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Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs
Hlutverk sviðsins er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamala hja Reykjavíkurborg. Það hefur yfirumsjon
með starfsemi Borgarbokasafns Reykjavíkur, Borgarsogusafns Reykjavíkur, Hofuðborgarstofu, Listasafns Reykjavíkur
og Reykjavík—Bokmenntaborgar UNESCO. Þverfaglegt starf um barnamenningu og serverkefni eins og Viðburðadeild, Tonlistarborgin Reykjavík, Safnabuðir og menningarkort eru einnig vistuð a skrifstofu sviðsins. Stofnanirnar
starfa samkvæmt samþykktum Reykjavíkurborgar og logum og reglugerðum. Sviðið hefur jafnframt, fyrir hond
Reykjavíkurborgar, umsjon með malefnum Leikfelags Reykjavíkur í Borgarleikhusi, Tonlistar- og raðstefnuhussins
Horpu, Listahatíðar í Reykjavík og Sinfoníuhljomsveitar Islands fyrir hond Reykjavíkurborgar. Menningar- og ferðamalasvið ser um samninga, styrki og samskipti við lista- og menningarlífið og er borgaryfirvoldum til faglegrar raðgjafar í þeim malaflokkum sem undir sviðið heyra.

Menningarstefna

Ferðamálastefna

Menning er mannréttindi

Styrkar stoðir

er yfirskrift menningarstefnu Reykjavíkurborgar. Áðgerðaraætlun sem er fylgiskjal stefnunnar er uppfærð
arlega í samræmi við samþykkta stefnumorkun og fjarhagsaætlun borgarinnar, en stefnan sjalf gildir fra arinu
2014-2020.

er fyrirsogn ferðamalastefnu Reykjavíkurborgar 20112020. Stoðirnar eru:

Leiðarljós menningarstefnu

 Ráðstefnuborg

,,Reykjavík gegnir menningarlegu forystuhlutverki.
Sjalfsmynd borgarinnar byggir a skapandi hugsun,
frumkvæði og menningararfi í samspili við alþjoðlegar
stefnur og strauma. Menningarlífið einkennist af
metnaði, fjolbreytni, samvinnu og virkri þatttoku íbua
og gesta.”

 Vetrarborg

 Menningarborg
 Heilsuborg

 Börn og menningaruppeldi

Þær undirstrika annars vegar styrkleika Reykjavíkur,
svo sem a sviði menningar, nabylis við natturu og tækifæra í heilsutengdri ferðaþjonustu og hins vegar þa
þætti sem þarf að efla og styðja með auknum aherslum
og kraftmeiri aðgerðum. Ny aðgerðaaætlun felur í ser
aherslubreytingar í starfsemi Hofuðborgarstofu þar sem
meiri ahersla er sett a að styrkja innviði ferðaþjonustu í
Reykjavík, goða mottoku ferðamanna, jafnvægi í þolmorkum gagnvart íbuum og þett samstarf sveitarfelaganna a svæðinu undir einu sameiginlegu merki.

 Menningarstofnanir Reykjavíkurborgar

Framtíðarsýn ferðamálastefnu

 Listir

,,Reykjavík verði eftirsottur afangastaður ferðamanna
allt arið um kring og með því verði rennt styrkari
stoðum undir fjolbreytt atvinnulíf og menningarstarf í
borginni. Markviss uppbygging innviða ferðamannaborgarinnar og samræmt kynningarstarf leiði til þess að
Reykjavík eflist til muna sem vettvangur raðstefna og
alþjoðlegra viðburða og verði þekkt og virt sem ahugaverð menningarborg í nabyli við einstæða natturu.
Heilsuferðaþjonusta verði jafnframt ein af meginstoðunum þar sem nyting hreinnar orku, heita vatnsins og
fyrsta flokks aðstaða undirstrikar serstoðu Reykjavíkur.”

Átjan markmið stefnunnar tengjast malaflokkum undir
kaflaheitunum:

 Auðlind

 Aðgengi og þátttaka
 Umhverfi og saga
 Alþjóðleg menningarborg
 Menning í stafrænum miðlum
 Þáttur menningar í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar
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REYKJAVÍK ER OKKAR!
Megináherslur, forsendur og fjárhagsleg greining

verður sjonum beint að innviðum í því augnamiði að her
þrífist ferðaþjonusta í satt við borgarbua.

Reykjavík er okkar er yfirskrift Menningar– og ferðamalasviðs fyrir arið 2018 en með því er vísað í þa meginaherslu sviðsins að stuðla að oflugu menningar– og
listalífi sem borgarbuar geta notið og ferðamenn laðast
að. Er su ahersla í takt við menningarstefnuna þar sem
segir meðal annars að mikilvægt se að Reykjavík skapi
ser serstoðu sem kraftmikil og skapandi borg þar sem
eftirsoknarvert se að bua og starfa. I aðgerðaraætlun
ferðamalastefnunnar segir enn fremur að fjolbreytt
menningarlíf, arvissir viðburðir og aðlaðandi borg seu
forsendur þess að Reykjavík eflist sem afangastaður.

Yfirskriftin leiðir einnig hugann að bornunum sem flest
ef ekki oll geta raulað lag rapparans Emmsje Gauta og
minnir a þa aherslu sem logð er a oflugt barnamenningarstarf í menningarstofnunum borgarinnar, hja
Reykjavík bokmenntaborg UNESCO, með barnamenningarhatíð og í gegnum ymsa aðra viðburði og hatíðir.
I ferðamalum verður stefnt að því að ljuka vinnu við nyja
ferðamalastefnu en su sem fyrir er var staðfest arið 2011
og rennur ut arið 2020. Miðað verður við að ny stefna
nai til styttra tímabils og að henni fylgi raunhæf aðgerðaraætlun. Samhliða verði motuð ny markaðsstefna.
Fyrstu skrefin í þessari vinnu voru tekin haustið 2017.

Þetta þyðir að afram verður logð ahersla a að sinna
þorfum borgarbua, skapa fjolbreytta dagskra fyrir born
og fjolskyldur og miðla sogu og þekkingu og því helsta
sem er að gerast í listum og menningu. I ferðamalum

Áfram er logð rík ahersla a að kynna starfsemi menn-
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ingarstofnana Reykjavíkurborgar fyrir ferðaþjonustunni
og þroa Gestakort Reykjavíkur sem aðlaðandi leið gesta
til að njota menningar í hofuðborginni. Áætlað er að
kortið verði rafrænt a arinu og með því verði hægt að
nyta kortið sem stjorntæki og upplysingatæki asamt því
sem það verði goður valkostur fyrir ferðamenn.

ljos, Listasafn Reykjavíkur hyggst treysta innra starf
safnsins og eitt umfangsmesta verkefni Borgarsogusafns
verður opnun nyrrar grunnsyningar í Sjominjasafninu.
Borgarsogusafnið tekst einnig a við nyjar askoranir sem
felast í abyrgð a husnæðinu að Áðalstræti 10 og nyrri
syningu sem fyrirhuguð er þar.

Á arinu verður logð ahersla a að ljuka viðburðarstefnu
fyrir borgina og kemur það í hlut skrifstofu menningarmala og viðburðarteymis sviðsins að fylgja henni eftir.
Fyrstu skrefin að stefnumotuninni voru tekin haustið
2017. Jafnframt verður tækifærið notað til að ryna í
viðburðarhald a vegum sviðsins og Reykjavíkurborgar
með það í huga að skoða hvað betur mætti fara.

Hja Hofuðborgarstofu verður ahersla logð a að skerpa
syn starfseminnar í takt við nyjar askoranir í ferðamalum og vinna að nyrri ferðamalastefnu. Viðburðarteymið er flutt a skrifstofu menningarmala en með því er
ætlunin að stytta og styrkja boðleiðir milli viðburðarhalds og menningarstarfs sviðsins en jafnframt að auka
svigrum Hofuðborgarstofu til að einblína a askoranir
tengdar ferðamalum. Viðburðarteymið heldur utan um
hatíðir borgarinnar, það er að segja: Vetrarhatíð, 17.
juní, Menningarnott, Barnamenningarhatíð, Tendrun
Friðarsulunnar og Áðventuhatíð.

Eitt af markmiðum menningarstefnu er að listalífið í
borginni einkennist af þrotti og metnaði og hafi tækifæri
til að vaxa og dafna a eigin forsendum. Á seinni hluta
arsins 2017 tokst að finna lausn a husnæðisvanda Dansverkstæðisins sem stendur til að flytja í endurgert husnæði að Hjarðarhaga 45 til 47 í arsbyrjun. Markmiðið er
að reka Danshus í Reykjavík sem verði heimili dansins a
breiðum grunni.

Hja Reykjavík, bokmenntaborg UNESCO verður afram
unnið að helstu verkefnum um lestrarhvatningu en stor
askorun snyst um að endurskoða rekstrarmodel Grondalshussins og tryggja goða nytingu þess.

Farsæl lausn fannst einnig a því hvernig komið væri til
mots við oskir Sambands íslenskra myndlistarmanna
um auknar greiðslur vegna þatttoku myndlistarmanna í
syningum og vinnu þeirra við eigin syningar innan Listasafns Reykjavíkur. Nyjar verklagsreglur safnsins taka
gildi um aramot. Þeim hefur verið vel tekið og ríkir
almenn satt um niðurstoðuna.

Tonlistarborgin Reykjavík er þrounarverkefni til þriggja
ara og fostrar sviðið það verkefni. Verkefnastjori hefur
verið raðinn sem verður með starfsaðstoðu bæði í tonlistarklasanum við Hlemm og a skrifstofu sviðsins.
Nanar verður vikið að helstu verkefnum stofnana
sviðsins í serkoflum síðar í starfsaætluninni.

Kynjuð fjárhags– og starfsáætlun (KFS)

Stefnumörkun

Á Menningar- og ferðamalasviði er starfræktur starfshopur um kynjaða fjarhags- og starfsaætlun (KFS). Markmið hans er að samþætta í raun mannrettindastefnu og
fjarmalastefnu borgarinnar með því að greina ahrif
dreifingu gæða a kynin og jaðarsetta hopa samfelagsins.
Með því að afla upplysinga um framangreint er grunnurinn lagður að rettlatri dreifingu fjarmuna og gæða með
tilliti til þarfa borgarbua. Árið 2018 er ahersla logð a að
byggja ofan a verkefni síðustu ara og skapa þannig enn
betri grundvoll til þess að ryna- og vinna með þær kyngreindu upplysingar sem starfshopnum berast.

Menningar- og ferðamalasvið starfar í samræmi við
menningarstefnu og ferðamalastefnu Reykjavíkurborgar
og aðgerðaaætlanir sem þeim fylgja. Þær mynda forgangsroðun í verkefnum næsta ars og eru forsenda langtímaaætlana.
Áðgerðaaætlun menningarstefnunnar 2014-2020 sem
ber yfirskriftina Menning er mannrettindi hefur verið
uppfærð fyrir arið 2018 en henni fylgja jafnframt aðgerðir fjolmenningarstefnunnar sem ætlunin er að fletta
inn í menningarstefnuna þegar hun verður uppfærð a
ny.

Stefnt er að því að konnun verði logð fyrir þatttakendur
opnunarviðburðar Barnamenningarhatíðar þriðja arið í
roð til að fanga upplifun þatttakenda af viðburðinum.
Meiri anægja stulkna hefur mælst með viðburðinn og
þær líklegri til að hafa heimsott menningarviðburði í
Horpu aður. Froðlegt verður að kanna hvort munur
mælist a milli arganganna með breyttum aherslum við
dagskrargerð og hvort aukin ahersla a þatttoku
barnanna við undirbuning viðburðarins skili ser í
aukinni anægju.

Áðgerðaaætlun ferðamalastefnunnar 2011 - 2020
Styrkar stoðir var unnin a arinu 2017 og nær hun til
aranna 2017 til 2020. Á arinu verður ahersla logð a
vinnu við motun nyrrar ferðamalastefnu fyrir Reykjavíkurborg. Listasafn Reykjavíkur, Borgarbokasafn
Reykjavíkur og Borgarsogusafn Reykjavíkur vinna nu
oll eftir nyrri stefnumotun sem tekur mið af þeim umtalsverðu breytingum sem markað hafa starfsemi þeirra
síðustu misserin.

Haldið verður afram að kortleggja ahuga og anægju ungmenna a skipulogðum viðburðum a vegum menningarstofnana MOF. I uttekt sem gerð var arið 2014 kom í ljos
að viðburðir og kynningar a vegum MOF hofðuðu betur
til stulkna en drengja, hvort sem litið er til þatttoku eða

Stofnanir sviðsins og miðlæg starfsemi
Mikill kraftur einkennir starfsemi menningarstofnana
Reykjavíkurborgar og verður arið 2018 engin undantekning. Hja Borgarbokasafni mun nyr vefur líta dagsins
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anægju. Við þessum niðurstoðum hefur verið brugðist
með markvissum aðgerðum sem m.a. fela í ser í ser
starfshop þvert a stofnanir, aðgerðir til þess að samræma skraningar, uthlutun fjarmagns ur barnamenningarpotti með það að markmiði að leiðretta kynjahallann, að gæta kynjajafnræðis við skipan starfshopa
fræðslufulltrua og rynihops kennara og ungmenna.

Kling og Bang og fyrir myndlistarmanninn Olaf Elíasson
i8 Galleríi og Studío Reykjavík. Framlag til Nylo og
Kling&Bang hækkar í ljosi aukins umfangs og rekstrarkostnaðar.
Þa hefur borgarrað samþykkt að samtok um Danshus fai
verulega aukið rekstrarframlag næstu 15 arin vegna
flutnings Dansverkstæðisins að Hjarðarhaga. Framlag til
rekstrar þess ur styrkjapotti og fra borgarraði færist nu
a serstakan kostnaðarstað.

Síðasta ahersluatriði vetrarins er framhald a verkefni fra
því a arinu 2016 þar sem leitast er við að afla kyngreindra gagna fra helstu samstarfsaðilum sviðsins.
Uppfærðar verklagsreglur um styrki a vegum menningar
- og ferðamalaraðs fyrir 2018 gera rað fyrir að oskað
eftir að greinargerðir innihaldi kyngreindar upplysingar
í tengslum við raðstofun styrkja og að vikið verði að
þessu akvæði í umsoknareyðubloðum og í svarposti til
þeirra sem hljota vilyrði fyrir styrk. Jafnframt leitast
raðið við að kynjahlutfoll seu jofn í þeim olíku starfshopum sem það skipar.

Álmennar styrkveitingar a sviði menningar og lista eru
veittar fyrir afmorkuð verkefni, til hopa eða felaga og til
samstarfssamninga til tveggja eða þriggja ara. Þær tilheyra svokolluðum styrkjapotti. 4 lykilhatíðir voru
valdar Borgarhatíðir Reykjavíkur 2017 – 2019 eftir
serstakt auglysingaferli og samningagerð. Þær njota
lang hæstu styrkjanna í styrkjapottinum. Styrkjapotturinn sem auglystur er arlega er að hluta bundinn vegna
þeirra og fleiri samstarfsaðila a langtímasamningum. 20
langtímasamningar voru þegar bundnir fyrir 2018 og 8
nyir samningar gerðir eftir styrkjauthlutun raðsins fyrir

Styrkveitingar og framlag til menningarlífsins
Hæstu framlog til menningarlífsins í borginni fyrir utan
rekstur menningarstofnana fara til Leikfelags Reykjavíkur í Borgarleikhusi, Sinfoníuhljomsveitar Islands skv.
logum og Tonlistar- og raðstefnuhussins Horpu vegna
endurgreiðslu stofnkostnaðar a moti ríkinu auk serstaks
rekstrarframlags. Jafnframt njota Listahatíð í Reykjavík,
Sviðslistamiðstoð í Tjarnarbíoi, Sjonlistamiðstoð a
Korpulfsstoðum og fleiri sjalfstæðir aðilar husnæðis- og/
eða rekstrarstyrkja. Árið 2017 færðist framlag til Bío
Paradísar, Nylistasafnsins, Kling&Bang og Honnunarmiðstoðvar ur almennum styrkjapotti a serstaka
kostnaðarstaði sem luta oðrum logmalum en almennt
styrkjaferli, til viðbotar við onnur menningarhus sem
þar eru fyrir. Honnunarmiðstoð nytur afram rekstrarstyrkjar skv. samningi eftir að hun flutt starfsemi sína
að Áðalstræti 2 a arinu 2016 er Hofuðborgarstofa og
skrifstofa sviðsins fluttu þaðan í Raðhusið.

2018. Faghopur skipaður fulltruum Bandalags íslenskra
listamanna og Honnunarmiðstoðvar er raðgefandi fyrir
uthlutun raðsins. Við uthlutun arlegra styrkja er hofð til
hliðsjonar menningarstefna Reykjavíkur, aðgerðaraætlun byggð a henni, styrkjareglur borgarinnar og
verklagsreglur menningar- og ferðamalaraðs um styrki
sem það endurskoðar arlega. Áð auki eru serstakir
styrkir veittir til myndríkrar miðlunar tengdri sogu og
menningu í Reykjavík. Þa utnefnir raðið einnig Borgarlistamann Reykjavíkurborgar og veitir Bokmenntaverðlaun Tomasar Guðmundssonar.

Hin nyja myndlistarmiðstoð Marshallhusið sem var
opnuð í mars 2017 hefur farið vel af stað og mun arið
2018 verða fyrsta heila rekstrararið. Reykjavíkurborg
leigir af Granda ehf. allar hæðir Marshallhussins nema
jarðhæðina og framleigir a sama verði til Nylistasafnsins,

Sértækar áherslur í verklagsreglum ráðsins fyrir
styrkveitingar 2018:

 Listir fyrir og með bornum.
 Grasrot, nymæli, framsækni og frumkvæði í menningu og listum.

 Endurnyjun eigi ser stað í hopi styrkþega.
 Þroun og efling hatíða.
 Langtímasamningar við samstarfsaðila í menningarlífinu til að efla fagmennsku og styrkja rekstrargrund-
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voll þeirra.

 Áukið aðgengi og þatttaka nyrra hopa í menningunni.
 Fjolbreytni samfelagsins og breidd menningarlífsins
endurspeglist í þatttakendum og njotendum verkefna.

Styrkir og rekstrarsamningar 2018
Verkefnastjori hefur verið raðinn sem verður með starfs
-aðstoðu í tonlistarklasanum við Hlemm og a skrifstofu
sviðsins. Markmið verkefnisins er að efla Reykjavík enn
frekar sem tonlistarborg með því að koma a fot oflugu
stuðningskerfi og skapa hagstæð skilyrði fyrir groskumikla tonlistarstarfsemi um alla borg.
Áður en verkefnið var sett af stað var skipaður starfshopur sem hafði það hlutverk að mota tillogur um Tonlistarborgina Reykjavík og aætlun um framfylgd þeirra í
samraði við hagsmunaaðila í tonlistarlífinu. Skyrslan
sem kom ut í maí 2017 verður leiðarljos verkefnisins en
í henni eru talin upp þau verkefni sem starfshopurinn
leggur til að verði í forgangi. Þau verkefni eru:
1. Farvegur til framkvæmda – Raðning verkefnastjora
sem sinnir upplysingaoflun, greiningarvinnu, aðstoð,
raðgjof og alþjoðlegu samstarfi og verður fjoltengið
við greinina í borginni.
2. Kortlagning tonlistarlífsins – Áfla upplysinga um
umfang tonlistariðnaðarins í borginni með markvissri kortlagningu, upplysingaoflun og greiningu a
ollum helstu lykilþattum sem luta að tonlistargeiranum í samstarfi við UTON, haskolasamfelagið,
Hagstofuna og aðra opinbera aðila.
3. Stuðningur við nyskopun – Styrkja tengsl tonlistariðnaðar og tonlistarfolks við nyskopunargeirann til
auðvelda uppbyggingu tonlistiðnaðarins í borginni.
Áð Reykjavíkurborg leiði saman haskolana og fjarmognunaraðila í samstarfi við Nyskopunarmiðstoð
með það að markmiði að koma a fot Startup Music
Reykjavík.

Tónlistarborgin Reykjavík

4. Tonlistarklasi – Stofnun tonlistarklasa fyrir tonlistarstarfsemi þar sem boðið verður upp a vinnu-,
æfinga-, og upptokurymi a viðraðanlegu leiguverði.
Áð auki hefðu tonlistartengd fyrirtæki þar aðstoðu
og boðið yrði upp a ymiskonar stoðþjonustu í
gegnum raðgjafa/mentora og sameiginlegt funda- og
vinnusvæði.

Tonlistarborgin Reykjavík er nytt þrounarverkefni til
þriggja ara, fostrað af Menningar- og ferðamalasviði.

