  fyrsta sæti yfir alla a fangastaði 

heims hja  Google Search, og ska kaði þar borgum eins og 

New York, London, Parí s, Tokyo og Toronto. Reykjaví k 

var einnig valin „Europe’s coolest capital 2016” af Bradt 

Travel Guides og ,,The number one city to visit in 2016” 

Almennt séð ertu jákvæð(ur) eða neikvæður(ur) gagnvart ferðamönnum á höfuðborgarsvæðinu? 
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af Rough Guides, sem gefur sterkar ví sbendingar um að 

a fangastaðurinn Reykjaví k se  enn að sækja í  sig veðrið.  

Myrkrið, norðurljo s og margbreytilegt veður hefur 

mikið aðdra ttarafl og með samstilltu a taki, ny sko pun og 

vo ruþro un og kynningarstarfi a  Vetrarborginni Reykja-

ví k er fjo lgun gesta meiri yfir vetrartí mann en yfir 

sumartí mann.  

Viðburðir og menningarlí f skipa sto ran sess í  því  að laða 

ferðamenn til Reykjaví kur a rið um kring og hefur verið 

markvisst unnið að því  að fjo lga ha tí ðum og viðburðum 

til að draga u r a rstí ðasveiflum í  ferðaþjo nustu. Ha tí ðir 

eins og Menningarno tt, Vetrarha tí ð og Tendrun Friðar-

su lunnar sem Ho fuðborgarstofa skipuleggur skipa sto r-

an sess í  viðburðahaldi í  borginni. Þa  hafa  viðburðir 

eins og Reykjavik Pride, Iceland Airwaves, RIFF og 

Ho nnunarMars  grí ðarlegt aðdra ttarafl. Loks  hefur 

ra ðstefnuhald sto raukist í  Reykjaví k og vinnur Ho fuð-

borgarstofa na ið með Meet in Reykjaví k að því  að fjo lga 

alþjo ðlegum ra ðstefnum og í þro ttaviðburðum í  

borginni.  

Borgarbúar eru gestgjafar og skapa andrúms-

loftið 

Borgarbu ar eru allir gestgjafar og eiga rí kulegan þa tt í  

að skapa ja kvætt andru msloft fyrir ferðamenn sem 

sækja okkur heim. Innri markaðssetning er því  mikilvæg 

þegar kemur að ferðaþjo nustunni og gegnir Ho fuð-

borgarstofa veigamiklu hlutverki í  að efla vitund borgar-

bu a og rekstraraðila a  virði ferðaþjo nustunnar fyrir 

samfe lagið, bæði í  fe lagslegum og fja rhagslegum skiln-

ingi.  

A  a rinu 2016 var í  annað sinn framkvæmd ko nnun 

meðal í bu a a  ho fuðborgarsvæðinu til að kanna viðhorf 

þeirra til ferðaþjo nustunnar og ferðamanna. Yfir-

gnæfandi meirihluti í bu a a  ho fuðborgarsvæðinu er ja -

kvæður gagnvart ferðamo nnum og meirihluti í bu a telur 

að framboð a  afþreyingu og þjo nustu í  borginni hafi 

aukist með auknum fjo lda ferðamanna.  

Langflestir eru stoltir af því  að bu a í  borg sem tekur vel 

a  mo ti ferðamo nnum og meirihluti telur í bu a gestrisna 

gagnvart ferðamo nnum. Ferðamenn fa  lí ka go ða eink-

unn hja  í bu um og langflestir telja þa  vinsamlega í  sam-

skiptum.  

Þa  svaraði meirihluti í bu a því  til að ja kvæðar hliðar 

ferðaþjo nustu vegi þyngra en neikvæðar og að aukinn 

fjo ldi ferðamanna hafi ja kvæð efnahagsleg a hrif a  ho fuð-

borgarsvæðið. Hins vegar eru flestir þeirrar skoðunar að 

tekjur Reykjaví kurborgar se u ekki nægilegar af ferða-

mo nnum miðað við þann kostnað sem af þeim hly st og 

vilja taka upp gistina ttagjald.  

Jákvætt viðhorf ferðamanna í Reykjavík 

Ho fuðborgarstofa hefur fra  a rinu 2004 kannað viðhorf 

erlendra ferðamanna til reynslu sinnar af Reykjaví k sem 

a fangastaðar. I  sí ðustu ko nnun, sem nær fra  janu ar til 

aprí l 2016, kemur fram að reynsla fo lks var afar go ð, 

95% ferðamanna so gðu Reykjaví k vera fra bæra eða 

go ða borg heim að sækja og enginn þeirra sem to k þa tt í  

ko nnuninni sagði reynslu sí na af Reykjaví k vera slæma.   

Ferðamenn eru einnig mjo g ja kvæðir gagnvart heim-

so kn sinni til Reykjaví kur og 99% þeirra sem to ku af-

sto ðu segja að þeir muni mæla með Reykjaví k við aðra. 

Þetta er besta mæling fra  upphafi og til marks um að 

upplifun ferðamanna af Reykjaví k sem a fangastaðar er 

einsto k.  

Ferðamenn voru jafnframt spurðir um afþreyingu í  

Reykjaví k og gæði hennar og í  ljo s kom að 82% fo ru a  

veitingahu s, 55% versluðu, 46% fo ru í  dagsferð fra  

Reykjaví k, 37% skoðuðu so fn og sy ningar og 32% fo ru í  

sund. Þa  fo ru 20% í  skipulagða ferð um Reykjaví k, 16% 

keyptu í slenska ho nnun og 7% fo ru a  listviðburð.  

 

Mikilvægt að auka tekjur sveitarfélaga af 

ferðamönnum 

Nær allar tekjur sem hið opinbera fær af ferðamo nnum 

renna í  rí kissjo ð, ma  þar nefna virðisaukaskatt, bensí n-

gjo ld, leyfisgjo ld og gjo ld af flugumferð. Tekjur sveitar-

fe laga af fjo lgun ferðamanna eru nær eingo ngu bundnar 

við u tsvar af tekjum þeirra sem starfa í  ferðaþjo nustu og 

af fasteignagjo ldum. Kostnaður sveitarfe laga af ferða-

mo nnum er hins vegar vaxandi, meðal annars vegna 

slits a  go tum, kostnaðar við hreinsun og fegrun, fja r-

festinga í  innviðum og þro un ny rra segla. Mikilvægt er 

að tryggja fja rmo gnun innviða hja  sveitarfe lo gunum og 

er a rí ðandi að sveitarfe lo g um allt land fa i aukna hlut-

deild í  tekjum rí kisins af ferðamo nnum. 

I  Reykjaví k, stærsta sveitarfe lagi landsins, er bry nt að 

ra ðast í  frekari uppbyggingu innviða til að styðja við 

vaxandi fjo lgun ferðamanna. Reykjaví k þarf í  samvinnu 

við sveitarfe lo g a  ho fuðborgarsvæðinu og ferðaþjo nustu 

í  borginni að tryggja heildstæða na lgun í  ferðaþjo nustu 

fyrir ho fuðborgarsvæðið allt, samhæfa aðgerðir og 

forgangsraða verkefnum til að viðhalda go ðri í mynd og 

ja kvæðri upplifun ferðamanna og mun Ho fuðborgar-

stofa gegna mikilvægu hlutverki í  því  samstarfi.  
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FRUMVARP 2017 (í þús. kr.) 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                   513.437 

 Rekstrartekjur samtals                   513.437 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld             1.319.248 

 Innri leiga                         1.021.787  

 Annar rekstrarkostnaður              2.520.927  

  Rekstrargjöld samtals                  4.861.963 

Rekstrarniðurstaða   4.348.525 

Starfsmenn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsmannafjöldi 2017 

 Fjöldi starfsmanna                                    227 

 Fjöldi stöðugilda                                     160 

Stöðugildi eftir stofnunum 

 Borgarbókasafn Reykjavíkur  78,7 

 Borgarsögusafn Reykjavíkur   36,0 

 Listasafn Reykjavíkur                             22,8  

 Höfuðborgarstofa                                    13,6  

 Skrifstofa  sviðs                                           5,8 

 Bókmenntaborg UNESCO  2,0 

 Sérverkefni 1,0 

Rekstur Menningar- og ferðamálasviðs 
Menningar- og ferðama lasvið leggur að venju rí ka 

a herslu a  hagkvæmni í  rekstri, en um leið er leitast við 

að uppfylla metnaðarfull markmið stefnumo rkunar 

Reykjaví kurborgar í  ma laflokknum. Kostnaðareftirlit er 

virkt a  o llum starfseiningum og leitað er fjo lbreyttra 

leiða til að afla aukinna se rtekna. Launakostnaður 

nemur 27% af fja rheimildum a rsins og innri leiga 21%. 

Reiknaðar eru 3,9% ví sito lubætur a  breytilegan kostnað 

fyrir a rið 2017 og er þessi breyting a  forsendum u t-

hlutunar ramma afar a nægjuleg þar sem stofnanir 

sviðsins hafa þurft að skera verulega niður og fja rmagna 

starfsemina í  sí vaxandi mæli með se rtekjum sem munu 

a  a rinu 2017 nema 26% af rekstri þeirra.  Hagræðingar-

krafa er þo  a fram gerð a  a rinu 2017 en vegna samfelldra 

hagræðingaaðgerða a  undanfo rnum a rum verður 

o neitanlega sí fellt meiri a skorun að takast a  við það 

viðfangsefni a n skerðingar a  þjo nustu.  

Breytingar a  gjaldskra m stofnana taka annars vegar mið 

af forsendum fja rhagsa ætlunar um ví sito luhækkanir, en 

hins vegar er sviðið með sky r markmið um að ny ta sem 

best kaupma tt erlendra ferðamanna með því  meðal 

annars að hækka einskiptis aðgang og fjo lga full-

borgandi gestum. A ætlun gerir ra ð fyrir að tekjur vaxi 

um 32% fra  a ætlun a rsins 2016 og vegur þar Borgar-

so gusafn þyngst með ra ðgerða 47% hlutdeild af tekjum 

sem stofnanirnar afla. A fram er lo gð rí k a hersla a  að 

kynna starfsemi menningarstofnana Reykjaví kurborgar 

fyrir ferðaþjo nustunni og efla so lu a  Gestakorti Reykja-

ví kur sem og að efla og auka framboð a  se rtækum 

menningarvo rum innan safnbu ða stofnana. Hins vegar 

verður a fram haft að leiðarljo si að borgarbu ar njo ti 

betri kjara og hagkvæmni stærðar Reykjaví kur og ma  

þar nefna Menningarkort Reykjaví kur sem er fra bær 

kostur fyrir þa  sem eru reglulegir gestir menningar-

stofnanna. Jafnframt verða aldursmo rk borgandi gesta a  

stofnunum sviðsins lækkuð u r 70 a ra niður í  67 a ra.  

Kynjuð fja rhags- og starfsa ætlun hja  sviðinu heldur 

a fram að þro ast og endurspeglar m.a. a herslu a  að na  

betur til drengja í  gegnum starfsemi menningarstofnana 

borgarinnar, mæla samsetningu og viðhorf gesta 

stofnananna eftir kynjum og vekja athygli helstu 

styrkþega a  mikilvægi þess að hafa kynjuð sjo narmið að 

leiðarljo si við a kvarðanato ku og forgangsro ðun. 

A  a rinu 2017 verður um 49% af fja rhagsramma sviðsins 

varið til að styrkja fjo lbreytta menningarstarfsemi í  

Reykjaví k í  formi beinna styrkja og samstarfssamninga 

en  45% af fja rhagsrammans er varið til rekstrar 

stofnana sviðsins. 

Mannauðsmál  
Hvetjandi og ja kvætt starfsumhverfi er sa  grunnur sem 

sviðið byggir a  í  mannauðsma lum. Lo gð er a hersla a  að 

skapa starfsmo nnum sviðsins starfsumhverfi sem gerir 

þeim kleift njo ta sí n í  starfi. Styrkleika starfsmanna ber 

að ny ta og lo gð er a hersla a  tækifæri þeirra til þess að 

þro ast og eflast í  starfi.  

Niðursto ður kannananna hafa mo tandi a hrif a  mann-

auðstengdar a herslur sviðsins. Lo gð verður a hersla a  að 

fo stra enn betur styrkleika sviðsins og að sama skapi að 

bregðast við því  sem betur ma  fara. 

Þa tttaka í  miðlægri fræðsludagskra  sviðsins er afar go ð 

enda dagskra in bæði fjo lbreytt og tekur jafnan mið af 

a skorunum í  starfsumhverfi sviðsins og niðursto ðum 

viðhorfskannana.  Allar stofnanir sviðsins eiga fulltru a í  

fræðsluho pi þess sem mo tar og fylgir eftir o flugri 

fræðslua ætlun sem gefin er u t tvisvar a  a ri. Meðal  fastra 

liða í  fræðsludagskra nni er fo studagsfræðslan en þar 

gefst starfsmo nnum kostur a  að njo ta vandaðrar 

fræðslu, og um leið að kynnast og tengjast o ðrum starfs-

mo nnum sviðsins. Stjo rnendur sviðsins eru bu nir að fara 

í  gegnum o fluga stjo rendafræðslu a  sí ðastliðnu a ri og a  

næsta a ri verða haldnir ma naðarlegir fundir með vo ldu 

fræðslutengdu efni.   

Fjármál 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekstur og mannauðsmál  
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Skipting rekstrar  

Stofnanir sviðs Styrkir og rekstrarsamningar 

   Skipting gjalda   
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FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017  

  
Rekstrar-

niðurstaða  Esk. áætlun  
Áætlun 2017 

  

2015  2016    Tekjur 
Laun og  

ltgj.   

Annar 
rekstrar-

kostn 
Samtals 

Yfirstjórn           
Menningar- og ferðamálaráð  ................. 03100 15.534  17.682   0  16.681  1.448  18.129  

Skrifstofa menningar- og ferðamála  .... 03110 78.254  91.672   0  81.274  9.350  90.624  

  93.788  109.354    0  97.955  10.798  108.753  

            

Höfuðborgarstofa          
Höfuðborgarstofa  ..................................... 07400 173.737  177.106   -81.262  118.199  141.493  178.431  

  173.737  177.106    -81.262  118.199  141.493  178.431  

            

Borgarbókasafn Reykjavíkur          
Skrifstofa  ................................................... 03200 248.343  273.290   -43.793  142.670  199.937  298.814  

Menningarhús Grófinni  .......................... 03201 138.648  153.454   -1.200  136.403  16.378  151.581  

Menningarhús Kringlunni  ...................... 03202 84.752  81.273   -500  51.735  31.355  82.590  

Menningarhús Sólheimum  .................... 03203 44.829  47.645   0  37.991  11.427  49.419  

Menningarhús Gerðubergi  ..................... 03205 136.625  143.639   -6.200  83.981  73.404  151.185  

Menningarmiðstöðin Gerðuberg  ........... 03500 0  0   0  0  0  0  

Menningarhús Spönginni  ....................... 03207 98.068  97.126   -300  48.548  45.331  93.579  

Menningarhús Árbæ  ................................ 03208 60.911  62.032   0  43.853  18.575  62.428  

Artótek  ....................................................... 03209 -436  153   0  0  0  0  

Bókabíllinn Höfðingi  ............................... 03250 22.706  28.925   0  22.477  6.939  29.416  

  834.446  887.538    -51.993  567.657  403.348  919.013  

            

Listasafn Reykjavíkur          
Listasafn Reykjavíkur  ............................... 03300 194.423  199.228   -19.964  115.576  124.351  219.963  

Safnráð Listasafns Reykjavíkur  .............. 03305 146  408   0  412  0  412  

Hafnarhús  ................................................. 03310 59.956  69.164   -63.881  40.575  86.744  63.439  

Kaffiteríur  .................................................. 03311 -3.782  -5.700   -6.900  0  500  -6.400  

Kjarvalsstaðir  ............................................ 03320 68.816  70.897   -25.120  30.876  67.729  73.485  

Ásmundarsafn  .......................................... 03330 21.611  20.364   -14.950  14.630  21.062  20.742  

Listaverk á opnum svæðum  .................... 03350 10.168  9.621   0  0  9.726  9.726  

Listaverkakaup  ......................................... 03360 15.065  16.279   0  0  15.498  15.498  

  366.403  380.259    -130.815  202.070  325.610  396.865  

          

Borgarsögusafn Reykjavíkur          
Skrifstofa  ................................................... 03700 175.696  209.526   -6.100  159.027  73.708  226.635  

Árbæjarsafn  ............................................... 03704 53.695  51.654   -29.640  33.949  54.394  58.703  

Borgarsögusafn - viðhald safngripa  ..... 03705 26.414  30.084   0  16.114  14.474  30.588  

Landnámssýning  ...................................... 03710 32.545  24.730   -98.285  30.757  65.065  -2.463  

Ljósmyndasafn Reykjavíkur  .................... 03600 35.374  37.696   -24.935  32.094  31.217  38.376  

Viðey  ........................................................... 03900 69.846  74.813   -4.550  9.580  70.869  75.900  

Sjóminjasafn  ............................................. 07250 11.484  16.144   -71.834  25.512  73.315  26.993  

  405.054  444.648    -235.344  307.033  383.042  454.731  

          

Önnur menningarstarfsemi          
Bókmenntaborg UNESCO  ......................... 03550 0  0   -12.397  20.621  33.804  42.028  

  0  0    -12.397  20.621  33.804  42.028  
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FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017 framhald  

  
Rekstrar-

niðurstaða  Esk. áætlun  
Áætlun 2017 

  

2015  2016    Tekjur 
Laun og  

ltgj.   

