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Tillögur að útfærslu á sameiningu íþrótta- og tómstundasviðs og menningar- og 
ferðamálasviðs 

 

Lagt er til að borgarráð samþykki hjálagðar 10 tillögur starfshóps um útfærslu á sameiningu 
íþrótta- og tómstundasviðs (ÍTR) og menningar- og ferðamálasviðs (MOF), í samræmi við 
samþykkt Reykjavíkurborgar 21. júlí 2022. Meginmarkmiðið með sameiningunni samkvæmt 
samþykkt borgarráðs er að styrkja málaflokka menningar, íþrótta og skipulagðra  tómstunda  
af  fjölbreyttu  tagi  með  því  að  nýta  samlegð  í  innviðum  og  miðlægri  stjórnsýslu  ásamt  
því  að  kortleggja  sameiginleg  sóknarfæri  til  framtíðar.  

 

Greinargerð: 

Vísað er til ítarlegrar greinargerðar starfshóps um sameiningu ÍTR og MOF í meðfylgjandi 
minnisblaði. 

 

 

 

 

 

Dagur B. Eggertsson 

borgarstjóri 
 

Hjálagt: 

Minnisblað starfshóps um sameiningu íþrótta- og tómstundasviðs og menningar- og ferðamálasviðs, 
dags. 12.12. 2022, ásamt fylgigögnum.  
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12. desember 2022 

Minnisblað 
Viðtakandi: Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri 

Sendandi: Starfshópur um sameiningu ÍTR og MOF 

 

 
Efni: Tillögur að útfærslu á sameiningu íþrótta- og tómstundasviðs og 
menningar- og ferðamálasviðs 
 
Lagt er til að borgarráð samþykki eftirfarandi 10 tillögur um útfærslu á sameiningu 
íþrótta- og tómstundasviðs (ÍTR) og menningar- og ferðamálasviðs (MOF), í samræmi 
við samþykkt Reykjavíkurborgar 21. júlí 2022. Meginmarkmiðið með sameiningunni 
samkvæmt samþykkt borgarráðs er að styrkja málaflokka menningar, íþrótta og 
skipulagðra  tómstunda  af  fjölbreyttu  tagi  með  því  að  nýta  samlegð  í  innviðum  
og  miðlægri  stjórnsýslu  ásamt  því  að  kortleggja  sameiginleg  sóknarfæri  til  
framtíðar. Eiríkur Björn Björgvinsson hefur verið ráðinn sviðsstjóri nýs sameiginlegs 
sviðs.  

 Tillögur: 

1. Nafn: Lagt er til að nýtt svið fái heitið Menningar- og íþróttasvið  og taki við 
stórum hluta af þeim verkefnum sem nú er sinnt af ÍTR og MOF og við nýjum 
skilgreindum verkefnum af öðrum sviðum þar sem við á.  Nánari útfærsla á 
verkaskiptingu verkefna verður unnin á innleiðingartíma breytinganna. 

2. Skipurit: Lagt er til að eftirfarandi skipurit fyrir stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 
taki gildi 1. janúar 2023. Umfjöllun um skipurit, markmið þess ásamt virkni er að 
finna í greinargerð.  
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3. Aðsetur: Lagt er til að nýtt sameiginlegt fagsvið hafi aðsetur á nýjum stað í 
Borgartúni þar sem önnur fagsvið borgarinnar eru staðsett.

4. Fjárhagsleg áhrif: Lagt er til að stjórnunarstöðum í miðlægum 
skrifstofuteymum fækki þar sem ein staða sviðsstjóra, ein staða 
skrifstofustjóra, ein staða mannauðsstjóra og ein staða fjármálastjóra verða 
formlega lagðar niður. Jafnframt munu störf taka breytingum vegna 
skipulagsbreytinga. Starfsfólk sem gegnir þeim störfum sem lögð eru niður 
hætta m.a. vegna aldurs eða fara í önnur störf hjá Reykjavíkurborg. Lagt er til 
að á innleiðingartíma verði unnið að nánari fjárhagslegri greiningu á 
tækifærum til hagræðingar sem felast í sameiningu sviðanna. Ekki er áætlað 
að sameiningin hafi í för með sér breytingar á starfsemi og starfsmannahaldi á 
öðrum stöðum en skrifstofum og miðlægum verkefnum.

5. Störf: Vegna skipulagsbreytinganna er lagt  til að ráðið verði í eftirfarandi 
stöður í samræmi við ráðningareglur borgarinnar, ekki er um ný stöðugildi að 
ræða;

a. fagstjóra íþrótta og tómstunda frá og með 1. janúar 2023.
b. fagstjóra menningar frá og með 1. júlí 2023 en þá rennur út tímabundinn 

ráðningasamningur núverandi skrifstofustjóra menningarmála.
6. Innleiðingaráætlun: Lagt er til að meðfylgjandi innleiðingaráætlun og 

skilgreining helstu verkefna verði samþykkt. Á innleiðingartíma verði unnið að 
viðeigandi breytingum vegna sameiningarinnar og skipulag og verkefni 
sviðsins útfært nánar. Þá er lagt til að skipaður  verður starfshópur sem mun 
leggja tillögur fyrir borgarráð eigi síðar en 1. feb n.k. um flutning á skilgreindum 
verkefnum Höfuðborgarstofu til markaðs- og áfangastaðastofu 
höfuðborgarsvæðisins og hvernig haldið verður á markaðsmálum og skipulagi 
viðburða hjá Reykjavíkurborg til framtíðar.