5. Vinnurymi tonlistarfolks – Styrkja aðila í hverfum
borgarinnar til að innretta með fullnægjandi hætti
og leigja ut æfinga- og vinnurymi fyrir tonlistarfolk a
sanngjornu verði.
6. Skolahljomsveitir borgarinnar – Skilgreina markmið
og stefnu namsins í skolahljomsveitunum með fjol-
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breytilega og metnaðarfulla tonlistarmenntun og
greitt aðgengi barna að leiðarljosi. Bæta aðstoðu og
hljoðfærakost skolahljomsveitanna og kanna moguleika a að auka samspil í smærri hopum með auknu
kennslumagni a hvern nemanda.

Starfshopur innan Menningar- og ferðamalasviðs
motaði a arinu 2017 nyja stefnu sviðsins um fjolbreytta
menningu í borginni 2017-2020 undir heitinu ,,Rætur
og vængir“. Með henni fylgir aðgerðaraætlun sem er
hluti af uppfærðri aðgerðaaætlun menningarstefnunnar,
enda kallast margar aðgerðir menningarstefnunnar a
við stefnu Rota og vængja. Fjolmenningarstefnan í heild
verður viðhengi við aðgerðaraætlun menningarstefnunnar þar til stefnan hefur verið uppfærð að nyju.

7. Harpa tonlistarhus – Tryggja rekstrarhæfi Horpu
sem miðstoðvar tonlistar í Reykjavík og auka þannig
aðgang fjolbreyttrar tonlistar, tonlistartengdra viðburða og samræðuvettvangs, nyskopunar og barnastarfs að husinu.

Fjolmenningarstefnan byggir meðal annars a farsælli
reynslu fjolmenningarstarfs Borgarbokasafns Reykjavíkur þar sem list og skopun er grunnur að samstarfi við
ymsa aðila í samfelaginu. Einnig hefur verið byggt a
mannrettindastefnu Reykjavíkurborgar og litið til fjolmenningarstefnu Skola- og frístundarsviðs Reykjavíkur
asamt stefnumotun UNESCO. Stefnt er að því að menningarstofnanir borgarinnar setji ser ser serstaka aðgerðaraætlun um fjolmenningu.

8. Kynning íslenskrar tonlistar – Skilgreina íslenska
tonlist og tonlistarviðburði sem kjarna í kynningu a
Reykjavík. Koma a virku samstarfi a milli Hofuðborgarstofu, UTON, Islandsstofu o.fl. með markvissa
kynningu íslenskrar tonlistar að markmiði. Áuka
aðgengi ferðamanna og íbua borgarinnar að tonlist
með samvinnu Upplysingarmiðstoðvar ferðamanna,
tonlistarfolks og tonleikahaldara um storbætt viðburðadagatal a www.visitreykjavik.is og miðasolu a
menningarviðburði í gegnum þa síðu.

Erlent samstarf

Verkefnastjori Tonlistarborgarinnar hof storf um miðjan
septembermanuð 2017 og skipuð raðgjafanefnd til
arsins 2020. Miðað er við að í upphafi ars 2018 liggi fyrir
ítarleg aðgerðaraætlun sem verði fylgt vel eftir.

Menningar- og ferðamalasvið a í margvíslegu erlendu
samstarfi. Hofuðborgarstofa greiðir gotu erlendra blaðamanna og kynnir Reykjavík a erlendum morkuðum
asamt samstarfsaðilum og stjornendur sviðsins og
stofnana sitja í alþjoðlegum samtokum hvert a sínu sviði
og eiga í ymsu samstarfi við systurstofnanir a alþjoðavísu. Bokmenntaborgin vinnur til dæmis naið með
oðrum skapandi borgum UNESCO.

Börn og menningaruppeldi
Serstok ahersla er logð a born og menningaruppeldi í
menningarstefnu Reykjavíkurborgar. Þeirri aherslu er
fylgt eftir með ymsum aðgerðum í aðgerðaraætlun.
Menningarstofnanir borgarinnar gera arlega fræðsluaætlun og líka helstu samstarfsaðilar sem njota hæstu
menningarstyrkja. Logð hefur verið ahersla a aukið samstarf fagfolks í safnfræðslu a stofnunum með þau markmið að læra, þroa, miðla og skrasetja betur nytingu a
fræðslutilboðum menningarstofnanna. Serstakt framlag
er veitt til sertækra aðgerða a sviði barnamenningar og
listuppeldis barna. Stefnan um born og menningaruppeldi endurspeglast a margvíslegan hatt hja menningarstofnununum, í styrkveitingum raðsins, í miðlægum
verkefnum s.s. Reykjavík Bokmenntaborg UNESCO og
samstarfi Menningar- og ferðamalasviðs og Skola og
frístundasviðs með sameiginlegum verkefnastjora
barnamenningar. Meðal mikilvægra verkefna verkefnastjorans eru umsjon Barnamenningarhatíðar, Biophiliu,
Menningarfana Reykjavíkurborgar, kynning, fræðsla,
samrað og hvatning til framboðs listar- og menningar
barna, fyrir born og með bornum í skolaumhvefinu.
Leitast er við að sinna vel barnamenningu í hverfum.

Hofuðborgir Norðurlanda eiga reglubundið og gott samstarf í menningarmalum þar sem hin politísku rað halda
raðstefnur í borgunum til skiptis annað hvort ar og
embættismenn hitt arið. Embættismannafundur for
fram í Reykjavík sumarið 2017 og menningarmalanefndir hofuðborganna munu þinga í Oslo vorið 2018.
Menningarkynningar erlendis geta komið upp með
stuttum fyrirvara eins og framlag Reykjavíkurborgar til
menningarhatíðarinnar La Merce í Barcelona 2017.
Skrifstofa sviðsins a í goðu samstarfi við sendirað erlendis um menningar- og ferðamalakynningar. Árangur
alþjoðlegs samstarfs er synilegur með nyjungum í starfsemi, alþjoðlegum samstarfsverkefnum, syningum, raðstefnum og viðburðum ymist her a landi eða erlendis.

Safnbúðir og Menningarkort Reykjavíkur

Fjölmenning
Yfirskrift menningarstefnu Reykjavíkurborgar er: Menning er mannrettindi. Eitt af markmiðunum er að menningarlífið í borginni se aðgengilegt ollum og einkennist af
fjolbreytni, víðsyni, samkennd og virðingu. Margar aðgerðir eru í farvegi samkvæmt þeirri aðgerðaaætlun sem
stefnunni fylgir.

Verkefnisstjori a skrifstofu menningar- og ferðamalasviðs vinnur að þroun og eflingu Safnbuða Reykjavíkur
og Menningarkortsins. Menningarstofnanir Reykjavíkurborgar reka verslanir þar sem er að finna urval af
íslenskri honnun og handverki, erlenda honnunarvoru,
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buum greiðan og hagkvæman aðgang að menningarstofnunum borgarinnar sem og þjonustu og viðburðum
samstarfsaðila. Markmið arsins er að auka virði kortsins
í huga almennings með því að fjolga samstarfsaðilum,
kynna kortið betur fyrir almenningi, fjolga notendum
þess, auka nytingu og veltu. Unnið er að auknum synileika og viðveru a samfelagsmiðlum, kynningu a heimasíðu kortsins, markvissum postlistasendingum og umfjollunum ahrifavalda. Jafnframt er unnið að undirbuningi a netsolu sem opnar moguleika fyrir markvissari
markaðssetningu a netinu.

veggspjold, bækur og minjagripi asamt safn- og syningartengdri voru. Áhersla er logð a að voruurval endurspegli viðfangsefni safnanna og skapi þannig aframhaldandi tengingu gesta við sofn og syningar þegar heim er
komið. Markmið með raðningu sameiginlegs verkefnisstjora er að auka tekjur og framlegð Safnbuða Reykjavíkur. Áfram verður unnið að því marki með aukinni
aherslu a markaðs- og kynningarstarf, utlit verslana og
með því að styrkja serstoðu þeirra með eigin framleiðslu. Enn fremur verður raðist í heildstæða stefnumotunarvinnu fyrir safnbuðirnar a arinu.
Menningarkorti Reykjavíkur er ætlað að veita borgar-

Viðburðadagatal hátíða á vegum Reykjavíkurborgar 2018
1.-4. febrúar

Vetrarhátíð (Safnanótt, Sundlauganótt m.m.)

17.-22. apríl

Barnamenningarhátíð

17. júní
18. ágúst
9. október
2. – 24. desember

Íslenski þjóðhátíðardagurinn í Reykjavík
Menningarnótt
Tendrun Friðarsúlunnar í Viðey
Desember í Reykjavík
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Ferðaþjónusta

Á liðnum arum hefur verið mikill voxtur í ferðaþjonustu
her a landi og er ferðaþjonustan orðin ein stærsta og
mikilvægasta atvinnugrein landsins. Árið 2015 nam utflutningur ferðaþjonustu fra landinu um 31% af heildarutflutningi landsins. I fyrra var þetta hlutfall komið upp í
39% og samkvæmt spa Landsbankans er gert rað fyrir
að hlutfallið verði 43% arið 2017. 1
Nokkuð hefur dregið ur vexti í fjolgun ferðamanna til
landsins og er gert rað fyrir því að hun verði 22% 2017
samanborið við 40% 2016. Þa er gert rað fyrir að enn
dragi ur fjolguninni 2018 en spa Landsbankans gerir rað
fyrir að hun verði 8%2 en spa Árion banka er orlítið
hærri, eða 11% voxtur arið 2018.3

felaga af ferðaþjonustunni eru í flestum tilvikum takmarkaðar, sem hefur ahrif a hvata þeirra til að standa
fyrir uppbyggingu innviða.4
Samkeppnishæfni Islands sem afangastaðar ferðamanna
skiptir miklu mali fyrir framtíð ferðaþjonustu og er
margt sem hefur ahrif þar a, svo sem gengi gjaldmiðilsins gagnvart helstu viðskiptalondum, orðspor
Islands, ímynd og menning og viðhorf íbua til ferðamanna.
Mikil uppbygging hefur verið a hotel- og gistirymi í
borginni og a næstu arum mun hotelherbergjum fjolga
ur 4.500 í tæp 7.000 herbergi. Þar til viðbotar eru um
þusund herbergi í oðrum flokkum. Áukinn ferðamannastraumur hefur valdið því að íbuðir hafa að hluta horfið
af innlendum husnæðis- og leigumarkaði og eru nu
leigðar ut til ferðamanna í skammtímaleigu. Samkvæmt
gognum fra Landsbankanum jokst utleiga a íbuðahusnæði í Reykjavík um 152% yfir sumarmanuðina a arinu
2016 miðað við sambærilegt tímabil arið a undan. Það
sem af er þessu ari hefur voxturinn haldið afram en
43% aukning mældist fyrstu atta manuði arsins miðað
við sama tímabil í fyrra. Miðað við voxt arsins 2017 ma
því buast við að deilihagkerfið haldi afram að vaxa og
verður það ein af askorunum borgarinnar að fylgjast vel
með þroun heimagistingar og íbuðargistingar og meta
hvaða valkosti borgin hefur til að bregðast við í þeim
efnum. Það er hins vegar mikilvægt að benda a að ekki
hefði verið hægt að taka við þeirri fjolgun ferðamanna
sem hefur verið síðustu ar ef ekki hefði komið til heima-

Þetta eru ekki neikvæð tíðindi enda hefði verið erfitt að
raða við somu aukningu í fjolgun ferðamanna og síðustu
ar í langan tíma. Það er ekkert sem bendir til annars en
að ferðaþjonustan verði afram stærsta og mikilvægasta
atvinnugreinin her a landi. Hins vegar er afar mikilvægt
að stjornvold, fyrirtæki og íbuar vandi vel til verka
þannig að þau jakvæðu ahrif sem ferðaþjonustan hefur
haft a samfelagið haldi afram og viðhorf bæði íbua og
ferðamanna verði jakvæð til framtíðar.

Farsæl þróun til framtíðar
Ferðaþjonustan er að ganga í gegnum mikilvægt
motunarferli og ljost er að stjornvold, sveitarfelog og
atvinnugreinin sjalf þurfa að taka hondum saman um að
leggja grunn að farsælli og sjalfbærri þroun til framtíðar.
Mikilvægt er að horft verði til þatta eins og tekjuskiptingar ríkis og sveitarfelaga en nuverandi tekjur sveitar-

1. https://umraedan.landsbankinn.is/umraedan/samfelagid/ferdathjonusta-2017/greiningar/ferdathjonusta-er-undirstoduatvinnugrein-a-islandi/
2. https://umraedan.landsbankinn.is/umraedan/samfelagid/ferdathjonusta-2017/greiningar/horfurnar-naestu-arin/
3. Banka, G. A. (2017). Ferðamannalandið Ísland : Komið til að vera?
4. eloitte. (2017). Greiningar á beinum opinberum tekjum og gjöldum v. ferðamanna 2015. Reykjavik: Deloitte ehf.
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unum og helstu ahættuþættirnir snua að felagslegum,
menningarlegum og natturulegum þolmorkum. Til að
þroun í ferðaþjonustu verði farsæl til framtíðar þurfa
ríki, sveitarfelog og greinin sjalf að grípa til aðgerða til að
ferðaþjonustan nai að þroast a jakvæðan og sjalfbæran
hatt. Þar eigum við að setja markið hatt og bera okkur
saman við þau lond sem hafa nað hvað mestum arangri í
ferðaþjonustu.

og íbuðargistingar.
Mikill voxtur í ferðaþjonustu veldur því að hlutfall erlendra ríkisborgara af vinnuafli fjolgar hratt. Talið er að
rumlega tuttugu þusund hafi að jafnaði starfað við
ferðaþjonustu 2016, þar af um 10.000 í Reykjavík, en í
lok agust 2017 starfa um 30.500 launþegar í einkennandi atvinnugreinum ferðaþjonustunnar. Spar gera rað
fyrir að storfum í ferðaþjonustu fjolgi hratt a næsta ari
og að eftirspurn eftir erlendu vinnuafli verði mikil í
ferðaþjonustunni sem og oðrum atvinnugreinum. Þetta
hefur augljoslega ahrif a þorf fyrir uppbyggingu innviða
í Reykjavík sem þjonusta þessa starfsmenn og fjolskyldur þeirra sem og aukinn þrysting a íbuðarhusnæði
a ollu hofuðborgarsvæðinu.

Áfangastaðurinn Reykjavík
Reykjavík er lang eftirsottasti afangastaður landsins og
um 97% ferðamanna dvelja í borginni í lengri eða
skemmri tíma. Til marks um það ma nefna að a arinu
2016 var Reykjavík í fyrsta sæti yfir alla afangastaði
heims hja Google Search, og skakaði þar borgum eins og
New York, London, París, Tokyo og Toronto. Á arinu

Ferðaþjonustan stendur frammi fyrir miklum askor-

11

2017 var Reykjavík valin „European Winter Destination
of the Year“ af Luxury Travel Guide og „Best Destination
for Mice“ af Business Destination Magazine svo dæmi
seu tekin, sem gefur sterkar vísbendingar um að afangastaðurinn Reykjavík se enn að sækja í sig veðrið.

hofuðborgarsvæðinu halda afram að vera almennt jakvæðir gagnvart ferðamonnum milli ara. Þo hefur
dregið nokkuð ur anægju þeirra síðustu tvo ar sem er
eflaust í takt við mikla fjolgun ferðamanna a sama tíma
en ferðamenn voru 88% fleiri a landinu a fyrstu sex
manuðum arsins borið saman við a sama tíma arið
2015, samkvæmt gognum fra Ferðamalastofu.

Myrkrið, norðurljos og margbreytilegt veður hefur mikið
aðdrattarafl og með samstilltu ataki, nyskopun og voruþroun og kynningarstarfi a Vetrarborginni Reykjavík er
fjolgun gesta meiri yfir vetrartímann en yfir sumartímann.

Langflestir eru stoltir af því að bua í borg sem tekur vel
a moti ferðamonnum og meirihluti telur íbua gestrisna
gagnvart ferðamonnum. Ferðamenn fa líka goða
einkunn en langflestir segja lítið onæði af þeim og telja
þa vinsamlega í samskiptum sínum við heimamenn.
Flestir eru a því að aukinn fjoldi ferðamanna hafi jakvæð efnahagsleg ahrif a hofuðborgarsvæðinu. Áthygli
vekur að rumlega helmingur svarenda í miðbænum
telur sig hafa orðið var við svarta starfsemi í tengslum
við ferðaþjonustu og næstum fjorir af hverjum tíu af
íbuum hofuðborgarsvæðisins í heild. Þa telja sífellt fleiri
að fjolbreytni í verslun a hofuðborgarsvæðinu hafi
minnkað. Það eru því vísbendingar um að anægja
borgarbua með ferðaþjonustuna fari minnkandi sem er
ahyggjuefni en gestrisni Islendinga er eitt af því sem
ferðamenn hafa lyst mikilli anægju með.

Viðburðir og menningarlíf skipa storan sess í því að laða
ferðamenn til Reykjavíkur arið um kring og hefur verið
markvisst unnið að því að fjolga hatíðum og viðburðum
til að draga ur arstíðarsveiflum í ferðaþjonustu. Hatíðir
eins og Menningarnott, Vetrarhatíð og Tendrun Friðarsulunnar, sem Menningar- og ferðamalasvið skipuleggur,
skipa storan sess í viðburðahaldi í borginni. Þa hafa viðburðir eins og Reykjavik Pride, Iceland Áirwaves, RIFF
og HonnunarMars gríðarlegt aðdrattarafl. Loks hefur
raðstefnuhald storaukist í Reykjavík og vinnur Hofuðborgarstofa naið með Meet in Reykjavík að því að fjolga
alþjoðlegum raðstefnum og íþrottaviðburðum í borginni.

Þratt fyrir að einungis lítillega hafi dregið ur jakvæðni
borgarbua gagnvart ferðamonnum og ferðaþjonustu þa
synir það engu að síður að sambuðin við ferðaþjonustuna er farin að hafa ahrif a íbua. Því er mikilvægt
að vinna að því að framtíðaruppbygging og þroun ferðaþjonustunnar a svæðinu se í satt við íbua, umhverfi og
aðrar atvinnugreinar.

Borgarbúar eru gestgjafar og skapa andrúmsloftið
Borgarbuar eru allir gestgjafar og eiga ríkulegan þatt í að
skapa jakvætt andrumsloft fyrir ferðamenn sem sækja
okkur heim. Innri markaðssetning er því mikilvæg þegar
kemur að ferðaþjonustunni enda er eitt af helstu verkefnum Hofuðborgarstofu að efla vitund borgarbua og
rekstraraðila a virði ferðaþjonustunnar fyrir samfelagið,
bæði í felagslegum og fjarhagslegum skilningi.

Jákvætt viðhorf ferðamanna í Reykjavík
Hofuðborgarstofa hefur fra arinu 2004 kannað viðhorf
erlendra ferðamanna til reynslu sinnar af Reykjavík sem
afangastaðar. Síðustu þrju ar hefur reynsla erlendra
ferðamanna af hofuðborginni verið með besta moti og
kvaðu 93% hana frabæra. I konnuninni er líka spurt um

Árlega framkvæmir Hofuðborgarstofa konnun meðal
íbua Reykjavíkur til að kanna viðhorf þeirra til ferðaþjonustunnar og ferðamanna. En í síðustu konnun sem
var gerð fra apríl-juní 2017 kemur fram að íbuar a
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afþreyingu ferðamanna í Reykjavík, alls atta þætti, og
auk þess er spurt hvort folk hefði farið í dagsferðir fra
Reykjavík. Álmennt talið eru erlendir ferðamenn
anægðir með Reykjavík sem afangastað og það voruur-

Mikilvægt að auka tekjur sveitarfélaga af
ferðamönnum

val sem er í boði a svæðinu. Fra upphafi mælinga segjast
allt að 99% ferðamanna að þeir muni mæla með Reykjavík sem afangastað við vini og vandamenn og a það eflaust sinn þatt í velgengni ferðaþjonustunnar her a
landi. Mikilvægt er að vinna afram að því að viðhalda
þessari jakvæðu upplifun ferðamanna af borginni, samhliða því að styðja við aukið urval af afþreyingu, menningu og þjonustu, sem og að stuðla að dreifingu ferðamanna víðar um hofuðborgarsvæðið.

I Reykjavík, stærsta sveitarfelagi landsins, er brynt að
raðast í frekari uppbyggingu innviða til að styðja við
vaxandi fjolgun ferðamanna. Reykjavík þarf, í samvinnu
við sveitarfelog a hofuðborgarsvæðinu og ferðaþjonustu
í borginni, að tryggja heildstæða nalgun í ferðaþjonustu
fyrir hofuðborgarsvæðið, samhæfa aðgerðir og forgangsraða verkefnum til að viðhalda goðri ímynd og jakvæðri
upplifun ferðamanna.