Annar 
rekstrar-

kostn 
Samtals 

Styrkir og samstarfssamningar          
Leikfélag Reykjavíkur  ............................... 03101 922.967  1.022.944   0  0  1.031.496  1.031.496  

Listahátíð  ................................................... 03105 36.000  36.000   0  0  36.000  36.000  

Heimili kvikmyndanna  ............................ 03106 0  0   0  0  17.500  17.500  

Marshallhús  ............................................. 03107 0  0   0  0  18.500  18.500  

Hönnunarmiðstöð Íslands  ..................... 03108 0  0   0  0  7.200  7.200  

Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum  .... 03109 27.376  28.127   0  0  28.535  28.535  

Loftbrýr  ....................................................... 03111 3.700  4.500   0  0  4.500  4.500  

Styrkir og rekstarsamningar  ................... 03113 144.714  133.080   -50  0  121.114  121.064  

Ráðstefnuborgin Reykjavík  ..................... 03131 40.000  40.000   0  0  40.000  40.000  

Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin  .......... 03135 46.943  47.956   0  0  56.626  56.626  

Húsnæðisstyrkir til menningarmála  ..... 03140 36.955  37.649   0  0  38.195  38.195  

  1.258.656  1.350.255    -50  0  1.399.667  1.399.617  

            

Framlög          
Sinfóníuhljómsveit Íslands  .................... 03102 179.500  208.630   0  0  213.638  213.638  

Framlag til Hörpu   .................................... 03145 570.187  607.915   0  0  536.975  536.975  

  749.687  816.545    0  0  750.613  750.613  

            

Annað          
Sameiginlegur kostnaður og ófyrirséð  . 03120 33.637  27.153   -1.577  0  36.295  34.717  

Tengsl skóla og menningarstofnana  ... 03121 10.280  11.900   0  0  10.900  10.900  

Gjaldfærðir lausafjármunir  .................... 03125 8.140  12.190   0  0  12.371  12.371  

Sérverkefni  ................................................ 03137 49.563  57.043   0  5.712  17.295  23.007  

Óútfærð hagræðingarkrafa  ...................... 03950 0  0   0  0  0  0  

Innri leiga áhalda og tækja  ................... 03999 16.360  17.049   0  0  17.479  17.479  

  117.980  125.334    -1.577  5.712  94.339  98.474  

          

Menningar- og ferðamálasvið samtals  ......  
3.999.751  4.291.040    -513.437  1.319.248  3.542.714  4.348.525  
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STEFNUKORT  

Gildi: Mannrækt – Orka – Fagmennska  

 
 

Menningaruppeldi  

Mikilvægur hluti starfsemi allra menningarstofnana borgarinnar er fræðsla og miðlun til fo lks a  o llum aldri.  Að auki 

er eitt af meginmarkmiðum menningarstefnunnar að menning og listir se u snar þa ttur í  uppeldi og kennslu barna a  

o llum sko lastigum. 

Höfuðborg menningar 

Ho fuðborgarhlutverkið gengur sem rauður þra ður í  gegnum menningar- og ferðama lastefnur Reykjaví kurborgar. 

Reykjaví k er  ho fuðborg  menningar í  landinu og Bo kmenntaborg UNESCO.  Menningarlí fið byggir a  menningararfi, 

frjo rri hugsun og frumkvæði og einkennist af fjo lbreytni og virkri þa ttto ku í bu a og gesta. Menningarborgin er ein af 

fjo rum stoðum  ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar. 

Eftirsóknarverður áfangastaður  

Reykjaví k er eftirso ttur a fangastaður ferðamanna allt a rið um kring. Hu n eflist sem vettvangur ra ðstefna og 

alþjo ðlegra viðburða og  er þekkt sem a hugaverð menningarborg í  na by li við einstæða na ttu ru. Se rstaða Reykjaví kur 

sem heilsuborgar felst í  ny tingu a  hreinni orku, heitu vatni og fyrsta flokks aðsto ðu.  

Nýsköpun  

Menningarlí f og ferðaþjo nusta í  borginni einkennist af þro tti og metnaði og ny tur hvatningar til ny sko punar og 

þro unar. Aðstaða og ry mi er til staðar fyrir  fjo lbreytta ferðaþjo nustu, kraftmikið listalí f og aðra menningarstarfsemi. 

 

Þjónusta 
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Hagkvæm nýting og stýring fjármuna 

Lo gð er a hersla a  markvissa fja rma lastjo rn, þar sem leitað er hagkvæmustu leiða, með aðhald og skilvirkni að leiðar-

ljo si.  

Sterk kostnaðarvitund  

Rekstrarleg a byrgð stjo rnenda er sky r og upply singar um reksturinn aðgengilegar.  Þannig eflist kostnaðarvitund 

um leið og eðlilegu aðhaldi og eftirliti er viðhaldið.  

Gagnsæi í styrkveitingum  

Verklagsreglur um styrkveitingar eru sky rar og eftirfylgni með veittum styrkjum  markviss. 

Verðmætasköpun 

Menning og ferðama l eru auðlindir sem leggja grunn að efnahags- og atvinnulí fi borgarinnar. Lo gð er a hersla a  beint 

og o beint framlag þeirra og annarrar skapandi starfsemi til efnahagslí fsins. 

 

 

 

Samstarf og samráð  

Samstarf og samra ð er lykilatriði í  menningar- og ferðama lum.  A hersla er lo gð a  samvinnu milli stofnana og fagsviða 

borgarinnar og hagsmunaaðila innan lands og utan. Hafa ber samra ð við borgarbu a með reglulegum ko nnunum a  

viðhorfum þeirra og o skum. 

Öflug miðlun   

Stofnanir a  Menningar- og ferðama lasviði leggja a herslu a  þro un miðlunar. Með því  að vera í  fararbroddi í  ny miðlun 

bæta þessar stofnanir þjo nustu sí na og kynningu.   

Gott aðgengi og almenn þátttaka  

Menningarlí fið í  borginni er aðgengilegt o llum og einkennist af fjo lbreytni, ví ðsy ni og virðingu. Það laðar fo lk til 

borgarinnar, hvetur til almennrar þa ttto ku og stuðlar að betra mannlí fi. 

Hlúð að sögu og menningarminjum  

Menning, listir og saga eru grunnur borgarmyndarinnar. Unnið er fjo lbreytt, markvisst og faglegt starf a  sviðum 

so fnunar, rannso kna, varðveislu og miðlunar. Menningararfurinn er sy nilegur í  borgarlandinu og a hersla lo gð a  

menningarlega se rsto ðu Reykjaví kurborgar. 

Skýr stefnumörkun og gagnsæ stjórnsýsla  

Vægi menningar og ferðama la í  stjo rnkerfi borgarinnar er o tví rætt. Skipulag menningar- og ferðama la er sky rt og 

stjo rnun þeirra markviss. 

 

 

 

Hæfir og áhugasamir starfsmenn 

Tryggja skal starfsmo nnum go ð starfsskilyrði og gefa þeim tækifæri til að auka þekkingu sí na og færni. 

Hvetjandi og jákvætt starfsumhverfi 

Samskipti einkennast af trausti og virðingu og starfsumhverfi er hvetjandi og ja kvætt.  Lo gð er a hersla a  að virkja 

frumkvæði, metnað og frjo a hugsun meðal starfsmanna.   

Árangursríkir stjórnunarhættir  

Stjo rnendur tileinka se r go ða stjo rnunarhætti, sem m.a. fela í  se r ja kvætt viðhorf til samstarfsmanna, virkt 

upply singastreymi og dreifingu valds og a byrgðar.  Stjo rnendur hafa tækifæri til sí menntunar og nauðsynleg tæki til 

að sinna stjo rnunarhlutverki sí nu.  

Fjármál 

Verklag 

Mannauður 



16  

 

SKORKORT 2017  

 Vídd / velgengnisþáttur   Mælikvarði  
Rauntölur 

2015 
Áætlun   
2016* 

Markmið 
2017  

 Þjónusta          

Menningaruppeldi 

Fjöldi viðburða sérstaklega skipulagðir fyrir börn og fjölskyldur  200  208  206  

Fjöldi barna og unglinga í skipulögðum heimsóknum 46.255  45.200  44.600  

Höfðuborg menningar 

Hlutfall jákvæðra vegna  Menningarnætur samkvæmt Gallup-
könnun 

68% 75% 73% 

Fjöldi fjölmenningartengdra verkefna og viðburða 65  51  53  

Fjöldi nýrra sýninga á menningarstofnunum  84  71  68  

Eftirsóknarverður áfangastaður 

Aðsókn að stofnunum sviðsins  1.503.614  1.531.700  1.583.700  

Ánægja með þjónustu/starfsemi stofnana sviðsins    88% 89% 

Kynningarfundir um Reykjavík sem áfangastað  35  30  28  

Nýsköpun Nýmæli í starfsemi   11  4  23  

 Fjármál          

Hagkvæm nýting og stýring 
fjármuna 

Fjárhagsáætlun v/raun  -2,0% 1% 1% 

Sterk kostnaðarvitund Kostnaður við rekstur stofnana sviðsins pr. gest  1.184  1.155  1.231 

Verðmætasköpun 

Fjöldi verkefna þar sem samstarfsaðilar fjármagna a.m.k. 15% af  
kostnaði  

48  29  32  

Sértekjur stofnana sviðsins sem hlutfall af ramma  21% 21% 26% 

 Verklag           

Samstarf og samráð 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna  42  27  30  

Fjöldi samráðsfunda og aðgerða sem hvetja til þátttöku 
almennings í þróun, stefnumótun og  ákvarðanatöku  

17  8  13  

Öflug miðlun upplýsinga 

Fjöldi heimsókna á vefsvæði stofnana sviðsins 1.418.851  1.530.000 2.026.200  

Fjöldi fylgjenda á samfélagsmiðlum  111.298  145.430 186.967  

Fjöldi síðuflettinga á vefsíðum  4.322.591  4.237.000 4.327.000  

Gott aðgengi og almenn þátttaka Hlutfall gesta sem eru ánægðir með viðmót starfsmanna  91% 89% 91% 

Hlúa að sögu og menningar-
minjum 

Fjöldi rannsóknarverkefna  26  15  16  
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SKORKORT 2017— framhald  

 Vídd / velgengnisþáttur   Mælikvarði  
Rauntölur 

2015 
Áætlun   
2016* 

Markmið 
2017  

 Mannauður           

Hæfir og áhugasamir starfsmenn 

Hlutfall starfsmanna sem eru ánægðir í starfi þegar á heildina er 
litið  

85% 90% 90% 

Hlutfall starfsmanna sem hlakka til að mæta í vinnuna 78% 86% 86% 

Hlutfall starfsmanna sem telur hæfni sína vel nýtta í starfi 71% 85% 85% 

Hlutfall starfsmanna sem telur samvinnu góða á sínum vinnustað   83% 90% 90% 

Hvetjandi og jákvætt  

starfsumhverfi 

Hlutfall starfsmanna sem sem telur sig fá nauðsynlegar 
upplýsingar sem snerta starf sitt og/eða vinnustað  

68% 80% 80% 

Hlutfall starfsmanna sem hefur verið hrósað fyrir vel unnin störf 
á síðustu mánuðum  

58% 80% 80% 

Hlutfall starfsmanna sem ekki hafa orðið fyrir einelti frá sam-
starfsfólki á síðustu 12 mánuðum  

98% 100% 100% 

Árangursríkir stjórnunarþættir 

Hlutfall starfsmanna sem bera traust til yfirmanns síns  75% 90% 88% 

Hlutfall starfsmanna sem finnst vinnstað sínum vel stjórnað  59% 80% 80% 

Hlutfall starfsmanna sem hafa farið í árlegt starfsmannasamtal á 
síðustu 12-15 mán. 

40% 80% 85% 

Hlutfall starfsmanna sem hefur fengið tækifæri til símenntunar 
og starfsþróunar á síðustu 12 mánuðum 

83% 80% 90% 

* Sjóminjasafn hluti af MOF 2015  
  

  95-100% markmiðum náð     

  75 - <95% þarf að nást     

  Minna en 75% markmiða náð     

 Ekki mælt á tímabilinu    
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REYKJAVÍK BÓKMENNTABORG UNESCO  

Hlutverk  
Reykjaví k Bo kmenntaborg UNESCO er menningar-

skrifstofa sem hefur það hlutverk að miðla bo k-

menningu og orðlist til borgarbu a og gesta borgarinnar. 

Hu n stendur fyrir lestrarhvetjandi verkefnum fyrir 

bo rn og fullorðna, eflir bo kmennta- og ritlistarlí fið í  

borginni og gerir bo kmenntaso gu hennar aðgengilega í  

borgarlandinu. Hu n styður við í mynd Reykjaví kur sem 

borg orðlistar, innanlands sem utan, og tekur þa tt í  

alþjo ðlegu starfi með o ðrum Skapandi borgum UNESCO 

og fleirum. Bo kmenntaborgin vinnur eftir leiðarljo si 

Skapandi borga UNESCO. 

Leiðarljós Bókmenntaborgar 
Að Reykjaví k verði þekkt sem borg orðlistar, jafnt 

innanlands sem og a  alþjo ðlegum vettvangi. 

Að stoðir hennar verði styrktar í  na nu samstarfi þeirra 

sem koma að menntun, bo kmenningu og orðlist a  

breiðum vettvangi. Reykjaví k  Bo kmenntaborg UNESCO 

stendur vo rð um tja ningarfrelsi. Einkunnarorð 

Bo kmenntaborgarinnar, Orðið er frja lst, endurspegla 

þessa a herslu og með þeim vill Bo kmenntaborgin 

benda a  að hvorki einstaklingar ne  samfe lo g geta þrifist 

a  heilbrigðan ha tt nema þegnunum se  frja lst að tja  sig, 

þra r sí nar og sannfæringu. 

Meginmarkmið 
Meginmarkmið Reykjaví kur Bo kmenntaborgar 

UNESCO er að styðja við það mikla starf sem er unnið a  

sviði bo kmenningar og orðlistar í  Reykjaví k. 

Bo kmenntaborgin hvetur til samstarfs og ny rra verk-

efna a  sviði orð- og ritlistar. Hu n leggur a herslu a  

bo kmenntaarf þjo ðarinnar í  starfi sí nu og samspil hans 

við ny sko pun. Einnig vinnur Bo kmenntaborgin að því  að 

efla alþjo ðatengsl a  vettvangi orðlistar og annarra 

skapandi greina. 

 

Fjármál 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2017 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 12.397 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 20.621 

 Innri leiga  0  

 Annar rekstrarkostnaður 33.804  

 

Rekstrarniðurstaða 42.028 

 

Starfsmannafjöldi 2017 

 Heildarfjöldi starfsmanna 2 

 Fjöldi stöðugilda  2 
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Bo kmenntaborgin Reykjaví k fagnaði fimm a ra afmæli 

haustið 2016 og hefur þessi menningarskrifstofa a  sviði 

orðlistar auðgað bo kmenntalí fið í  ho fuðborginni a  fyrstu 

starfsa rum sí num svo tekið hefur verið eftir.  

Lestrarha tí ð í  Bo kmenntaborg er fastur liður í  

ha tí ðaflo ru borgarinnar og sker hu n sig u r o ðrum 

ha tí ðum þar sem hu n stendur yfir í  heilan ma nuð. 

Bo kmenntaborgin mun halda a fram að þro a þetta flagg-

skip sitt en 2017 verður lo gð a hersla a  þa ttto ku lesenda 

og notkun ny miðla. Bo kmenntaborgin hefur ny tt skeið a  

sjo tta starfsa ri sí nu þegar Gro ndalshu s verður tekið í  

notkun. Hu sið verður rekið í  samstarfi við Icelandair 

Hotel Reykjavik Marina og einnig verður a framhaldandi 

samstarf um viðburði a  Kaffislipp a  Marina ho telinu. 

Sleipnisverkefnið verður þro að a fram  með efni fyrir 

grunnsko labo rn og mju kdy ri. Allir lesa – landsleikur í  

lestri fer fram í  þriðja sinn a rið 2017 í  samstarfi við 

Miðsto ð í slenskra bo kmennta. Þetta er landsa tak í  lestri 

í  stí l við Hjo lað í  vinnuna og er því  beint að o llum aldurs-

ho pum. Su  ny breytni verður a rið 2017 að nu  verður 

boðið upp a  einstaklingskeppni auk liðakeppni. 

Hefðbundin verkefni, svo sem þa tttaka í  borgarha tí ðum, 

Bo kmenntaha tí ð í  Reykjaví k og Bo kamessa í  

Bo kmenntaborg verða a fram a  dagskra . Bo kamessan, 

sem er haldin af Bo kmenntaborginni og Fe lagi í slenskra 

bo kau tgefenda, flutti u r Ra ðhu si Reykjaví kur í  Ho rpu 

2016 og gerður þriggja a ra samningur um staðsetningu 

hennar þar. Bo kmenntaborgin vinnur með fjo lmo rgum 

o ðrum aðilum í  orðlistargeiranum, bæði opinberum og 

einkaaðilum, og hvetur til samstarfs og samtals hagaðila.  

Miðlun  
A rið 2017 verður a hersla lo gð a  vefma l í  framhaldi af 

opnun ny s vefjar Bo kmenntaborgarinnar, sem inni-

heldur nu  einnig ho fundagrunn Borgarbo kasafns, 

bokmenntir.is. Þessum ny ja tví tyngda vef er ætlað að 

verða o flugt tæki til kynningar a  orð- og ritlist í  borginni, 

bæði heima fyrir og erlendis. Haldið verður a fram að 

þro a sma forritið Reykjavik Culture Walks og ny jum 

go ngum bætt í  safnið.  

Gröndalshús 
Bo kmenntaborgin hefur ny tt skeið a  sjo tta starfsa ri sí nu 

þegar Gro ndalshu s verður tekið í  notkun. Þetta fyrrum 

heimili Benedikts Gro ndals í  hjarta Grjo taþorpsins 

verður fyrsta ritho fundahu sið sem verður starfrækt sem 

safn og viðburðahu s fyrir almenning í  ho fuðborginni. 

Sy ning til heiðurs Gro ndal verður opnuð a  a rinu a  aðal-

hæð hu ssins í  samstarfi við Borgarso gusafn og Borgar-

bo kasafn og í  aprí l verður í bu ð tekin í  notkun í  kjallara 

þess, sem verður rekin sem gestaí bu ð fyrir ritho funda 

hluta u r a ri. Gro ndalshu s verður rekið í  samstarfi við 

Icelandair Hotel Reykjavik Marina samkvæmt þriggja 

a ra samningi milli Icelandair Group og Bo kmennta-

borgarinnar fra  2016. Gestaí bu ðin opnar ny ja 

mo guleika a  samstarfi við aðrar Bo kmenntaborgir 

UNESCO og aðra, sem verða kannaðir a  a rinu.   