7. Tækifæri: Lagt er til að á innleiðingartíma verði unnið frekar úr ábendingum og 
tillögum um ýmis tækifæri sem felast í sameiningunni sem fram komu í 
samráðsferlinu við undirbúning sameiningarinnar. Starfsfólk benti á ýmis 
tækifæri sem hljótast af sameiningu sviðanna og má þar nefna áframhaldandi 
vinnu við að koma á sameiginlegu afgreiðslukerfi fyrir starfsstaði, samræmd 
viðburðastjórnun, samræming innkaupa, aukin áhersla á öfluga 
markaðssetningu, vinna betur með þjónustuveri og þjónustustefnu borgarinnar, 
samræma mismunandi aðgangskort, aukna samþættingu á málefnum barna og 
ungmenna ásamt því að efla megi lýðheilsumál þvert á málefni sviðsins. Vinnu 
við þá yfirferð verði lokið á síðara hluta árs 2023.

8. Mælanleg markmið: Lagt er til að sameinað svið setji sér á árinu 2023 
mælanleg markmið til a.m.k. tveggja ára sem felast í tækifærum 
sameiningarinnar, horft verði m.a. til eftirfarandi:

a. Bætt nýting á mannvirkjum og aðstöðu þvert á málaflokka.
b. Samþætting innkaupa og aukin sameiginleg innkaup vegna starfsstaða.
c. Starfsánægja og ánægja starfsfólks með starfsumhverfi.
d. Rekstrarleg markmið / skilvirkni.
e. Bætt þjónusta. 
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9. Greiningar: Lagt er til að á innleiðingartíma verði unnið að nánari fjárhagslegri
greiningu og samþættingu fjárhagsáætlana og verði því lokið á síðara hluta árs
2023. Þá er lagt til að farið verði í lyklun verkefna á sviðinu á innleiðingartíma.

10. Samræming: Lagt er til að á innleiðingartíma verði gildandi starfslýsingar
stjórnenda endurskoðaðar í samræmi við breytt skipulag og breytta
verkaskiptingu og starfsheiti samræmd þar sem við á. Þá verða vefsíður,
samþykktir o.fl. samræmt.

Greinargerð: 

Inngangur: 
Á fundi borgarráðs 21. júlí 2022 var samþykkt að sameina íþrótta- og tómstundasvið 
(ÍTR) og menningar- og ferðamálasvið (MOF) í eitt svið undir stjórn sameiginlegs 
sviðsstjóra. Þetta var í samræmi við samstarfssáttmála núverandi meirihluta 
Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar. Þetta  hefur  í  för  með  sér  talsverða 
breytingu  á  skipulagi  stjórnsýslu Reykjavíkurborgar sem krafðist vandaðs 
undirbúnings, utanumhalds, samráðs og aðferðarfræði breytingastjórnunar. 

Þegar horft er til hlutverks sviðanna og samþættingu verkefna þá blasa við fjölmörg 
tækifæri. Hlutverk MOF er m.a. að fylgja eftir stefnu Reykjavíkurborgar  í  menningar- 
og ferðamálum, hafa yfirumsjón með starfsemi Borgarbókasafns Reykjavíkur, 
Borgarsögusafns Reykjavíkur, Listasafns Reykjavíkur og Höfuðborgarstofu og 
sérverkefnanna Reykjavík bókmenntaborg UNESCO, Tónlistarborgin Reykjavík og 
viðburðadeild. Sviðið hefur jafnframt, fyrir hönd Reykjavíkurborgar, umsjón með 
málefnum Leikfélags Reykjavíkur í Borgarleikhúsi, Tónlistar- og   ráðstefnuhússins  
Hörpu,   Listahátíðar   í   Reykjavík   og Sinfóníuhljómsveitar   Íslands. Menningar-  og  
ferðamálasvið  sér  auk  þess  um samstarfssamninga,  styrki  og  samskipti  við  lista- 
og menningarlífið og er borgaryfirvöldum til faglegrar ráðgjafar í þeim málaflokkum sem 
undir  sviðið  heyra.  Samkvæmt fjárhagsáætlun 2023 er áætlaður  rekstrarkostnaður 
sviðsins um 6,2 milljarðar króna. Stöðugildi eru áætluð 171.  

Hlutverk ÍTR snýr  að  stærstum  hluta  að  almennri  þjónustu við borgarbúa í íþrótta- 
og tómstundamálum og stuðningi og gerð samstarfssamninga við félög og samtök sem 
standa fyrir slíkri starfsemi. Undir starfsemi sviðsins heyri m.a. rekstur sundlauga, Hins 
Hússins, Sigluness, Ylstrandar, Fjölskyldu- og húsdýragarðsins, íþróttamannvirkja, 
íþróttavalla og skíðasvæða.  Sviðið hefur umsjón með   styrkveitingum   til   íþrótta-   og 
æskulýðsfélaga, Frístundakortinu,  annast samskipti fyrir hönd borgaryfirvalda við 
íþrótta- og æskulýðsfélög  og  samtök  þeirra  og  er  borgaryfirvöldum  til  faglegrar  
ráðgjafar  í  þeim  málaflokkum   sem   undir   sviðið   heyra. Samkvæmt   fjárhagsáætlun   
2023   er   áætlaður   rekstrarkostnaður sviðsins um 11,6 milljarðar króna. Stöðugildi 
eru áætluð 336. Heildarrekstrarkostnaður fyrir nýtt sameiginlegt menningar- og  
íþróttasvið 2023 er því um 17,8 milljarðar króna. 