Nær allar tekjur sem hið opinbera fær af ferðamonnum
renna í ríkissjoð, ma þar nefna virðisaukaskatt, bensíngjold, leyfisgjold og gjold af flugumferð. Tekjur sveitarfelaga af fjolgun ferðamanna eru nær eingongu bundnar
við utsvar af tekjum þeirra sem starfa í ferðaþjonustu og
af fasteignagjoldum. Kostnaður sveitarfelaga af ferðamonnum er hins vegar vaxandi, meðal annars vegna slits
a gotum, kostnaðar við hreinsun og fegrun, fjarfestinga í
innviðum og þrounar nyrra segla. Mikilvægt er að tryggja
fjarmognun innviða hja sveitarfelogunum og er aríðandi
að sveitarfelog um allt land fai aukna hlutdeild í tekjum
ríkisins af ferðamonnum.

I samstarfi við Ferðamalastofu og Stjornstoð ferðamala
er innan Hofuðborgarstofu unnið að gerð og framkvæmd
afangastaðaaætlunar fyrir hofuðborgarsvæðið, asamt
ollu landinu. Um er að ræða heildstætt ferli þar sem litið
er til skipulags og samhæfingar í þroun og styringu þatta
sem geta haft ahrif a upplifun og anægju ferðamanna a
hofuðborgarsvæðinu, þ.m.t. þarfir gesta, heimamanna,
fyrirtækja og umhverfis. Áfangastaðaaætlunin hefur það
að markmiði að styra uppbyggingu innviða og þroun
hofuðborgarsvæðisins til næstu fimm ara með víðtæku
samraði og skilgreindum markmiðum sem verður a
abyrgð hagaðila a svæðinu. Er það von Ferðamalastofu
að aðgerðaaætlunin, sem mun verða klaruð í apríl 2018,
nytist sem grunnur að fastmotaðri stefnumotun fyrir
ferðamal a hofuðborgarsvæðinu og verði að einhverju
leyti innleidd í skipulags- og stefnumotun Reykjavíkurborgar.

Samkvæmt konnun Dear Visitor fra januar til apríl 2017
hofðu 99% svarenda komið til Reykjavíkur og 93% gistu
í hofuðborginni að jafnaði 3,4 nætur af 5,1 nattar dvol a
Islandi. Samkvæmt því ma aætla að um 62% af gistingum erlendra ferðamanna a þessu tímabili hafi verið í
Reykjavík en 38% annars staðar a landinu; það er að
segja um 1,7 milljonir gistinatta af alls um 2,8 milljonum
a landinu ollu.
Samkvæmt greiningardeildum bankanna hefur Reykjavík nað akveðnu hamarki þegar kemur að gistinottum
yfir sumartímann og a storhatíðum, a sama tíma sjaum
við að haannatíminn er að lengjast og nyting gistiruma
orðin mun betri yfir vetrartímann. Fokus ferðaþjonustunnar a norðurljos og vetrarferðalog a stærstu
markaðssvæðunum, asamt fjolgun vetrarviðburða í
Reykjavík, hefur vafalaust haft jakvæð ahrif a þessa
þroun.
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Rekstur og mannauðsmál

Rekstur Menningar- og ferðamálasviðs

Mannauðsmál

Menningar- og ferðamalasvið leggur að venju ríka aherslu a hagkvæmni í rekstri, en um leið er leitast við að
uppfylla metnaðarfull markmið menningarstefnu og
ferðamalastefnu. Kostnaðareftirlit er virkt a ollum starfseiningum og leitað er fjolbreyttra leiða til að afla aukinna
sertekna.

Á stofnunum Menningar- og ferðamalasviðs starfar fjolbreyttur og hæfileikaríkur hopur starfsmanna og miðast
mannauðsþjonusta sviðsins að því að bua starfsfolkinu
okkar hvetjandi og jakvætt starfsumhverfi sem gerir
þeim kleift njota sín í starfi.
Menningar- og ferðamalasvið byr að miklum verðmætum í þeim mannauði sem starfar a sviðinu. Sa
auður, sem felst í reynslu, færni, metnaði og starfsanægju starfsmanna sviðsins er grunnurinn að starfsemi
stofnananna. Það eru því mikil tækifæri í því folgin að
leita sífellt leiða til þess að gera starfsmonnum kleift að
efla og þroa starfstengda hæfni sína í skapandi og jakvæðu starfsumhverfi.

Launakostnaður nemur 28% af rekstrargjoldum arsins
og innri leiga 19%. Reiknaðar eru 2,7% vísitolubætur a
breytilegan kostnað og taka hækkanir a aðgangseyri mið
af somu prosentutolu. Gert er rað fyrir að tekjur af gjaldskram stofnana aukist minna a arinu 2018 en arið a
undan, eða um 8% í stað 29%. Megin astæðan er minnkandi voxtur a komu ferðamanna og aukning í notkun
Gestakortsins sem gefi mun minna af ser en einskiptisaðgangur.

Logð er ahersla a að starfsfolki sviðsins bjoðist fjolbreytt
tækifæri til starfsþrounar sem taka mið af askorunum í
starfsumhverfi sviðsins, niðurstoðum viðhorfskannana
og afrakstri starfsmannasamtala.

Áfram er logð rík ahersla a að kynna starfsemi menningarstofnana Reykjavíkurborgar fyrir ferðaþjonustunni
og efla solu a Gestakorti Reykjavíkur sem og að auka
framboð a sertækum menningarvorum innan safnbuða
stofnana. Hins vegar verður afram haft að leiðarljosi að
borgarbuar njoti betri kjara og hagkvæmni stærðar
Reykjavíkur og ma þar nefna að argjald að Menningarkorti Reykjavíkur verður ekki hækkað að þessu sinni og
er kortið mjog hagkvæmur kostur fyrir þa sem eru reglulegir gestir menningarstofnann.

Megin forsenda þess að starfsmenn geti notið sín í starfi
grundvallast af því að þeir upplifi anægju af storfum
sínum, fai metnaði sínum fullnægt og seu stoltir af því að
tilheyra stofnunum sviðsins.
Niðurstoður viðhorfskonnunar starfsmanna Reykjavíkurborgar, sem framkvæmd var í byrjun mars 2017,
voru serstaklega anægjulegar í því ljosi því Menningarog ferðamalasvið fekk hæstu meðaleinkunn allra sviða
Reykjavíkurborgar og var þess utan það svið sem
hækkaði mest fra konnuninni sem gerð var arið 2015.

Áætlun gerir rað fyrir að tekjur sviðsins vaxi um 1% fra
endurskoðaðri aætlun arsins 2017. Gert er rað fyrir að
tekjur vegna lansskírteina haldi afram að lækka eins og
verið hefur a undanfornum arum. Vorusala er orðin um
13% af heildartekjum sviðsins en gert er rað fyrir að sala
verði þo heldur minni a milli ara sem rekja ma meðal
annars til has gengis íslensku kronunnar og minnkandi
kaupmattar erlendra ferðamanna. Tekjur af aðgangseyri
eru um 43% af tekjum sviðsins og gerir aætlun rað fyrir
um 8% hækkun a milli ara. Samkvæmt aætlun verður
Borgarsogusafn með um 49% hlutdeild af tekjum
sviðsins en Landnamssyningin er tekjuhæsta syningin og
er aætlað að hun afli 40% tekna safnsins.

96% þatttakenda sogðust mjog- eða frekar stolt af
starfsstaðnum sínum og sama hlutfall þatttakenda taldi
starfsstað sinn hafa goða ímynd. 95% voru sammala
þeirri fullyrðingu að starfsstaður þeirra legði aherslu a
gæði og goða þjonustu og jafn margir segjast tilbunir til
þess að leggja sig aukalega fram til þess að vinna að hag
starfsstaðar síns.
Á arinu 2018 verður logð ahersla a að byggja ofan a
þann arangur sem naðst hefur a undangengnum arum.
Áfram verður unnið að því að efla stjornendur í hlutverkum sínum, festa í sessi starfsþrounarsamtol og eftirfylgni þeirra og fylgja eftir þeim breytingum sem
stofnanir sviðsins hafa gengið í gegnum a undanfornum
arum. Serstok ahersla verður logð a að byggja undir
menningu sem einkennist af jakvæðum samskiptum,
valdeflingu, viðurkenningu og vellíðan starfsmanna.

Um 50% af fjarhagsramma sviðsins verður varið til að
styrkja fjolbreytta menningarstarfsemi í Reykjavík í
formi beinna styrkja og samstarfssamninga en um 42%
af fjarhagsrammans er varið til rekstrar stofnana
sviðsins.
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Fjármál

Starfsmenn

FRUMVARP 2018 (í þús. kr.)

Starfsmannafjöldi 2018
Fjöldi starfsmanna

Tekjur
Rekstrartekjur

516.177

Rekstrartekjur samtals

516.177

Fjöldi stöðugilda

232
164,5

Stöðugildi eftir stofnunum

Gjöld

Borgarbókasafn Reykjavíkur

80,5

Laun og launatengd gjöld

1.458.584

Borgarsögusafn Reykjavíkur

36,6

Innri leiga

1.027.019

Listasafn Reykjavíkur

24,6

Annar rekstrarkostnaður

2.815.697

Höfuðborgarstofa

10,0

Rekstrargjöld samtals

5.301.300

Skrifstofa sviðs

5,8

Bókmenntaborg UNESCO

2,0

Sérverkefni

5,0

Rekstrarniðurstaða

4.785.123

Skipting rekstrar

Skipting tekna

Skipting gjalda

Stofnanir sviðs
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FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018

Yfirstjórn
Menningar- og ferðamálaráð ...............

03100

Skrifstofa menningar- og ferðamála .....

03110

Höfuðborgarstofa
Höfuðborgarstofa ...............................

07400

Rekstrarniðurstaða

Esk.
áætlun

2016

2017

Áætlun 2018
Annar
rekstrarkostn

Laun og
ltgj.

Tekjur

Samtals

16.359
87.575

19.490
90.624

0
0

17.848
98.548

1.448
9.170

19.296
107.718

103.934

110.114

0

116.396

10.618

127.014

173.591

178.431

-59.514

104.035

69.507

114.028

173.591

178.431

-59.514

104.035

69.507

114.028

Borgarbókasafn Reykjavíkur
Skrifstofa .............................................
Menningarhús Grófinni ........................

03200
03201

285.055
137.405

298.814
152.772

-43.130
-900

160.278
143.667

221.396
17.876

338.544
160.643

Menningarhús Kringlunni .....................
Menningarhús Sólheimum ...................

03202
03203

81.388
47.173

83.190
49.850

0
0

54.822
40.587

31.841
12.533

86.663
53.120

Menningarhús Gerðubergi ...................
Menningarmiðstöðin Gerðuberg .........

03205
03500

143.560
0

151.891
0

-4.600
0

88.843
0

73.347
0

157.591
0

Menningarhús Spönginni .....................
Menningarhús Árbæ ............................

03207
03208

90.894
60.282

94.238
63.018

-300
0

51.836
46.511

47.544
19.212

99.080
65.724

Artótek .................................................
Bókabíllinn Höfðingi ............................

03209
03250

-2.040
24.433

0
29.416

0
0

0
23.876

0
6.812

0
30.688

868.151

923.190

-48.930

610.422

430.560

992.052

Listasafn Reykjavíkur
Listasafn Reykjavíkur ...........................
Safnráð Listasafns Reykjavíkur ............

03300
03305

204.992
202

235.623
412

-12.722
0

131.570
412

116.281
0

235.129
412

Hafnarhús ...........................................
Kaffiteríur ...........................................

03310
03311

58.848
-2.898

63.439
-6.400

-69.215
-2.400

42.057
0

88.026
600

60.868
-1.800

Kjarvalsstaðir .....................................
Ásmundarsafn ....................................

03320
03330

71.707
21.043

73.485
20.742

-23.378
-12.081

32.286
15.079

68.162
20.225

77.070
23.223

Listaverk á opnum svæðum ...............
Listaverkakaup ...................................

03350
03360

8.623
16.307

9.726
15.498

0
-6.750

0
0

9.936
22.666

9.936
15.916

378.824

412.525

-126.546

221.404

325.896

420.754

Borgarsögusafn Reykjavíkur
Skrifstofa ...........................................
Árbæjarsafn ......................................

03700
03704

217.378
49.470

226.635
58.703

-7.400
-36.050

171.131
44.045

77.693
47.998

241.424
55.993

Borgarsögusafn - viðhald safngripa ....
Landnámssýning ...............................

03705
03710

30.772
9.564

30.588
-2.463

0
-100.800

16.789
32.206

14.556
65.161

31.345
-3.433

Ljósmyndasafn Reykjavíkur ..............
Viðey ................................................

03600
03900

Sjóminjasafn .....................................

07250

42.540
72.613
13.437

38.376
75.900
26.993

-28.350
-4.567
-75.700

32.633
9.979
30.533

29.191
68.076
94.884

33.474
73.488
49.717

435.774

454.731

-252.867

337.316

397.559

482.008

Önnur menningarstarfsemi
Bókmenntaborg UNESCO ................

03550
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0

42.028

-13.640

22.429

49.621

58.410

0

42.028

-13.640

22.429

49.621

58.410

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018, framhald
Rekstrarniðurstaða

Esk.
áætlun

2016

2017

Styrkir og samstarfssamningar
Leikfélag Reykjavíkur ..........................

03101

Listahátíð ............................................

03105

36.000

Heimili kvikmyndanna ........................

03106

0

Marshallhús ........................................

03107

Hönnunarmiðstöð Íslands ..................

03108

Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum ..
Loftbrýr ...............................................

Áætlun 2018
Laun og
ltgj.

Tekjur

Samtals

0

0

1.044.167

1.044.167

36.000

0

0

38.000

38.000

17.500

0

0

17.500

17.500

0

18.500

0

0

25.800

25.800

0

7.200

0

0

6.600

6.600

03109

27.841

28.535

0

0

28.099

28.099

03111

4.500

4.500

0

0

6.000

6.000

Styrkir og rekstarsamningar ...............

03113

133.799

121.064

-60

0

142.774

142.714

Ráðstefnuborgin Reykjavík .................

03131

40.000

40.000

0

0

40.000

40.000

Dansverkstæði ………………………………….

03134

0

0

0

0

17.000

17.000

Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin ........

03135

47.570

56.626

0

0

57.584

57.584

03140

37.266

38.195

0

0

37.956

37.956

1.342.291 1.399.617

-60

0

1.461.479

1.461.419

223.928

0

0

225.268

225.268

Húsnæðisstyrkir til menningarmála ...

Framlög
Sinfóníuhljómsveit Íslands ................

03102

Framlag til Hörpu .............................

03145

1.015.315 1.031.496

Annar
rekstrarkostn

208.630
579.889

743.975

0

0

735.473

735.473

788.519

967.903

0

0

960.741

960.741

Annað
Sameiginlegur kostnaður og ófyrirséð .

03120

14.117

41.224

-1.620

0

24.980

23.360

Tengsl skóla og menningarstofnana ....

03121

11.894

10.900

0

2.465

6.176

8.641

Gjaldfærðir lausafjármunir ...................

03125

11.662

12.371

0

0

12.705

12.705

Sérverkefni ...........................................

03137

52.738

23.007

-13.000

44.117

75.900

107.018

Innri leiga áhalda og tækja ..................

03999

Menningar- og ferðamálasvið samtals

16.134

17.479

0

0

16.973

16.973

106.545

104.981

-14.620

46.583

136.734

168.697

-516.177 1.485.584

3.842.716

4.785.123

4.197.628 4.593.521
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STEFNUKORT
Gildi: Mannrækt - Orka - Fagmennska

Þjónusta
Menningaruppeldi
Mikilvægur hluti starfsemi allra menningarstofnana borgarinnar er fræðsla og miðlun til folks a ollum aldri. Áð auki
er eitt af meginmarkmiðum menningarstefnunnar að menning og listir seu snar þattur í uppeldi og kennslu barna og
ungmenna í borginni.
Menningarlegt forystuhlutverk
Reykjavík gegnir menningarlegu forystuhlutverki sem hofuðborg Islands og ræktar menningarlega sjalfsmynd sína.
Menningarlífið byggir a menningararfi, frjorri hugsun og frumkvæði og einkennist af fjolbreytni og virkri þatttoku
íbua og gesta. Menningarborgin er ein af fjorum stoðum ferðamalastefnu Reykjavíkurborgar.
Eftirsóknarverður áfangastaður
Reykjavík er eftirsottur afangastaður ferðamanna allt arið um kring og með því verði rennt styrkari stoðum undir
fjolbreytt atvinnulíf og menningarstarf í borginni. Hun eflist sem vettvangur raðstefna og alþjoðlegra viðburða og er
þekkt sem ahugaverð menningarborg í nabyli við einstæða natturu. Menningarlífið í borginni er aðgengilegt ollum og
einkennist af fjolbreytni, víðsyni og virðingu.
Nýsköpun
Menningarlíf og ferðaþjonusta í borginni einkennist af þrotti og metnaði og nytur hvatningar til nyskopunar og
þrounar. Áðstaða og rymi er til staðar fyrir fjolbreytta ferðaþjonustu, kraftmikið listalíf og aðra menningarstarfsemi.

Fjármál
Hagkvæm nýting og stýring fjármuna
Logð er ahersla a markvissa fjarmalastjorn, þar sem leitað er hagkvæmustu leiða, með aðhald og skilvirkni að leiðarljosi.
Sterk kostnaðarvitund
Rekstrarleg abyrgð stjornenda er skyr og upplysingar um reksturinn aðgengilegar. Þannig eflist kostnaðarvitund um
leið og eðlilegu aðhaldi og eftirliti er viðhaldið.
Verðmætasköpun
Menning og ferðamal eru auðlindir sem leggja grunn að efnahags- og atvinnulífi borgarinnar. Logð er ahersla a beint
og obeint framlag þeirra og annarrar skapandi starfsemi til efnahagslífsins.
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Verklag
Samstarf og samráð
Samstarf og samrað er lykilatriði í menningar- og ferðamalum. Áhersla er logð a samvinnu milli stofnana og fagsviða
borgarinnar og hagsmunaaðila innan lands og utan. Hafa ber samrað við borgarbua með reglulegum konnunum a viðhorfum þeirra og oskum.
Öflug miðlun
Reykjavíkurborg nytir upplysingatækni a markvissan hatt í varðveislu og miðlun menningar. Stuðlað er að aðgengi,
gagnvirkni og oflugri dreifingu menningar með hjalp stafrænna miðla.
Hlúð að sögu og menningarverðmætum
Menning, listir og saga eru grunnþættir í þroun borgarinnar. Unnið er fjolbreytt, markvisst og faglegt starf a sviðum
sofnunar, rannsokna, varðveislu og miðlunar. Menningararfurinn er synilegur í borgarlandinu og ahersla logð a menningarlega serstoðu Reykjavíkurborgar.