Sleipnir – lestrarfélagi barnanna 
Sleipnir, lestrarfe lagi barnanna, heldur a fram flugi sí nu 

a  a rinu. Leiksko labo rnum verður boðið að hitta þennan 

skemmtilega fe laga í  lestrarstundum a  Borgarbo kasafni 

sem ho fust haustið 2016, leiksko lar fa  bo kina um hann 

til eignar og fylgiefni sem Bo kmenntaborgin hefur fram-

leitt fyrir kennara og foreldra. Markmiðið er að o ll leik-

sko labo rn í  Reykjaví k eigi þess kost að kynnast Sleipni 

a ður en þau hefja grunnsko lago ngu. A  a rinu verður 

einnig hafin vinna við ho nnun og framleiðslu a  tusku-

dy rinu Sleipni, a  bo k og fylgiefni fyrir yngstu grunn-

sko labo rnin og alþjo ðlegur vefur um ferðir Sleipnis 

opnar í  samstarfi við Bo kmenntaborgina Melbourne í  

A stralí u.  

Grasrót og fjölmenning 
Bo kmenntaborgin mun halda a fram að styðja við 

grasro tarstarf innan orðlistar og leggur a herslu a  sam-

starf við ny græðinga í  þessum geira, fjo lmenningu og 

ny sko pun.  

Alþjóðastarf 
Bo kmenntaborgin tekur þa tt í  alþjo ðlegu starfi 

Skapandi borga UNESCO og o ðrum alþjo ðlegum verk-

efnum sem tengjast bo kmenntum og orðlist og horfir 

þar se rstaklega til stækkandi samstarfsnets Skapandi 

borga. Reykjaví k stendur að verkefninu Drop the Mic í  

samstarfi við Bo kmenntaborgirnar Heidelberg, Kraka  og 

Tartu, auk Kaupmannahafnar, en það leiðir saman 

orðlistamenn sem leggja a herslu a  munnlegan flutning í  

þessum borgum. A framhaldandi samstarf verður við 

Goethe stofnun í  Kaupmannaho fn um að bjo ða þy skum 

gestaritho fundi að dvelja um nokkurra vikna skeið í  

Reykjaví k og hugað að ví ðara samstarfi varðandi gesta-

dvo l erlendra ho funda í  Reykjaví k og í slenskra ho funda 

erlendis. 

HELSTU VERKEFNI 2017  
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Lykiltölur Bókmenntaborg UNESCO 
Rauntölur     

2014 
Rauntölur    

2015 
Útkomu-
spá 2016 

Markmið   
2017 

Alþjóðleg samstarfsverkefni 5  6  13  4  

Þátttaka leikskóla í Lestrarhátíð 34% 14% 50% 60% 

Þátttaka grunnskóla í Lestrarhátíð 70% 100% 100% 100% 

Vitund almennings um Lestrarhátíð 64% 33% 50% 60% 

Viðburðadagatal Bókmenntaborgar 2017 

Allt árið 
Mánaðarlegir bókmenntaviðburðir á Hótel Marina;  
Lestrarstundir með Sleipni fyrir leikskólabörn  

Jan-feb Allir lesa - landsleikur í lestri 

Apríl Barnamenningarhátíð, Vika bókarinnar 

Maí Alþjóðadagur menningarlegrar fjölbreytni 

Ágúst Menningarnótt 

September Bókmenntahátíð í Reykjavík 

Október Lestrarhátíð í Bókmenntaborg 

Nóvember Bókamessa í Bókmenntaborg, Iceland Noir 
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Leiðarljós 
Samstarfsnet Skapandi borga UNESCO / UNESCO Creati-

ve Cities Network (UCCN) var sett a  laggirnar a rið 2004. 

Það vinnur að því  að efla samvinnu innan og milli borga 

sem hafa viðurkennt skapandi starf sem stefnumarkandi 

þa tt í  sja lfbærri þro un borga í  efnahagslegu, fe lagslegu, 

menningarlegu og umhverfislegu tilliti. 

Með því  að ganga í  samstarfsnetið skuldbinda borgir sig 

til að deila a rangursrí kum starfsha ttum og þro a sam-

starf sem y tir undir sko pun og skapandi greinar, styrkir 

þa ttto ku í  menningarlí fi og til að gera menningu að hluta 

af borgarskipulagi og þro un borgarinnar. 

Samstarfsnet skapandi borga UNESCO tekur til sjo  list-

sviða: bo kmennta, handverks og alþy ðulista, ho nnunar, 

kvikmyndalistar, margmiðlunarlistar, matagerðarlistar 

og to nlistar.  

Markmið 
Samstarfsnet Skapandi borga UNESCO stefnir að því  að: 

 styrkja alþjo ðlega samvinnu milli borga sem hafa 

viðurkennt skapandi starf sem stefnumarkandi þa tt í  

sja lfbærri þro un borga; 

 y ta undir og auka framtak innan borgarinnar sem 

stuðlar að því  að skapandi starf se  stefnumarkandi 

UNESCO Creative Cities Network 

hluti borgarþro unar, se rstaklega með samvinnu 

opinberra aðila, einkaaðila og borgaranna; 

 styðja við sko pun, framleiðslu, dreifingu og miðlun 

menningarviðburða, -varnings og þjo nustu; 

 skapa menningar- og ny sko punarkjarna og auka 

tækifæri fyrir skapandi fo lk og fagfo lk í  menningar-

geiranum; 

 bæta aðgengi að og þa ttto ku í  menningarlí fi svo og 

neyslu a  menningarlegri sko pun og þjo nustu, ekki 

sí st með tilliti til jaðarho pa og þeirra sem eiga undir 

ho gg að sækja; 

 menning og skapandi starf se  hluti af opinberri 

stefnumo rkun í  borgarþro un og -skipulagi. 

Aðgerðaáætlun 
Markmið samstarfsnets Skapandi borga UNESCO eru 

innleidd innan hverrar borgar í  samstarfsnetinu, svo og 

a  alþjo ðlegum vettvangi, og er se rstaklega hugað að 

eftirfarandi: 

 að deila reynslu, þekkingu og a rangursrí kum starfs-

ha ttum; 

 frumkvo ðlaverkefnum, samstarfi og að stuðlað se  að 

samvinnu milli einkaaðila, opinberra aðila og al-

mennra borgara; 

 vinnuskiptum og samstarfsneti  fyrir fagaðila og lista-

menn; 

 rannso knum, ko nnunum  og mati a  reynslu Skapandi 

borga UNESCO; 

 stefnumo rkun og leiðum til að stuðla að sja lfbærri 

þro un borga; 

 starfi a  sviði miðlunar og vitundavakningar. 
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BORGARBÓKASAFNIÐ  
MENNINGARHÚS  
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Hlutverk 
Borgarbo kasafn Reykjaví kur er alhliða upply singa- og 
menningarstofnun og meginhlutverk þess er að jafna 
aðgengi að menningu og þekkingu. Lo gð er a hersla a  
gott aðgengi borgarbu a a  o llum aldri að þjo nustu, 
fræðslu og viðburðum a  sviði menningar og lista.  

 

Leiðarljós 
Borgarbo kasafn Reykjaví kur standi, í  alþjo ðlegu 
umhverfi, jafnfætis bestu almenningsbo kaso fnum og 
menningarhu sum hvað varðar þjo nustu, bu nað og 
viðburðahald. Starfsemin beri vott um fagmennsku, 
virðingu, ví ðsy ni og sko punarkraft. 

 

Meginmarkmið 
 Lýðræði: Borgarbo kasafn eflir ly ðræði og jo fnuð. 

Þjo nusta safnsins skal na  til allra borgaranna a n 

tillits til aldurs, kyns, kynþa ttar, stjo rnma laskoðana, 

tru ar, þjo ðernis eða þjo ðfe lagssto ðu. Þannig eflir það 

ly ðræði, jafnre tti, athafnafrelsi og velferð 

borgaranna. 

 Menning: Borgarbo kasafn er miðsto ð mannlí fs og 

menningar. Borgarbo kasafn Reykjaví kur er 

menningarstofnun í  ví ðustu merkingu þess orðs. Þar 

mætast o lí kir ho par sem gefa raunsanna mynd af 

hinni margví slegu menningu samfe lagsins.  

 Menntun: Borgarbo kasafn er vettvangur barna, 

ungmenna  og fullorðinna til að uppgo tva og rann-

saka heiminn og þro a þannig hæfileika sí na og tæki-

færi. Menntun, lí kt og menning, er liður í  þroska og 

þro un hvers einstaklings, o ha ð því  hvernig hennar er 

aflað.  

 Uppspretta: Borgarbo kasafn er vettvangur 

hugmynda, sko punar og upplifunar. Einstaklingar og 

ho par hafa tækifæri til að o rva andann og sko punar-

kraftinn, hvort sem það er í  gegnum samskipti við 

aðra, þa ttto ku, menningu og listir.   

 Fyrirmynd: Borgarbo kasafn Reykjaví kur er 

upply singa- og menningarmiðsto ð sem gegnir 

forystuhlutverki meðal almenningsbo kasafna 

landsins og sækir fyrirmynd sí na til fremstu safna 

heims.  

 

Borgarbo kasafnið starfar samkvæmt bo kasafnalo gum 

nr. 150/2012. Það hefur yfirly singu fra  UNESCO um 

almenningsbo kaso fn fra  1994, menningarstefnu Reykja-

ví kurborgar, mannre ttindastefnu Reykjaví kurborgar og 

samþykkt um Borgarbo kasafn fra  2015  að leiðarljo si í  

starfi sí nu.   

Borgarbo kasafnið rekur sex starfsstaði  í  Gro finni, 

Gerðubergi, Kringlunni, Spo nginni, So lheimum og A rbæ 

a samt samreknu sko la- og almenningssafni í  Norðlinga-

holti. Einnig bo kabí linn Ho fðingja og so gubí linn 

Æringja.  

Fjármál 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2017 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 51.993 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 567.657 

 Innri leiga  195.005  

 Annar rekstrarkostnaður 208.343 

 

Rekstrarniðurstaða 919.013 

 

Starfsmannafjöldi 2017 

 Heildarfjöldi starfsmanna              105 

 Fjöldi stöðugilda  78,7  
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HELSTU VERKEFNI 2017  

I  Yfirly singu Menningar- og ví sindastofnunar 

Sameinuðu þjo ðanna (UNESCO) um almennings-

bo kaso fn fra  a rinu 1994 segir m.a.: 

„Grundvallargildi mannsins eru frelsi, velmegun og fram-

farir samfélags og einstaklinga. Þessum gildum verður 

aðeins náð ef vel upplýstir borgarar nota lýðræðislegan 

rétt sinn og taka virkan þátt í samfélaginu. Virk þátttaka 

og þróun lýðræðis byggir á fullnægjandi menntun sem og 

frjálsum og ótakmörkuðum aðgangi að þekkingu, 

skoðunum, menningu og upplýsingum. Almennings-

bókasafn er hlið til þekkingar á hverjum stað. Það skapar 

frumskilyrði til ævimenntunar, sjálfstæðrar ákvarðana-

töku og menningarþroska einstaklinga og þjóðfélags-

hópa.“ 

Aðgengi að þekkingu, skoðunum, menningu og 

upply singum og í  raun aðgengi af y msum toga verður 

meginstef í  starfsemi Borgarbo kasafnsins a rið 2017.  

Safnið setti se r þjo nustustefnu sí ðla a rs 2016 og í  kjo lfar 

hennar verður sett fram aðgerðara ætlun og verða mikil-

vægir verkferlar ry ndir og endurbættir. Meðal annars er 

stefnt að því  að þro a a fram ny ja þjo nustu a  svoko lluðu 

Tilraunaverkstæði, skoða safnkost  m.t.t. ny rra miðla og 

tunguma la og aðgengi að vef safnsins verður endur-

hannað. Rafbo kau tla n hefjast í  byrjun a rs og rafræn 

þjo nusta verður sto rbætt a  a rinu. 

Þjónustustefna 
Unnið var að þjo nustustefnu fyrir safnið a rið 2016 og 

aðgerðaa ætlun í  kjo lfar hennar þar sem  gerð er grein 

fyrir þeim verkefnum og hugmyndum sem hrinda a  í  

framkvæmd. Mun starf a rsins litast mjo g af helstu að-

gerðum sem settar verða fram og þeim breytingum a  

starfsemi safnsins sem stefnan felur í  se r. Einnig verður 

markvisst unnið að því  að bæta verklag í  safninu. Þa tt-

taka notenda og starfsmanna við gerð stefnunnar er afar 

mikilvæg og mun a fram haldið a  þeirri braut að spyrja 

notendur þjo nustu Borgarbo kasafnsins a lits. 

Opin bókasöfn eða „meiri“ opnun 
Ví ða erlendis eru svoko lluð Opin bo kaso fn eða „meiri“ 

opnun að ryðja se r til ru ms, se rstaklega a  Norður-

lo ndunum. Um er að ræða so fn sem eru opin almenningi 

utan afgreiðslutí ma og a n starfsmanna. Skoðaðir verða 

mo guleikar a  að taka upp slí ka þjo nustu í  menningar-

hu sum Borgarbo kasafnsins, svo sem með því  að kanna 

hug notenda til slí krar þjo nustu, a hrif hennar a  

starfsemina og skoða reynslu na grannaþjo ðanna af slí ku 

fyrirkomulagi. 

Rafræn þjónusta 
Rafræn þjo nusta skipar veglegan sess í  starfsa ætlun 

a rsins en um mitt sí ðasta a r var hafist handa við að 

endurhanna viðmo t vefseturs Borgarbo kasafnsins með 

það fyrir augum að auðvelda aðgengi notenda að 

þjo nustu þess. 

Rafræn u tla n a  bæði raf- og hljo ðbo kum hefjast í  lok 

janu ar í  gegnum rafbo kaveituna Overdrive. Verkefnið er 

unnið í  na inni samvinnu við Landskerfi bo kasafna hf 

sem heldur utan um tæknihlið verkefnisins. I  fyrstu 

verður rafrænn bo kakostur að mestu a  ensku en gert er 

ra ð fyrir að sma m saman bætist við bækur a  o ðrum 

tunguma lum sem og a  í slensku.  Gert er ra ð fyrir að raf-

bo kau tla n verði í  samlagi með o ðrum almennings-

bo kaso fnum a  I slandi, en fyrst um sinn verður eingo ngu 

um að ræða rafbo kau tla n fra  Borgarbo kasafni en o nnur 

so fn munu bætast í  ho pinn þegar lí ður a  a rið.  

Aðgengi að to nlist eykst einnig en a  haustma nuðum 

2016 opnaði safnið fyrir to nlistarveituna Naxos  sem 

gerir la nþegum kleift að na lgast klassí ska to nlist a samt 

heimsto nlist  í  gegnum vefi safnsins. Su  þjo nusta verður 

a fram þro uð innan safnsins.  

Mo guleiki a  að la na u t raftí marit verða einnig skoðuð a  

a rinu. 

Safnkostur 
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Aðgengi að fjo lbreyttum safnkosti er lí fæð almennings-

bo kasafna.  Lo gð verður se rsto k a hersla a  tunguma l og 

fjo lmenningu og leitast við að auka u rval bo ka a  o ðrum 

tunguma lum en í slensku og ensku.  

Miðlun 
A  a rinu verður unnið na ið með fyrirtækinu Kapli sem 

se rhæfir sig í  markaðsra ðgjo f. Unnið verður að því  að 

markaðsetja breytta í mynd og a sy nd Borgar-

bo kasafnsins með markvissum aðgerðum sem snu a 

bæði að rafrænu viðmo ti a  heimasí ðu og sam-

fe lagsmiðlum og samræmdum merkingum í  menningar-

hu sunum sem sækja innbla stur í  merki og litapallettu 

Borgarbo kasafnsins. Ny  heimasí ða lí tur dagsins ljo s a  

a rinu þar sem lo gð verður a hersla a  að endurspegla enn 

betur fjo lbreytta starfsemi í  menningarhu sum Borgar-

bo kasafnsins auk þess sem unnið er að aukinni rafrænni 

þjo nustu sem tengist u tla num. Lo gð verður mikil 

a hersla a  kynningu og miðlun safnkostsins svo gestir 

eigi auðvelt með að na lgast upply singar um a huga-

verðan bo kakost, tí marit og kvikmyndir, geti na lgast og 

tekið þa tt í  umræðu um safnkostinn og miðlað eigin 

þekkingu og skoðunum til annarra gesta. Til að styðja 

við þetta verður boðið upp a  se rstakt bo kmenntafre tta-

bre f, fe sbo karho pa þar sem gestir geta tekið virkan þa tt 

í  umræðu um bo kmenntir og fleiri þætti starfseminnar. 

Lo gð verður a hersla a  lifandi og aðlaðandi framsetningu 

a  miðlum safnsins hvort sem um er að ræða texta, ljo s-

myndir eða myndbo nd.  

Fræðsla 
Fræðsluframboð til sko labarna verður fjo lbreytt og af 

ny jungum ma  nefna leiðsagnir og kynningu a  mynda-

so gudeildinni, myndaso guvinnustofur og boð um þa tt-

to ku í  ljo ðasmiðjum og uppskeruha tí ð undir 

yfirskriftunum Ljo ðadjamm og Ljo ðaslamm. Bo rn og 

fullorðnir geta einnig so tt se r fjo lbreytta fræðslu í  

frí tí ma sí num, sem gjarnan er sett fram í  smiðjuformi og 

a  svoko lluðum kaffikvo ldum svo dæmi se u nefnd. 