Af upptalningu á verkefnum sviðanna má sjá að í því felst samlegð, efling verkefna og 
fjölmörg tækifæri með því að sameina krafta þeirra í einu sviði. Einnig liggja tækifæri í 
flutningi verkefna af öðrum sviðum/skrifstofum/stofnunum borgarinnar til nýs sviðs. 
Segja má að fyrsta skrefið í auknu samstarfi MOF og ÍTR hafi verið stigið í 

https://reykjavik.is/sites/default/files/2022-11/Greinarger%C3%B0%20fagsvi%C3%B0a%20og%20B-hluta%20fyrirt%C3%A6kja%20me%C3%B0%20fj%C3%A1rhags%C3%A1%C3%A6tlun%202023.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/2022-11/Greinarger%C3%B0%20fagsvi%C3%B0a%20og%20B-hluta%20fyrirt%C3%A6kja%20me%C3%B0%20fj%C3%A1rhags%C3%A1%C3%A6tlun%202023.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/2022-11/Greinarger%C3%B0%20fagsvi%C3%B0a%20og%20B-hluta%20fyrirt%C3%A6kja%20me%C3%B0%20fj%C3%A1rhags%C3%A1%C3%A6tlun%202023.pdf
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skipulagsbreytingum 2018  þegar  menningar- og ferðamálaráð og íþrótta- og  
tómstundaráð  voru  sameinuð í menningar-, íþrótta- og tómstundaráð. 

Samþykkt var í borgarráði 21. júlí 2022 að skipa starfshóp til að hafa yfirumsjón með 
að móta tillögur um útfærslu á  sameiningu sviðanna. Starfshópinn skipuðu  Þorsteinn 
Gunnarsson borgarritari sem leiddi vinnu hópsins þangað til nýr sviðsstjóri tók til starfa, 
Lóa Birna Birgisdóttir sviðsstjóri mannauðs- og starfsumhverfissviðs og Eiríkur Björn 
Björgvinsson nýr sviðsstjóri menningar-, íþrótta- og tómstundasviðs. Starfsmenn 
starfshópsins í byrjun voru sviðsstjórar MOF og ÍTR, þau Huld Ingimarsdóttir (starfandi 
sviðsstjóri) hjá MOF og Ómar Einarsson hjá ÍTR. Eftir að Ómar lét af störfum sem 
sviðsstjóri í september tók Steinþór Einarsson við sem starfandi  sviðsstjóri ÍTR og tók 
jafnframt sæti Ómars sem starfsmaður starfshópsins. Einnig vann Anna Karen 
Arnarsdóttir, fulltrúi frá fjármála- og áhættustýringasviði, með starfshópnum. Þá komu 
ýmsir sérfræðingar innan borgarinnar að vinnu starfshópsins. Einnig var starfshópnum 
heimilt að semja við utanaðkomandi ráðgjafa um ráðgjöf vegna verkefnisins og var 
Arnar Pálsson hjá Arcur ráðgjöf ráðinn til verksins að undangenginni verðkönnun. 
Starfshópurinn fundaði að jafnaði vikulega og hélt 18 bókaða fundi auk fjölda 
samráðsfunda með ýmsum hagsmunaaðilum.   

Samkvæmt erindisbréfi starfshópsins var markmiðið með vinnu hans að tryggja 
markvissa og samræmda vinnu innan borgarinnar um sameiningu MOF og ÍTR.  Helstu 
verkefni:   

• Undirbúa sameiningu menningar- og ferðamálasviðs (MOF) og íþrótta- og
tómstundasviðs (ÍTR) í eitt svið undir stjórn eins sviðsstjóra.

• Mótun tillögu um starfsemi nýs sameiginlegs sviðs.
• Tillaga að skipuriti fyrir nýtt svið.
• Skilgreining helstu verkefna.
• Fjárhagsleg greining.
• Greining á mannauði.
• Skipa verkefna- og vinnuhópa um einstök verkefni þar sem við á
• Gerð innleiðingaráætlunar fyrir sameiningu sviðanna.
• Kostnaðarmat tillagna ef við á.

Í upphafi gerði starfshópurinn verkefnaáætlun með tímasettri áætlun um víðtækt 
samráð, upplýsingagjöf, ýmis konar greiningu og öflun gagna í samræmi við 
verkefnalistann að ofan. Meðal annars var stuðst var við 8 þrepa aðferðarfræði John 
P. Kotter um breytingastjórnun.  Notast var við mismunandi leiðir til að ná til starfsfólks
í ferlinu og hlúa að því af fremsta megni því mannlegu þættirnir eru mikilvægastir í ferli
sem þessu. Reynt var að tryggja stuðning yfirmanna, horft til þess að festa breytingar
í sessi til langframa með margvíslegum aðgerðum og markvissri innleiðingu skv.
innleiðingaráætlun. En breytingar af þessu umfangi taka í raun nokkur ár og þess
vegna er mikilvægt að gera þær í skynsamlegum þrepum.