Mannauður
Hæfir og áhugasamir starfsmenn
Hluð er að goðum samskiptum meðal starfsmanna, logð ahersla a samvinnu, virðingu og heiðarleg skoðanaskipti.
Starfsmonnum er gefið tækifæri til að auka þekkingu sína og færni.
Hvetjandi og jákvætt starfsumhverfi
Samskipti einkennast af trausti og virðingu og starfsumhverfi er hvetjandi og jakvætt. Logð er ahersla a að virkja
frumkvæði, metnað og frjoa hugsun meðal starfsmanna.
Árangursríkir stjórnunarhættir
Stjornendur tileinka ser goða stjornunarhætti, sem m.a. fela í ser jakvætt viðhorf til samstarfsmanna, virkt upplysingastreymi og dreifingu valds og abyrgðar.
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Skorkort 2018
Rauntölur
2016

Áætlun
2017

Markmið
2018

242

206

201

43.289

44.600

45.000

60

53

55

75

68

59

91%

91%

93%

1.597.220

1.583.700

1.624.800

88%

89%

89%

Kynningarfundir um Reykjavík sem áfangastað

39

28

28

Nýmæli í starfsemi

7

23

9

Fjárhagsáætlun v/raun

-2,0%

+/- 1%

+/- 1%

Kostnaður við rekstur stofnana sviðsins pr. gest

1.162

1.231

1.236

41

32

16

-24%

-26%

-25%

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna

52

30

27

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

16

13

14

1.936.717

2.026.200

2.101.000

157.018

186.967

194.900

13

16

13

Vídd / velgengnisþáttur

Mælikvarði

Þjónusta
Fjöldi viðburða sérstaklega skipulagðir fyrir börn og fjölskyldur
Menningaruppeldi
Fjöldi barna og unglinga í skipulögðum heimsóknum
Fjöldi fjölmenningartengdra verkefna og viðburða
Menningarlegt forystuhlutverk Fjöldi nýrra sýninga á menningarstofnunum
Hlutfall gesta sem eru ánægðir með viðmót starfsmanna
Aðsókn að stofnunum sviðsins
Eftirsóknarverður áfangastaður Ánægja með þjónustu/starfsemi stofnana sviðsins

Nýsköpun

Fjármál
Hagkvæm nýting og stýring
fjármuna
Sterk kostnaðarvitund

Verðmætasköpun

Fjöldi verkefna þar sem samstarfsaðilar fjármagna a.m.k. 15% af
kostnaði
Sértekjur stofnana sviðsins sem hlutfall af ramma

Verklag

Samstarf og samráð

Fjöldi heimsókna á vefsvæði stofnana sviðsins
Öflug miðlun
Fjöldi fylgjenda á samfélagsmiðlum

Hlúð að sögu og menningarverðmætum

Fjöldi rannsóknarverkefna
Fjöldi menningarmerkinga í borgarlandinu
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Skorkort 2018 - Framhald
Áætlun
2017

Markmið
2018

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

90%

90%

Hlutfall starfsmanna sem hlakka til að mæta í vinnuna

86%

86%

Hlutfall starfsmanna sem telur hæfni sína vel nýtta í starfi

85%

85%

Hlutfall starfsmanna sem telur samvinnu góða á sínum vinnustað

90%

90%

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

80%

82%

80%

85%

Hlutfall starfsmanna sem ekki hafa orðið fyrir einelti frá samstarfsfólki á síðustu 12 mánuðum

100%

100%

Hlutfall starfsmanna sem bera traust til yfirmanns síns

88%

90%

Hlutfall starfsmanna sem finnst vinnstað sínum vel stjórnað

80%

86%

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

85%

90%

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

90%

90%

Vídd / velgengnisþáttur

Rauntölur
2016

Mælikvarði

Mannauður

Hæfir og áhugasamir starfsmenn

Hvetjandi og jákvætt starfsum- Hlutfall starfsmanna sem hefur verið hrósað fyrir vel unnin störf á
hverfi
síðustu mánuðum

Árangursríkir stjórnunarþættir

* Mannauður - ekki starfsmannakönnun 2016
95-100% markmiðum náð
75 - <95% þarf að nást
Minna en 75% markmiða náð
Ekki mælt á tímabilinu
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Fjármál 2018
FRUMVARP 2018 (í þús. kr.)
Tekjur
Rekstrartekjur

13.640

Gjöld
Laun og launatengd gjöld
Innri leiga
Annar rekstrarkostnaður

Rekstrarniðurstaða

22.429
13.917
35.704

58.410

Starfsmannafjöldi 2017
Heildarfjöldi starfsmanna
Fjöldi stöðugilda

Hlutverk
Reykjavík Bokmenntaborg UNESCO er menningarskrifstofa sem hefur það hlutverk að miðla bokmenningu og
orðlist til borgarbua og gesta borgarinnar. Hun stendur
fyrir lestrarhvetjandi verkefnum fyrir born og fullorðna,
eflir bokmennta- og ritlistarlífið í borginni og gerir bokmenntasogu hennar aðgengilega í borgarlandinu. Hun
styður við ímynd Reykjavíkur sem borg orðlistar, innanlands sem utan, og tekur þatt í alþjoðlegu starfi með
oðrum Skapandi borgum UNESCO og fleirum. Bokmenntaborgin vinnur eftir leiðarljosi Skapandi borga
UNESCO.

Skipting tekna

Leiðarljós Bókmenntaborgar
Áð Reykjavík verði þekkt sem borg orðlistar, jafnt innanlands sem og a alþjoðlegum vettvangi.
Áð stoðir hennar verði styrktar í nanu samstarfi þeirra
sem koma að menntun, bokmenningu og orðlist a
breiðum vettvangi. Reykjavík Bokmenntaborg UNESCO
stendur vorð um tjaningarfrelsi. Einkunnarorð Bokmenntaborgarinnar, Orðið er frjalst, endurspegla þessa
aherslu og með þeim vill Bokmenntaborgin benda a að
hvorki einstaklingar ne samfelog geta þrifist a heilbrigðan hatt nema þegnunum se frjalst að tja sig, þrar
sínar og sannfæringu.

Skipting gjalda

Meginmarkmið
Meginmarkmið Reykjavíkur Bokmenntaborgar UNESCO
er að styðja við það mikla starf sem er unnið a sviði bokmenningar og orðlistar í Reykjavík. Bokmenntaborgin
hvetur til samstarfs og nyrra verkefna a sviði orð- og
ritlistar. Hun leggur aherslu a bokmenntaarf þjoðarinnar
í starfi sínu og samspil hans við nyskopun. Einnig vinnur
Bokmenntaborgin að því að efla alþjoðatengsl a vettvangi orðlistar og annarra skapandi greina.
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HELSTU VERKEFNI 2018
Bokmenntaborgin Reykjavík hefur nu starfað í sex ar.
Hun skilaði sinni fyrstu skyrslu um starfsemina til umsagnar hja UNESCO í arslok 2017 og verður niðurstaðan
ur þessu mati kynnt a arsfundi Skapandi borga UNESCO
í Kraka í juní 2018. Árið 2018 verður hugað að því að
styrkja lykilverkefni Bokmenntaborgarinnar eftir að
draga þurfti nokkuð ur slagkrafti þeirra 2017 vegna
opnunar Grondalshuss. Serstaklega verður hugað að
Lestrarhatíð í Bokmenntaborg en hun sker sig ur oðrum
borgarhatíðum þar sem hun stendur yfir í heilan manuð.
Bokmenntaborgin mun halda afram að þroa þetta flaggskip sitt og verður ahersla logð a að na til ungs folks og
nyrra lesenda ut fra þemanu fullveldi í víðum skilningi.
Árið 2017 hofst víðtækt samstarf til eflingar læsis og
barnabokmennta undir heitinu Sogur og tekur Bokmenntaborgin afram virkan þatt í því. Grondalshus
verður rekið með nokkuð breyttu sniði a oðru starfsari
sínu, en ahersla logð a að opna það fyrir fjolbreytta viðburði og mottoku hopa. Icelandair Group styður rekstur
hussins ut arið og einnig verður aframhaldandi samstarf
um bokmenntaviðburði a Kaffislipp a Marina hotelinu.
Sleipnisverkefnið verður þroað afram með efni fyrir
grunnskolaborn og mjukdyri. Hefðbundin verkefni, svo
sem þatttaka í borgarhatíðum, Barnabokmenntahatíðin
Myrin og Bokamessa í Bokmenntaborg verða a dagskra.
Bokamessan, sem er haldin af Bokmenntaborginni og
Felagi íslenskra bokautgefenda, flutti ur Raðhusi Reykjavíkur í Horpu 2016 og gerður þriggja ara samningur um
staðsetningu hennar þar. Hugað verður að framtíð og
þroun messunnar a arinu og standa vonir til að hun
verði afram staðsett í Horpu. Bokmenntaborgin vinnur
með fjolmorgum oðrum aðilum í orðlistageiranum, bæði
opinberum og einkaaðilum, og hvetur til samstarfs og
samtals hagaðila.

arið um kring. Skaldaíbuð í kjallara hussins er nu komin
í fulla notkun og þar dvelja erlendir gestir sem vinna að
list sinni meðan a dvolinni stendur. Lista- og fræðimenn
hofu storf í risinu haustið 2017 og verður framhald þar a
2018. Þriggja ara stuðningi Icelandair Group við rekstur
hussins lykur a arinu og verður hugað að rekstrinum til
framtíðar a arinu.

Sleipnir – lestrarfélagi barnanna

Sleipnir, lestrarfelagi barnanna, heldur afram flugi sínu a
arinu. Leikskolabornum verður nu sem fyrr boðið að
hitta þennan skemmtilega felaga í lestrarstundum a
Borgarbokasafni, leikskolar fa bokina um hann til eignar
og fylgiefni sem Bokmenntaborgin hefur framleitt fyrir
kennara og foreldra. Markmiðið er að oll leikskolaborn í
Reykjavík eigi þess kost að kynnast Sleipni aður en þau
hefja grunnskolagongu. Efni fyrir grunnskolaborn sem
unnið var 2017 verður innleitt a arinu, en kjarni þess er
ny bok um Sleipni eftir Ævar Þor Benediktsson. Álþjoðlegur gagnvirkur vefur um ferðir Sleipnis verður
þroaður afram í samstarfi við Bokmenntaborgina
Melbourne í Ástralíu.

Miðlun

Grasrót og fjölmenning

Árið 2018 verður serstok ahersla logð a vefmal í framhaldi af opnun nys vefjar Bokmenntaborgarinnar arið
2017, sem inniheldur nu einnig hofundagrunn Borgarbokasafns, bokmenntir.is. Þessum nyja tvítyngda vef er
ætlað að verða oflugt tæki til kynningar a orð- og ritlist í
borginni, bæði heima fyrir og erlendis. Til að svo megi
verða er nauðsynlegt að gefa þessum mikilvæga miðli
aukið vægi í starfsemi Bokmenntaborgarinnar. Samhliða
þessu verður samstarf Bokmenntaborga UNESCO um
miðlun og kynningu aukið til muna a arinu. Haldið
verður afram að þroa smaforritið Reykjavik Culture
Walks og nyjum gongum bætt í safnið.

Bokmenntaborgin mun halda afram að styðja við grasrotarstarf innan orðlistar og leggur aherslu a samstarf
við nygræðinga í þessum geira, fjolmenningu og nyskopun. Serstaklega verður hugað að innleiðingu nyrrar
fjolmenningarstefnu sviðsins og einnig verður ahersla
logð a samstarf við unga orðlistamenn í tengslum við
alþjoðleg verkefni sem Bokmenntaborgin tekur þatt í.

Alþjóðastarf
Bokmenntaborgin tekur þatt í alþjoðlegu starfi Skapandi
borga UNESCO og oðrum alþjoðlegum verkefnum sem
tengjast bokmenntum og orðlist og horfir þar serstaklega til stækkandi samstarfsnets Skapandi borga. Bokmenntaborgir UNESCO hafa með ser fjolbreytt samstarf,
bæði formlegt og oformlegt, og eiga verkefnastjorar Bokmenntaborgarinnar sæti í vinnuhopum og taka þatt í
motun og innleiðingu fjolbreyttra verkefna í innra og
ytra starfi samtakanna. Áframhaldandi samstarf verður
við Goethe stofnun í Kaupmannahofn um að bjoða
þyskum gestarithofundi að dvelja um nokkurra vikna
skeið í Reykjavík og hugað að víðara samstarfi varðandi

Gröndalshús
Grondalshus var opnað a þjoðhatíðardaginn 2017 með
fastasyningu a aðalhæð um fyrrum íbua þess, Benedikt
Grondal, gestaíbuð í kjallara og vinnurymi fyrir skapandi folk í risi. Forsendur fyrir rekstri hussins breyttust
nokkuð fra fyrri aætlunum og verður syningin aðeins
opin yfir sumarmanuðina arið 2018. Eftir sem aður
verður tekið a moti hopum allt arið og husið verður
einnig nytt fyrir fjolbreytta viðburði, smiðjur og fleira
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arsins sem kennarar og starfsfolk frístundamiðstoðva
geta nytt ser. Boðið er upp a Sleipnisstundir fyrir leikskolaborn í samvinnu við Borgarbokasafn og arið 2018
verður í fyrsta sinn boðið upp a Sleipnisstundir fyrir
grunnskolaborn. Markmiðið með Sleipnisstundum er að
hvetja til yndislesturs og yta þannig undir læsi ut fra
lestrargleði.

gestadvol erlendra hofunda í Reykjavík og íslenskra
hofunda erlendis. Vaxandi fjoldi Bokmenntaborga
UNESCO byður rithofundum fra oðrum borgum í netinu
til gestadvalar og tekur Bokmenntaborgin Reykjavík þatt
í því ferli gagnvart íslenskum hofundum.

Fræðsla
Bokmenntaborgin tekur a moti hopum í Grondalshusi,
hvort sem það eru skolahopar a ollum stigum eða aðrir.
Þar fa þeir fræðslu um Benedikt Grondal og Reykjavík a
hans tímum og boðið er upp a verkefnavinnu fyrir skolahopa. Á Lestrarhatíð í Bokmenntaborg er utbuinn hugmyndabanki fyrir leik- og grunnskolastigið ut fra þema

Viðburðadagatal Bókmenntaborgar 2018
Allt árið

Mánaðarlegir bókmenntaviðburðir á Hótel Marina;
Lestrarstundir með Sleipni fyrir leikskólabörn
Lestrarstundir með Sleipni fyrir grunnskólabörn
Móttaka hópa í Gröndalshúsi

Mars

Alþjóðlegur dagur ljóðsins

Apríl

Barnamenningarhátíð;
Vika bókarinnar

Maí
Ágúst
September
Október
Nóvember

Alþjóðadagur menningarlegrar fjölbreytni
Menningarnótt
Mýrin, alþjóðleg barnabókmenntahátíð
Lestrarhátíð í Bókmenntaborg
Bókamessa í Bókmenntaborg

Lykiltölur Bókmenntaborg UNESCO
Alþjóðleg samstarfsverkefni

Rauntölur

Rauntölur

Útkomuspá

Markmið

6

13

8

5

Þátttaka leikskóla í Lestrarhátíð

14%

60%

70%

Þátttaka grunnskóla í Lestrarhátíð

100%

100%

90%

Vitund almennings um Lestrarhátíð

33%

20%

35%

* Könnun ekki framkvæmd 2016
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24%

stuðlar að því að skapandi starf se stefnumarkandi
hluti borgarþrounar, serstaklega með samvinnu
opinberra aðila, einkaaðila og borgaranna;

 styðja við skopun, framleiðslu, dreifingu og miðlun
menningarviðburða, -varnings og þjonustu;

 skapa menningar- og nyskopunarkjarna og auka
tækifæri fyrir skapandi folk og fagfolk í menningargeiranum;

 bæta aðgengi að og þatttoku í menningarlífi svo og

UNESCO Creative Cities Network

neyslu a menningarlegri skopun og þjonustu, ekki
síst með tilliti til jaðarhopa og þeirra sem eiga undir
hogg að sækja;

Leiðarljós

 menning og skapandi starf se hluti af opinberri

Samstarfsnet Skapandi borga UNESCO / UNESCO Creaive Cities Network (UCCN) var sett a laggirnar arið 2004.
Það vinnur að því að efla samvinnu innan og milli borga
sem hafa viðurkennt skapandi starf sem stefnumarkandi
þatt í sjalfbærri þroun borga í efnahagslegu, felagslegu,
menningarlegu og umhverfislegu tilliti.

stefnumorkun í borgarþroun og -skipulagi.

Aðgerðaáætlun
Markmið samstarfsnets Skapandi borga UNESCO eru
innleidd innan hverrar borgar í samstarfsnetinu, svo og
a alþjoðlegum vettvangi, og er serstaklega hugað að
eftirfarandi:

Með því að ganga í samstarfsnetið skuldbinda borgir sig
til að deila arangursríkum starfshattum og þroa samstarf
sem ytir undir skopun og skapandi greinar, styrkir þatttoku í menningarlífi og til að gera menningu að hluta af
borgarskipulagi og þroun borgarinnar.

 að deila reynslu, þekkingu og arangursríkum starfshattum;

 frumkvoðlaverkefnum, samstarfi og að stuðlað se að
samvinnu milli einkaaðila, opinberra aðila og
almennra borgara;

Samstarfsnet skapandi borga UNESCO tekur til sjo listsviða: bokmennta, handverks og alþyðulista, honnunar,
kvikmyndalistar, margmiðlunarlistar, matagerðarlistar
og tonlistar.

 vinnuskiptum og samstarfsneti fyrir fagaðila og listamenn;

 rannsoknum, konnunum og mati a reynslu Skapandi

Markmið

borga UNESCO;

Samstarfsnet Skapandi borga UNESCO stefnir að því að:

 stefnumorkun og leiðum til að stuðla að sjalfbærri

 styrkja alþjoðlega samvinnu milli borga sem hafa

þroun borga;

viðurkennt skapandi starf sem stefnumarkandi þatt í
sjalfbærri þroun borga;

 starfi a sviði miðlunar og vitundavakningar.

 yta undir og auka framtak innan borgarinnar sem
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BORGARBÓKASAFNIÐ
MENNINGARHÚS
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Fjármál 2018
FRUMVARP 2018 (í þús. kr.)
Tekjur
Rekstrartekjur

48.930

Gjöld
Laun og launatengd gjöld
Innri leiga
Annar rekstrarkostnaður

Rekstrarniðurstaða

610.422
194.852
235.708

992.052

Starfsmannafjöldi 2017
Heildarfjöldi starfsmanna
Fjöldi stöðugilda

Hlutverk
Borgarbokasafn Reykjavíkur er alhliða upplysinga- og
menningarstofnun og meginhlutverk þess er að jafna
aðgengi að menningu og þekkingu. Logð er ahersla a gott
aðgengi borgarbua a ollum aldri að þjonustu, fræðslu og
viðburðum a sviði menningar og lista.

Skipting tekna

Leiðarljós
Borgarbokasafn Reykjavíkur standi, í alþjoðlegu umhverfi, jafnfætis bestu almenningsbokasofnum og menningarhusum hvað varðar þjonustu, bunað og viðburðahald. Starfsemin beri vott um fagmennsku, virðingu,
víðsyni og skopunarkraft.

Meginmarkmið
 Lýðræði: Borgarbokasafn eflir lyðræði og jofnuð.
Þjonusta safnsins skal na til allra borgaranna an tillits
til aldurs, kyns, kynþattar, stjornmalaskoðana, truar,
þjoðernis eða þjoðfelagsstoðu. Þannig eflir það lyðræði, jafnretti, athafnafrelsi og velferð borgaranna.

 Menning: Borgarbokasafn er miðstoð mannlífs og
menningar. Borgarbokasafn Reykjavíkur er menningarstofnun í víðustu merkingu þess orðs. Þar
mætast olíkir hopar sem gefa raunsanna mynd af
hinni margvíslegu menningu samfelagsins.

Skipting gjalda

 Menntun: Borgarbokasafn er vettvangur barna, ungmenna og fullorðinna til að uppgotva og rannsaka
heiminn og þroa þannig hæfileika sína og tækifæri.
Menntun, líkt og menning, er liður í þroska og þroun
hvers einstaklings, ohað því hvernig hennar er aflað.

 Uppspretta: Borgarbokasafn er vettvangur hugmynda, skopunar og upplifunar. Einstaklingar og
hopar hafa tækifæri til að orva andann og skopunarkraftinn, hvort sem það er í gegnum samskipti við
aðra, þatttoku, menningu og listir.

 Fyrirmynd: Borgarbokasafn Reykjavíkur er upplysinga- og menningarmiðstoð sem gegnir forystuhlutverki meðal almenningsbokasafna landsins og sækir
fyrirmynd sína til fremstu safna heims.
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103
80,5

Borgarbokasafnið starfar samkvæmt bokasafnalogum nr. 150/2012. Það hefur yfirlysingu fra UNESCO um almenningsbokasofn fra 1994, menningarstefnu Reykjavíkurborgar, mannrettindastefnu Reykjavíkurborgar og samþykkt um
Borgarbokasafn fra 2015 að leiðarljosi í starfi sínu.
Borgarbokasafnið rekur sex starfsstaði í Grofinni, Gerðubergi, Kringlunni, Sponginni, Solheimum og Árbæ asamt samreknu skola- og almenningssafni í Norðlingaholti. Einnig rekur safnið bokabílinn Hofðingja og sogubílinn Æringja.

HELSTU VERKEFNI 2018
I almenningsbokasofnum víða um heim er sjonum beint í
auknum mæli að notendum og þorfum þeirra og tekur
Borgarbokasafnið þatt í þeirri þroun. Ny þjonustustefna
var sett fram arið 2016 með það fyrir augum að bæta
þjonustu safnsins, gera hana markvissari, samræma
hana þvert a sofnin og ekki síst að stuðla að aukinni
þjonustuvitund starfsmanna.

Samvera, tilraunir og rafræn þjónusta

Árið 2018 verður þjonustustefnunni fylgt vel eftir og
verður leitast við að koma til mots við þarfir og oskir
borgaranna með því að hitta þa og eiga við þa samtal.
Sjonum verður einnig beint að starfsmonnum og þeirra
hugmyndum um goða þjonustu. Rafræn þjonusta og
miðlun verður bætt enn frekar a arinu og rynt verður í
ymsa aðra þætti, svo sem rekstur bílanna, þeirra Hofðingja og Æringja. Viðburðadagskrain er fjolbreytt að
vanda og mikill metnaður er lagður í að þroa afram
fræðsludagskra fyrir alla aldurshopa. Stækkun Grofarinnar og tenging hennar við nybyggingu og honnun nys
safns í Ulfarsardal eru einnig atriði sem verða í brennidepli a arinu.

Tilraunaverkstæðið vex og dafnar með virkri þatttoku
ungmenna. Tilraunamennskan heldur afram og nu er
komið að því að fullorðnir fai aðgang að spennandi
tækjabunaði og forritum sem yta undir skopunargleðina.