Einnig er unnið að því  að skapa aðsto ðu fyrir skapandi 

verkefni, samveru og þekkingaro flun í  so fnunum, m.a. 

með aðgengi að to lvum, sma to lvum a  borð við Raspber-

ry Pi og Makey Makey, y msum tækjakosti, forritum, 

hljo ðveri, 3D prentara, lí mfilmuskera og fleiru í  þeim 

anda.  

Tilraunaverkstæði og þróun nýrrar þjónustu 
Almenningsbo kaso fn ví ða um heim eru leiðandi í  

tilraunum um opinn og jafnan aðgang að nu tí ma tækni 

og tækjabu naði. Tæknilæsi mun verða einn af mikil-

vægustu þa ttum í  menntun barna og fullorðinna í  fram-

tí ðinni auk hugmyndafræði ny sko punar sem ny tist a  

o llum sviðum. Hlutverk almenningsbo kasafna hefur 

þro ast yfir í  að vera skapandi samverury mi sem styður 

þekkingaro flun. He r er lykilatriði að stuðla einnig að 

stafrænu læsi og miðla ny rri tækni, hugmyndum , færni 

og þekkingu. Það felst sja lfstyrking í  að læra og sja  

heiminn í  ny ju ljo si og það a  við um alla aldursho pa.  

Borgarbo kasafnið ho f a rið 2016 undirbu ning þjo nustu 

sem kallast Tilraunaverkstæðið. Tilraunaverkstæði eða 

„Makerspaces“  eru í  raun aðgangur að opnu ry mi þar 

sem gestir fa  tækifæri til að pro fa sig a fram, skapa og 

finna upp a  ny jum hlutum. Þau eru ekki eingo ngu 

hugsuð fyrir bo rn, heldur geta þau orðið mikilvægur 

vettvangur fyrir breiðan ho p fo lks sem annars hefur 

ekki tækifæri til að o ðlast slí ka þekkingu. Fram verður 

haldið a  þessari braut a rið 2017 með fyrirlestrum um 

tækni, forritunarna mskeiðum og  na mskeiðum í  

Minecraft, Sonic Pi, Lego Story Starter og Little bits. 

Einnig  verða til skoðunar aðgengi að stafrænum 

bo kmenntum með a herslu a  gagnvirka lestrarupplifun 

fyrir bo rn.  

Viðburðahald 

Viðburðahaldið verður afar lí flegt og allir ættu að geta 

fundið eitthvað við sitt hæfi. Boðið verður upp a  

bo kmenntaviðburði, handverks- og tæknismiðjur fyrir 

bo rn og fullorðna,  einnig sy ningar af y msum toga, kynn-

ingar og fyrirlestra um samfe lagstengd ma lefni, s.s. lí fs-

stí l og heilsu. Menningarhu sin eru skapandi vettvangur 

til að kynnast fjo lbreyttum menningarheimum og tungu-

ma lum auk þess sem Borgarbo kasafnið leggur til 

metnaðarfulla dagskra  a  o llum helstu menningar-

ha tí ðum Reykjaví kurborgar a rið um kring.  

Fjölmenning 
I  lok a rsins  mun Borgarbo kasafnið standa fyrir svo-

kallaðri  „best practice“  ra ðstefnu  í  tengslum við fjo l-

menningarstarf safnsins. Bo kasafnið hefur bra ðum ní u 

a ra reynslu af samstarfi og uppbyggingu verkefna sem 

hafa það að markmiði að stuðla að samskiptum, sam-

veru og samtali borgarbu a allra þjo ða og er ætlunin að 

miðla hugmyndafræði og þeim leiðum sem notaðar hafa 

verið. Grundvo llur fjo lmenningarstarfsins byggist ekki 

sí st a  mikilvægu samstarfi við fjo lmarga aðila í  sam-

fe laginu og verður horft se rstaklega til þess. Einn helsti 

samstarfsaðili Borgarbo kasafnsins a  vettvangi fjo lmenn-

ingar er Sko la - og frí stundasvið Reykjaví kurborgar og 

kemur sviðið að undirbu ningi stefnumo tsins. Mark-

ho purinn er starfsfo lk menningar- og menntastofnana, 

frja ls fe lagasamto k, fagfo lk a  sviði fjo lmenningar og allir 

a hugasamir um samskipti milli menningarheima og 

þro un samfe lagsins.  
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Stiklur úr viðburðadagatali Borgarbókasafnsins 2017 

Janúar 

Heimspekikaffi | Lára G. Sigurðardóttir læknir • Sýningin Þetta vilja börnin sjá! • Endurfundir | 

Myndlýsingar Hlutverkaseturs við  ljóð Snorra Hjartarsonar • Jazz í hádeginu | Hauströkkrið yfir mér 

Gombri | Elín Edda sýnir myndasögur • Töfra- og galdraskóli Jóns Víðis • Bókakaffi | Elsku Drauma 

mín • Skrifað frá hjartanu | Ritlistarnámskeið • Í leiðinni - Guðrún frá Lundi | 70 ár í dalnum 

Febrúar 

Lífsstílskaffi | Vilborg Arna Gissurardóttir pólfari • Circus Lumineszenz á Vetrarhátíð • Söguhringur 

kvenna | Jóga með Gulmiru • Afmælissýning | Árbæjarskóli 50 ára Orðagull | Ritlistarnámskeið • 

Sagnakaffi | Söngvaskáldið Hörður Torfason • Leikhúskaffi | Höfundar fjalla um leikverkið Elly • 

Heimsdagur barna • Alþjóðlegi móðurmálsdagurinn • Fjölskyldustund | Lone Jensen - Uppeldi sem 

virkar • Farandsýningin Dúkkurnar frá Japan • Klassík í hádeginu – Björg Þórhallsdóttir sópran • 

Bókakaffi | Melkorka Tekla fjallar um skáldsögur á leiksviði • Bandóður | Heklað af list • Í leiðinni | 

Erla Björnsdóttir - Betri svefn 

Mars 

Ljóðadjamm – vinnustofur og Ljóðaslamm • Lífsstílskaffi | Albert eldar • Innsýn | Myndlistarmenn á 

Korpúlfsstöðum sýna verk sín | Árleg barna- og unglingabókaráðstefna •  Gisp! | Listahópurinn sýnir 

myndasögur • Fjölskyldudagskrá í tilefni páska • Búninga- og spiladagur • Fjölskyldustund | 

Málörvun • Bókakaffi | Guðmundur Andri og Óskar Árni - japönsk ljóðlist • Nammigerð með Ebbu 

Guðnýju • Klassík í hádeginu – Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari • Steinunn Matthíasdóttir 

sýnir ljósmyndir • Í leiðinni | Á vappi með veiðigyðjunni - Pálmi Gunnarsson 

Apríl 

Lífsstílskaffi | Einar Skúlason - Göngusumarið • Fjölskyldustund | Svefn ungra barna • Soffía 

Sæmundsdóttir sýnir málverk • Alþjóðlegi barnabókadagurinn • Vika bókarinnar Barnamenningar-

hátíð -  fjölbreytt dagskrá • Fjölskyldudagskrá í tilefni páskanna • Bókaverðlaun barnanna • Ótrúleg 

eru ævintýrin | Myndlistarsýning Drafnarsteins • Lokasýning listnámsnema Borgarholtsskóla • 

Bókakaffi | Þórunn Hrefna - Sumardvöl barn í sveit 

Maí 
Húllafjör með Unni Maríu Húlladúllu • Fjölskyldustund | Kerrupúl • Dagskrá á Grafarvogsdeginum • 

Myndasögusamkeppni og -sýning • Blóm handa mömmu | Fjölskyldusmiðja 

Júní 
Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku • Sumarlestur • Ritsmiðjur • Rán Flygenring sýnir mynda-

sögur • Kristbjörg Þorsteinsdóttir sýnir málverk 

Júlí Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku • Sumarlestur 

Ágúst Uppskeruhátíð sumarlesturs • Dagskrá á Menningarnótt • Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku 

September 
Bókasafnadagurinn • Evrópski tungumáladagurinn • Derek Mundel sýnir málverk • Sýning á 

pólskum veggspjöldum í samstarfi við Poster Gallery Kraków 

Október 
Lestrarhátíð • Ritþing • Leshópur unglinga • Klassík í hádeginu – Elsa Waage mezzósópran  

Ingibjörg Kristjánsdóttir sýnir textíl 

Nóvember 

Ráðstefnan Heimsreynsla | Reynsluheimar • Norræna bókasafnavikan • Dagur íslenskrar tungu 

Kristbergur Pétursson – málverkasýning • Klassík í hádeginu – Sigurgeir Agnarsson sellóleikari 

Vertu með! - Fjölskyldudagskrá Móðurmáls • Jólaföndur 

Desember 
Jólaleiksýning • Jólaföndur • Upplestur úr nýjum bókum • Jólasögustundir • Jólabingó • 

Bókmenntakynningar fyrir unglinga 

Fastir viðburðir 

yfir vetrar-mánuði 

Klassík í hádeginu  – tónleikaröð • Jazz í hádeginu – tónleikaröð • Fjölskyldudagskrá um helgar Fjöl-

skyldumorgnar • Sögustundir • Safnkynningar • Heilahristingur • Tækni- og tilraunaverkstæði 

Hundar sem hlusta • Leshringir fyrir börn og fullorðna • Lesum blöðin saman • Café Lingua Sögu-

hringur kvenna • Menningarmót • Reykjavík Safarí • Handverkskaffi • Lífsstílskaffi  

Leikhúskaffi • Sagnakaffi • Heimspekikaffi • Bókakaffi • Í leiðinni – fyrirlestraröð • Viðkoma – 

viðburðaröð • Heilsan að hausti – fyrirlestraröð • Prjónakaffi  • Kvæðamannafélagið Iðunn - æfingar 

og félagsfundir • Origami kennsla • Æringi sækir leikskóla- og frístundaheimili heim  • Fyrirlestrar og 

aðrir viðburðir í samstarfi við Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO 

yfir sumarmánuði Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku • Sumarlestur • Ritsmiðjur 

Árið um kring 

Sýningarhald af ýmsum toga í Gerðubergi, Grófinni, Spönginni, Árbæ og Kringlunni • Kvikmynda-

sýningar og aðrir viðburðir í Kamesi • Útstillingar á safnkosti í tengslum við ýmsa merkisdaga, hátíðir 

og annað  • Þátttaka starfsstaða, bókabílsins Höfðingja og sögubílsins Æringja í hverfishátíðum 

borgarinnar • Bókmenntagöngur eftir pöntunum 
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Fræðsluverkefni Borgarbókasafnsins  

Leikskólabörn 
Sögustundir • Koffort - farandbókasafn • Safnkynningar • Sögubíllinn Æringi • Heim-

sóknir og leiðsagnir um sýningar • Menningarmót 

1.- 7.  bekkur grunnskóla 

Bókaverðlaun barnanna • Myndasögusamkeppni og -sýning  

Heimsóknir og leiðsagnir um sýningar • Heilahristingur - heimanámsaðstoð • 

Menningarmót • Lestrarhvetjandi verkefni  

Leslistar • Bókaspjall • Safnakynningar fyrir 4. bekkinga 

8. - 10. bekkur grunnskóla og 

nemendur framhaldsskóla 

Bókakynning í desember • Myndasögusamkeppni og -sýning  

Heimsóknir og leiðsagnir um sýningar • Kynning á myndasögu- og unglingadeild í 

Grófinni Heilahristingur - heimanámsaðstoð • Menningarmót • Ljóðadjamm - vinnu-

smiðjur í ljóðtextagerð og flutningi ljóða • Ljóðaslamm uppskeruhátíð • Vinnustofur í 

myndasagnagerð • Bókaspjall 



29 

 

Lykiltölur Borgarbókasafn Reykjavíkur  
Rauntölur 

2014 
Rauntölur 

2015 
Útkomuspá 

2016 
Markmið 

2017 

Gestafjöldi - heildartala 598.900 684.661 620.800 642.500 

 - Aðalsafn 193.128 195.397 180.000 182.000 

 - Kringlusafn 108.412 106.878 84.000 98.000 

 - Sólheimasafn 79.769 66.985 60.000 61.000 

 - Gerðubergssafn 79.209 162.008 160.000 161.000 

 - Foldasafn 59.815 79.672 73.000 74.000 

 - Ársafn 61.441 54.695 45.000 46.000 

 - Bókabíll 13.759 12.542 13.000 13.000 

 - Æringi 3.367 2.790 2.500 2.500 

 - Norðlingaholtsskóli - 3.694 3.300 5.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 13.204 11.150 12.300 12.800 

Fjöldi viðburða fyrir börn og fjölskyldur 62 120 125 110 

Fjöldi heimsókna á  vefi BBS  186.839 206.740 210.000 220.000 

Fjöldi uppflettinga á vefi BBS   482.586 510.083 535.000 540.000 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna    5 1 1 

Samstarfsaðilar    65 61 61 

Safnkostur 466.682 465.303 440.000 440.000 

Safnkostur á íbúa 3,85 3,82 3,59 3,59 

Velta safnkosts-útlán á eintak 1,83 1,79 1,66 1,71 

Heildarhúsnæði í fermetrum-brúttó 7.222 9.122 9.122 9.122 

Útlán 853.128 832.782 732.400 753.500 

 - Aðalsafn 238.082 215.589 185.000 185.000 

 - Kringlusafn 169.985 162.153 130.000 148.000 

 - Sólheimasafn 99.721 95.421 86.000 86.000 

 - Gerðubergssafn 118.831 117.362 110.000 110.000 

 - Foldasafn 114.943 140.871 129.000 129.000 

 - Ársafn 98.625 85.556 77.000 77.000 

 - Bókabíll 12.349 12.441 12.200 12.500 

 - Norðlingaholtsskóli 592 3.389 3.200 6.000 

Bókin heim (fjöldi notenda) 49 39 42 55 

Útlán á íbúa 7,03 6,84 5,98 6,15 

 Lykiltölur Menningarmiðstöðin Gerðuberg *  
Rauntölur 

2014 
Rauntölur 

2015 
Útkomuspá 

2016 
Markmið 

2017 

Gestafjöldi 102.652        

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 2.829        

Fjöldi viðburða 81        

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 0        

Samstarfsaðilar 34        

* 2015 sameinast Menningarmiðstöðin Gerðuberg og  Borgarbókasafn Reykjavíkur       
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BORGARSÖGUSAFN  
REYKJAVÍKUR  
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Hlutverk 
Borgarso gusafn Reykjaví kur starfar samkvæmt lo gum 

um starfsemi safna og menningarminjar og 

samþykktum og siðareglum Alþjo ðara ðs safna. Safnið 

stuðlar að varðveislu menningarminja í  Reykjaví k með 

þeim hætti að borgarbu ar og gestir þeirra hafi sem 

bestan aðgang að menningararfi borgarinnar. 

Sy ningarstaðir safnsins eru í  A rbæjarsafni, Landna ms-

sy ningunni í  Aðalstræti, Ljo smyndasafni Reykjaví kur, 

Sjo minjasafninu í  Reykjaví k og Viðey, auk þess sem 

starfsemi safnsins er gerð sy nileg með o ðrum hætti, t.d. 

með so gugo ngum, u tga fu og menningarmerkingum í  

borgarlandinu. 

Hlutverk safnsins er að safna, skra setja, varðveita og 

rannsaka menningarminjar sem eru einkennandi fyrir 

menningararf borgarinnar og miðla so gu hennar og 

menningu fra  landna mi til samtí mans. Safnið sinnir 

minjavo rslu í  Reykjaví k og heldur skra r yfir fornleifar, 

hu s og mannvirki í  borginni. Safnið sinnir sy ningar-

haldi, fræðslustarfsemi og u tga fu í  samræmi við fja r-

hags- og starfsa ætlun a r hvert.   

Leiðarljós  
Borgarso gusafn Reykjaví kur hefur það að leiðarljo si að 

vera í  sterkum og sy nilegum tengslum við samfe lagið, 

vera a reiðanlegt, upply sandi og aðgengilegt, hvetja gesti 

sí na til þa ttto ku og þjo na o llum af alu ð. 

Það skal sy na fagmennsku við so fnun, skra ningu og 

varðveislu a  menningarminjum, miðla fjo lbreyttri so gu 

borgarinnar a  forvitnilegan ha tt, vekja fo lk til um-

hugsunar, vera skapandi og skemmtilegt. 

Starfsemi Borgarso gusafns skal vera kraftmikil, traust, 

markviss og sky r.  

Meginmarkmið 
 að tryggja samhengi milli allra sviða safnastarfsins: 

So fnunar, rannso kna, varðveislu, sy ninga og fræðslu  

 að rannsaka og sy na margbreytileika so gunnar, 

menningar og mannlí fs 

 að leyfa o lí kum ro ddum að heyrast 

 að sinna þekktum gestaho pum vel auk þess að laða 

aðra ho pa að safninu með markvissum aðgerðum 

 að skapa umræðu og efla gagnry na hugsun 

 að vera vettvangur fyrir skapandi starf 

 að vera gestrisin og veita faglega þjo nustu  

 að vera opin fyrir samstarfi við aðrar stofnanir, fe lo g 

og einstaklinga. 

Fjármál 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2017 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 235.344 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 307.033 

 Innri leiga  142.398  

 Annar rekstrarkostnaður 240.644 

 

 Rekstrarniðurstaða 454.731 

 

Starfsmannafjöldi 2017 

 Heildarfjöldi starfsmanna              58 

 Fjöldi stöðugilda  36,0 
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Borgarso gusafn Reykjaví kur sinnir rannso knum a  

menningarso gulegum minjum í  borginni og miðlun 

þekkingar um þær. Ein megina herslan í  starfi safnsins 

er a  verkefni er lu ta að innra starfi; varðveislu, 

skra ningu og rannso knum, en jafnframt stendur safnið 

fyrir fjo lbreyttri miðlun sem felur m.a. í  se r safnfræðslu 

og sy ningar. Stærsta verkefni safnsins a  sviði sem nær 

til allrar starfsemi þess er ny  grunnsy ning a  Sjo minja-

safninu, en a ætlað er að hu n verði opnuð vorið 2018. 

