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E R I N D I S B R É F 

Græna plan Reykjavíkurborgar 
- 

Evrópusamstarf um kolefnishlutlausa og snjalla Reykjavík 2030 
 
Ábyrgðarmaður: 
Borgarstjórinn í Reykjavík. 
 
Inngangur: 
Á fundi borgarstjórnar þann 2. júní sl. var samþykkt að unnin verði langtímaáætlun um fjármál 
og fjárfestingu Reykjavíkurborgar, Græna planið, sem byggi á sjálfbærni og skýrri framtíðarsýn 
um kolefnishlutlaust borgarsamfélag í samræmi við loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar. 
Áætlunin verði unnin samhliða undirbúningi fjárhagsáætlunar vegna ársins 2021 og fimm ára 
áætlunar.  
 
Á fundi borgarstjórnar 1. desember sl. voru drög að Græna planinu, sóknaráætlun 
Reykjavíkurborgar til 2030, lögð fram ásamt frumvarpi að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 
2021 og fimm ára áætlun 2021-2025 til fyrri umræðu borgarstjórnar. Á meðal aðgerða Græna 
plansins árið 2021 er skipan starfshóps um Evrópusamstarf um kolefnishlutlausa og snjalla 
Reykjavík 2030.  
 
Hlutverk og vinnufyrirkomulag: 
Hlutverk hópsins er að vinna umsókn um að Reykjavík verði ein af kolefnishlutlausum 
snjallborgum innan EES svæðisins 2030, og eftir atvikum þátttakandi í öðrum umsóknum eða 
alþjóðlegum verkefnum sem fjármagni og styðji við stefnumörkun og verkefni Græna plansins. 
Þar með verði Reykjavík ein af þeim borgum sem verði valdar sem sýnidæmi innan Horizon 
Europe áætlunar Evrópusambandsins sem gefur tækifæri til að draga að fjárfestingar og styrkfé 
til metnaðarfullra nýsköpunarverkefna í borginni. 
 
Helstu verkefni: 

• Að efna til samstarfs við aðra aðila á vettvangi ríkisins, annarra sveitarfélaga og innan 
háskólanna um verkefnið.  

• Að greina Evrópuverkefni, alþjóðleg verkefni og tækifærin sem í þeim felast fyrir 
starfsemi borgarinnar. 

• Samantekt á kynningu á tækifærum innan EES styrkjaumhverfis fyrir 
nýsköpunarverkefni innan fyrirtækja og fyrir frumkvöðla í viðskiptahröðlum. 

• Umsóknin og vinna hópsins verði unnin með hliðsjón af fyrirhugaðri áætlun um 
þátttöku Reykjavíkur í Evrópusamstarfi og rannsóknaráætlun ESB 2021-2027 (Horizon 
Europe). 

 
Í vinnu sinni horfi starfshópurinn sérstaklega til Nýsköpunarsjóðs Evrópusambandsins, 
Innovation Fund. Í tengslum við umsóknarferlið verði hugað að lýðræðislegri þátttöku 
almennings og aðkomu að Græna Planinu. 
 
Starfshópurinn geri verk- og tímaáætlun fyrir einstaka verkefni og spretti og skipti með sér 
verkum. 
 
 



  
Starfshópinn skipa: 
Þorsteinn Gunnarsson borgarritari (formaður). 
Fulltrúar Orkuveitu Reykjavíkur, CarbFix, Sorpu, Strætó og Faxaflóahafna. 
Fulltrúi atvinnuþróunarteymis skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, fulltrúi þjónustu- og 
nýsköpunarsviðs og fulltrúi umhverfis- og skipulagssviðs. 
 
Starfsmenn: 
Starfsmaður atvinnuþróunarteymis skrifstofu borgarstjóra og borgarritara starfi með hópnum 
auk þess sem starfsmenn Reykjavíkurborgar og fyrirtækja hennar starfi með honum eftir því 
sem við á. Hópurinn hefur heimild til aðkeyptrar ráðgjafar í samræmi við innkaupareglur 
Reykjavíkurborgar. 
 
Til ráðgjafar og samstarfs: 
Starfshópurinn leiti ráðgjafar innan og utan borgarkerfisins hjá aðilum sem hafa sérþekkingu á 
viðfangsefnin og samráð skal haft við mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu um verkefnið. Haft 
verði samráð við samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og fulltrúum þess boðið að taka 
þátt í störfum hópsins eftir því sem við á. Samráð verði einnig haft eins og við á við önnur 
sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, Betri samgöngur ohf. og ríkið.  
 
Starfstímabil: 
Starfshópurinn skili tillögum vegna einstakra verkefna og spretta skv. verk- og tímaáætlun 
hópsins sem skila skal til ábyrgðarmanns fyrir lok janúar 2021. 
 
 

Reykjavík, [Dags.] 
 
 
 
 
 

Dagur B. Eggertsson 
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