Viðburða- og syningarhald í menningarhusum Borgarbokasafnsins er í sífelldri þroun og verður a arinu tekið
til endurskoðunar, einkum í Gerðubergi þar sem enn
meiri ahersla verður logð a barnamenningu og fjolmenningu, með samveru, upplifun, miðlun og menningarlæsi að leiðarljosi.

Fræðsludagskra safnsins verður í brennidepli og nyjar
lendur kannaðar. Unnið verður að gerð namsefnis í
tengslum við safnkynningar fyrir skolaborn. Við undirbuning þess verður leitað til barna og kennara og
kannað hvernig við getum komið enn betur til mots við
oskir þeirra og þarfir. Fræðslutengdir viðburðir og
kynningar a ahugaverðum viðfangsefnum verða afram í
boði. Mikill ahugi er a nyja Rafbokasafninu sem og ymis
konar rafrænni þjonustu og byðst gestum að fa aðstoð
við fyrstu skrefin, s.s. að hlaða niður forritum í eigin
tæki og æfa sig í notkun þeirra.

Notendur við stjórn
Rynihopar, sem settir verða saman ur nuverandi og skilgreindum framtíðarnotendum, verða settir a laggirnar.
Markmiðið er að ryna upplifunarferlið og fa upplysingar
um oskir þeirra og þarfir. I kjolfarið verður aðgerðaraætlun þjonustustefnu uppfærð í samræmi við niðurstoður. I þessari vinnu verður einkum logð ahersla a að
na til nyrra notenda, marka leiðina til þeirra og leggja
skyrari línur fyrir hvert safn og serstoðu þess.

Stefnt er að því að opna tilraunaverkstæðið smam
saman í fleiri sofnum en þau munu taka mið af serstoðu
hvers safns, oskum gesta og aðstoðu.

„Sjöunda bókasafnið“
Vefþroun er sífellt mikilvægari hluti af starfseminni og
með nyjum vef, sem lítur dagsins ljos í byrjun ars 2018,
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miðlað. Raðstefnan verður haldin í samvinnu við Verold,
norska menningarraðið, Norrænu raðherranefndina og
íslensku UNESCO nefndina.

verður sjounda bokasafninu í raun bætt við. Þjonustan
verður aukin til muna og geta gestir skoðað, pantað og
tekið fra efni a heimasíðu Borgarbokasafnsins. Á nyja
vefnum, og með aðgengi að samfelagsmiðlum, geta gestir
skipst a skoðunum um bækur, skrifað umsagnir eða
kynnt ser meðmæli fra starfsmonnum safnanna, bæði a
vef og í hlaðvarpinu. Áuk þess verður boðið upp a bokmenntafrettabref þar sem askrifendur fa frettir af nyjum
bokakosti og bokmenntatengdum viðburðum a sofnunum. Þar verður einnig vísað a nyjar greinar og umfjollun fagfolks og gesta sem birtar verða a bokmenntavefnum eða vef Borgarbokasafnsins. Hlaðvarpið verður
afram fastur liður þar sem starfsmenn bokasafnsins fjalla
um bokmenntir fra ymsum sjonarhornum. Hlaðvarpshljoðverið verður líka opnað ahugasomum gestum sem
vilja nyta aðstoðuna. Drog að stefnu fyrir stafræna þroun
Borgarbokasafnsins er í vinnslu og verður logð fram
vorið 2018.

Lestur, læsi, börn og unglingar
KrakkaRUV, Menntamalastofnun, IBBY a Islandi, Síung,
Bokmenntaborgin Reykjavík UNESCO og Miðstoð skolaþrounar við Haskolann a Ákureyri eru að hefja samstarf
um verkefni sem ber heitið Sogur. Markmiðið er auka
lestur og menningarlæsi barna og hvetja þau til
skopunar og virkrar þatttoku. RUV mun taka a moti
skopunarverkum barna og matreiða þau í sjonvarpi og
utvarpi. Stefnt er að því að verkefninu ljuki a Barnamenningarhatíð vorið 2018 með allsherjar uppskeruhatíð í Horpu.
Borgarbokasafnið tekur virkan þatt í verkefninu og
hefur m.a. hug a að bjoða bornum að koma með rit-

Opin bókasöfn eða „meiri“ opnun
Víða erlendis eru svokolluð Opin bokasofn eða „meiri“
opnun að ryðja ser til rums, serstaklega a Norðurlondunum. Fysileiki slíkrar tilhogunar var skoðaður a arinu
2017 og liggur nu fyrir minnisblað um verkefnið. Skoðað
var hvað slíkt safn myndi kosta en stofnkostnaður felst í
kaupum a aðgangskerfi sem er serhannað fyrir opin
bokasofn auk kostnaðar við rekstur kerfisins. Kannað var
meðal gesta hvort þeir myndu nyta ser slíka opnun. 60%
svarenda toldu að þeir myndu gera það. Reynslan af slíkri
þjonustu þykir goð í Danmorku, utlan hafa aukist og
gestahopurinn breikkað. Ekki er gert rað fyrir fækkun
starfsfolks því rannsoknir syna að gestir vilja afram koma
í sofnin til þess að fa leiðbeiningar og aðstoð. Opin bokasofn þyða hins vegar aukna þjonustu, betri nytingu a
husnæði og sveigjanlegri opnunartíma. Stefnt er að því að
opna sofn Borgarbokasafnsins með slíkum hætti, faist
fjarmagn til þess.

smíðar sínar í safnið og vinna með þær undir handleiðslu rithofundar.
Lestrarhvatning er sem fyrr rauður þraður í starfseminni en a haustmanuðum 2017 rak a fjorur safnsins nytt
verkefni sem a rætur að rekja til Hollands. Það gengur
undir heitinu Lestrarvinir og felst í því að sjalfboðaliðar,
sem vilja taka að ser hlutverk Lestrarvina, heimsækja
fjolskyldur og lesa upphatt fyrir bornin. Hver fjolskylda
fær lestrarvininn í heimsokn einu sinni í viku a 20 vikna
tímabili. Lestrarvinurinn tekur með ser spennandi
bækur sem hæfa aldri barnsins og lestrardagbokina sem
serstaklega var honnuð fyrir verkefnið. Markmið verkefnisins er að vekja ahuga barna og fjolskyldna þeirra a
bokum og lestri og að aðstoða born sem hafa lítinn lesskilning.

Borgarbókasafnið er allra
Árið 2018 markar tímamot í fjolmenningarstarfi Borgarbokasafnsins sem hof gongu sína með raðningu verkefnastjora fyrir 10 arum. Fjoldi verkefna hafa orðið til a
þessum arum og einkennast af fjolbreyttu og skapandi
starfi. Þar ma nefna Menningarmot – Fljugandi teppi,
heimanamsaðstoðina Heilahristing, Soguhring kvenna,
Cafe Lingua og tilraunaverkefnið Lestrarvini sem er að
hollenskri fyrirmynd.
Fjolmenningartengd verkefni safnsins eru í stoðugri
þroun og byggja a mikilvægu samstarfi við einstaklinga,
felog og stofnanir innanlands sem utan, þar sem tungumal og heimsmenning skipa stort hlutverk.

Rúllandi fróðleikur - þekking um alla
borg

Starfið hefur verið kynnt, og í sumum tilfellum innleitt,
utan landsteinanna, í Tekklandi, Kanada, Danmorku, Svíþjoð, Belgíu, Spani og Grikklandi.

Bokabíllinn Hofðingi er kominn til ara sinna og huga
þarf að nyjum bíl a komandi arum. Rekstur og þjonusta
bokabílsins verður rynd og skoðað hvort þar felist ny
tækifæri, en nuverandi Hofðingi hefur þjonað borgarbuum fra arinu 2000. Einnig verður þjonusta og rekstur
Sogubílsins Æringja skoðaður samhliða.

Til að fagna þessum 10 ara afanga verður haldin norræn
raðstefna í Verold – husi Vigdísar, 24. og 25. maí 2018
þar sem reynslu Borgarbokasafnsins og samstarfsaðila a
sviði fjolbreyttrar menningar og tungumala verður
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Stiklur úr viðburðadagatali Borgarbókasafnsins 2017

Janúar

Kona á skjön – sýning um ævi og störf Guðrúnar frá Lundi • Petr Kopl – Myndskreytingar úr bókum
Veroniku Válková • Þetta vilja börnin sjá – farandsýning • Guðrún Benedikta – málverkasýning

Febrúar

Vetrarhátíð • Vetrarfrí grunnskólanna • Alþjóðadagur tungumálsins • Ljóðadjamm – smiðjur
Guðmundur W. Vilhjálmsson – myndlistarsýning • Barnabókaverðlaun Reykjavíkurborgar - Tilnefningar

Mars

Hildur Björnsdóttir – Ljósmyndasýning • Guðrún Gunnarsdóttir – myndlistarsýning

Apríl

Barnamenningarhátíð • Ljóðaslamm • Bókaverðlaun barnanna

Maí

Norræn ráðstefna um fjölmenningu • Myndasögusýning og samkeppni • Útskriftarsýning nema í
grafískri hönnun við Borgarholtsskóla

Júní

Tölvuleikjasýning • Heima-menn – sýning á Listahátíð í Reykjavík

Júlí

Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku • Sumarlestur • Reykjavík Safarí

Ágúst

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

September

Ingibjörg Ágústsdóttir – Þjóðsögur - Tréútskurðarsýning • Bókasafnadagurinn • Evrópski tungumáladagurinn

Október

Lestrarhátíð • Ritþing • Ingbjörg Kristjánsdóttir – Textílsýning

Nóvember

Dagur íslenskrar tungu • Tónleikar í tengslum við Iceland Airwaves

Desember

Jólaleiksýning • Jólaföndur • Upplestur úr nýjum bókum • Jólasögustundir • Jólabingó • Bókmenntakynningar fyrir unglinga

Fastir viðburðir
yfir vetrar-mánuði

Jazz í hádeginu – tónleikaröð • Fjölskyldudagskrá um helgar Fjölskyldustundir • Sögustundir • Safnkynningar • Heilahristingur • Tækni- og tilraunaverkstæði • Hundar sem hlusta • Leshringir fyrir
börn og fullorðna • Lesum blöðin saman • Café Lingua • Söguhringur kvenna • Menningarmót •
Handverkskaffi • Lífsstílskaffi •Leikhúskaffi • Sagnakaffi • Heimspekikaffi • Bókakaffi • Í leiðinni –
fyrirlestraröð • Viðkoma – viðburðaröð • Skrifstofan – samfélag skrifandi fólks • Prjónakaffi •
Kvæðamannafélagið Iðunn - æfingar og félagsfundir • Æringi sækir leikskóla- og frístundaheimili
heim • Fyrirlestrar og aðrir viðburðir í samstarfi við Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO

Fastir viðburðir
yfir sumar-mánuði

Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku • Sumarlestur • Sumarbingó • Ritsmiðjur

Árið um kring

Sýningarhald af ýmsum toga í Gerðubergi, Grófinni, Spönginni, Árbæ og Kringlunni • Kvikmyndasýningar 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 • Heimsóknir og leiðsagnir um sýningar • Menningarmót

1.- 7. bekkur grunnskóla

Bókaverðlaun barnanna • Myndasögusamkeppni og -sýning
Heimsóknir og leiðsagnir um sýningar • Heilahristingur - heimanámsaðstoð • Menningarmót • Lestrarhvetjandi verkefni • Heimsóknir á Tilraunaverkstæðið • Tækniklúbbur (tilboð til barna eftir skóla á daginn) • Heimsóknir bókavarða í skóla með
áhugaverðar bækur • Leslistar • Bókaspjall • Safnkynningar fyrir 4. bekkinga •
Námskeið í meðferð bóka

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 - vinnusmiðjur í ljóðtextagerð og flutningi ljóða • Ljóðaslamm uppskeruhátíð • Vinnustofur í
myndasagnagerð • Bókaspjall
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Rauntölur
2015

Rauntölur
2016

Útkomuspá
2017

Markmið
2018

Gestafjöldi - heildartala

684.661

635.765

640.300

644.500

- Aðalsafn

195.397

194.430

185.400

185.000

- Kringlusafn

106.878

87.768

99.200

99.000

- Sólheimasafn

66.985

60.190

57.700

57.500

- Gerðubergssafn

162.008

154.187

159.700

161.000

- Foldasafn

79.672

76.826

79.400

80.000

- Ársafn

54.695

44.879

42.900

42.500

- Bókabíll

12.542

12.521

11.000

12.000

- Æringi

2.790

2.138

2.400

2.500

- Norðlingaholtsskóli

3.694

2.826

2.600

5.000

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum

11.150

13.941

12.800

12.800

Fjöldi viðburða fyrir börn og fjölskyldur

120

143

115

115

Fjöldi heimsókna á vefi BBS

206.740

221.813

220.000

230.000

Fjöldi uppflettinga á vefi BBS

510.083

570.650

576.000

580.000

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna

5

2

1

3

Samstarfsaðilar

65

66

61

60

465.303

434.847

421.000

412.000

Safnkostur á íbúa

3,82

3,53

3,37

3,3

Velta safnkosts-útlán á eintak

1,79

1,7

1,63

1,7

Heildarhúsnæði í fermetrum-brúttó

9.122

9.122

9.122

9.122

Útlán

832.782

737.419

684.600

701.500

- Aðalsafn

215.589

185.063

159.000

159.000

- Kringlusafn

162.153

129.673

138.800

138.000

- Sólheimasafn

95.421

87.713

84.000

83.500

- Gerðubergssafn

117.362

108.413

92.000

105.000

- Foldasafn

140.871

133.683

128.000

129.000

- Ársafn

85.556

78.605

71.500

71.000

- Bókabíll

12.441

11.177

9.000

10.000

- Norðlingaholtsskóli

3.389

3.092

2.300

6.000

39

45

37

45

6,84

5,98

5,49

5,62

Lykiltölur Borgarbókasafn Reykjavíkur

Safnkostur

Bókin heim (fjöldi notenda)
Útlán á íbúa
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BORGARSÖGUSAFN
REYKJAVÍKUR
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Fjármál 2018
FRUMVARP 2018 (í þús. kr.)

Hlutverk

Tekjur

Borgarsogusafn Reykjavíkur starfar samkvæmt logum
um starfsemi safna og menningarminjar og samþykktum
og siðareglum Álþjoðaraðs safna. Safnið stuðlar að varðveislu menningarminja í Reykjavík með þeim hætti að
borgarbuar og gestir þeirra hafi sem bestan aðgang að
menningararfi borgarinnar.

Rekstrartekjur

252.867

Gjöld
Laun og launatengd gjöld
Innri leiga
Annar rekstrarkostnaður

Syningarstaðir safnsins eru í Árbæjarsafni, Landnamssyningunni í Áðalstræti, Ljosmyndasafni Reykjavíkur,
Sjominjasafninu í Reykjavík og Viðey, auk þess sem
starfsemi safnsins er gerð synileg með oðrum hætti, t.d.
með sogugongum, utgafu og menningarmerkingum í
borgarlandinu.

Rekstrarniðurstaða

337.316
141.392
256.167

482.008

Starfsmannafjöldi 2017
Heildarfjöldi starfsmanna
Fjöldi stöðugilda

Hlutverk safnsins er að safna, skrasetja, varðveita og
rannsaka menningarminjar sem eru einkennandi fyrir
menningararf borgarinnar og miðla sogu hennar og
menningu fra landnami til samtímans. Safnið sinnir
minjavorslu í Reykjavík og heldur skrar yfir fornleifar,
hus og mannvirki í borginni. Safnið sinnir syningarhaldi,
fræðslustarfsemi og utgafu í samræmi við fjarhags- og
starfsaætlun ar hvert.

Skipting tekna

Leiðarljós
Borgarsogusafn Reykjavíkur hefur það að leiðarljosi að
vera í sterkum og synilegum tengslum við samfelagið,
vera areiðanlegt, upplysandi og aðgengilegt, hvetja gesti
sína til þatttoku og þjona ollum af aluð.
Það skal syna fagmennsku við sofnun, skraningu og
varðveislu a menningarminjum, miðla fjolbreyttri sogu
borgarinnar a forvitnilegan hatt, vekja folk til umhugsunar, vera skapandi og skemmtilegt.
Starfsemi Borgarsogusafns skal vera kraftmikil, traust,
markviss og skyr.

Skipting gjalda

Meginmarkmið
 að tryggja samhengi milli allra sviða safnastarfsins:
Sofnunar, rannsokna, varðveislu, syninga og fræðslu

 að rannsaka og syna margbreytileika sogunnar,
menningar og mannlífs

 að leyfa olíkum roddum að heyrast
 að sinna þekktum gestahopum vel auk þess að laða
aðra hopa að safninu með markvissum aðgerðum

 að skapa umræðu og efla gagnryna hugsun
 að vera vettvangur fyrir skapandi starf
 að vera gestrisin og veita faglega þjonustu
 að vera opin fyrir samstarfi við aðrar stofnanir, felog
og einstaklinga
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61
36,6

HELSTU VERKEFNI 2018
Borgarsogusafn Reykjavíkur sinnir rannsoknum a
menningarsogulegum minjum í borginni og miðlun
þekkingar um þær. Ein meginaherslan í starfi safnsins er
a verkefni er luta að innra starfi; varðveislu, skraningu
og rannsoknum, en jafnframt stendur safnið fyrir fjolbreyttri miðlun sem felur m.a. í ser safnfræðslu og syningar. Markmið safnsins er að skapa fjolbreytta og
spennandi dagskra fyrir born og fjolskyldur, jafnt innlendar sem erlendar, a ollum starfsstoðvum safnsins og
eiga í lifandi samtali við samtímann í borginni.

mikilvægt að Islendingar og gestir okkar fai tækifæri til
að skoða a einum stað hvernig atvinnuvegurinn hefur
þroast og haft ahrif a aðstæður folks í landinu.
Islendingar bua a eyju og samskipti þeirra við hafið hafa
haft motandi ahrif,ekki bara a efnahagslíf heldur einnig a
menningu, tilfinningalíf og lífsviðhorf. Ny sjominjasyning
er hugsuð fyrir margs konar hopa folks, einn hinn mikilvægasti er fjolskyldur sem saman geta notið
skemmtunar og menntunar a einum og sama stað.
Hugsað er serstaklega fyrir þessum hopi í honnun syningarinnar, sem og vaxandi hopum ferðamanna. Með
nyrri grunnsyningu Sjominjasafnsins eignast fyrirtæki í
sjavarutvegi ,,heimili“ og geta komið með gesti sína til að
syna inntak og þroun atvinnuvegarins og breið skírskotun syningarinnar gerir það að verkum að fyrirtæki
af morgu tagi eiga þangað erindi.

Á fundi borgarraðs þann 14. september 2017 var samþykkt tillaga borgarstjora um kaup Reykjavíkurborgar a
husinu Áðalstræti 10. Þa samþykkti borgarrað einnig að
setja upp syningu um sogu Reykjavíkur í husinu undir
forystu Borgarsogusafns. Því er ljost að auk nyrrar
grunnsyningar í Sjominjasafninu þa verður fyrirhuguð
syning í Áðalstræti eitt af stærri verkefnum safnsins sem
tekur til allrar starfsemi þess a arinu 2018.

Hornsteinninn í starfi safna er fræðsluhlutverk þeirra. Á
nyrri sjominjasyningu verður mikil ahersla logð a
fræðslu með þatttoku nemenda. Á fyrri hluta ars 2018
verður unnið að dagskra fyrir hopa allt fra leikskola til
haskola í
tengslum við nyju syninguna. Þa er unnið
að oflugri kynningar- og viðburðadagskra sem vekja
mun athygli og ahuga jafnt innlendra sem erlendra gesta
a þessu stærsta safni landsins sem tileinkað er sogu
helsta lifibrauði þjoðarinnar, sjavarutveginum.

Stolt siglir fleyið mitt – ný grunnsýning
Sjóminjasafnsins í Reykjavík
Stærsta verkefni Borgarsogusafns og nær til allrar starfsemi þess er ny grunnsyning a Sjominjasafninu, en hun
verður opnuð sumarið 2018. Sjominjasafnið er til husa a
Grandagarði 8 en Grandinn er í mikilli sokn og safnið ser
það sem mikilvægan þatt í sínu starfi að taka a moti
þeim mikla fjolda ferðamanna sem kemur til landsins.