Markmið safnsins er að skapa fjo lbreytta og spennandi 

dagskra  fyrir bo rn og fjo lskyldur, jafnt innlendar sem 

erlendar, a  o llum starfssto ðvum safnsins og eiga í  

lifandi samtali við samtí mann í  borginni.  

Gesturinn í fyrsta sæti – almennur rekstur 

Unnið verður a fram að eflingu rekstrar og starfsemi 

Borgarso gusafns Reykjaví kur. Rí k a hersla verður lo gð a  

að mæta þo rfum og væntingum borgarbu a og gesta með 

því  að viðhalda, efla og bæta go ða þjo nustu. Þa  verður 

se rstaklega ry nt í  þa  þjo nustuþætti sem í  boði eru og 

skerpt frekar a  þjo nustustefnu safnsins. Gestakannanir 

sy ningarstaðanna koma þar að go ðum notum. Boðið 

verður upp a  leiðsagnir fyrir ferðamenn a  o llum 

sy ningarsto ðum safnsins allt a rið og fjo lskylduvæna 

dagskra  jafnt sumar sem vetur. Þa  er markmiðið að 

lengja opnunartí ma A rbæjarsafns se rstaklega í  maí  og 

september til að koma a  mo ts við fjo lgun ferðamanna 

sem og a huga innlendra gesta a  starfsemi A rbæjarsafns.  

Leitað verður a fram leiða til að na  til ny rra gesta með 

o flugri kynningu a  sy ningarsto ðum jafnt í  innlendum 

sem erlendum miðlum sem og a  samfe lagsmiðlum. Lokið 

var við gerð ny rrar heimasí ðu safnsins a rið 2016 og 

verður hu n efld enn frekar en hu n krefst sto ðugrar 

endurskoðunar. Þa  verður fylgt eftir vinnu um vo ru-

merkjastefnu („branding“) safnsins og allt u tlit 

kynningarefnis aðlagað að niðursto ðum þeirrar vinnu.  

Unnið verðu að endurbo tum a  ry mi a  jarðhæð Sjo minja-

safnsins bryggjusal, miðaso lu og safnbu ð í  tengslum við 

vinnu a  grunnsy ningu safnsins. Ny mæli verður í  rekstri 

Ljo smyndasafns Reykjaví kur með gjaldto ku gesta fyrir 

sy ningar og jafnframt unnið að endurbo tum a  safn-

bu ðinni og miðaso lu. Safnið tekur einnig þa tt í  vinnu 

vegna ny byggingar við Tryggvago tu 15.  

Við sameiningu Borgarso gusafns var unnið að 

stefnumo tun fyrir allar deildir safnsins til a rsins 2017. 

Því  verður a  a rinu farið í  að mo ta stefnu næstu fimm a ra 

hja  o llum deildum safnsins, skerpa og skilgreina betur ef 

þo rf þykir. Allir starfsmenn taka þa tt í  stefnumo tun 

safnsins.  

Það er metnaðarma l hja  Borgarso gusafni að taka nema í  

starfsna m og því  er ætlunin að grunnverkefni fyrir starf-

snema verða mo tuð með það í  huga að festa þau a  o llum 

starfssto ðum safnsins. 

Borgarso gusafn tekur þa tt í  starfsho pi um menningar-

merkingar í  Reykjaví k eins og a ður. O nnur a rviss verk-

efni innan Reykjaví kurborgar eru þa tttaka í  starfsho pum 

um Hu sverndarsjo ð og Fegrunarviðurkenningar Reykja-

ví kurborgar. 

HELSTU VERKEFNI 2017  



34  

 

Varðveisla til framtíðar 
Undirbu ningur verður hafinn vegna u ttektar Safnara ðs 

a  geymslum og varðveislury mum safnsins. Geymslurnar 

verða metnar u t fra  a kveðnum atriðum, s.s. hvort þær 

uppfylli alþjo ðlegar kro fur um varðveisluskilyrði safn-

gripa. Markmiðið er að í  Varðveisluhu sinu a  A rbæjar-

safni verði allt komið a  sinn stað þannig að hægt verði 

að vinna að staðsetninga- og hilluskra  m.a. vegna u t-

tektar Safnara ðs. 

Flutningur a  forngripum til Þjo ðminjasafns I slands mun 

hefjast a  a rinu. I  varðveislu Borgarso gusafns eru um 

20.000 jarðfundnir gripir, þar af eru um 16.000 fra  

rannso kninni í  Viðey. Rannso kn fo r fram í  Viðey a  

a runum 1986-1995 a  vegum Reykjaví kurborgar, fyrst 

samhliða endurgerð Viðeyjarstofu. O ll go gn og gripir 

þessarar rannso knar eru varðveittir a  A rbæjarsafni.  

Skráning og rannsóknir á safnkosti og 

menningarminjum 
A hersla a  sjo minjar verður rí kjandi í  rannso knum a  

a rinu vegna undirbu nings ny rrar grunnsy ningar 

Sjo minjasafns. Mikil undirbu nings- og rannso knarvinna 

mun eiga se r stað; farið verður í  heimildao flun, fundnir 

til gripir og ljo smyndir sem tengjast í slenskum 

sja varu tvegi skannaðar. 

Vegna flutninga sjo minja a rið 2016 í  svokallaða Eim-

reiðarskemmu a  A rbæjarsafni, mun eiga se r stað vinna 

sem felst í  umsy slu, skra ningu og ljo smyndun gripanna. 

Að sama skapi verður hugað að atvinnuminjum. Borgar-

so gusafn er aðili að samstarfi Sambands í slenskra 

sjo minjasafna sem mun vinna að samræmdu mati a  

varðveislugildi fornba ta og -skipa a  I slandi. 

Rannso kn verður gerð a  gripum er tengjast Karo lí nu 

Guðmundsdo ttur vefara (1897-1981). Verkefnið er liður 

í  rannso knara ætlun safnsins varðandi safnkost Borgar-

so gusafns, en stefnt er að því  að fara markvisst í  gegnum 

afmarkaðar safnheildir a  næstu a rum, taka saman skylda 

gripi, greina, rannsaka og setja í  so gulegt samhengi.  

A framhaldandi uppgro ftur verður a  bæjarstæði A rbæjar. 

Sumarið 2016 kom í  ljo s að mun eldri byggð er að finna 

a  bæjarstæðinu en talið var, eða fra  10.-11. o ld. A fram 

verður stefnt a  að gera minjarnar sy nilegar gestum A r-

bæjarsafns og tengja þa  fræðslustarfsemi safnsins.  

Aukin miðlun fornleifa mun eiga se r stað þegar sett 

verður upp tenging a  milli tveggja gagnagrunna, Sarps 

og Borgarvefsja r. Með tengingunni verður hægt að sja  í  

Borgarvefsja  hvar fornleifar er að finna í  jo rðu í  Reykja-

ví k. Skra ðar haf verið um 3000 minjastaðir í  Reykjaví k 

staðsetning flestra er þekkt. Þessi ny ja tenging mun 

koma að go ðum notum við skipulagsvinnu og minja-

vo rslu.  

Unnið verður að byggðako nnun (hu sako nnun og forn-

leifaskra ningu) vegna deiliskipulags a  svæðinu A rtu ns-

ho fða-Elliðaa rvogi. A framhaldandi vinna verður vegna 

hverfisskipulags, þ.e. skra ning og rannso knir a  forn-

leifum og byggð í  borgarhluta 1 - Vesturbæ. Einnig 

verðar gerðar byggða- eða hu sakannanir vegna 

deiliskipulagsgerðar í  gro num hverfum. Umsagnir um 

hu s og skipulagsma l verða sem a ður unnar að beiðni 

Umhverfis- og skipulagssviðs. 

A fram verður unnið að undirbu ningi að flutningi 

hu saskra r í  Sarp 3.0. 

Safnhús á Árbæjarsafni 
A framhaldandi  endurgerð innviða Hansenshu ss mun 
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lju ka a  fyrrihluta a rsins þannig að hu sið verði tilbu ið til 

sy ninga í  sumarbyrjun 2017. Einnig verður haldið 

a fram með endurgerð innviða I varssels.  A fram verður 

hugað að flutningi bragga innan safnsvæðisins sem og 

að flytja í bu ðarbragga a  safnið. 

Hu sverndarstofa í  Kjo thu si a  A rbæjarsafni verður starf-

rækt sem fyrr, í  samstarfi við Minjastofnun I slands og 

Iðunnar fræðaseturs, en þar er í  boði o keypis ra ðgjo f 

um viðgerðir og viðhald eldri hu sa a  miðvikudo gum fra  

1. febru ar til 30. no vember.    

Námsvettvangur – safnfræðsla 
Borgarso gusafn er margbreytilegur og spennandi 

na msvettvangur sem by ður upp a  26 fræðslutilboð 

fyrir yngri nemendur og 18 heimso knarmo guleika fyrir 

eldri nemendur. Lo gð verður a hersla a  að auðvelda 

safngestum – kennurum a  fjo rum sko lastigum, almenn-

ingi, ferðamo nnum – að bo ka heimso knir í  eitt safn sem 

starfar a  fimm sto ðum. Er það m.a. gert með því  að 

endurbæta og samræma fræðsluframboð a  prenti og a  

neti auk þess að ry na í  aðferðir og innra starf a  o lí kum 

sto ðum. Þetta er liður í  því  að bæta faglega na lgun í  

fræðsluma lum safnsins.  

A hersla verður lo gð a  að gera safnfræðsluna sy nilegri, 

o flugri og unnið a fram að því  að auka vægi þa ttto ku og 

sko punar í  fræðslustarfi safnsins. I  A rbæjarsafni er 

markvisst unnið að breyttri fræðsluna lgun þar sem 

svæðið by ður upp a  o tal tækifæri til að spreyta sig a  

starfsha ttum fyrri tí ma bæði u ti og inni. Lo gð verður 

a hersla a  að ny ta breytilegar sy ningar safnsins, ekki 

einungis A rbæinn. Miðlunarleiðir a  handverki og 

verklegri þekkingu verða m.a. settar a  oddinn a rið 

2017. Hu sið Líkn verður gert að skapandi fræðslusetri 

þar sem na mskeiðahald verður í  forgrunni.  

Fræðslua herslur a  Landna mssy ningu snu a að 

breytingum a  kennslury mi þannig að það gagnist betur 

við mo tto ku sko laho pa a  staðbundnu verkefni tengt 

fornleifafræði.  I  Ljo smyndasafni Reykjaví kur eru leik-

sko lar hvattir til að ny ta ferðina í  Menningarhu sið 

Gro fina og heimsækja 6. hæðina og kynnast hugtakinu 

sy ning. Haldið verður a fram að vinna með eldri 

bekkjum grunnsko la og framhaldssko lum í  tengslum 

við sy ningar safnsins í  aðalsal, Kubbi og Skotinu. Sterk 

undiralda starfsa rsins er o neitanlega ny  grunnsy ning 

Sjo minjasafnsins og eru fræðslumarkmið ho fð að 

leiðarljo si við gerð hennar. Lo gð verður a hersla a  að 

efla þa ttto kuverkefnið Þorskastríðssögur í  varðskipinu 

O ðni og glæða það ny ju lí fi með endurbo tum. Að lokum 

er stefnt a  að framkvæma fyrirhugaðan kennslupakka 

fyrir Viðey o ha ð sy ningu í  Sko lahu si og einblí na a  að 

bjo ða upp a  markvissari heimso knir í  eyjuna fo gru. 

Haldið verður a fram að þro a ry niho pavinnu með ungu 

fo lki og Reykví kingum af erlendum uppruna auk þess 

sem samstarf við Rauða krossinn og hælisleitendur 

verður þro að.  

Fortíð og nútíð í samtímanum – sýningar og 

viðburðir  

I  sy ningar- og viðburðastarfi verður viðhaldið þeirri 

fjo lbreyttu og spennandi dagskra  sem í  boði hefur verið 

fyrir bo rn og fjo lskyldur – jafnt innlendar sem erlendar 

– a  o llum starfssto ðvum safnsins auk þess sem unnið 

verður að ny ju efni. 

Stærsta sy ningarverkefni Borgarso gusafns er a fram-

haldandi vinna að ny rri grunnsy ningu a  Sjo minja-

safninu. A  fyrrihluta a rsins 2017 var lokið við við 

ho nnun sy ningarinnar í  samstarfi við hollenska 

ho nnunarfyrirtækið Kossman.Dejong. Allt kapp verður 

lagt a  að afla nægilegs fja r til þess að sy ningin geti orðið 

að veruleika en hu n er mikilvægur liður í  því  að byggja 

Sjo minjasafnið enn frekar upp og tryggja se rsto ðu þess 

sem mikilvægs a fangastaðar í  miðborg Reykjaví kur, 

bæði fyrir í bu a borgarinnar og alla gesti. Vinna við 

þessa sy ningu er afar mannfrek og koma flestir starf-

smenn safnsins með einum eða o ðrum hætti að vinnu 

hennar.  Þa  verða þrja r sto rar sy ningar í  Ljo smynda-

safninu.  

A rið hefst með sy ningu a  myndum Jo ho nnu O lafsdo ttur 

ljo smyndara en sumarsy ning safnsins er sy ning Sigur-

geirs Sigurjo nssonar ljo smyndara. A rinu ly kur svo með 

sy ningu breska ljo smyndarans Jack Latham Sugar Pa-

per Theories sem fjallar um falskar ja tningar. Samhliða 

þessum sy ningum verða sy ningar í  Kubbi og í  Skotinu. 
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A rbæjarsafn heldur upp a  60 a ra afmæli a rið 2017. Þetta 

sí unga afmælisbarn muna bla sa til afmælisha tí ðar í  

a gu st og bjo ða Reykaví kingum í  heimso kn. Hugað 

verður að samstarfi við na msbrautina Hagny ta 

menningarmiðlun við Ha sko la I slands um viðburði í  

kringum afmæli safnsins. Þa  verður opnuð ny  sy ning í  

elsta safnhu sinu, Hansenshu si, en hu sið hefur verið 

endurgert af mikilli natni og na kvæmni eftir í tarlegar 

rannso knir a  byggingarso gu þess undanfarin a r. Þa  

verður haldið a fram að varpa ljo si a  so gu garðræktar í  

Reykjaví k með því  að skapa safnhu sunum viðeigandi 

umhverfi, bæði er varðar ho nnun garða og girðinga og 

plo ntuvali. 

Unnið verður að gerð sy ningar í  sko lahu sinu í  Viðey um 

so gu, na ttu ru og menningu eyjunnar.  A  Landna ms-

sy ningunni verður unnið að sy ningu í  hliðarsal þar sem 

fræðin sja lf, fornleifafræði, verða í  forgrunni en gert er 

ra ð fyrir að su  sy ning verður opnuð a  vorma nuðum. 

Einnig er a ætlað að setja upp spjaldasy ningu um torfbæi 

í  Reykjaví k í  Hljo mska lagarðinum sumarið 2017 í  

samvinnu við Hjo rleif Stefa nsson arkitekt. Sy ning í  

Gro ndalshu si a  vegum Bo kmenntaborgar er einnig 

unnin í  samstarfi við Borgarso gusafn en gert er ra ð fyrir 

að hu n verði opnuð a  vorma nuðum.  

Viðburðir um helgar verða sem fyrr hluti af sumardag-

skra  í  A rbæjarsafni, Viðey og a  Sjo minjasafninu.  Borgar-

so gusafn Reykjaví kur mun taka þa tt í  fjo lda sameigin-

legra verkefna a  sviðinu, svo sem go nguferðum um 

Kvosina, Safnano tt, arnamenningarha tí ð og 

Menningarno tt, eins og undanfarin a r.  

Sýningar Borgarsögusafns Reykjavíkur 2017 

  Árbæjarsafn 

Apríl Gagn og gaman – fræðslusetur í Líkn 

Mars -september Gróður og garðar – garðar við ákveðin safnhús fullgerðir 

Júní - ágúst Hansenhús Reykjavík 1850 – 60 ára afmæli Árbæjarsafns 

Júní - ágúst Fornleifar við Árbæ – miðlun upplýsinga til gesta safnsins 

September -desember Bráðum koma blessuð jólin – jóladagskrá Árbæjarsafns á aðventu 

  Ljósmyndasafn Reykjavíkur 

Sýningarsalur og Kubbur 
28.01-14.05 

  
Jóhanna Ólafsdóttir – Ljósmyndir 

20.05-10.09 Sigurgeir Sigurjónsson 

16.09. –14.01 ´18 Jack Latham – Sugar Paper Theories 

Skotið 
01.12.´16-24.01.´17 Simon Darcy 

26.01.-21.03 Vigdís Heiðrún Viggósdóttir 

23.03.-30.05 Auður Ómarsdóttir 

01.06-15.08 Marianne Björnmyr 

17.08-10.10 Laufey Elíasdóttir 

12.10-05.12 Yogan Müller 

07.12. – 31.01.2018  Thomas Kellner 

  Sjóminjasafnið í Reykjavík 

Janúar - febrúar Hornsílið – Þorskastríðin, For Cod´s sake 

Mars - desember Hornsílið – Ljósmyndir úr safneign Ljósmyndasafns Reykjavíkur 

Júní - desember Sýningarsalur á jarðhæð - Neðansjávarfornleifafræði 

  Landnámssýningin 

Apríl - desember Hliðarsalur – Leyndardómar landnámsins. Dýr víkinganna. 

  Viðey 

Janúar - desember Unnið að sýningu í Skólahúsi. 
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Safnfræðsla Borgarsögusafns Reykjavíkur 2017 

1 rútutilboð og  

7 fræðslutilboð  

fyrir leikskóla 

Árbæjarsafn: Komdu að leika! – 4-6 ára. Senn koma jólin – rútutilboð – elsti árgangur. 

Landnámssýningin: Þúsund ára gamalt! – elsti árgangur. 

Ljósmyndasafn: Hvað er sýning? – elsti árgangur.  

Sjóminjasafnið: Á sjó! – 4-6 ára. Alvöru varðskip! – elsti  árgangur. 

Viðey: Tillögur að heimsóknum – elsti  árgangur. 