Fyrstu drög að tillögum starfshópsins ásamt greinargerð var skilað 6. desember s.l. til 
ábyrgðarmanns starfshópsins, borgarstjóra, til yfirferðar. Lokatillögum starfshópsins 
var skilað inn til borgarráðs 12. desember 2022. 
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Samráð og upplýsingagjöf: 
Þungamiðjan í vinnu starfshópsins var víðtækt samráðsferli ásamt markvissri 
upplýsingagjöf og þá var stuðst við þau markmið sem borgarráð hafði gefið út um 
sameiningu sviðanna. Ráðgjafi tók viðtöl við u.þ.b. 25 starfsmenn á skrifstofum ÍTR og 
MOF, starfandi sviðsstjóra, fráfarandi sviðsstjóra, millistjórnendur og framlínustarfsfólk 
í þjónustuverum. Starfshópurinn, í heild eða að hluta, hélt sameiginlega samráðsfundi 
með starfsfólki á skrifstofum ÍTR og MOF, helstu hagsmunaaðilum, með 
millistjórnendum sviðanna, reynslumiklum stjórnendum borgarinnar sem hafa komið 
að breytingastjórnun, með yfirstjórn borgarinnar, með þjónustuveri ÞON, kom inn á 
fundi MÍT og átti fundi með helstu hagsmunaaðilum. Í viðtölum og samráðsferlinu komu 
fram ýmsar ábendingar frá starfsfólki o.fl. um ferlið, sameininguna sjálfa og 
innleiðinguna og horfði starfshópurinn m.a. til þeirra við undirbúning sinna tillagna. Á 
samráðsfundum var m.a. lögð áhersla á að fá umræðu um fyrirliggjandi hugmyndir að 
skipuriti sviðanna hverju sinni og kynnt til umræðu sjónarmið starfsfólks og ýmsar 
hugmyndir um tækifæri sem felast í sameiningunni. Framkvæmd var starfagreining og 
voru öll störf á skrifstofum beggja sviða kortlögð. Farið var yfir mönnun með tilliti til 
fyrirliggjandi verkefna og breytinga á störfum með tilkomu nýs skipurits. Óskað var eftir 
tillögum frá starfsfólki að nafni á nýju sameiginlegu sviði. 

Starfshópurinn lagði áherslu á markvissa upplýsingagjöf og fékk m.a. ráðgjöf frá 
samskiptastjóra borgarinnar. Reglulega voru send út upplýsingabréf til starfsfólks frá 
starfshópnum til þess að fara yfir stöðuna hverju sinni en alls voru send tíu 
upplýsingabréf (sjá fylgigögn). Einnig var fundað með stjórnendum og 
hagsmunaaðilum eftir atvikum til þess að eiga nánara samráð og veita upplýsingar. 

Nánar um einstakar tillögur: 
1. Nafn

Efnt var til nafnasamkeppni á meðal starfsfólks sviðanna þar sem hvatt var til þess að 
senda inn tillögur sem endurspegla starfsemi nýs sameiginlegs sviðs. Ýmsar tillögur 
bárust (sjá fylgiskjal). Starfshópurinn leggur til að nýtt sameiginlegt svið fái heitið 
menningar- og íþróttasvið. Er það í samræmi við nöfn annarra fagsviða borgarinnar 
sem öll nota lýsandi heiti fyrir starfsemi sína og verkefni.  

2. Skipurit

Mikilvægt er að vanda til verka við útfærslu skipurits til að skilgreina hlutverk, umboð, 
ábyrgð. Rýnd voru ýmis skipurit, m.a. nokkurra borga á Norðurlöndunum en þar er 
frekar algengt fyrirkomulag að málaflokkar menningar og íþrótta séu á sameiginlegu 
sviði. Ákvarðanataka og framkvæmd skal taka mið af hlutverki, ábyrgð og framkvæmd. 
Talsverð áskorun var að móta tillögu að nýju skipuriti fyrir sameiginlegt svið þar sem 
skipurit ÍTR og MOF eru með nokkuð ólíkum hætti í dag:  
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Að loknu víðtæku samráði er lögð fram meðfylgjandi tillaga að nýju skipuriti fyrir 
sameiginlegt svið sem samanstendur af sex skrifstofum sem tilheyra miðlægri 
stjórnsýslu og sex afmörkuðum þjónustuþáttum: 

 

Helstu markmið með nýju skipuriti eru eftirfarandi: 

1. Að skipuritið styðji við aukna áherslu á nýsköpun og umbætur á þjónustu þvert 
á málefni og viðfangsefni. 

2. Að skipuritið nái fram mikilvægi þjónustuþátta en á sama tíma náist fram virk 
þverfagleg teymisvinna eftir þörfum og viðfangsefnum hverju sinni. 

3. Að skipurit styðji við sértæk áherslumál með víðtækri aðkomu stofnana. 
4. Að skipurit styrki málaflokka menningar, íþrótta og tómstunda. 
5. Að skipurit sé gegnsætt og stuðli að stuttum boðleiðum ásamt því að auðvelda 

samskipti og samræmingu vinnubragða. 

Um ábyrgðarmörk og stjórnun: Sviðsstjóri ber ábyrgð á rekstri, stefnumótun og 
áherslum sem í gildi eru hverju sinni. Sviðsstjóri í góðu samstarfi við stjórnendur, 
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forstöðufólk stofnana og starfsfólk mótar þá hugmyndafræði sem starfsemi sviðsins 
mun byggja á. Skipurit byggir á góðu samstarfi og verkaskiptingu á milli miðlægrar 
stjórnsýslu og þeirra fjölmörgu stofnana sem sinna þjónustu til borgarbúa. 

Miðlæg stjórnsýsla: Stjórnendur miðlægrar stjórnsýslu sviðsins eru faglegir leiðtogar 
á sínu sérsviði og móta faglega útfærslu á ákvörðunum, vinna starfs- og 
fjárhagsáætlanir og bera ábyrgð á að eftir þeim sé farið. Eftirtaldar einingar heyra undir 
miðlæga stjórnsýslu sviðsins og taka að sér stjórnun sértækra verkefna, hver út frá 
sínu ábyrgðarsviði: 

• Menningarborgin
• Íþrótta- og tómstundaborgin
• Þróun og nýsköpun
• Mannauður og starfsumhverfi
• Fjármál og áætlanir
• Viðburðir og markaðsmál

Í ofangreindum einingum verði stjórnendur sem bera ábyrgð á framgangi málefna og 
sinni virkum samskiptum við forstöðumenn stofnana og eru daglegir tengiliðir gagnvart 
þeim um fagleg málefni, eftirfylgni verkefna og áherslur sem eru í forgangi hverju sinni. 
Stjórnendur ofangreindra eininga starfa undir forystu sviðsstjóra og reglubundnir og vel 
skipulagðir fundir stjórnenda verði að öllu jöfnu vikulega. 