Vinna við þessa syningu er afar mannfrek og koma
flestir starfsmenn safnsins með einum eða oðrum hætti
að vinnu hennar. Munir hafa verið hreinsaðir og forvarðir og undirbunir fyrir komandi syningu. Við niðurtekt gomlu sjominjasyningarinnar verður gengið fra
gripum, þeir flokkaðir og hreinsaðir aður en þeir fara í

Sjavarutvegur hefur verið aðalatvinnuvegur Islendinga um arabil og hefur skapað landsmonnun þau efnahagslegu gæði sem þeir njota nu. Það er eðlilegt og
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Við sameiningu Borgarsogusafns var unnið að stefnumotun fyrir allar deildir safnsins til arsins 2017. Ákveðið
var að fresta vinnu við stefnumotun arið 2017 fram til
haustsins 2018 í ljosi þess að þa yrði vinnu við nyja
grunnsyningu Sjominjasafnsins lokið. Því verður a
haustmanuðum farið í að mota stefnu næstu fimm ara
hja ollum deildum safnsins, skerpa og skilgreina betur ef
þorf þykir. Állir starfsmenn taka þatt í stefnumotun
safnsins.
Borgarsogusafn tekur þatt í starfshopi um menningarmerkingar í Reykjavík eins og aður, auk þess að sja um
textagerð fyrir merkingarnar. Stefnan er m.a. að setja
upp merkingar í Grímsstaðavor. Onnur arviss verkefni
innan Reykjavíkurborgar eru þatttaka í starfshopum um
Husverndarsjoð og Fegrunarviðurkenningar Reykjavíkurborgar. Borgarsogusafn tekur einnig þatt í vinnu
vegna nybyggingar við Tryggvagotu 15.
Sem endranær er toluverð asokn erlendra sem innlendra nema í starfsnam a Borgarsogusafni og framhald
verður a því samstarfi.

Gull úr greipum Ægis – minjavarsla og
rannsóknir
Logð verður ahersla a aukið oryggi safngripa með aframhaldandi vinnu við hilluskra og vinnu við undirbuning að innleiðingu strikamerkjakerfis í samvinnu við
rekstrarfelag Sarps, sem er menningarsogulegur gagnagrunnur a landsvísu. Áhersla verður logð varðveislu
gripa í varðveisluhusunum, það er Kletti, Vorðu og
Skemmu I auk husgagna í Skemmu II. Áætlun um uppbyggingu og endurnyjun varðveisluhusa a safnsvæði
Árbæjarsafns verður uppfærð og endurskoðuð í samræmi við fjarhagsaætlun.

varðveislurymi sjominja í Skemmu II a Árbæjarsafni.
Starfsmenn mun meðal annars sja um uppsetningu
gripa a syningunni auk smíða a ymsum hlutum er viðkoma umgjorð syningarinnar. Ljosmyndir ur safneign
Ljosmyndasafnsins verða ríkur þattur í umgjorð syningarinnar en toluverð rannsokn hefur verið gerð a
þeim í tengslum við handritagerð syningarinnar.

Að haga seglum eftir vindi – þjónusta og
rekstur

Hvað varðar safnkost verður unnið með textílasafnið,
aframhaldandi flokkun a því og mat gripa. Einnig verður
unnið að skolahandavinnu, hun ljosmynduð og skrað í
Sarp, auk almenns fragangs og pokkunar. Áfram verður
unnið að flokkun myndverka í myndasafni Árbæjarsafns,
það hreinsað og ljosmyndað. Áð sama skapi verður
unnið að atvinnuminjum. Borgarsogusafn er samstarfsaðili Sambands íslenskra sjominjasafna sem vinnur að
samræmdu mati a varðveislugildi fornbata og –skipa a
Islandi auk skraningar, og er með fulltrua í stjorn sambandsins.

Boðið verður upp a leiðsagnir fyrir ferðamenn a ollum
syningarstoðum safnsins allt arið og fjolskylduvæna
dagskra jafnt sumar sem vetur. Þo verður Sjominjasafninu lokað fram í mars vegna undirbunings nyrrar grunnsyningar. Með breytingu a starfsemi og þjonustu a Árbæjarsafni verður starfsmannafjoldi aukinn í samræmi
við þær nyjungar en fra og með september 2017 var
opnunartími safnsins lengdur en nu er safnið opið að
hluta fra 13 til 17 alla daga fram til 1. juní.
Á arinu verður unnið að því markmiði að gera gestakannanir tvisvar a ari a syningarstoðum Borgarsogusafns en oflug gagnaoflun er nauðsynleg fyrir stefnumotunarvinnu sem farið verður í a haustmanuðum. Þa
verður unnið að verkferlum fyrir starfsfolk sem sinnir
afgreiðslu a syningarstoðunum. Unnið verðu að endurbotum a rymi a jarðhæð Sjominjasafnsins miðasolu og
safnbuð í tengslum við vinnu a grunnsyningu safnsins.
Áfram verður haldið að aðlaga utliti alls kynningarefnis,
hvort sem er í bæklingagerð, utliti heimasíðu, a samfelagsmiðlum eða plakotum að nyrri vorumerkjastefnu
(„branding“) safnsins sem lokið var við arið 2017. Þa
verður undirbuin kraftmikil kynningarherferð fyrir
enduropnun Sjominjasafnsins.
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Skraning, skonnun og rannsoknir a ljosmyndum er viðvarandi verkefni. I ar verður serstok ahersla logð a að
skra filmusafn Sigurhans Vignis.

Í lífsins ólgu sjó – safnfræðsla, viðburðir
og sýningar
Borgarsogusafn er oformlegur namsvettvangur sem
hægt er að nyta a margbreytilegan mata í vettvangsferðum hopa. Fræðsluteymi Borgarsogusafns byður
upp a vandaða safnfræðslu fyrir nemendur a ollum
skolastigum. Einnig er tekið a moti hopum í frístundastarfi og ymiskonar serhopum a ollum aldri – fra 5 til 95
ara. Unnið er eftir fræðslustefnu þar sem þatttaka,
skopun og aðgengi fyrir alla er haft að leiðarljosi. Starfið
er í sífelldri þroun og vill fræðsluteymið beita fjolbreyttum kennsluaðferðum í virku samtali við safngesti
og samfelag. Gefinn er ut bæklingur með fræðslutilboðum safnsins sem miðast við hvert skolaar til að
vera í virku samtali við formlega skolakerfið. Hann er
sendur ut a oll skolastig að hausti og fylgt eftir með rafrænum frettabrefum. Borgarsogusafn hvetur skola eindregið að nyta safnheimsoknir sem hluti af nami allt
arið um kring. Þannig skapast margbreytileg tækifæri til
að læra a virkan og skapandi hatt. Safnfræðsla fyrir
skola- og frístundahopa a ollum aldri er an endurgjalds.

Rannsoknir a safnkosti eins og afmorkuðum safnheildum munu eiga ser stað, eins flokkun, mat og grisjun
ut fra samþykktri grisjunaraætlun þjoðminjavarðar og
safnaraðs. Ætlunin er að rannsaka soðulaklæði serstaklega auk þess að forverja þau. Rannsokn verður gerð a
husgognum og smærri gripum í tengslum við syningu í
Hansenhusi.
Áfram verður unnið að skilum a gripum og gognum ur
Viðeyjarrannsokn til Þjoðminjasafnsins. Stefnt er að því
að verkefninu ljuki fyrir arið 2020. Fornleifarannsokn a
bæjarhol Árbæjar verður haldið afram. Fengist hefur
styrkur í uppgroftinn ur fornminjasjoði. Árið 2016 kom í
ljos að eldri byggð er að finna a bæjarstæðinu en talið
var, eða fra 10.-11. old.
Endurskoðun a fornleifaskra Reykjavíkur mun eiga ser
stað vegna breytinga a Menningarminjalogum fra 2013,
en komnar eru nyjar viðmiðanir fra Minjastofnun Islands
um skraningu og staðla. Hafist verður handa við flutning
gagna ur fornleifaskra Sarps í borgarvefsja og til Minjastofnunar. Gerðar verða uppmælingar a minjastoðum
með GPS tæki a ollum fornleifum í Reykjavík og Kjalarnesi en um 3000 minjastaðir eru skraðir og verður su
skraning yfirfarin og endurskoðuð.
Fost verkefni eins og vinna vegna hverfisskipulags eru a
sínum stað, en þar ma nefna skraningu og rannsoknir a
fornleifum og byggð í borgarhluta 1 – Vesturbæ, byggðakonnun fyrir borgarhluta 8 – Grafarvog og byggðakonnun fyrir borgarhluta 10 – Kjalarnes. Husakannanir
og fornleifaskraning verða unnar a arinu vegna vinnu við
gerð deiliskipulags í byggðum hverfum eins og til dæmis
Vellir Kjalarnesi, Kollunarklettur Þ47 og Gufunes, þa
bæði fornleifaskra og husakonnun. Áð venju eru líka
gerðar umsagnir um hus og skipulagsmal, unnar að
beiðni Umhverfis- og skipulagssviðs. Áðlaga þarf verklag
og skraningu fornleifa og husa og gerð husakannana að
nyjum skraningarstaðli Minjastofnunar Islands.

Safnið byður upp a 36 fræðslutilboð fyrir yngri nemendur og frístund asamt 18 heimsoknarmoguleika fyrir
eldri nemendur.
I syningar- og viðburðastarfi verður viðhaldið þeirri
fjolbreyttu og spennandi dagskra sem í boði hefur verið
fyrir born og fjolskyldur – jafnt innlendar sem erlendar
– a ollum starfsstoðvum safnsins. Líkt og aður hefur
komið fram er vinna við nyja grunnsyningu Sjominjasafnsins stærsta syningarverkefnið Borgarsogusafns og
verður allt kapp lagt a að setja syninguna upp fyrstu sex
manuði arsins og opna með pompi og prakt a vormanuðum.

I samstarfi við verkfræðistofuna Eflu sem hefur gert
rannsokn a myglu í fjorum safnhusum Árbæjarsafns, verður unnið að því að na niður magni groa
þannig að husin uppfylli krofur sem gerðar eru um varðveislu slíkra safngripa. Því verður unnið að urbotum í
husunum samkvæmt leiðbeiningum.
Endurgerð Hansenhus a Árbæjarsafni mun ljuka a arinu,
endurgerð Ivarssels heldur afram, auk viðhalds annarra
safnhusa samkvæmt aætlun.
Husverndarstofa í Kjothusi a Árbæjarsafni verður starfrækt sem fyrr, í samstarfi við Minjastofnun Islands og
Iðunnar fræðaseturs, en þar er í boði okeypis raðgjof um
viðgerðir og viðhald eldri husa a miðvikudogum fra 1.
februar til 30. november.

Ljosmyndahatíð Islands (aður Ljosmyndadagar) var sett
a laggirnar arið 2012 af Ljosmyndasafni Reykjavíkur og
FISL-Felagi íslenskra samtímaljosmyndara. Síðan þa
hefur hun verið haldin annað hvert ar og verður nu
haldin í fjorða sinn, dagana 18-21. januar 2018. Hugmyndin að baki hatíðinni er að efla tengsl íslenskrar
ljosmyndunar við alþjoðlegan ljosmyndaheim og að
kynna ljosmyndina sem listform.

Stofnuð hafa verið Hollvinasamtok í kringum drattarbatinn Magna sem er í eigu Borgarsogusafns og markmiðið
er að koma batnum í upprunalegt horf a næstu 5 arum.

Dagskra Ljosmyndahatíðar Islands 2018 samanstendur
af fjolbreyttri dagskra; syningum, ljosmyndaryni, fyrirlestrum og kynningu a ljosmyndabokum. Ljosmynda39

sjavarfornleifafræðing um rannsokn hans a skipsflakinu
Milkmaid sem forst við Flatey arið 1659.

rynin, sem grunnstoð hatíðarinnar, er skipulogð af safninu. Hun gefur upprennandi listamonnum og ljosmyndurum tækifæri til að kynna verk sín fyrir erlendu
fagfolki í greininni og heyra alit þeirra a verkum sínum.
Um leið er hun kynning a íslenskri ljosmyndamenningu. Erlendir serfræðingar sem vinna að ljosmyndaryninni eru: Elizabeth Ávedon, Bandaríkjunum, Beate
Cegelska, Danmork, Jenny Nordquist, Svíþjoð, Jens Friis,
Danmork, Maya Byskov, Þyskaland og Pirkko Siitari,
Finnland.

Á seinni hluta arsins verður unnið að gerð syningar í
skolahusinu í Viðey um sogu, natturu og menningu
eyjunnar. Einnig er aætlað að setja upp spjaldasyningu
um torfbæi í Reykjavík sumarið 2018 í samvinnu við
Hjorleif Stefansson arkitekt.
Viðburðir um helgar verða sem fyrr hluti af sumardagskra í Árbæjarsafni, Viðey og a Sjominjasafninu. I ar eru
30 ar síðan endurbotum a Viðeyjarstofu og kirkju lauk
og verður þeirra tímamota minnst með viðburðahaldi.
Borgarsogusafn Reykjavíkur mun taka þatt í fjolda sameiginlegra verkefna a sviðinu, svo sem gonguferðum um
Kvosina, Safnanott, Barnamenningarhatíð og
Menningarnott, eins og undanfarin ar. Þa mun safnið
koma að viðburðahaldi í tengslum við 100 ara fullveldisafmæli Islands, sem og til að minnast spænsku veikinnar
sem geisaði í Reykjavík arið 1918.

Þá verða þrjár stórar sýningar í Ljósmyndasafninu. Árið
hefst með sýningunni This Island Earth en á henni er að
finna ný verk eftir fimm samtímaljósmyndara sem búsettir
eru hér á landi en í verkum þeirra má sjá hvernig maðurinn
sem dvelur í náttúrunni verður hluti af flæði tímans og
hvernig hann verður hluti af náttúrunni á sama tíma og
hann umbreytir henni. Sumarsýning safnsins er sýning á
verkum þýska landslagsljósmyndarans Olaf Otto Becker. Á
haustsýning ársins verða myndir hjónanna Herdísar Guðmundsdóttur og Guðbjarts Ásgeirssonar í öndvegi ásamt
myndum afkomenda þeirra.
Samhliða þessum syningum verða syningar í Kubbi og í
Skotinu. Þa verður farið að huga að syningu ur safnkosti
fyrir arið 2019.
Á Árbæjarsafni verður unnið að syningu í elsta safnhusinu, Hansenhusi, en husið hefur verið endurgert af
mikilli natni og nakvæmni eftir ítarlegar rannsoknir a
byggingarsogu þess undanfarin ar. I Sjominjasafninu
verður opnuð syning í mars í nyuppgerðum Velasal
(aður Bryggjusalur) í samstarfi við Kevin Martin neðan-
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Sýningar Borgarsögusafns Reykjavíkur 2018
Árbæjarsafn
Hansenhús Reykjavík 1850
Fornleifar við Árbæ – miðlun upplýsinga til gesta safnsins

Júní - ágúst
September -desember

Bráðum koma blessuð jólin – jóladagskrá Árbæjarsafns á aðventu
Ljósmyndasafn Reykjavíkur

Sýningarsalur og Kubbur

20.01-06.05

This Island Earth

12.05-09.09

Olaf Otto Becker

15.09. –jan. ´19

Herdís og Guðbjartur

Skotið

Thomas Kellner

07.12.´17-31.01.´18
01.02.-27.03

Katharina Rossboth

05.04.-29.05

Hanna Siv

31.05-16.08

NoName

18.08-29.10

Emilie Dalum

01.11-11.12

Nona Limmen

13.12. – 30.01.2019

Hui Husien
Sjóminjasafnið í Reykjavík

Mars - desember

Vélasalur - Neðansjávarfornleifafræði

Júní - desember

Ný grunnsýning
Viðey
Unnið að sýningu í Skólahúsi.

Janúar - desember

Viðburðadagatal Borgarsögusafns Reykjavíkur 2018

Janúar - maí

Dagskrá á Safnanótt 2. febrúar á Árbæjarsafni, Landnámssýningu og Ljósmyndasafni
Dagskrá í febrúar – Vetrarfrí í grunnskólum Reykjavíkur
Páskaeggjaleit í Viðey
Dagskrá í apríl á Barnamenningarhátíð
Safnadagurinn 18. maí

Júní - ágúst

Opnun nýrrar grunnsýningar Sjóminjasafns Reykjavíkur
Hátíð hafsins á Sjóminjasafninu í júní
Sumardagskrá Árbæjarsafns júní, júlí, ágúst
Sumardagskrá Viðeyjar júní, júlí, ágúst
Kvöldgöngur menningarstofnana júní, júlí, ágúst
Jónsmessuganga í Elliðaádal
Sumarsólstöðuganga í Viðey
Örnámskeið á Árbæjarsafni
30 ára afmæli í Viðey á Menningarnótt
Dagskrá á Menningarnótt á Sjóminjasafni, Landnámssýningu, Ljósmyndasafni og í
Viðey

September -desember

Allt árið

Tendrun Friðarsúlu í Viðey
Dagskrá í október – Haustfrí í grunnskólum Reykjavíkur
Bráðum koma blessuð jólin – jóladagskrá Árbæjarsafns á aðventu
Jóladagskrá í Viðey
100 ára fullveldiskaffi á Árbæjarsafni
Spænska veikin
Listamanna/höfundaspjall á Ljósmyndasafni
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Safnfræðsla Borgarsögusafns Reykjavíkur 2018
LEIKSKÓLAR:
1 rútutilboð
9 fræðslutilboð

GRUNNSKÓLAR:
3 rútutilboð
1 vinnubók
18 fræðslutilboð

Árbæjarsafn: Komdu að leika! – 4-6 ára / Senn koma jólin (frá 27. nóv. til 22. des.) – elsti
árgangur rútutilboð / Að þreyja þorrann (frá 19. jan. til 19. feb.) – elsti árgangur. Landnámssýningin: Komdu og skoðaðu landnámsdýrin! – elsti árgangur. Ljósmyndasafn: Hvað er
sýning? – elsti árgangur. Sjóminjasafnið: Skipið sem sökk! – elsti árgangur (frá febrúar)
Alvöru varðskip! – elsti árgangur / Ný grunnsýning– elsti árgangur (frá júní). Viðey: tillögur
að heimsóknum elsti árgangur.
Árbæjarsafn: Verk að vinna – 3.-4.bekkur / Neyzluhættir – rútutilboð – 7.-10.bekkur / Konur
og hjáverkin – rútutilboð – 8.-10.bekkur /Aðfangadagskvöld 1959 – 5.-7.bekkur (frá 27. nóv.
til 22. des.) – rútutilboð / Að þreyja þorrann (frá 19. jan. til 19. feb.) – 1.-2.bekkur. Landnámssýningin: Lífið á landnámsöld – 1.-3.bekkur / Siglum til Íslands – 4.-6.bekkur / Hvaðan
komu Íslendingar? – 8.-10.bekkur / Sagan grafin upp – 5.-7.bekkur– vinnubók. Ljósmyndasafn: Fortíð og ljósmyndir í fókus – 8.-10.bekkur / Ljósmyndir af íslenskri náttúru – allur
aldur / Olaf Otto Becker – 8.-10.bekkur / Haustsýning – allur aldur. Sjóminjasafnið: Ný
grunnsýning – 2.-3.bekkur og 7.-10.bekkur / Átök um þorskinn: hlutverkaleikur– 4.-6.bekkur
– rútutilboð. Viðey: tillögur að heimsókn

Frístundastarf:
9 fræðslutilboð

Árbæjarsafn: Útileikir : Litir og form – 5-9 ára / Föturnar hans Friðriks 1.-7. bekkur / Lífið án
farsíma 5.-7. bekkur. Landnámssýningin: Leikir í Kvosinni – 6-9 ára. Ljósmyndasafn: Orð og
mynd – allur aldur. Sjóminjasafnið: Vermannaleikir / Bátar, skútur og skip / Varðskipið Óðinn. Viðey: Eflandi hópleikir, rannsóknaleiðangrar– allur aldur (á eigin vegum).