4 rútutilboð, 

1 vinnubók og 

13 fræðslutilboð 

fyrir grunnskóla 

  

  

6 fræðslutilboð  

fyrir frístund 

Árbæjarsafn: Komdu og skoðaðu Íslenska þjóðhætti…á safni! – 3.-4.bekkur.  

Aðfangadagskvöld 1959 – rútutilboð – 5.-7.bekkur. Neyzluhættir – rútutilboð – 7.-10.bekkur. 

Völundarhús plastsins – vetrarfrí grunnskóla.  Konur og hjáverkin – rútutilboð – 8.-10.bekkur. 

Ljósmyndasafn: Hvað er portrett?– 7.-10.bekkur. Menning og ljósmyndir– 7.-10.bekkur. Fortíð og 

ljósmyndir í fókus – 8.-10.bekkur. 

Landnámssýningin: Lífið á landnámsöld –  4.-6.bekkur. Sagan grafin upp – 5.-7.bekkur.       

Sjóminjasafnið:  Komdu og skoðaðu hafið…á safni! – 2.-3.bekkur. Þorskastríðssögur – rútutilboð – 

5.-7.bekkur. Hetjur hafsins: Sjómenn og sjókonur  – 8.-10.bekkur.  

Viðey: Tillögur að heimsókn. 

Árbæjarsafn: Útileikir – 6-9 ára  

Landnámssýningin: Krakkaleikir í kvosinni – 6-9 ára.  

Ljósmyndasafn: Ljósmyndir í fókus – 6-9 ára.  

Sjóminjasafnið:  Inniratleikur og vermannaleikir – 6-9 ára. Varðskipið Óðinn – 6-9 ára.  

Viðey: Nestisaðstaða í Nausti – 6-9 ára. 

18 heimsókna-

möguleikar fyrir 

framhaldsskóla 

og háskóla 

Árbæjarsafn: Konur og hjáverkin – verkefni. Kynning á sýningunum Neyzlan  og Hjáverkin. Menning 

og mál: erlendir nemar í íslenskunámi. Almenn leiðsögn um svæðið. Heimsókn á eigin vegum.   

Ljósmyndasafn: Menning og ljósmyndir – verkefni f. framhaldsskólanema. Kynning á sýningum 

safnsins. Heimsókn á eigin vegum.  

Landnámssýningin: Kynning á sýningu safnsins. Menning og mál: erlendir nemar í íslenskunámi. 

Heimsókn á eigin vegum.  

Sjóminjasafnið:  Kynning á sýningunum Frá örbirgð til allsnægta og Sjókonur. Menning og mál: 

erlendir nemar í íslenskunámi.  Þorskastríðin  – For Cod‘s sake. Heimsókn á eigin vegum.          

Viðey: Tillögur að heimsóknum: Stutt kynning á því sem eyjan hefur upp á að bjóða. Almenn leið-

sögn um svæðið. Heimsókn á eigin vegum. 

Allt árið:  

Fastar leiðsagnir alla daga í Árbæjarsafni kl. 13, á Landnámssýningu kl. 11 og í Sjóminjasafni kl. 13, 14 og 15 (Óðinn).  

Húsverndarstofa – ráðgjöf um endurbætur á eldri húsum á miðvikudögum kl. 15-17 í Árbæjarsafni í febrúar - nóvember. 



38  

 

 

 

 

 

Sýningar Borgarsögusafns Reykjavíkur 2017 

  Árbæjarsafn 

Aprí l Gagn og gaman – fræðslusetur í  Lí kn 

Mars -
september Gróður og garðar – garðar við a kveðin safnhu s fullgerðir 

Ju ní  - a gu st Hansenhús Reykjavík 1850 – 60 a ra afmæli A rbæjarsafns 

Ju ní  - a gu st Fornleifar við Árbæ – miðlun upply singa til gesta safnsins 

September -
desember Bráðum koma blessuð jólin – jo ladagskra  A rbæjarsafns a  aðventu 

  Ljósmyndasafn Reykjavíkur 

Sýningarsalur 
og Kubbur 

  
21.01-14.05 

  
Jo hanna O lafsdo ttir 

20.05-09.09 Sigurgeir Sigurjo nsson  

16.09. –jan. ´18 Jack Latham – Sugar Paper Theories 

Skotið 
01.12.´16-
24.01.´17 

Simon Darcy 

26.01.-21.03 Vigdí s Heiðru n Viggo sdo ttir 

23.03.-30.05 Auður O marsdo ttir 

01.06-15.08 Marianne Bjo rnmyr 

17.08-10.10 Laufey Elí asdo ttir 

12.10-05.12 Yogan Mu ller 

07.12. – 
31.01.2018  Thomas Kellner 

  Sjóminjasafnið í Reykjavík 

Janu ar - fe-
bru ar Hornsílið – Þorskastrí ðin, For Cod´s sake 

Mars - desem-
ber Hornsílið – Ljo smyndir u r safneign Ljo smyndasafns Reykjaví kur 

  Viðey 

Janu ar - de-
sember Unnið að sy ningu í  Sko lahu si. 
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Lykiltölur Borgarsögusafn Reykjavíkur* 
Rauntölur   

2014 
Rauntölur 

2015 
Útkomu-
spá 2016 

Markmið 
2017 

Gestafjöldi  - heildartala   216.676  223.700  216.200  

 - Árbæjarsafn   40.300  40.700  42.200  

 - Landnámssýning   61.841  68.000  70.000  

 - Ljósmyndasafn   44.613  45.000  30.000  

 - Viðey   25.638  28.000  30.000  

 - Sjóminjasafn   44.284  42.000  44.000  

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum   21.635  18.800  18.800  

Fjöldi viðburða   93  100  95  

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna   17  10  10  

Fjöldi innlita á heimasíðu   179.472  120.000  123.000  

Fjöldi bygginga í umsjón/rekstri safnsins   51  50  50  

Fjöldi útgáfuverka   3  6  4  

Fjöldi afgreiddra mynda   1.168  2.500  2.500  

Fjöldi skráðra fornleifa í Reykjavík   3.022  3.220  3.300  

Fjöldi skráðra safngripa í Sarp   27.353  28.300  29.000  

Fjöldi skráðra ljósmynda   1.350.000  1.400.000  1.500.000  

Fjöldi skráðra húsa í húsaskrá   6.821  2.860  2.960  

* Borgarsögusafn tók til starfs 1.6.2014 og stendur saman af Minjasafni, Ljósmyndasafni, Viðey og Sjóminjasafni 
 

Lykiltölur Ljósmyndasafn Reykjavíkur 
Rauntölur   

2014 
Rauntölur 

2015 
Markmið 

2016 
Markmið 

2017 

Gestafjöldi 49.398        

Skólanemendur í skipulögðum heimsóknum 1.228        

Fjöldi viðburða 24        

Fjöldi afgreiddra mynda 2.583        

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 12        

Fjöldi innlita á heimasíðu 35.382        

Fjöldi skráðra ljósmynda 1.200.000        

          

Lykiltölur Minjasafn Reykjavíkur 
Rauntölur   

2014 
Rauntölur 

2015 
Markmið 

2016 
Markmið 

2017 
Gestafjöldi  86.044        

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 12.261        

Fjöldi viðburða 46        

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 1        

Fjöldi bygginga í umsjón/rekstri safnsins 43        

Fjöldi útgáfuverka 6        

Fjöldi skráðra fornleifa í Reykjavík 2.944        

Fjöldi skráðra safngripa í Sarp 25.920        

          

Lykiltölur Viðey 
Rauntölur   

2014 
Rauntölur 

2015 
Markmið 

2016 
Markmið 

2017 

Gestafjöldi með Viðeyjarferju   23.203        

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 2.592        

Fjöldi viðburða 23        

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 2        

Sjóminjasafn frá 1.6.2014 
Rauntölur 

2014 
Rauntölur 

2015 
Markmið 

2016 
Markmið 

2017 
Gestafjöldi 34.542       
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HÖFUÐBORGARSTOFA 
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Hlutverk 
Ho fuðborgarstofa ber a byrgð a  heildarkynningu Reykja-

ví kur a  sviði ferðama la innanlands og utan. Stofan 

vinnur markvisst að því  að finna so knarfæri og 

styrkleika ho fuðborgarinnar a  þeim vettvangi. Það er 

m.a. gert með því  að samþætta ny sko pun og vo ruþro un, 

með kynningu og markaðssetningu a  svæðinu gagnvart 

erlendum ferðamo nnum, viðburðahaldi og samstarfi við 

stofnanir borgarinnar, sveitarfe lo g a  ho fuðborgar-

svæðinu, fyrirtæki, í bu a og aðra hagsmunaaðila. Stofan 

se r um framkvæmd a  skilgreindum borgarha tí ðum, m.a. 

Vetrarha tí ð, Barnamenningarha tí ð, Menningarno tt, 

Tendrun Friðarsu lunnar og Aðventuha tí ð og er farvegur 

fyrir undirbu ning, framkvæmd og kynningu a  

viðburðadagatali borgarinnar. Þa  er hu n ra ðgefandi við 

skipuleggjendur stærri viðburða og ha tí ða í  Reykjaví k. 

Ho fuðborgarstofa hefur frumkvæði að því  að skilgreina 

samstarfsfleti a  milli stofnana Reykjaví kurborgar, 

stjo rnvalda, sveitarfe laga a  ho fuðborgarsvæðinu, 

markaðsstofa um allt land, aðila í  ferðaþjo nustu og 

annarra hagsmunaaðila með það að markmiði að sam-

hæfa aðgerðir, u tfæra leiðir til samstarfs, efla 

upply singamiðlun og auka ny sko pun a  sviði ferðama la a  

ho fuðborgarsvæðinu.  Stofan leiðir einnig samstarf 

sveitarfe laga a  ho fuðborgarsvæðinu um markaðs-

setningu ho fuðborgarsvæðisins alls gagnvart erlendum 

ferðamo nnum undir sameiginlegu merki. Ho fuðborgar-

stofa rekur o fluga upply singamiðsto ð fyrir ferðamenn 

þar sem a hersla er lo gð  a  faglega þjo nustu sem tekur til 

landsins alls.   

Leiðarljós 
Leiðarljo s Ho fuðborgarstofu er að Reykjaví k eflist sem 

ho fuðborg I slands í  alþjo ðlegri samkeppni a  sviði ferða-

ma la. Se rstaða hennar sem hreinnar og nu tí malegrar 

menningarborgar í  na by li við einstæða na ttu ru verði 

þekkt og virt. Reykjaví k verði eftirso ttur a fangastaður 

allt a rið um kring og þannig verði rennt styrkari stoðum 

undir fjo lbreytt atvinnulí f og menningarstarf í  tengslum 

við ferðaþjo nustu a  I slandi. 

Meginmarkmið 
• Styrkja sto ðu Reykjaví kur sem ho fuðborgar landsins í  

alþjo ðlegri samkeppni a  sviði ferðama la 

• Gera Reykjaví k að eftirso ttum a fangastað fyrir ferða-

menn allt a rið um kring og stuðla þannig að betri af-

 

FRUMVARP 2017 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 81.262 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                 118.199 

 Innri leiga  7.408  

 Annar rekstrarkostnaður 134.085 

 

Rekstrarniðurstaða 178.431 

 

Starfsmannafjöldi 2017 

 Heildarfjöldi starfsmanna               16 

 Fjöldi stöðugilda  13,6 

komu atvinnulí fs og menningarstarfs í  tengslum við 

ferðaþjo nustu a  I slandi. 

• Vinna að því  að gestir Reykjaví kur fa i framu rskarandi 

mo tto kur, go ða þjo nustu og ja kvæða upplifun. 

• Rækta hlutverk Reykjaví kur sem ho fuðborgar gagn-

vart landinu o llu m.a. með traustri miðlun upply singa 

um I sland til ferðamanna. 

• Stuðla að aukinni fagmennsku og gæðum í  

upply singamiðlun til ferðamanna um Reykjaví k og 

I sland. 

• Auka vægi viðburða, ra ðstefnuhalds og menningar í  

ferðamennsku í  Reykjaví k til hagsbo ta fyrir í bu a, 

atvinnulí f og gesti ho fuðborgarinnar. 

• Virkja stjo rnsy slu, stofnanir og fyrirtæki borgarinnar 

og aðra hagsmunaaðila til samstarfs um eflingu Reykja-

ví kur sem a fangastaðar. 

• Efla langtí ma samstarf sveitarfe laga a  ho fuðborgar-

svæðinu a  vettvangi viðburða og ferðaþjo nustu til að 

auka samlegð og styrk svæðisins í  alþjo ðlegri sam-

keppni. 

• Skilgreina a kveðin markaðssvæði a  ho fuðborgar-

svæðinu og markaðssetja með það að leiðarljo si að efla 

a fangastaðinn, fjo lga gistino ttum, auka arðsemi 

ferðaþjo nustunnar og dreifa a lagi. 

Fjármál 2017 
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HELSTU VERKEFNI 2017  

A hersla verður lo gð a  að tryggja að a fangastaðurinn 

Reykjaví k einkennist a fram af gæðum, gestrisni og ein-

stakri upplifun. Ny ir seglar verða þro aðir um allt ho fuð-

borgarsvæðið í  samstarfi við sveitarfe lo g a  ho fuð-

borgarsvæðinu og ferðamo nnum gert kleift að nota 

almenningssamgo ngur til að komast u t fyrir mið-

borgina. 

Ho fuða hersla er a  að tryggja eðlilega hlutdeild Reykja-

ví kurborgar í  tekjum af ferðamo nnum til að standa 

straum af vaxandi kostnaði. Til skoðunar er jafnframt 

hvort og þa  hvernig Ho fuðborgarstofa komi na nar að 

ma lefnum miðborgarinnar sem er fjo lso ttasti 

ferðamannastaður landsins og rí kari a hersla verður 

lo gð a  samstarf og o flun gagna tengdum ferðaþjo nustu í  

Reykjaví k.  

Ho fuðborgarstofa mun leggja a herslu a  samstarf og 

samra ð við haghafa í  greininni og styðja við vo ruþro un í  

afþreyingu til að laða að ferðamenn sem hafa a huga a  

borgarferðum allt a rið um kring. Stofan mun vinna na ið 

með ny rri Stjo rnsto ð ferðama la að farsælli þro un 

ferðaþjo nustu í  Reykjaví k og a  landinu o llu. Grunnstoðir 

í  ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar verða eftir sem 

a ður; Vetrarborg, Menningarborg, Heilsuborg og 

Ra ðstefnuborg. 

Markaðs– og kynningarmál 
Reykjavík Loves verður a fram slagorð og auðkenni 

fyrir Reykjaví k og sveitarfe lo g a  ho fuðborgarsvæðinu í  

markaðssetningu gagnvart erlendum ferðamo nnum. 

Ho fuðborgarstofa mun vinna na ið með sveitarfe lo gum a  

ho fuðborgarsvæðinu að því  að styrkja vo rumerkið og 

auka sy nileika þess. Einnig verður lo gð aukin a hersla a  

mo rkun vo rumerkisins í  samstarfi við stofnanir 

borgarinnar, viðburðarhaldara , ferðaþjo nustu-  og 

rekstraraðila í  borginni.  

Vefmiðlar og viðburðadagatal 
Vefsí ðan visitreykjavik.is hefur verið í  sto ðugri þro un en 

ra ðgert er að opna uppfærða sí ðu í  maí  2017 þar sem 

upply singar um þjo nustu og afþreyingu í  borginni verða 

gerðar enn aðgengilegri fyrir ferðamanninn. Þa  verður 

a fram lo gð a hersla a  að kynna borgina og vo rumerkið 

(Rl) a  samfe lagsmiðlum Ho fuðborgarstofu en 

fylgjendum a  þeim hefur fjo lgað grí ðarlega sí ðustu 

misseri. Loks verður lo gð a hersla a  að lyfta upp 

viðburðardagatali borgarinnar og kynna það betur fyrir 

ferðaþjo nustuaðilum og skipuleggjendum sem standa 

fyrir viðburðum a  svæðinu.    

Útgáfa og þemakort 
A hersla verður lo gð a  að efla markaðssamstarf Ho fuð-

borgarstofu og sveitarfe laga a  ho fuðborgarsvæðinu 

undir merkjum (Rl). Þar undir fellur a framhaldandi 

þro un a  bæklingum þar sem afþreying og menning a  

ho fuðborgarsvæðinu er gerð aðgengileg ferðamo nnum. 

A  a rinu verða framleidd stutt kynningarmyndbo nd sem 

tengjast bæklingum Ho fuðborgarstofu beint. Þannig 

verður gert myndband um ha tí ðarborgina Reykjaví k og 

menningarborgina Reykjaví k. A fram verður lo gð a hersla 

a  þro un varnings undir merkjum (Rl) sem m.a. verður 

seldur í  Upply singamiðsto ð ferðamanna. Þa  verður lo gð 

a hersla a  að merkja þær stofnanir sem það kjo sa með 

fa num (Rl) vo rumerkisins. Gefinn verður u t a fanga-

staðarbæklingur þar sem sveitarfe lo gin a  ho fuðborgar-

svæðinu og a herslur þeirra verða kynntar se rstaklega. 

Ho fuðborgarstofa leggur enn fremur a herslu a  samstarf 

í  markaðsma lum við þær stofnanir Reykjaví kur sem 

bjo ða uppa  þjo nustu við ferðamenn. Þannig verður 

a fram augly st sameiginlega með menningarstofnunum 

og sundlaugum borgarinnar undir merkjum (Rl). 

Sýningar og kaupstefnur 
Ho fuðborgarstofa mun taka þa tt í  sy ningum og kaup-

stefnum innanlands, s.s. Mid Atlantic, Vest Norden og 

Hittumst. A hersla verður lo gð a  að kynna Reykjaví k a  

vinnustofum í  Bandarí kjunum, Evro pu og Skandinaví u í  

gegnum samstarf við I slandsstofu og Meet in Reykjaví k. 