Helstu verkefni á sameiginlegu sviði: Í nýju skipuriti er skipan verkefna í miðlægri 
stjórnsýslu með eftirfarandi hætti.  

Sviðsstjóri: Æðsti stjórnandi sviðsins og gegnir samræmingarhlutverki þvert á 
starfsemi miðlægrar stjórnsýslu og stofnana sviðsins. Sviðsstjóri situr í yfirstjórn 
og neyðarstjórn Reykjavíkurborgar og ber ábyrgð á samræmingu við önnur svið, 
þá sinnir sviðsstjóri samskiptum við fagráð og fjölmarga hagsmunaaðila í 
samráði við forstöðumenn hverju sinni.   

Þróun og nýsköpun: Skrifstofan taki til sín verkefni sem snúa að samræmingu 
stefnumála, þjónustuþróun, stafrænni þróun, rekstri upplýsingakerfa ásamt 
gæða- og öryggismálum. Tækifæri eru til þess að tengja stefnumarkandi málefni 
sviðsins betur saman og ná fram heildstæðri stefnu er tekur til menningarmála, 
íþrótta og tómstunda. Þar má horfa til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, 
lýðheilsumála o.fl. Þá sinni skrifstofan skrifstofuhaldi, upplýsingagjöf og taki sín 
málefni er snúa að persónuvernd. 

Fjármál og áætlanir: Skrifstofan sinni hefðbundinni fjármálastarfsemi líkt og 
hefur verið á báðum sviðum. Efla má umsýslu með samningamálum og eftirliti. 
Þá eru tækifæri til þess að samræma innkaup þvert á stofnanir. Önnur 
reglubundin verkefni eru gerð fjárhagsáætlana, reikningsskil og starfsáætlun.  

Mannauður og starfsumhverfi: Skrifstofan sinni almennri mannauðsráðgjöf og 
stuðningi þvert á sviðið og stofnanir. Önnur verkefni snúa að ráðningum, 
starfsþróun,starfsumhverfi, vinnuvernd mannréttinda- og jafnréttismálum ásamt 
kjaramálum. 
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Menningarborgin: Skrifstofan heldur utan um sértæk verkefni eins og 
bókmenntaborgina, tónlistarborgina o.fl. Skrifstofan gegni jafnframt 
samræmingarhlutverki gagnvart stofnunum og fylgi eftir menningarstefnu 
Reykjavíkurborgar. Þá sinni skrifstofan einnig styrkjamálum, 
rekstrarsamningum og er í virku samtali við menningarfélög og aðra 
hagsmunaaðila um þróun menningarmála hjá borginni.  

Íþrótta- og tómstundaborgin: Skrifstofan heldur utan um sértæk verkefni á 
sviði íþrótta og tómsunda. Skrifstofan gegni jafnframt samræmingarhlutverki 
gagnvart stofnunum og fylgi eftir stefnu í íþróttamálum Reykjavíkur. Skrifstofan 
heldur utan um samskipti við íþrótta- og tómstundafélög, styrkjamál og 
rekstrarsamninga og tækni- og viðhaldsmálum þvert á mannvirki.  

Viðburðir og markaðsmál: Vegna áforma Samtaka sveitafélaga á 
höfuðborgarsvæðinu um að setja á laggirnar sameiginlega Áfangastaðastofu í 
samstarfi við atvinnulífið þá liggur fyrir sú afstaða Reykjavíkurborgar að framlag 
hennar inn í Áfangastaðastofuna verði sá hluti Höfuðborgarstofu sem sinnir fyrst 
og fremst ferðaþjónustuhlutanum og alþjóðlegri markaðssetningu. Fyrir liggur 
greinargóð skýrsla starfshóps Reykjavíkurborgar  um flutning á verkefnum 
Höfuðborgarstofu til áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins (sjá 
fylgigögn). Þangað til málefni Höfuðborgarstofu og Áfangastaðastofu skýrast er 
gert ráð fyrir því að verkefni Höfuðborgarstofu verði til að byrja með inni á nýju 
sameiginlegu sviði MOF og ÍTR. Skipaður verður starfshópur sem mun leggja 
tillögur fyrir borgarráð eigi síðar en 1. feb n.k. um flutning á skilgreindum 
verkefnum Höfuðborgarstofu til markaðs- og áfangastaðastofu 
höfuðborgarsvæðisins og hvernig haldið verður á markaðsmálum og skipulagi 
viðburða hjá Reykjavíkurborg til framtíðar. 

Þjónustuþættir: Fjölmargar stofnanir starfa undir formerkjum sameinaðs sviðs. 
Stjórnendur þeirra heyra undir sviðsstjóra og hafa beina aðkomu að 
stefnumarkandi ákvörðunum í gegnum sameiginlegan vettvang. Stjórnun og 
samhæfing fari fram með fulltrúum eftirfarandi þjónustuþátta: 

• Borgarbókasafn Reykjavíkur
• Listasafn Reykjavíkur
• Borgarsögusafn Reykjavíkur
• Íþróttamiðstöðvar Reykjavíkur
• Sundstaðir Reykjavíkur
• Tómstundamiðstöðvar Reykjavíkur

Lagt er til að fulltrúar úr ofangreindum þjónustuþáttum myndi stærri stjórnendahóp 
sviðsins enda beri hann ábyrgð á framgangi verkefna á ólíkum starfsstöðvum víðs 
vegar um borgina. Stærri stjórnendahópur hittist að öllu jöfnu á tveggja vikna fresti með 
sviðsstjóra. 