FRAMHALDSOG HÁSKÓLAR
18 heimsóknamöguleikar

Árbæjarsafn: Konur og hjáverkin – verkefni tengt hugmyndum um kynjahlutverk / LÍKN –
fjölnota fræðsluhús fyrir námskeið og nemendasýningar / Leiðsögn um valin hús / Heimsókn á eigin vegum. Landnámssýningin: Leiðsögn um sýningu safnsins / Heimsókn á eigin
vegum. Ljósmyndasafn: Geta minningar verið falskar? – verkefni tengt sýningu Jack Latham:
Mál 214 (jan. 2018) / Hvað er birtingarmynd? – verkefni tengt sýningunni / Ljósmyndir af
íslenskri náttúru (jan.- maí 2018) / Leiðsögn um sýningar safnsins / Kynning á starfsemi
safnsins / Heimsókn á eigin vegum. Sjóminjasafnið: Ný grunnsýning– allur aldur (frá júní)
Óðinn – allur aldur / Heimsókn á eigin vegum á nýja grunnsýningu eða Óðinn. Viðey: tillögur
að heimsóknum: Vettvangsferð á eigin vegum með eða án leiðsagnar frá starfsmanni Viðeyjar
eða fræðsluteymi safnsins

Allt árið

Fastar leiðsagnir alla daga í Árbæjarsafni kl. 13 og 15, á Landnámssýningu kl. 11 (á sumrin), í
Sjóminjasafni kl. 13, 14 og 15 (lokað í janúar 2018).
Húsverndarstofa – ráðgjöf um endurbætur á eldri húsum á miðvikudögum kl. 15‒17 í Árbæjarsafni í febrúar‒nóvember.
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Lykiltölur Borgarsögusafn Reykjavíkur

Rauntölur
2015

Rauntölur Útkomuspá
2016
2017

Markmið
2018

Gestafjöldi - heildartala

216.676

245.908

218.000

233.300

- Árbæjarsafn

40.300

47.543

48.000

53.300

- Landnámssýning

61.841

76.376

74.000

76.000

- Ljósmyndasafn

44.613

51.140

25.000

26.000

- Viðey

25.638

27.562

27.000

28.000

- Sjóminjasafn

44.284

43.287

44.000

50.000

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum

21.635

18.548

18.800

18.700

Fjöldi viðburða

93

86

67

67

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna

17

15

10

8

179.472

137.913

150.000

160.000

Fjöldi bygginga í umsjón/rekstri safnsins

51

50

50

50

Fjöldi útgáfuverka

3

5

10

6

Fjöldi afgreiddra mynda

1.168

1.755

2.100

2.100

Fjöldi skráðra fornleifa í Reykjavík

3.022

3.192

3.290

3.380

Fjöldi skráðra safngripa í Sarp

27.353

28.720

29.900

31.000

1.350.000

1.450.000

1.520.000

1.600.000

6.821

7.300

7.400

7.430

Fjöldi innlita á heimasíðu

Fjöldi skráðra ljósmynda
Fjöldi skráðra húsa í húsaskrá
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HÖFUÐBORGARSTOFA
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Fjármál 2018
FRUMVARP 2018 (í þús. kr.)
Tekjur
Rekstrartekjur

59.514

Gjöld
Laun og launatengd gjöld
Innri leiga
Annar rekstrarkostnaður

Rekstrarniðurstaða

104.035
7.307
62.200

114.028

Starfsmannafjöldi 2017
Heildarfjöldi starfsmanna
Fjöldi stöðugilda

Hlutverk
Hofuðborgarstofa ber abyrgð a heildarkynningu Reykjavíkur a sviði ferðamala innanlands og utan. Stofan
vinnur stoðugt og markvisst að því að skilgreina soknarfæri og styrkleika Reykjavíkur a sviði ferðamala, m.a.
með því að samþætta nyskopun, voruþroun, markaðssetningu og stjornun ferðamala.Voxtur í ferðaþjonustu
heldur afram a arinu 2018 og verður aukin ahersla logð
a að takast a við askoranir sem fylgja því með víðtæku
samraði og fjolbreyttum aðferðum.

Skipting tekna

Hofuðborgarstofa hefur frumkvæði að því að skilgreina
samstarfsfleti a sviði ferðamala milli stofnana Reykjavíkurborgar, stjornvalda, sveitarfelaga a hofuðborgarsvæðinu, markaðsstofa um allt land, aðila í ferðaþjonustu, íbua og annarra hagsmunaaðila. Markmiðið er
að samhæfa aðgerðir, utfæra leiðir í samvinnu, efla upplysingaveitu til íbua og ferðamanna, styrkja og þroa innviði í borginni og auka nyskopun a sviði ferðamala í
Reykjavík.
Stofan leiðir einnig samstarf sveitarfelaga a hofuðborgarsvæðinu um markaðssetningu a svæðinu gagnvart erlendum ferðamonnum undir sameiginlegu vorumerki, Reykjavík loves/Reykjavík elskar.

Skipting gjalda

I samstarfi við Ferðamalastofu og Stjornstoð ferðamala
leiðir Hofuðborgarstofa vinnu að gerð og framkvæmd
afangastaðaaætlunar fyrir hofuðborgarsvæðið. Um er að
ræða heildstætt ferli þar sem litið er til skipulags og
samhæfingar í þroun og styringar þatta sem geta haft
ahrif a upplifun og anægju íbua og ferðamanna a hofuðborgarsvæðinu, þar með talið þarfir gesta, heimamanna,
fyrirtækja og umhverfis.
Hofuðborgarstofa rekur upplysingamiðstoð fyrir ferðamenn í Raðhusi Reykjavíkur þar sem ahersla er logð a
faglega þjonustu í upplysingaveitu um abyrga og orugga
ferðahegðun, menningu og afþreyingu í Reykjavík og
solu og bokun. Upplysingamiðstoð ferðamanna er eina
opinbera upplysingamiðstoðin a hofuðborgarsvæðinu og
þjonustar bæði hofuðborgina og landið allt.
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Leiðarljós
Leiðarljos Hofuðborgarstofu er að Reykjavík se eftirsottur afangastaður allt arið um kring. Hofuðborgarsvæðið er kynnt a oflugan hatt þannig að ferðamenn fai
notið þeirrar menningar, afþreyingar og þjonustu sem er
í boði a svæðinu í heild. I því samhengi er serstaða
borgarinnar dregin fram, þ.e. sem hreinnar, vingjarnlegrar, oruggrar og nutímalegrar menningar- og heilsuborgar í nabyli við einstæða natturu.

Áhersla verður logð a að tryggja að afangastaðurinn
Reykjavík einkennist afram af gæðum, gestrisni og einstakri upplifun. Hofuðborgarstofa mun leggja aherslu a
samstarf og samrað í ferðaþjonustu og styðja við voruþroun í afþreyingu til að laða að ferðamenn sem hafa
ahuga a borgarferðum allt arið um kring. Stofan mun
afram vinna naið með skrifstofu ferðamala hja atvinnuvega- og nyskopunarraðuneytinu, Stjornstoð ferðamala,
Ferðamalastofu, Islandsstofu, sveitarfelogunum a hofuðborgarsvæðinu og skrifstofum og stofnunum Reykjavíkurborgar og oðrum hagsmunaaðilum að farsælli
þroun ferðaþjonustu í Reykjavík og a landinu ollu.

Ferðaþjonustan kemur inn a flest svið samfelagsins og
því er afar mikilvægt að eiga samrað og samtal við íbua,
ferðaþjonustuna, stofnanir, fyrirtæki og aðra sem koma
að ferðamalum her a landi.

Ferðamálastefna

Meginmarkmið

Á arinu 2018 verður unnið að gerð nyrrar ferðamalastefnu fyrir Reykjavíkurborg. Þar til ny stefna lítur
dagsins ljos verður afram unnið eftir grunnstoðunum
fjorum í ferðamalastefnu Reykjavíkurborgar, að borgin
se vetrarborg, menningarborg, heilsuborg og raðstefnuborg. Þa verður ahersla logð a að fylgja eftir nylegri aðgerðaaætlun sem styður við stefnuna.

• Styrkja stoðu Reykjavíkur sem hofuðborgar landsins í
alþjoðlegri samkeppni a sviði ferðamala.
• Gera Reykjavík að eftirsottum afangastað fyrir ferðamenn allt arið um kring til hagsbota fyrir íbua, atvinnulíf
og gesti hofuðborgarinnar.
• Stuðla að því að gestir Reykjavíkur fai framurskarandi
mottokur, goða þjonustu og jakvæða upplifun.
• Rækta hlutverk Reykjavíkur sem hofuðborgar gagnvart
landinu ollu, m.a. með traustri miðlun upplysinga um
Island til ferðamanna.

Áfangastaðaáætlun
DMP- Áfangastaðaaætlun fyrir hofuðborgarsvæðið
(Destination Management Plan) verður eitt af lykilverkefnum Hofuðborgarstofu a arinu 2018. Áfangastaðaraætlunin, sem unnin er fyrir hond Ferðamalastofu, hefur
það að markmiði að taka saman helstu aðgerðir er snua
að uppbyggingu innviða, styringu og þroun ferðaþjonustu a hofuðborgarsvæðinu til næstu fimm ara með
skilgreindum markmiðum og víðtæku samraði hagaðila.
Áætlunin miðar að því að upplifun af svæðinu standist
væntingar ferðamannsins í satt við íbua, umhverfi og
atvinnurekstur.

• Stuðla að aukinni fagmennsku og gæðum í upplysingamiðlun til ferðamanna um Reykjavík og Island.
• Auka vægi raðstefnuhalds og menningar í ferðamennsku í Reykjavík.
• Virkja stjornsyslu, stofnanir og fyrirtæki borgarinnar
og aðra hagsmunaaðila til samstarfs um eflingu Reykjavíkur sem afangastaðar.
• Efla langtíma samstarf sveitarfelaga a hofuðborgarsvæðinu a vettvangi viðburða og ferðaþjonustu og auka
þannig samlegð og styrk svæðisins í alþjoðlegri samkeppni.

Evrópsk ferðamálastefna í Reykjavík
Hofuðborgarstofa helt utan um tilboð í vorraðstefnu
European Cities Marketing sem eru samtok visitskrifstofa, raðstefnuskrifstofa og ferðamalastofa stærstu
borga í Evropu. Samtokin munu í samstarfi við Hofuðborgarstofu, CP Reykjavík og Meet in Reykjavík halda

• Skilgreina akveðin markaðssvæði a hofuðborgarsvæðinu og markaðssetja með það að leiðarljosi að efla
afangastaðinn, fjolga gistinottum, auka arðsemi ferðaþjonustunnar og dreifa alagi.
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raðstefnuna í Reykjavík í februar þar sem kastljosinu
verður beint að afangastaðaaætlunum undir yfirskriftinni „Hack the City!“. Verður það mikill akkur fyrir ferðaþjonustuna að fa lykilstjornendur a sviði ferðamala í
Evropu til borgarinnar.

með víðtækum hætti. Hofuðborgarstofa fekk a arinu
2017 einnig styrk fra Ferðamalastofu til uthlutunar
vegna rannsoknar a Áirbnb-markaðnum í Reykjavík og
mun í samstarfi við rannsoknaraðila kynna niðurstoður
hennar a arinu 2018. Þa verður afram unnið með Rannsoknarsetri ferðaþjonustunnar að konnun a ferðavenjum
ferðamanna.

Ársskýrsla,greiningar og töluleg gögn
Haustið 2017 fol borgarrað og borgarstjori Hofuðborgarstofu að gefa arlega ut tolfræðilegt yfirlit yfir
stoðu ferðaþjonustu í Reykjavik. Skyrslan tekur saman
helstu tolur um ferðamal í borginni og a hofuðborgarsvæðinu. s.s. gistinattatolur og aðgangstolur í ymsar
stofnanir borgarinnar, og er ætlað að gefa mynd af stoðu
ferðamala a svæðinu. Markvisst verður unnið að miðlun
þessara upplysinga til almennings, ferðaþjonustuaðila,
stjornsyslunnar, rekstraraðila, fjolmiðla og annarra
hagsmunaaðila. Þa verða greiningar a tolulegum gognum
nyttar til stefnumarkandi akvarðanatoku um uppbyggingu, þroun og markaðssetningu a afangastaðnum
Reykjavík.

Endurskoðun upplýsingaveitu
Áfram verður unnið að endurskoðun upplysingaveitu til
ferðamanna a hofuðborgarsvæðinu og um land allt en
verkefnið er unnið fyrir Ferðamalastofu. Su mikla þroun
sem att hefur ser stað í ferðaþjonustu kallar a skipulagða
uppbyggingu innviða, samþættari vinnubrogð hins opinbera og aherslu a gæði og fagmennsku þar sem oryggi
ferðamanna og sjalfbær þroun eru í fyrirrumi. Nytt og
endurbætt kerfi opinberrar upplysingaveitu er ætlað að
líta dagsins ljos í byrjun ars 2019 en markviss og fagleg
upplysingagjof í upplysingamiðstoðvum og starfrænum
miðlum er ætlað að tryggja oryggi ferðamanna og styra
betur straumi þeirra milli og innan einstakra svæða.

Rannsóknir
Hofuðborgarstofa kannar arlega viðhorf íbua allra
sveitarfelaga a hofuðborgarsvæðinu til ferðamanna og
ahrifa ferðaþjonustunnar a samfelagið og þeirra nærumhverfi. Markmiðið með konnuninni er að meta þolmork
íbua sem geta þroast yfir tíma og með auknum fjolda
ferðamanna. Fra arinu 2004 hefur stofan framkvæmt
konnun meðal ferðamanna í Leifsstoð arið um kring til
að meta viðhorf þeirra til afangastaðarins Reykjavíkur.
Þa er arlega gerð konnun meðal íbua í Bandaríkjunum
og Kanada í samstarfi við Iceland Naturally til að meta
viðhorf til Reykjavíkur sem afangastaðar sem kynnt er

Vörumerkið Reykjavík loves / Reykjavík
elskar
Markaðsherferð Hofuðborgarstofu undir vorumerkinu
Reykjavík loves hefur gengið vel og verður afram logð
ahersla að nota vorumerkið í markaðssetningu gagnvart
erlendum ferðamonnum. Vorumerkið verður jafnframt
notað í auknum mæli gagnvart Islendingum og þa a íslensku, Reykjavík elskar íbua. Áhersla verður afram a að
efla markaðssamstarf Hofuðborgarstofu og sveitarfelaga
a hofuðborgarsvæðinu undir merkjum Reykjavík loves
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(Rl) og að því að styrkja vorumerkið og auka synileika
þess. Einnig verður unnið að morkun vorumerkisins í
samstarfi við stofnanir Reykjavíkurborgar, viðburðahaldara, ferðaþjonustu- og rekstraraðila í borginni.

Útgáfa
Áhersla verður afram a utgafu myndefnis og bæklinga
undir aður nefndu vorumerki. Þar undir fellur aframhaldandi þroun a þemabæklingum þar sem afþreying og
menning a hofuðborgarsvæðinu er gerð aðgengileg
ferðamonnum og afangastaðabæklingur. Þa verða fleiri
myndbond gerð a arinu 2018 til að kynna þjonustu og
afþreyingu. Áfram verður logð ahersla a þroun varnings
undir merkjum Reykjavík loves sem m.a. verður seldur í
Upplysingamiðstoð ferðamanna. Hofuðborgarstofa
leggur enn fremur aherslu a samstarf í markaðsmalum
við þær stofnanir Reykjavíkur sem bjoða upp a þjonustu
við ferðamenn. Þannig verður afram auglyst sameiginlega með menningarstofnunum og sundlaugum borgarinnar undir merkjum Reykjavík loves. Þa verður logð
vinna í að merkja þær stofnanir sem það kjosa með
fanum vorumerkisins.

Gestakort Reykjavíkur
Gestakort Reykjavíkur hefur verið í mikilli sokn a
síðustu misserum. Haldið verður afram með undirbuning a rafrænni lausn fyrir Gestakortið með utboði a
Evropska efnahagssvæðinu en stefnt er að því að innleiðingunni verði að fullu lokið í lok ars 2018. Til viðbotar verður viðskipta- og rekstrarmodel kortsins
endurskoðað með það að leiðarljosi að styrkja tekjuoflun, þjonustu, markaðssetningu og styringu. I gerð
markaðsaætlunar verður logð ahersla a að efla samstarf
sveitarfelaga a hofuðborgarsvæðinu og aðra afþreyingaraðila í Reykjavík sem og að setja fram voru sem
hofðar til stærri og fjolbreyttari markhops.

Vefur og samfélagsmiðlar
Opinber ferðavefur Reykjavíkurborgar
www.visitreykjavik.is verður afram í þroun arið 2018,
en sjonum verður bæði beint að tæknilegum hluta hans
jafnt sem efni síðunnar. Vefurinn er nu þegar orðinn
einn sa mest sotti a landinu og verður logð ahersla a að
fa enn fleiri innlit a síðuna, s.s. í gegnum samfelagsmiðla
og leitarvelarbestun. Átak verður gert efnisinnsetningu

Almannatengsl
Blaðamannaheimsoknir verða unnar í nanu samstarfi
við Islandsstofu, Iceland Naturally, Meet in Reykjavík og
almannatengslaskrifstofur erlendis. Jafnframt tekur
Hofuðborgarstofa a moti fjolda fyrirspurna fra erlendum
blaðamonnum sem hafa samband að eigin frumkvæði
varðandi samstarf. Eingongu er miðað við að farið se í
samstarf við blaðamenn fra londum eða svæðum sem
bjoða upp a beint flug til landsins. Til viðbotar mun
Hofuðborgarstofa afram taka a moti heimsoknum erlendra sendinefnda sem vilja kynna ser afangastaðinn
Reykjavík.

B-2-B samskipti
Hofuðborgarstofa mun taka þatt í syningum og kaupstefnum innanlands, s.s. Mid-Átlantic og VestNorden
með það að markmiði að kynna afangastaðinn Reykjavík
fyrir ferðaheildsolum. Einnig verður logð ahersla a að
kynna Reykjavík a vinnustofum í Bandaríkjunum,
Evropu og Skandinavíu í gegnum samstarf við Islandsstofu og Meet in Reykjavík. Til viðbotar mun Hofuðborgarstofa vinna afram með Film in Iceland að því að
kynna Reykjavík sem tokustað, bæði ut fra viðskipta- og
kynningarsjonarmiði.

fyrir vefinn til að mæta síbreytilegum ahuga og krofum
ferðamanna. Stoðugur voxtur er í fylgjendum a samfelagsmiðlum Hofuðborgarstofu og verður kappkostað
við að halda þeim vexti a nyju ari. Samfelagsmiðlarnir
eru í auknu mæli að verða eitt mikilvægasta markaðstæki borgarinnar og mun Hofuðborgarstofa afram framleiða vingjarnlegt og spennandi myndefni fyrir þessa
miðla.

Upplýsingamiðstöð ferðamanna—UMFR
Upplysingamiðstoð ferðamanna (UMFR) er fjolsottasta
upplysingamiðstoð landsins með gestafjolda upp a 558
þusund arið 2017. Hofuðborgarstofa heldur utan um
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rekstur miðstoðvarinnar sem auk þess er fjarmognuð
með framlagi fra Ferðamalastofu og sjalfsaflafe.

sett upp til braðabirgða með gomlum innrettingum. Til
stendur að nytt margmiðlunarrymi verði tekið í notkun
a arinu 2018 í takt við nyja Þjonustustefnu Reykjavíkurborgar. I notendamiðaðri og snjallvæddri miðstoð
verður logð ahersla a samspil upplysinga, upplifunar og
sjalfsafgreiðslu samhliða hefðbundinni þjonustu.

Starfsemi UMFR er skraningarskyld samkvæmt logum
um skipan ferðamala nr. 73/2005 auk þess sem ríkisframlag til rekstursins er hað gæða- og umhverfisvottun
Vakans.
UMFR veitir faglegar og hlutlausar upplysingar en
serstok ahersla er logð a Reykjavík og hofuðborgarsvæðið undir merkjum Reykjavík loves. I UMFR ma
einnig finna víðtækar upplysingar um natturu a einstokum svæðum a landinu og um ferðir, gistingu, bílaleigu og samgongur. Ny ahersla í kynningu í miðstoðinni,
er a menningu, listir og borgarlíf/sveitalíf, en haldið
verður markvisst afram að byggja upp þennan þatt í
samstarfi við aðila í menningarlífinu í borginni og
markaðsstofur landshlutanna. Stefnt er að því að koma
upp miðlægri miðasolu a menningarviðburði.

Tekjuöflun
Áfram verður unnið að því að efla rekstrargrundvoll
Hofuðborgarstofu með kostnaðarþatttoku ytri hagaðila í
einstokum verkefnum sem stofan vinnur að. Leitað
verður leiða til að afla tekna í gegnum utgafu og annað
markaðsefni og afram að afla aukinna tekna í gegnum
Upplysingamiðstoð ferðamanna. Sala a Gestakorti
Reykjavíkur hefur gengið vel og með rafrænni lausn a
gestakortinu skapast tækifæri til aframhaldandi vaxtar í
solu og þroun kortsins sem mun skapa tekjur fyrir
stofnunina. Þa verður nytt markaðstorg a vefnum,
visitreykjavik.is, þar sem hægt er að boka skipulagðar
ferðir, afþreyingu, hotel og bílaleigubíla, eflt með það að
markmiði að afla aukinna tekna í gegnum vefinn.