Blaðamannaheimsóknir 
Blaðamannaheimso knir verða unnar í  na nu samstarfi 

við I slandsstofu, Iceland Naturally, Meet in Reykjaví k og 

almannatengslaskrifstofur erlendis. Jafnframt tekur 

Ho fuðborgarstofa a  mo ti fjo lda fyrirspurna fra  erlendum 

blaðamo nnum sem hafa samband að eigin frumkvæði 

varðandi samstarf. Eingo ngu er farið u t í  vinnu með 

þeim blaðamo nnum sem standast settar kro fur og al-

mennt er miðað við að farið se  í  samstarf við blaðamenn 

fra  lo ndum eða svæðum sem bjo ða upp a  beint flug til 

landsins.  
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Tekjuöflun 
A fram verður unnið að því  að fjo lga augly singum a  

visitreykjavik.is samhliða þro un og endurbo tum a  

vefnum. Leitað verður eftir kostnaðarþa ttto ku einka-

aðila a   u tga fu  og kynningarefni sem Ho fuðborgarstofa 

stendur að auk þess sem mo guleikar a  tekjuo flun í  

gegnum samstarfsverkefni verða a fram ny ttir til hlí tar. 

Ho fuðborgarstofa mun augly sa eftir bo kunaraðila til að 

þjo nusta þa  sem heimsækja visitreykjavik.is til að gera 

gestum kleift að bo ka skoðunarferðir og aðra afþreyingu 

í  gegnum vefsí ðuna. Haldið verður a fram að styrkja 

stoðir ha tí ða borgarinnar með samstarfi við fyrirtæki 

með langtí masamninga að leiðarljo si og leitað leiða til 

að afla aukinna tekna í  gegnum Upply singamiðsto ð 

ferðamanna í  Aðalstræti sem rekin er af Ho fuðborgar-

stofu.  

Gestakort Reykjavíkur 
Gestakort Reykjaví kur hefur verið í  mikilli so kn a  

sí ðustu misserum og verður haldið a fram að byggja 

undir kortið með þær a herslur sem lagðar hafa verið. 

Unnið verður að því  að fella Gestakort Reykjaví kur 

undir vo rumerkið Reykjaví k loves og bjo ða o ðrum 

sveitarfe lo gum þa ttto ku í  kortinu. Með því  verður virði 

kortsins aukið. Samhliða því  verður unnið að raf-

væðingu kortsins sem stefnt er a  að lju ki fyrir a rslok. 

A fram verður haldið með samþætta markaðssetningu í  

samstarfi við þa tttakendur í  kortinu. 

Upplýsingamiðstöð ferðamanna – UMFR 
Upply singamiðsto ð ferðamanna (UMFR) er lang fjo l-

so ttasta upply singamiðsto ð landsins með tæplega 500 

þu sund gesti a rið 2016 sem var ru mlega 30% fjo lgun fra  

a rinu a ður. Miðsto ðin er rekin af Ho fuðborgarstofu með 

fja rframlagi fra  Reykjaví kurborg og styrk fra  Ferðama la-

stofu og  í  samstarfi við rekstraraðila bo kunarþjo nustu. 

Með miðsto ðinni rækir Reykjaví k hlutverk sitt sem 

ho fuðborg en í  UMFR eru veittar faglegar og hlutlausar 

upply singar um alla landsbyggðina, með se rstaka 

a herslu a  Reykjaví k og ho fuðborgarsvæðið.  

I  UMFR ma  finna ví ðtækar upply singar um; na ttu ru og 

þjo nustu a  einsto kum svæðum a  landinu; ferðir, 

gistingu, samgo ngur, afþreyingu, listir og menningu. 

So lustarfsemi og bo kunarþjo nusta er ekki hluti af 

almannaþjo nustu en til að veita ferðamo nnum sem 

besta þjo nustu er mikilvægt að samþætta þessa 

þjo nustu a  einum og sama staðnum við upply singagjo f. 

Augly st var eftir samstarfsaðila bo kunar og so lu í  opnu 

tilboðsferli í  lok a rsins 2016 og verður samstarf byggt 

upp með ny jum a herslum a  a rinu 2017 við leyfishafa. 

Upply singamiðsto ðin flytur í  janu ar u r Aðalstræti 2, þar 

sem hu n hefur verið til staðar sí ðan 2002, í  Ra ðhu s 

Reykjaví kur. Miðsto ðin verður fyrst flutt til bra ðabirgða 

en a ætlað er að þjo nustury mi miðsto ðvarinnar verði 

fullbu ið í  aprí l. I  ny rri snjallvæddri miðsto ð verður 

menning og listir jafn sy nileg ferðaþjo nustunni. Lagt 

verður kapp a  að kynna ny ja miðsto ð og staðsetningu 

hennar fyrir erlendum ferðamo nnum, ferðakaupendum 

og ferðaþjo nustuaðilum.  

Endurskoðun a  hlutverki opinberra 

upply singamiðsto ðva fo r fram a  a rinu 2016. A rið 2017 

mun UMFR til viðbo tar við hlutverk sitt í  markaðs-

setningu a fangastaðarins Reykjaví k/I sland taka a  sig 

ny tt hlutverk í  stjo rnun a fangastaðarins með a herslu a  

jafnari umferð ferðmanna um landið, o ryggi þeirra og 

a byrgari hegðun. Liður í  því  verkefni verður uppbygging 

samstarfs við Safe Travel - Landsbjo rgu a  heils a rs 

grunni í  UMFR.  

Hátíðir og viðburðir 
Ha tí ðir og viðburðir í  Reykjaví k eru eitt o flugasta 

aðdra ttarafl borgarinnar yfir vetrartí mann. Sto ru 

borgarha tí ðirnar sem Ho fuðborgarstofa ber a byrgð a  

eru: Menningarno tt, Tendrun Friðarsu lunnar, Desember 

í  Reykjaví k, Vetrarha tí ð og Barnamenningarha tí ð. 

Borgarha tí ðirnar eru mikilvægir viðburðir í  þe ttu 
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Viðburðadagatal Höfuðborgarstofu 2017 

2. – 5. febrúar  Vetrarhátíð (Safnanótt/Sundlauganótt/Ljósahlaup) 

25. – 30. apríl  Barnamenningarhátíð 

19. ágúst  Menningarnótt 

9. október  Tendrun Friðarsúlunnar í Viðey 

3. – 24. desember Desember í Reykjavík 

viðburðadagatali sem er til þess fallið að efla fjo lbreytt 

og o flugt atvinnulí f í  borginni. 

Ho fuðborgarstofa mun einnig leggja a herslu a  o flugt 

samstarf og samra ð við viðburðarhaldara og leita leiða 

til að koma a  ny jum viðburðum í  borginni í  samstarfi við 

einkaaðila.  Er það gert með það að markmiði að efla 

a fangastaðinn Reykjaví k allt a rið um kring og auka 

arðsemi í  greininni.  Hin fjo lbreytta flo ra  ha tí ða í  

borginni skiptir miklu ma li í  í myndarsko pun Reykja-

ví kur sem menningarborgar, kynningu og markaðs-

setningu hennar a  erlendum vettvangi.   

Vetrarhátíð er haldin fyrstu helgina í  febru ar. 

Meginþema ha tí ðarinnar er samspil myrkurs og ljo ss og 

með tilví sun í  Norðurljo sin sem eru sterkt aðdra ttarafl 

fyrir erlenda ferðamenn. Þetta er gert með uppsetningu 

ljo slistaverks a  opnunarkvo ldi ha tí ðarinnar og  leitast 

verður við eins og a ður að fa  fyrirtæki og stofnanir í  lið 

til þess að ly sa upp Reykjaví k a  fallegan og listrænan 

ha tt. Safnano tt og Sundlaugano tt verða a fram horn-

steinar ha tí ðarinnar. So knarfæri eru mikil í  tengslum við 

ha tí ðina og þa  se rstaklega þegar kemur að samstarfi 

sveitafe laga a  ho fuðborgarsvæðinu og dreifingu gesta. 

Markmið Ho fuðborgarstofu er að Vetrarha tí ð verði einn 

af lykilviðburðunum í  ha tí ðardagatali borgarinnar.   

Barnamenningarhátíð er haldin í  aprí l í  samstarfi við 

sko la, leiksko la og frí stundamiðsto ðvar, listamenn og 

menningarstofnanir. A hersla er lo gð a  þa ttto ku sko la-

barna í  viðburðunum og er Barnamenningarha tí ðbu in 

að skipa se r sess sem fjo lbreyttasti, fjo lso ttasti og a huga-

verðasti a rlegi viðburðurinn sem haldinn er fyrir bo rn. 

Menningarnótt er stærsta skipulagða ha tí ð a rsins a  

I slandi og hafa um 130. 000 manns so tt ha tí ðina undan-

farið. Viðhorf I slendinga til ha tí ðarinnar er mjo g gott og 

stefnt er að því  að viðhalda því .  A fram verður a hersla a  

að dreifa viðburðum um stærra svæði og kynna 

lokunarsvæði og aðgengisma l vel fyrir í bu um 

borgarinnar.  

Tendrun Friðarsúlunnar í Viðey verður í  okto ber en 

Ho fuðborgarstofa se r um framkvæmd viðburðarins í  

na nu samstarfi við Yoko Ono,  Borgarso gusafn, Listasafn 

Reykjaví kur og skrifstofu Menningar- og ferðama la-

sviðs.  Annað hvort a r eru friðarverðlaunin LennonOno 

Grant for Peace afhent í  Ho rpu.  Auk þess er verið að 

vinna að og styrkja verkefnið friðarborgin Reykjaví k 

sem vekur athygli a  Reykjaví k sem einni friðsælustu 

borg í  heimi.  

Desember í Reykjavík hefur tekið a  sig ny ja mynd a  

liðnum a rum og standa viðburðir nu  yfir alla aðventuna. 

Ha tí ðin hefst með tendrun ljo sa Oslo artre sins fyrsta 

sunnudag í  aðventu og ly kur a  Þorla ksmessu með 

skemmtilegum u tito nleikum en þar a  milli verður að 

finna fjo lda smærri viðburða þar sem hugað er se rstak-

lega að go mlu jo lunum og sagnahefðinni. Su  ny breytni 

varð í  aðventuhaldi í  borginni í  fyrra að skautasvell var 

opnað a  Ingo lfstorgi í  samstarfi við einkaaðila og er 

ætlunin að endurtaka leikinn í  a r. Ho fuðborgarstofa 

mun vinna með aðilum að því  að styðja við viðburði í  

kringum a ramo t og þretta ndann með það að markmiðið 

að lengja ha tí ðina fram í  janu ar. Einnig verður leitast við 

að koma a  viðburðum í  lok no vember til að laða að fleiri 

ferðamenn a  þeim tí ma a rsins. 

Lykiltölur Höfuðborgarstofa 
Rauntölur     

2014 
Rauntölur    

2015 
Útkomu-
spá 2016 

Markmið   
2017 

Gestafjöldi á Upplýsingamiðstöð 337.676  370.930  450.000  480.000  

Hlutfall landsmanna sem eru jákvæðir í garð Menningar-
nætur 

76% 68% 73% 73% 

Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.menningarnott.is 
(vikutímabil)* 

65.935  60.000  65.456  66.000  

Sala á gestakorti (fjöldi korta) 11.631  12.506  15.000  17.000  

Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi  997.556  1.299.796  1.800.000  2.300.000  

Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.visitreykjavik.is 681.437  873.655  1.200.000  1.500.000  

* 2015 Áætlaður fjöldi þar sem tæknilegir örðugleikar komu í veg fyrir talningu allan tímann 
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LISTASAFN REYKJAVÍKUR 



48  

 

Fjármál 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2017 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                    130.815 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 202.070 

 Innri leiga  136.996  

 Annar rekstrarkostnaður 188.614 

 

Rekstrarniðurstaða 396.865 

 

Starfsmannafjöldi 2017 

 Heildarfjöldi starfsmanna 39 

 Fjöldi stöðugilda  22,8 

Hlutverk 
Listasafn Reykjaví kur varðveitir listaverkaeign Reykja-

ví kurborgar, stundar rannso knir a  henni og miðlar 

upply singum í  formi sy ninga, u tga fu og annarrar 

fræðslu. Listaverkaeignin samanstendur af se rso fnum 

listaverka eftir A smund Sveinsson, Erro  og Jo hannes S. 

Kjarval auk verka sem endurspegla í slenska listaso gu 

einkum samtí maverka og myndverka a  almannafæri. 

Safnið skal hafa yfir að ra ða svo fullkomnu safni í s-

lenskrar myndlistar sem unnt er og afla verka sem 

endurspegla sem best strauma og stefnur í  í slenskri 

myndlist a  hverjum tí ma. Listasafn Reykjaví kur skal 

stuðla að því  að borgarbu um og o ðrum gestum safnsins 

se  gert kleift að fylgjast með því  sem er að gerjast í  

myndlist. Safnið skal rannsaka eftir fo ngum og sinna 

fræðslu um myndlist, innlenda og erlenda, m.a. með 

sy ningahaldi, u tga fum, fyrirlestrum, leiðso gnum eða 

með o ðrum þeim hætti sem henta þykir í  samræmi við 

fja rhags- og starfsa ætlun a r hvert.  

Meginmarkmið 
Leitast er við að tvinna saman sy ningar, fræðslu, fyrir-

lestra og aðra viðburði þannig að safnið se  upply sandi 

vettvangur skapandi umræðu sem o rvar a huga a  mynd-

list og hlutverki hennar í  samfe laginu.  

Lo gð er a hersla a  go ða þjo nustu í  ví ðum skilningi þannig 

að upplifun gesta af heimso kn í  safnhu sin se  ja kvæð 

bæði hvað varðar samskipti og umhverfi. Leitast er við 

að taka mið af þo rfum gesta með markvissri greiningu a  

þo rfum o lí kra ho pa. 

Sky rt yfirbragð einkenni alla markaðssetningu Lista-

safns Reykjaví kur þar sem lo gð er a hersla a  hvern 

viðkomustað fyrir sig. Sterkt samband Listasafns 

Reykjaví kur við o lí ka ho pa, einstaklinga, stofnanir og 

fyrirtæki sem stuðlað geta að því  að safnið na i a rangri a  

hinum y msu sviðum þekkingarsko punar s.s. listamenn, 

sko la, safnara, hagsmunasamto k og stuðningsaðila.  

Fagmennska og vo nduð vinnubro gð einkenni allt starf  

istasafns Reykjaví kur þar sem starfsmenn hafa til að  

bera a ræðni, þekkingu og gott starfsumhverfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listasafn Reykjaví kur starfar samkvæmt lo gum um 

starfsemi safna, samþykktum og siðareglum Alþjo ðara ðs 

safna og myndlistarlo gum. Hlutverk safnsins er skil-

greint í  samþykktum fyrir Listasafn Reykjaví kur fra  19. 

no vember 2013 en jafnframt hefur það að leiðarljo si að 

uppfylla markmið menningarstefnu og mannre ttinda-

stefnu Reykjaví kurborgar.  

Listasafn Reykjaví kur starfar  a  Kjarvalssto ðum, 

í  A smundarsafni og í  Hafnarhu si. 
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Listasafn Reykjaví kur er vettvangur so fnunar, 

rannso kna og miðlunar a  í slenskri myndlist. Safnið 

hefur rí kar samfe lagslegar skyldur sem lu ta að því  að 

veita aðgang að so gulegum jafnt sem samtí malista-

verkum með það að markmiði að auka menningarlæsi 

og vitund um gildi myndlistar. Listasafnið er vettvangur 

sem bregst ekki því  hlutverki sí nu að o gra og fræða um 

samhengi myndlistar og markmið listamanna með 

verkum sí num.  A  a rinu 2017 verður se rstaklega hugað 

að því  að efla alla miðlun safnsins með fjo lbreyttum 

viðburðum og o lí kum miðlunarleiðum þannig að sem 

flestir fa i notið. Se rstaklega verður hugað að því  að 

treysta sambandið við samfe lag safnsins en einnig 

verður mikið lagt upp u r því  að efla a huga ny rra mark-

ho pa og þa  einkum litið til þarfa ho pa sem hingað til 

hafa ekki so tt so fnin. 

A  a rinu 2017 hefst innleiðing ny s innra skipurits 

safnsins, unnið verður eftir ny rri stefnu og framtí ðarsy n 

jafnframt því  sem unnið verður að því  að u tfæra einsto k 

markmið ny rrar stefnu, svo sem so fnunar-, rannso kna- 

og þjo nustustefnu.  

Listasafn Reykjaví kur er mikilvægur vettvangur þar 

sem borgarbu ar og gestir þeirra fa  notið myndlistar af 

o lí kum toga. Safnið er farvegur strauma þar sem sko pun 

og samfe lagsumræða fara saman um leið og það er vett-

vangur fræðslu og skemmtunar. Rí k a hersla verður a  að 

samtvinna þessi o lí ku hlutverk með sy ningum, fræðslu 

og upply singagjo f.  

Sýningar 
Með samþættingu sy ningagerðar og markmiða fræðslu 

og annarrar miðlunar er stefnt að því  að efla safnið sem 

þekkingarskapandi vettvang þar sem hugað er að 

o lí kum þo rfum gesta a  o llum aldri.   

Sy ningadagskra nni er ætlað að styrkja se rkenni safn-

hu sanna, sem hafa fest sig í  sessi a  undanfo rnum a rum, 

og leitast við að treysta enn tengslin við listunnendur og 

markho pa hvers safns fyrir sig. I  hverju safnhu si verða 

viðamiklar sy ningar sem standa munu lengi og bjo ða 

upp a  rí kulega dagskra  fræðslu og skemmtunar. 

Safneigninni verða gerð skil með verkum A smundar 

Sveinssonar, Erro s og Jo hannesar S. Kjarvals en þar að 

auki verður sy ningaro ðin Hrina í  Hafnarhu si þar sem 

sy nd eru ví deo verk u r safneign.  