Nokkur fjöldi stofnana er undir sviðinu og slíkt gefur tilefni til þess að sviðsstjóri veiti að 
öllu leyti eða að hluta til stjórnendum í miðlægri stjórnsýslu umboð til þess að sinna 
dagsdaglegum samskiptum og eftir atvikum öðrum málefnum. 
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Stjórnendur stofnana fara áfram með fullt stjórnunarlegt umboð gagnvart sínum 
starfseiningum og bera ábyrgð á eiginlegri framkvæmd þjónustunnar. Lögð er rík 
áhersla á sjálfstæði og frumkvæði stofnana. Stjórnendur stofnana beri ábyrgð á 
stefnumótun sinna eininga í góðu samstarfi við miðlægra stjórnsýslu sem gegni 
samræmingarhlutverki um sameiginleg stefnumarkandi mál þvert á allar stofnanir. 

Lögð er áhersla á að hafa starfsemi stofnana eins öfluga og mögulegt er og tryggja 
afar góðar boðleiðir til sviðsins og að til staðar verði skýr farvegur fyrir upplýsingagjöf 
um mál og málefni til sviðsstjóra.  

Áhersla verður á aukna teymisvinnu, þvert á málefni og starfsemi. Í því felast tækifæri 
fyrir stofnanir að koma með beinum hætti að undirbúningi og framkvæmd verkefna. 

Stofnanir bera áfram ábyrgð á eigin stefnumótun en tengja hana sameiginlegri stefnu 
sviðsins eftir atvikum. 

Borgarbókasafn Reykjavíkur: Starfsemi sem heyrir undir Borgarbókasafn 
Reykjavíkur: 

• Grófin
• Sólheimar
• Kringla
• Árbær
• Spöngin
• Gerðuberg
• Úlfarsárdalur

Listasafn Reykjavíkur: Starfsemi sem heyrir undir Listasafn Reykjavíkur. 

• Hafnarhúsið
• Kjarvalsstaðir
• Ásmundarsafn

Borgarsögusafn Reykjavíkur: Starfsemi sem heyrir undir Borgarsögusafn. 

• Árbæjarsafn
• Sjóminjasafn Reykjavíkur
• Ljósmyndasafn Reykjavíkur
• Landnámssýning - Aðalstræti 10
• Viðey

Sundstaðir Reykjavíkur: Um er að ræða sundstaði Reykjavíkurborgar og eru þeir 
eftirfarandi. 

• Vesturbæjarlaug
• Sundhöll Reykjavíkur
• Laugardalslaug
• Breiðholtslaug
• Árbæjarlaug
• Grafavogslaug
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• Dalslaug
• Ylstrendur

Íþróttamiðstöðvar Reykjavíkur: Undir íþróttamiðstöðvar flokkast eftirfarandi 
starfsemi. 

• Íþrótta- og sýningarhöllin Laugardal
• Íþróttamiðstöðin Dalhúsum
• Íþróttamiðstöðin Austurbergi
• Íþróttamiðstöðin Seljaskóla
• Íþróttamiðstöðin Úlfarsárdal
• Íþróttamiðstöðin Skógarseli
• Íþróttahús Háteigsvegi
• Laugaból
• Gervigrasvellir
• Keppnis- og æfingavellir

Tómstundamiðstöðvar Reykjavíkur: Undir tómstundamiðstöðvar flokkast 
eftirfarandi starfsemi. 

• Hitt Húsið
• Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn
• Siglingaklúbburinn Siglunes
• Gufunesbær (flutningur verkefnisins er í skoðun en það er hýst hjá SFS)
• Skíðasvæði
• Útivist
• Jaðarsport

Tímabundin áherslumál: Ábendingar úr samráðsferli lúta margar að auknu 
teymisstarfi þvert á ólík málefni og viðfangsefni. Tækifæri eru til þess að auka við 
þverfaglegt starf með aðkomu stofnana um stór áherslumál hverju sinni. Öflugt 
teymisstarf verði um eftirfarandi þætti: 

1. Heimsmarkmiðin
2. Barnvænt samfélag
3. Heilsueflandi samfélag
4. Stafræn þróun

Þetta yrðu tímabundin teymi sem yrðu ákveðin út frá þörf og áherslu hverju sinni. Með 
teymisvinnu má nýta sérfræðiþekkingu og reynslu starfsfólks víðs vegar úr borginni og 
fá inn starfsfólk sem þekkir best til hverju sinni. 

Samráð vegna skipurits: Starfshópurinn velti upp nokkrum sviðsmyndum um skipurit 
og leitaði eftir sjónarmiðum starfsfólks og á meðal stjórnenda stofnana. Ætíð var lögð 
mikil áhersla á að skapa farveg fyrir þverfaglegt starf og grundvöll fyrir aukna 
teymisvinnu þvert á málefni sviðsins. Fyrstu tillögur að skipuriti voru kynntar á 
viðtækum samráðsfundum og þar var kynnt sú leið að sviðið yrði byggt upp í kringum 
tvær fagskrifstofur (menningarmál / íþrótta- og tómstundamál) sem hefðu beina 
aðkomu að málefnum stofnana.  
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Tillögur sem kynntar voru í upphafi höfðu þá helstu kosti að náð yrði fram skýrri 
verkaskiptingu og afmörkun verkefna. Þarna var líka farin sú leið að vera í nokkru 
samræmi við skipulag annarra sviða. Í samráðsferli komu þau sjónarmið þó fram að 
með þeirri nálgun væru boðleiðir til stofnana að lengjast og að ekki væri gengið 
nægjanlega langt í að samþætta verkefni og þar með myndi verða erfiðara að ná fram 
þeim tækifærum sem æskilegt væri að stefna að. 