Áfram verður unnið að miðlun oryggisupplysinga í
gegnum samstarf við Safe Travel sem rekur framlínuþjonustu í UMFR og þjonar einnig landsbyggðina í
gegnum SKYPE. Þar til viðbotar verður haldið afram að
byggja upp samstarf við bokunar- og soluaðilann Guide
to Iceland sem valinn var samstarfsaðili a arinu 2017 að
undangengnu utboði.
Upplysingamiðstoðin flutti í byrjun ars 2017 í Raðhus
Reykjavíkur en fyrst um sinn var þjonusturymi hennar
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Lykiltölur Höfuðborgarstofa

Rauntölur Rauntölur
2015
2016

Útkomuspá
2017

Markmið
2018

Gestafjöldi á Upplýsingamiðstöð

370.930

474.634

480.000

500.000

Sala á gestakorti (fjöldi korta)

12.506

18.147

20.000

24.000

1.299.796

1.767.726

2.200.000

2.500.000

873.655

1.403.842

1.500.000

1.700.000

Kynningarfundir um Reykjavík sem áfangastað

35

39

28

28

Fjöldi hópa sem fá kynningu á HBST

12

32

26

26

Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi
Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.visitreykjavik.is

Fjöldi samráðsfunda með ferðaþjónustutengdum aðilum

300
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LISTASAFN REYKJAVÍKUR
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Fjármál 2018
FRUMVARP 2018 (í þús. kr.)
Tekjur
Rekstrartekjur

126.546

Gjöld
Laun og launatengd gjöld
Innri leiga
Annar rekstrarkostnaður

Rekstrarniðurstaða

Hlutverk

221.404
135.798
190.098

420.754

Starfsmannafjöldi 2017

Listasafn Reykjavíkur varðveitir listaverkaeign Reykjavíkurborgar. Hun samanstendur af sersofnum listaverka
eftir Ásmund Sveinsson, Erro og Johannes S. Kjarval auk
listaverka sem endurspegla strauma og stefnur í íslenskri myndlist einkum fra síðari hluta 20. aldar og til
dagsins í dag. Safnið hefur einnig umsjon og eftirlit með
myndverkum a almannafæri í eigu borgarinnar. Jafnframt því að varðveita og miðla safneigninni er það hlutverk safnsins að stunda rannsoknir og sinna fræðslu um
myndlist, innlenda og erlenda, m.a. með syningahaldi,
utgafum, fyrirlestrum, leiðsognum eða með oðrum hætti.
Listasafn Reykjavíkur skal þannig stuðla að því að
borgarbuum og oðrum gestum safnsins se gert kleift að
fylgjast með því sem hæst ber í myndlist hverju sinni.

Heildarfjöldi starfsmanna
Fjöldi stöðugilda

41
24,6

Skipting tekna

Listasafn Reykjavíkur starfar a Kjarvalsstoðum, í Ásmundarsafni og í Hafnarhusi.

Leiðarljós
Listasafn Reykjavíkur er lifandi og framsækinn vettvangur þar sem tækifæri gefst til að kynnast fjolbreytileika myndlistar í nutíð og fortíð. Oflug miðlun og goð
þjonusta skal vera ahugavekjandi umgjorð skopunarverka listamanna.

Skipting gjalda

Meginmarkmið


Öflug miðlun: Safnið er vettvangur lista sem
ekki bregst því hlutverki að ogra og fræða þannig
að gestir oðlist dypri skilning a sogulegu, felagslegu, menningarlegu og listrænu samhengi
skopunarverka listamanna. Leitast er við að
tvinna saman syningar, rannsoknir, fræðslu,
fyrirlestra og aðra viðburði með það að markmiði að vera upplysandi vettvangur skapandi
umræðu sem orvar ahuga a myndlist og hlutverki
hennar í samfelaginu auk þess sem veitt er innsyn í vinnu listamanna.



Góð þjónusta: Logð er ahersla a goða þjonustu í
víðum skilningi þannig að upplifun gesta af heimsokn í safnhusin se jakvæð bæði hvað varðar
samskipti og umhverfi. Leitast er við að taka mið
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HELSTU VERKEFNI 2018
Listasafn Reykjavíkur er vettvangur sofnunar, rannsokna og miðlunar a íslenskri myndlist. Safnið hefur
ríkar samfelagslegar skyldur sem luta að því að veita
aðgang að sogulegum jafnt sem samtímalistaverkum
með það að markmiði að auka menningarlæsi og vitund
um gildi myndlistar.

Að þjóna og upplýsa
Ein af askorunum arsins 2018 er að storbæta allar merkingar safnhusanna utandyra og auka synileika þeirra,
einkum Kjarvalsstaða og Ásmundarsafns. Áfram verður
unnið að því að styrkja ímynd Listasafns Reykjavíkur og
notað til þess nytt utlit safnsins sem fest hefur sig í sessi.
I því skyni að bæta aðgengi að upplysingum um starfsemina verður gefið ut blað arsfjorðungslega. I því verða
bæði greinar um starfsemi safnsins, syningar og viðburði auk viðtala við listamenn. Áfram verður unnið með
samfelagsmiðla og aðrar leiðir til þess að na til nyrra
hopa, serstaklega ungs folks. Logð verður ahersla a að
tengja safnið við nyja markhopa og styrkja virðisloforð
gagnvart hverjum hopi fyrir sig.

af þorfum gesta með markvissri greiningu a olíkum hopum.



Markvisst markaðsstarf: Skyrt yfirbragð einkenni alla markaðssetningu Listasafns Reykjavíkur þar sem logð er ahersla a hvern viðkomustað fyrir sig. I markaðsstarfi safnsins skal hugað
að því að styrkja samband þess við einstaklinga,
stofnanir og fyrirtæki sem stuðlað geti að framgangi myndlistar og því að safnið nai markmiðum
sínum.



Gott starfsumhverfi: Fagmennska og vonduð
vinnubrogð einkenni allt starf Listasafns Reykjavíkur þar sem starfsmenn hafa til að bera aræðni,
þekkingu og gott starfsumhverfi þannig að þeir
geti unnið í takt við stefnuaherslu og framtíðarsyn.

Safnið verður þatttakandi í stefnumotun sem ætlað er að
auka synileika menningarlífsins í landinu asamt hagsmunaaðilum í ferðaþjonustu. Ferðamenn eru stor hluti
gesta Listasafns Reykjavíkur en það er askorun fyrir
safnið að beina þeim í meira mæli a Kjarvalsstaði og í
Ásmundarsafn. I fyrra fjolgaði Islendingum í hopi gesta
toluvert og goð sala var a arskorti safnsins og menningarkorti. Markmið safnsins er að viðhalda þessari
þroun og vera stoðugt vakandi fyrir því að finna nyjar
leiðir til þess að tala til eigenda safnsins og vekja ahuga
þeirra. Á arinu 2018 verður boðið upp a nyjar tegundir
arskorta, odyrara arskort fyrir ungt folk (18-28 ara) og
arskort þar sem korthafi getur boðið með ser gesti.
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Að safna og varðveita

Að sýna og miðla

Á starfsarinu 2018 verður logð ahersla a að bæta aðbunað listaverka og alla umsyslu með safnkostinn og
onnur listaverk sem synd eru í safninu og a vegum þess.
Greining hefur leitt í ljos að auka þarf varðveislurymi
safnsins þannig að bua megi betur að safnkostinum og
tryggja varðveislu hans. Safnið hefur umsjon og eftirlit
með myndverkum a almannafæri í eigu borgarinnar. I
kjolfar serstakrar fjarveitingar borgarraðs verður gert
atak í viðgerðum a fjolda utilistaverka jafnframt því að
sinna reglubundnu eftirliti og viðhaldi.

Syningar arsins 2018 verða fjolbreyttar og bæði hugað
að innlendri og erlendri myndlist en megin ahersla
verður a yfirgripsmikla syningu a verkum íslenskra
listamanna þar sem syn þeirra a víðerni landsins verður
í brennidepli. Syningin er tvískipt; a Kjarvalsstoðum
verður sogulegur hluti og miðað við að syna verk allt fra
arinu 1918 en í Hafnarhusi verða verk samtímalistamanna, m.a. verk serstaklega unnin fyrir syninguna.
Undirbuningur og miðlun felur í ser þverfaglegt samtal
og samstarf við aðrar list- og fræðigreinar. Syningunni
verður fylgt ur hlaði með utgafu syningarskrar þar sem
þroun viðhorfa til víðerna landsins verður reifuð utfra
olíkum sjonarhornum. Syningin verður hluti af Listahatíð í Reykjavík og innlegg safnsins, og þa um leið
Reykjavíkurborgar, til þess að minnast fullveldis Islands
arið 1918. Ein af meginsyningum arsins verður yfirlitssyning a verkum Haraldar Jonssonar a Kjarvalsstoðum.
Syningin er hluti af syningaroð þar sem arlega verður
kynntur ferill atkvæðamikilla starfandi listamanna og er
þessum syningum fylgt ur hlaði með utgafu. Utgafurnar
með greiningu a viðfangsefnum listamannanna eru liður
í rannsoknarstarfi safnsins. I Ásmundarsafni stendur
viðamikil yfirlitssyning a verkum Ásmundar Sveinssonar. Á arinu 2018 verður innras samtímalistamanna í
syningarrymið. Fjorir samtímalistamenn munu vinna
eigin skulptura inn í syninguna. Unnið verður að því að
styrkja stoðu safnsins í nærsamfelaginu og nyta til þess
skulpturgarðinn sem umlykur safnið.

Að gera betur
Einn af lykilþattum starfsaætlunar arsins 2018 er að
innleiða verklagsreglur um greiðslur til listamanna fyrir
þatttoku í syningum a vegum safnsins. Storlega verða
auknar allar greiðslur til listamanna í kjolfar þess að
borgarrað samþykkti aukin fjarframlog til safnsins í takt
við nyjar verklagsreglur svo mæta megi krofum listamanna um sanngjarnari greiðslur fyrir þatttoku í syningum og vinnu við eigin syningar.
Logð er ahersla a fagmennsku og vonduð vinnubrogð í
ollu starfi Listasafns Reykjavíkur. Endurskoðun a
sofnunarstefnu verður kynnt og motaðar verða þjonustu
- og rannsoknarstefnur fyrir safnið. Unnið verður í samræmi við aherslur menningar- og ferðamalasviðs að
mannauðsmalum með serstakri aherslu a að starfsmenn
fai tækifæri til að auka fagþekkingu sína. Einnig að miðla
fagþekkingu sem upp hefur byggst innan safnsins a
liðnum arum a stærri vettvangi, innlands og alþjoðlega.
Jafnframt verður unnið að því að styrkja starfshopinn
með fjolbreyttari fagþekkingu í takt við stefnuaherslu og
framtíðarsyn.

Á arinu 2018 verða fjolbreyttar leiðsagnir og aðrir viðburðir sem ætlað er að fylgja syningum ur hlaði og gera
þær aðgengilegar fyrir olíka markhopa. Raðinn verður
safnkennari til þess að bæta þjonustu og styrkja
miðlunarhlutverk safnsins gagnvart skolanemendum.
Megin viðfangsefni arsins verður að finna leið til að
miðla upplysingum um utilistaverkin sem setja svip a
borgina. Hafsjo af upplysingum um þau er að finna í
heimildasafni Listasafns Reykjavíkur. I þessu verkefni
gefst gott tækifæri til að nyta nyjustu tækni samtímans
við miðlun og stíga ut fyrir veggi safnsins í þekkingarmiðlun.
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Viðburðadagatal Listasafns Reykjavíkur 2018

janúar – maí

Listin talar tungum – Leiðsagnir á ólíkum tungumálum
Listleikni—Námskeið fyrir breiðan aldurshóp
Fyrirlestraröðin Umræðuþræðir (janúar og febrúar)
Listsmiðjur, leiðsagnir, samtöl við listamenn og sýningastjóra.
Safnanótt (febrúar)
Reykjavík Dance Festival—Vinnustofur fyrir ungt fólk (febrúar mars)
Vetrarfrí í grunnskólum Reykjavíkur (febrúar)
HönnunarMars (mars)
Tendrun Friðarsúlu Yoko Ono (mars)
Barnamenningarhátíð (apríl)
Safnadagurinn (maí)
Fjölmenningarhátíð (maí)

júní – ágúst

Listahátíð í Reykjavík
Kvöldgöngur menningarstofnana
Reykjavík Dance Festival (ágúst)
Menningarnótt (ágúst)
Sumarnámskeið (4 námskeið fyrir 6-10 ára og 10—12 ára)
Leiðsagnir fyrir ferðamenn

September – desember

Tendrun Friðarsúlu Yoko Ono (október)
Haustfrí í grunnskólum Reykjavíkur (október)
Alþjóðleg ráðstefna um listir, söfn og samfélag (október)
Iceland Airwaves (nóvember)
Jólaborgin (desember)
Listleikni—Námskeið fyrir breiðan aldurshóp
Fyrirlestraröðin Umræðuþræðir (september og nóvember)
Listsmiðjur, leiðsagnir, samtöl við listamenn og sýningastjóra.

Safnfræðsla Listasafns Reykjavíkur 2018
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, safnhúsið sjálft spennandi og gott að eiga fyrstu kynni af listasafni. Í öllum safnhúsum eru smiðjur þar sem aðstaða er til að vinna létt verkefni í tengslum
við yfirstandandi sýningar í fylgd safnkennara.

Fyrir grunnskóla
Rútutilboð 4
Verkefni 3

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 til 16. Heimsóknin tekur eina til
tvær klukkustundir og er skólunum að kostnaðarlausu. Sýningar safnsins gefa hver með
sínum hætti tilefni til vinnu með nemendum um ólík viðfangsefni. Sérstök áhersla er lögð á
verkefni um Ásmund Sveinsson, Erró og Kjarval og fá eftirtaldir hópar ókeypis rútuferðir til og
frá skóla skv. samningi.
4. bekkur – Ásmundarsafn: Listaverk sem segja sögur - Ásmundur Sveinsson
Listaverk Ásmundar eru oftar en ekki hlaðin frásögn og vísa gjarnan í Íslendingasögur, þjóðsögur og goðafræði. Í verkefninu um Ásmund velja nemendur sér eitt verk og rýna í það.
6. bekkur – Kjarvalsstaðir: Listin að rannsaka - Jóhannes Sveinsson Kjarval
Verkefnið veitir innsýn í ævistarf Kjarvals sem var einn af frumkvöðlum íslenskrar málaralistar. Í verkefninu er skoðað hvernig listamaður setur sig í spor rannsakandans og notar
niðurstöður sínar í listrænni útfærslu.
7. og 8. bekkur – Hafnarhús: Listin að gera tilraunir - Erró
Hvernig fara listamenn að því að víkka út listræn mörk og fá nýjar hugmyndir? Í Hafnarhúsinu
er leitast við að sýna nýja og tilraunakennda myndlist þar sem listmiðillinn er í stöðugri
endurskoðun.

Fyrir framhaldsskóla

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 til 16. Leiðsögn um sýningarnar er
skólunum að kostnaðarlausu. Á hverri sýningu eru ólík efnisök til umfjöllunar en þau eru
kynnt í skólabæklingnum frá safninu sem kemur út á haustin.

Fyrir háskóla

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 til 16. Leiðsögn um sýningarnar er
skólunum að kostnaðarlausu. Háskólakennarar geta óskað eftir sérstakri umfjöllun um efni á
fræðasviði safnsins.
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.

Flökkusýningar í kistum
Grunnskólar:
Yngsta-, mið- og efstastig
Námsefni fylgir sýningum

Flökkusýningar til láns í skólann í 2-3 vikur í senn ásamt vönduðum verkefnum og kynningu á
mögulegri notkun sýninga og verkefna. Skyggni ágætt – sjálfbærni krefst skapandi hugsunar
er sýning sem fjallar um samspil manns og náttúru með ríka áherslu á hugtakið sjálfbærni
sem er þýðingarmikill liður í menntun samtímans. Sýningin er fyrir yngsta, mið og efstastig
grunnskóla. Hvað er svona fyndið ? – Húmor í myndlist dregur saman verk íslenskra listamanna sem með einum eða öðrum hætti nota töframátt húmors í verkum sínum. Fyrir miðog efstastig grunnskóla.
Fræðslupakkarnir eru unnir af kennurum með bakgrunn í myndlist og listfræði og verkefnin
tengd námsskrám. 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 2018
janúar – maí

Skissa #1: Í hlutarins eðli - skissa að íslenskri samtímalistasögu. Sýning á verkum úr safneign
Listasafns Reykjavíkur sem bregða upp mynd af íslenskri samtímalist.

janúar – mars

D32 Páll Haukur Björnsson. Sýningaröð í D-sal þar sem kynnt eru verk eftir upprennandi
listamenn sem eru að stíga sín fyrstu skref í safnaumhverfi. Sýningarstjóri Yean Fee Quay.

febrúar - maí

Dönsk samtímalist 100 ára fullveldisafmæli Íslands fagnað með sýningu á verkum danskra
samtímalistamanna.

mars – maí

maí – september

september – desember

september – október

D 33 Anna Fríða Jónsdóttir. Sýningaröð í D-sal þar sem kynnt eru verk eftir upprennandi
listamenn sem eru að stíga sín fyrstu skref í safnaumhverfi. Sýningarstjóri Klara Þórhallsdóttir.
Mun þar fegurðin ein ríkja? Yfirgripsmikil sýning á nýjum og nýlegum verkum íslenskra samtímalistamanna þar sem sýn þeirra á víðerni landsins er í brennidepli. Hluti af Listahátíð í
Reykjavík.

Erró – Svarthvítt Sýning á nýjum og nýlegum verkum eftir listamanninn.
Sýningarstjóri Danielle Kvaran.

D 34 María Dalberg. Sýningaröð í D-sal þar sem kynnt eru verk eftir upprennandi listamenn
sem eru að stíga sín fyrstu skref í safnaumhverfi. Sýningarstjóri Edda Halldórsdóttir.

nóvember – desember

Ingólfur Arnarsson. Sýning í A-sal á verkum eins af helstu listamönnum samtímans sem
þekktur er fyrir mínímalísk verk.

nóvember – desember

D35 Leifur Ýmir Eyjólfsson Sýningaröð í D-sal þar sem kynnt eru verk eftir upprennandi listamenn sem eru að stíga sín fyrstu skref í safnaumhverfi. Sýningarstjóri Markús Þór Andrésson.
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Sýningar Listasafns Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir 2018
janúar – apríl

Líðandin – la durée: Kjarval og framúrstefnan. Sýning á verkum Jóhannesar S. Kjarvals þar
sem greina má áhrif framúrstefnu og alþjóðlegra myndlistarstrauma við upphaf 20. aldar.
Sýningarstjóri Aldís Arnardóttir.

janúar – apríl

Myrkraverk. Á sýningunni eru verk listamanna sem hafa fengið innblástur úr þjóðsögum og
ævintýrum eða skapað sinn eigin huliðsheim. Á meðal listamanna: Kristinn Pétursson, Alfreð
Flóki, Sigga Björk Sigurðardóttir, Sigurður Ámundason, Ásta Sigurðardóttir. Sýningarstjóri
Markús Þór Andrésson.
Útskriftarsýning Listaháskóla Íslands 2018. Sýnd verk eftir útskriftarnema myndlistar- og
hönnunardeilda Listaháskóla Íslands.

maí
júní – október

Mun þar fegurðin ein ríkja? Sögulegur hluti sýningar á verkum íslenskra listamanna þar sem
sýn þeirra á víðerni landsins er í brennidepli. Hluti af Listahátíð í Reykjavík.

október – desember

Haraldur Jónsson Yfirlitssýning á verkum mikilsverðs starfandi myndlistarmanns. Sýningin er
innlegg í skoðun safnsins á íslenskri samtímalistasögu. Sýningarstjóri Markús Þór Andrésson.

Sýningar Listasafns Reykjavíkur, Ásmundarsafn 2018
janúar – desember

Ásmundur Sveinsson – List fyrir fólkið Ferli Ásmundar Sveinssonar eru gerð skil með umfangsmikilli sýningu á lykilverkum úr safneign Listasafns Reykjavíkur.

febrúar – apríl

Innrás samtímalistamanna í sýningarrýmið.
Innrás I Guðmundur Thoroddsen. Sýningarstjóri Sigurður Trausti Traustason.

apríl – júní

Innrás samtímalistamanna í sýningarrýmið.
Innrás II Hrafnhildur Arnardóttir. Sýningarstjóri Sigurður Trausti Traustason.

september – október

Innrás samtímalistamanna í sýningarrýmið.
Innrás III Matthías Rúnar Sigurðsson. Sýningarstjóri Sigurður Trausti Traustason.

nóvember – desember

Innrás samtímalistamanna í sýningarrýmið.
Innrás IV Margrét Helga Sesseljudóttir. Sýningarstjóri Sigurður Trausti Traustason.
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Lykiltölur Listasafn Reykjavíkur

Rauntölur
2015

Rauntölur
2016

Útkomuspá
2017

Markmið
2018

Gestafjöldi

231.347

240.913

245.000

247.000

- Hafnarhús

144.003

147.175

154.000

156.000

- Kjarvalsstaðir

65.772

71.728

69.000

69.000

- Ásmundarsafn

21.572

22.010

22.000

22.000

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum

13.470

13.620

13.300

13.500

139

126

200

200

3

5

4

5

125.923

138.848

150.000

157.000

Útlán listaverka

543

506

502

550

Fjöldi útgáfuverka

14

12

16

12

16.939

17.046

17.102

17.152

181

183

182

182

Fjöldi viðburða
Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna
Fjöldi heimsókna á vefsvæði

Fjöldi skráðra listaverka í eigu safnsins
Fjöldi útilistaverka í umsjón safnsins
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Menningar- og ferðamálasvið Reykjavíkurborgar
Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík
Sími 411 6020
menning@reykjavik.is

www.reykjavik.is/menningogferdamal