A  Kjarvalssto ðum hefst a rið með sy ningu a  verkum í s-

lenskra vo ruho nnuða þar sem greind verða helstu 

einkenni greinarinnar og þeir straumar og stefnur sem 

einkenna fagið. Nu  er um a ratugur sí ðan kennsla í  vo ru-

ho nnun ho fst a  I slandi og mikið er horft til tækifæranna 

sem felast í  skapandi greinum. I  vestursal Kjarvalsstaða 

verður viðamikil sy ning a  verkum einnar af virtustu 

listakonum 20. aldarinnar, Louisu Matthí asdo ttur. Þar 

HELSTU VERKEFNI 2017  

verður jafnframt yfirlitssy ning a  verkum myndlistar-

konunnar O nnu Lí ndal sem hefur a  undanfo rnum 30 

a rum fengist við fjo lbreytta miðla og viðfangsefni sem 

endurspegla meginstrauma samtí malistarinnar. 

Sy ningunni verður fylgt u r hlaði með u tga fu. Lykilverk 

u r safneigninni eftir Jo hannes S. Kjarval verða sy nd a  

Kjarvalssto ðum allt a rið.    

 

A  a rinu 2017 eru verk innlendra listamanna í  forgrunni í  

Hafnarhu si en þar ber hæst sy ning a  verkum Ragnars 

Kjartanssonar í  o llum so lum safnsins. Ragnar, sem var 

u tnefndur Borgarlistamaður Reykjaví kur 2016, hefur a  

undanfo rnum a rum vakið heimsathygli og er því  mikill 

fengur í  því  að sy na verk hans í  Reykjaví k. I  A-sal 

Hafnarhu ss verða einkasy ningar a  ny jum verkum eftir 

Ilmi Stefa nsdo ttur og Finnboga Pe tursson. A  haust-

do gum verður sy ningin Sto r-I sland þar sem sy nd verða 

verk samtí malistamanna sem eru af erlendu bergi 

brotnir en sest hafa að a  I slandi. Jafnframt verður sy ning 

a  samstarfsverkefni listdansarans Ernu O marsdo ttur og 

franska kvikmyndagerðarmannsins Pierre Coulibeuf. 

A fram verða sy ningar í  D-sal þar sem kynnt eru verk 

eftir upprennandi listamenn sem eru að stí ga sí n fyrstu 

skref í  safnaumhverfi. Þa  verður sett upp vo nduð 

yfirlitssy ning a  verkum Erro s og samhliða henni sy nd 

verk eftir listamenn sem fengist hafa við so mu viðfangs-

efni eða notað svipaða aðferðafræði og Erro .   

Tvær sy ningar verða í  A smundarsafni þar sem verkum 

listamannsins verða gerð skil bæði einum og se r og í  

samhengi verka annarra listamanna. Við upphaf a rs 

stendur í  safninu sy ningin Augans börn þar sem verk 

A smundar eru sy nd a samt verkum Þorvalds Sku lasonar. 

Sy ningin er unnin í  samstarfi við Listasafn Ha sko la 

I slands. Samhliða u tga fu viðamikillar bo kar um A smund 

verður opnuð yfirlitssy ning a  verkum listamannsins. Um 

sumarið er stefnt að því  að virkja garðinn umhverfis 

safnið með samtarfsverkefnum við ho nnuði og lista-

menn.    
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Miðlun og fræðsla  
Stefnt er að því  að efla miðlun og fræðslu a  a rinu 2017. 

Þar se r safnið y msar leiðir til vaxtar með markvissum 

aðgerðum en eitt af meginmarkmiðum safnsins er að 

vekja safngesti, sto ra sem sma a, til umhugsunar um 

myndlist og hvetja til gagnry nnar hugsunar. 

 

Margt í  fræðlsustarfinu hefur gengið vel og fest sig í  

sessi m.a. allt starf sem sny r að bo rnum og fjo lskyldum. 

Þar eygir safnið mo guleika til a framhaldandi mo tunar, 

með reglulegum, stuttum kynningum, en einnig með 

í tarlegri starfsemi og lengri viðburðum eins og na m-

skeiðum. Stefnt er að því  að ny ta bo kasafnsry mi Hafnar-

hu ss markvissar til miðlunar. Stigin verða skref til þess 

að koma a  framfæri a  fjo lbreyttan ha tt þeirri þekkingu 

sem verður til í  tengslum við sy ningar hverju sinni, sem 

og þa  uppso fnuðu reynslu og rannso knir sem safnastarf-

ið by r yfir. Þetta verði meðal annars gert með stuttum 

kynningum og með hja lp samfe lagsmiðla. Gerð verður 

tilraun til na mskeiðahalds fyrir fullorðna samhliða viða-

miklum sy ningum þar sem hlutirnir eru skoðaðir fra  

o lí kum sjo narhornum og þa tttakendum by ðst innsy n í  

mo tun verkefna. A  a rinu 2017 verða gerðar tilraunir um 

se rleiðso gn fyrir o lí ka markho pa, s.s. kerrumorgnar, 

eldri borgara kaffi og unglingaleiðso gn. Lo gð verður 

aukin a hersla a  að safnið se  vettvangur fagumræðu a  

sviði myndlistar m.a. með samstarfi við Listaha sko la 

I slands.  

Safnkostur og rannsóknir  
Safnkostur Listasafns Reykjaví kur er mikilvægur 

rannso knargrunnur nokkurra sy ninga, einkum a  

verkum A smundar Sveinssonar, Erro s og Kjarvals. A  

a rinu 2017 er lo gð a hersla a  að lju ka rannso knar-

verkefni og u tga fu bo kar um A smund Sveinsson. 

Nokkrir fræðimenn og ritho fundar koma að ritun 

bo karinnar í  samvinnu við safnið. Megintexta 

bo karinnar ritar Kristí n G. Guðnado ttir listfræðingur. 

Samhliða u tga funni verður opnuð yfirlitssy ning a  

verkum A smundar. Jafnframt verða merkingar í  garði 

safnsins bættar og upply singar um listamanninn og 

safnhu sið gerðar aðgengilegar utandyra. A  a rinu verður 

unnið að viðhaldi u tilistaverka og hafist handa við að 

bæta merkingar verka í  borgarlandinu. 

Stefnt er að því  að vinna rannso kn a  heimildasafni um 

gjo rninga Magnu sar Pa lssonar og jafnfram að þverfag-

legu rannso knarverkefni sem leggur dro g að viðamikilli 

sy ningu a rið 2018.  

Lokið verður við að bæta fra gang verka A smundar í  

geymslum safnsins og fra gangur stærri þrí ví ðra verka 

bættur. Skra ning gagna um Erro  verður endurbætt og 

þo rfin greind fyrir aukið ry mi vegna viðbo ta við safn-

kostinn. 

I  kjo lfar almennrar stefnumo tunar verður unnin 

so fnunarstefna og stefna um list í  almenningsry mi með 

a herslu a  tilho gun ny rra verkefna í  samra ði við o nnur 

svið Reykjaví kurborgar og lo gð a hersla a  að stuðla að 

því  að myndlist verði sja lfsagður hluti ny bygginga og 

uppbyggingar ny rra hverfa. A hersla verður a  

menningarlega se rsto ðu einstakra hverfa borgarinnar 

og aukna aðkomu listamanna að skipulagi og mo tun 

mannvirkja a  vegum borgarinnar, í  samræmi við mark-

mið í  aðalskipulagi Reykjaví kurborgar 2010-2030, 

a samt a herslu a  samþættingu lista við skipulag hverfa 

utan miðborgarinnar.   

Rekstur og þjónusta 
A  a rinu verður ny tt heildaru tlit innleitt fyrir allt efni 

sem safnið sendir fra  se r auk þess sem hugað verður að 

merkingum safnhu sanna jafnt innandyra sem utan. 

Lo gð verður a hersla a  að styrkja í mynd safnsins jafn-

framt því  sem allt upply singaefni, u tga fa og notkun 

samfe lagsmiðla verður ry nd og se rsto k a hersla lo gð a  

að auka notkun netsins og ny miðlunar.  

Ferðamo nnum fjo lgar jafnt og þe tt í  ho pi gesta og er 

ljo st að þarna liggja vanny tt so knarfæri. Því  verði ra ðist 

í  markaðsso kn a  netinu og notkun samfe lagsmiðla 

aukin. Þro unin er grí ðarlega hro ð a  þessum sviðum og 

þarfnast sto ðugrar eftirfylgni. 

Hugað verður að o lí kum markho pum með fjo lbreyttri 

miðlun upply singa með bætt aðgengi að leiðarljo si. 

Stefnt er að því  að ny ta fjo lbreytt fræðslutækifæri og 

vandaða upply singagjo f til að auka almennan a huga a  

sy ningum safnsins auk þess að huga að því  hvernig 

ny miðlar og samþætting fræðslu- og markaðsstarfs geti 

na ð auknum a rangri og stofnað til tengsla ny rra ho pa 

við safnið.  

Safnverslanirnar verða efldar a fram og almenn 

þjo nusta við safngesti bætt. Lo gð verður a hersla a  

gestakannanir og greiningu gesta með það í  huga að 

skerpa markaðsstarf safnsins. 
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Viðburðadagatal Listasafns Reykjavíkur 2017 

janúar – maí 

Safnanótt (febrúar)  
Vetrarfrí í grunnskólum Reykjavíkur (febrúar)  
HönnunarMars (mars) 
Tendrun Friðarsúlu Yoko Ono (mars) 
Barnamenningarhátíð (apríl)  
Safnadagurinn (maí)  
Fjölmenningarhátíð (maí) 

júní – ágúst 
Kvöldgöngur menningarstofnana 
Reykjavík Dance Festival (ágúst)  
Menningarnótt (ágúst) 

September – desem-
ber 

Tendrun Friðarsúlu Yoko Ono (október)  
Haustfrí í grunnskólum Reykjavíkur (október) 
Iceland Airwaves (nóvember) 
Jólaborgin (desember) 

Safnfræðsla Listasafns Reykjavíkur 2017 

Fyrir leikskóla 

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 til 16. Leiðsögn um sýningar er skólunum 
að kostnaðarlausu. 
 
Leikskólum er sérstaklega bent á að heimsækja Ásmundarsafn, þar sem verkin eru aðgengileg, safn-
húsið sjálft spennandi og gott að eiga fyrstu kynni af listasafni. 
 
Á Kjarvalsstöðum er Hugmyndasmiðja þar sem aðstaða er til að vinna létt verkefni í tengslum við 
yfirstandandi sýningar í fylgd safnkennara. 

Fyrir grunn-
skóla 

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 til 16. Heimsókn í söfnin tekur eina til tvær 
klukkustundir og er skólunum að kostnaðarlausu. 
Flestar sýningar safnsins gefa tilefni til vinnu með nemendum en innan fræðsludeildar hefur verið 
lögð sérstök áhersla á verkefni um Ásmund Sveinsson, Erró og Kjarval.  
4. bekkur – Ásmundarsafn: Ásmundur Sveinsson 
6. bekkur – Kjarvalsstaðir: Jóhannes Sveinsson Kjarval 
8. bekkur – Hafnarhús: Erró 

Fyrir 
framhaldsskóla 

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 til 16. Leiðsögn um sýningarnar er 
skólunum að kostnaðarlausu. 

Fyrir háskóla 

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 til 16. Leiðsögn um sýningarnar er 
skólunum að kostnaðarlausu. 
 
Á vegum fræðsludeildar er sérstaklega tekið á móti kennaranemum og nemum í uppeldis- og 
kennslufræði og þeim kynnt hvernig þeir geta nýtt safnið þegar þeir hefja störf. 

Flökkusýning 

Grunnskólum stendur til boða að fá tvær flökkusýningar til láns í skólann í 2-3 vikur í senn ásamt 
vönduðum verkefnum (fræðslupakka) og kynningu á mögulegri notkun sýninga og verkefna.  
 
Fræðslupakkarnir eru unnir af kennurum með bakgrunn í myndlist og listfræði og verkefnin tengd 
námsskrám. Flökkusýningarnar eru í sérhönnuðum kistum á hjólum og eru færanlegar milli 
rýma.Hver sýning er í tveimur kistum sem raðast saman í u.þ.b. 10 metra af sýningarrými og rúmar 
um 8-12 listaverk sem eru öll úr safneign og vel flest eftir íslenska myndlistarmenn.  
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Sýningar Listasafns Reykjavíkur, Hafnarhús 2017 

febrúar – apríl 
Ilmur Stefánsdóttir: Panik. Sýning í A-sal á nýjum verkum eftir listakonu sem getið hefur sér gott 
orð fyrir skúlptúra, innsetningar, gjörninga, vídeóverk og verk þar sem allir þessir miðlar renna 
saman. 

janúar – apríl Hrina - vídeóverk úr safneign. Röð kynninga á vídeóverkum úr safneign Listasafns Reykjavíkur. 

janúar – febrúar D 29 Sýningaröð í D-sal þar sem kynnt eru verk eftir upprennandi listamenn sem eru að stíga sín 
fyrstu skref í safnaumhverfi. 

febrúar – apríl 
október - desem-

ber 

Erró – yfirlit verka eftir listamanninn. Helstu viðfangsefni og vinnuaðferðir Errós kynnt á sýningu 
lykilverka. Hugmyndir tveggja tíma er vinnuheiti sýningaraðar með verkum listamanna af yngri 
kynslóðum sem fengist hafa við sömu viðfangsefni og Erró. 

mars – apríl D 30 Sýningaröð í D-sal þar sem kynnt eru verk eftir upprennandi listamenn sem eru að stíga sín 
fyrstu skref í safnaumhverfi. 

13. – 21. maí Útskriftarsýning Listaháskóla Íslands 2017. Sýnd verk eftir útskriftarnema myndlistar- og 
hönnunardeilda Listaháskóla Íslands.  (A,C,D,E,F) 

júní – september 
Ragnar Kjartansson: Þú dýra list. Sýning á verkum eins helsta listamanns alþjóðlegrar sam-
tímalistar. Sýnd verða ný verk og verk sem ekki hafa verið sýnd áður hér á landi. Sýningin verður í 
öllum sölum safnsins. Sýningarstjóri Markús Þór Andrésson. 

október - desem-
ber 

Finnbogi Pétursson. Sýning í A-sal á verkum eins af helstu listamönnum samtímans sem einkum er 
þekktur fyrir skúlptúra og rýmisverk þar sem hljóð og önnur tækni kemur við sögu. 

október - desem-
ber 

Stór Ísland. Sýning á verkum erlendra listamanna sem sest hafa að á Íslandi og listamanna af 
annarri kynslóð innflytjenda hér á landi. Sýningarstjóri Fee Quay. 

 
september 

Erna Ómarsdóttir og Pierre Coulibeuf. Samstarf danshöfundar og kvikmyndagerðarmanns sem 
birtist bæði í gjörningum og videóinnsetningu. 

október - desem-
ber 

D 31 Sýningaröð í D-sal þar sem kynnt eru verk eftir upprennandi listamenn sem eru að stíga sín 
fyrstu skref í safnaumhverfi. 

Sýningar Listasafns Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir 2017 

janúar – desember 
Kjarval. Á sýningunni er listferli Jóhannesar S. Kjarval gerð skil með lykilverkum úr safneign Lista-
safns Reykjavíkur. Sýningin veitir innsýn í þau meginstef sem voru uppistaðan í lífsverki hans. 
Sýningarstjóri Ólöf K. Sigurðardóttir. 

febrúar – apríl 

Dæmisögur – vöruhönnun á 21. öld. Örri þróun og nýjungum á sviði vöruhönnunar gerð skil með 
verkum valinna hönnuða. Á sýningunni verða einstakir hönnunargripir,  gripir framleiddir fyrir 
alþjóðlegan markað og hugmyndaferlar sem ætlað er að hafa áhrif á daglegt líf og umgengni við 
jörðina. Sýningarstjóri Sigríður Sigurjónsdóttir.  

maí - september 
  
Louisa Matthíasdóttir. Yfirlitssýning á málverkum og teikningum merkrar listakonu sem þekkt er 
fyrir túlkun sína á íslensku landslagi og mannlífi í Reykjavík. Sýningarstjóri Jón Proppé. 

október - desem-
ber 

Anna Líndal. Sýning sem gerir skil ferli listakonu sem fengist hefur við viðfangsefni á borð við 
stöðu kvenna og umhverfismál og notað til þess miðla sem einkennt hafa vinnuaðferðir 
listamanna undanfarna áratugi. Sýningarstjóri Ólöf K. Sigurðardóttir. 
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Lykiltölur Listasafn Reykjavíkur 
Rauntölur   

2014 

Rauntölur   

2015 

Rauntölur  

2016 

Markmið 

2017 

Gestafjöldi 200.573  231.347  240.913  245.000  

 - Hafnarhús 124.783  144.003  147.175   150.000  

 - Kjarvalsstaðir 53.622  65.772  71.728  69.000  

 - Ásmundarsafn 22.168  21.572  22.010  26.000  

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 13.320  13.470  13.620  13.000  

Fjöldi viðburða 130  139  126 150  

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 8  3  5  3  

Fjöldi heimsókna á vefsvæði  114.944  125.923  138.848  150.000  

Útlán listaverka  570  543  506  500  

Fjöldi útgáfuverka  12  14  12  15  

Fjöldi skráðra listaverka í eigu safnsins  16.920  16.939  17.046 17.040  

Fjöldi útilistaverka í umsjón safnsins * 183  181  183  183  

Sýningar Listasafns Reykjavíkur,  Ásmundarsafn 2017 

janúar - apríl 
Ásmundur Sveinsson og Þorvaldur Skúlason: Augans börn. Sýning á afstraktverkum Ásmundar og 
Þorvalds. Sýningin er unnin í samstarfi við Listasafn Háskóla Íslands. Sýningarstjórar: Bryndís Erla 
Hjálmarsdóttir og Viktor Pétur Hannesson. 

maí - desember Ásmundur Sveinsson – lykilverk. Ferli Ásmundar Sveinssonar verða gerð skil með umfangsmikilli 
sýningu á  lykilverkum úr safneign Listasafns Reykjavíkur. 

sumar Garður Ásmundarsafns – Unnið með hönnuðum og listamönnum að sýningu í garði Ásmundar-
safns. 

* 2015 tvö skemmd verk tekin niður 
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