Þá er skipulag stofnana á milli menningarmála og íþrótta/tómstundmála ólíkt. Það 
birtist helst í því að stjórnendur Borgarbókasafns, Listasafns Reykjavíkur og 
Borgarsögusafns sinna samræmingarhlutverki þvert á önnur söfn. Sambærileg 
hlutverk hafa ekki verið til staðar innan ÍTR. Þetta gerir það að verkum að starfstitlar 
stjórnenda eru ólíkir á milli sviðanna sem nú eru að sameinast og æskilegt væri að 
samræma titla stjórnenda þegar horft er fram á veginn en það er ávarpað í 
innleiðingaráætlun um sameiningu sviðsins. 

Niðurstöður: Starfshópurinn vann áfram með skipuritið í kjölfar samráðsins og mikill 
vilji var til þess að ná fram aukinni samþættingu og koma til móts við sjónarmið sem 
fram komu. Ákveðið var að vinna í auknum mæli með teymishugsunina. Dregnir voru 
fram sex þjónustuþættir sem að stofni til mynda kjarna hins nýja sviðs og eru þeir 
táknaðir sem kjarnastarfsemi í nýju skipuriti. Þarna er stefnt að því að búa til vettvang 
stjórnenda þvert á ólík viðfangsefni sviðsins, undir forystu sviðsstjóra, þannig sé 
mögulegt að ná fram öflugu samtali þvert á stofnanir um samræmingu, þróun þjónustu 
og leita tækifæra til hagsbóta fyrir borgarbúa. 

Á þessum vettvangi yrði einnig tækifæri til þess að setja af stað áhugaverð verkefni í 
afmarkaðri teymum eins og áður hefur komið fram. Þannig er stefnt að því að hagnýta 
bæði kosti reglubundinna stjórnendafunda en að auki setja af stað tímabundin teymi 
þvert á stofnanir með sterkri aðkomu stofnana og í samstarfi við miðlæga stjórnsýslu. 

3. Aðsetur

Fjögur af fimm fagsviðum borgarinnar eru með aðsetur í Borgartúni ásamt tveimur af 
þremur kjarnasviðum. Eina fagsviðið með aðsetur í Ráðhúsinu er menningar- og 
ferðamálasvið. Með nýju sameiginlegu menningar- og íþróttasviði gefst því tækifæri að 
hafa öll fagsviðin í sama húsnæði í Borgartúni.  

4. Fjárhagsleg áhrif

Ekki er gert ráð fyrir því að tillögur þessar feli í sér kostnaðaraukningu fyrir 
Reykjavíkurborg heldur þvert á móti hagræðingu til lengri tíma. Breytingarnar rúmast 
innan núverandi fjárheimilda sviðanna fyrir 2023 og til lengri tíma litið muni sú 
samþætting og einföldun sem hér er boðuð með sameiningu sviðanna leiða af sér 
hagkvæmari og betri stjórnsýslu og markvissari þjónustu.  

Ekki er áætlað að í byrjun hafi sameiningin í för með sér breytingar á starfsemi og 
starfsmannahaldi á öðrum stöðum en skrifstofum og miðlægum verkefnum, en 
fjárheimild vegna þeirra á árinu 2023 er samtals um 314.053 þ.kr. hjá MOF (án 
Höfuðborgarstofu) og þar af er launakostnaður 205.890 þ.kr. Hjá ÍTR hljóðar áætlun 
2023 á skrifstofu 234.112 þ.kr. og þar er launakostnaður 183.833 þ.kr. Tillögur að nýju 
skipulagi menningar- og íþróttasviðs gera ráð fyrir að stöðugildi verði samtals 24,25, 
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sem er sami fjöldi stöðugilda og var á miðlægum skrifstofum ÍTR og MOF (sjá 
fylgiskjal).   

Í tillögu starfshópsins felst m.a. fækkun stjórnenda, þ.e. að ein staða sviðsstjóra, ein 
staða skrifstofustjóra, ein staða mannauðsstjóra og ein staða fjármálastjóra verða 
formlega lagðar niður og tvær skrifstofur sameinaðar í eina. Jafnframt munu einhver 
störf taka breytingum vegna skipulagsbreytinga. Starfsfólk sem gegnir þeim stöðum 
sem lögð eru niður hættir m.a. vegna aldurs eða fara í önnur störf hjá Reykjavíkurborg 
en fjárhagsleg áhrif af þeirri breytingu ná nokkuð inn á næsta langt ár.  

Fjárhagsleg greining bendir til að fjárheimild sameinaðs sviðs þurfi að vera 
samsvarandi við núverandi fjárheimildir MOF og ÍTR til að byrja með. Mikilvægt er þó 
að endurskoða og meta framgang og kostnaðarmat þegar reynsla er komin á 
starfsemina. Þá verður auðveldara að greina umfang verkefna og möguleg 
samlegðaráhrif.  

Lagt er til að á innleiðingartíma verði unnið að nánari greiningu á tækifærum til 
hagræðingar sem felast í sameiningu sviðanna í samræmi við fjárhagsgreiningu sem 
gerir ráð fyrir því að sameiginleg fjárhagsáætlun fyrir sameinað svið fyrir fjárhagsárið 
2024 verði unnin á næsta ári. 

5. Störf

Ekki er útilokuð endurskoðun á verkaskiptingu og skipulagi einstakra eininga verði 
framangreindar tillögur samþykktar, enda muni það fela í sér breytingu á einstaka 
stöðum stjórnenda eða starfsmanna. Engu að síður er miðað við að slíkt verði í 
lágmarki, með hagsmuni starfsfólks og stjórnenda að leiðarljósi og þar með 
starfseminnar í heild sinni.  

Lagt er til að ráðið verði í stöður fagstjóra íþrótta og tómstunda frá 1. janúar 2023 og 
fagstjóra menningar frá og með 1. júlí 2023 en þá rennur út tímabundinn 
ráðningasamningur núverandi skrifstofustjóra menningarmála. Ekki er um ný stöðugildi 
að ræða. Jafnframt munu störf taka breytingum vegna skipulagsbreytinga.   

6. Innleiðingaráætlun:

Innleiðingaráætlun liggur fyrir í grófum dráttum þar sem áhersla er lögð á: 

1. Skipulag innleiðingar, kynningu og eftirfylgni
2. Stuðning við starfsfólk
3. Skipulag húsnæðismála
4. Samskipti við borgarfulltrúa og aðra hagsmunaaðila
5. Þjónustu við borgarbúa og gesti
6. Fjármál

Reiknað er með að innleiðing sameiningar MOF og ÍTR í eitt svið munið taka 3 – 5 ár 
og er það í samræmi við hugmyndir fræðimanna um tímalengd innleiðingar frá 
ákvörðun breytingar og þar til ný menning hefur fest sig í sessi að einhverju leyti á nýju 
sviði. Þegar innleiðingin hefst er mikilvægt að fylgja henni mjög skipulega og vel eftir 
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til að tryggja að nauðsynlegar úrbætur nái fram að ganga. Lagt er til að stofnaður verði 
sérstakur innleiðingarhópur undir forystu sviðsstjóra sem beri ábyrgð á farsælli 
innleiðingu hennar og eftirfylgni. 

Sameining MOF og ÍTR 

Innleiðingaráætlun nýs sviðs 
Skipulag 

Áhersla Aðgerð Ábyrgð Tímaplan 
1 Starfshópur Borgarráð júlí - des. ´22 

Undirbúningur sameiningar 
1 Sviðsstjóri Borgarráð okt. ´22 - jan. ´23 

Ráðning og formlegt hlutverk 
1 Skipurit Starfshópur sept. - des. ´22 

Ákvörðun um skipurit Borgarráð des. ´22 
1 Samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar Borgarráð des. ´22 
1 Starfshópur Borgarráð des. ´22 – 1. feb. ´23 

Tillögur um um flutning á skilgreindum 
verkefnum Höfuðborgarstofu til 
markaðs- og áfangastaðastofu 
höfuðborgarsvæðisins og hvernig 
haldið verður á markaðsmálum og 
skipulagi viðburða hjá Reykjavíkurborg 
til framtíðar 

2 Teymi Sviðsstjóri des. ´22 - feb. ´23 
Heimsmarkmið (sjálfbærni) Teymisstjóri ´23  - ´25 
Barnvænt samfélag Teymisstjóri ´23  - ´25 
Heilsueflandi samfélag  (lýðheilsa) Teymisstjóri ´23  - ´25 
Stafræn þróun Teymisstjóri ´23  - ´25 

2 Árangursmælikvarðar Sviðsstjóri ´23  - ´27 
3 Endurmat Sviðsstjóri - 

stjórnendur 
maí ´23 og nóv. 
´23 - ´24 - ´25 - ´26 
- ´27

Starfsfólk 

Áhersla Aðgerð Ábyrgð Tímaplan 
1 Mönnun Sviðsstjóri nóv. ´22 - okt ´23 

Eftirfylgd með skipulagsbreytingum Sviðsstjóri ´23 - ´27 
Bréf vegna skipulagsbreytinga til 
starfsfólks 

Starfandi 
sviðsstjórar 

des. ´22 

Ráðning fagstjóra íþrótta- og 
tómstunda 

Sviðsstjóri júlí ´23 

Ráðning fagstjóra menningar Sviðsstjóri júlí ´23 
1 Upplýsingar Starfshópur sept. - des. ´22 

Regluleg fréttabréf til starfsfólks 
1 Upplýsingar Sviðsstjóri jan. ´23 - ´27 
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Mánaðarlegar upplýsingar (bréf/fundir) 
til starfsmanna 

2 Samtöl við starfsfólk Sviðsstjóri og 
mannauðsstjóri 

des. ´22 - feb. ´23 

Samtöl við stjórnendur des. ´22 
Samtöl við almennt starfsfólks jan. ´23 - feb. ´23 
Starfsþróunarsamtöl Sviðsstjóri og 

stjórnendur 
´23 - ´27 

2 Skipulag funda á sviðinu Sviðsstjóri jan. ´23  - ´27 
Skrifstofufundir - vikulega 
Fagfundir - 8 faghópar 1/2 
mánaðarlega 

3 Fræðsla Mannauðsstjóri jan. ´23 - ´27 
Húsnæði 
Áhersla Aðgerð Ábyrgð Tímaplan 

1 Staðsetning Starfshópur okt. ´22 
Borgartún 12 - 14 

1 Skipulag aðstöðu Sviðsstjóri/starf
s-menn

nóv. ´22 - jan. ´23 

Unnið með eignaskrifstofu 
2 Flutningar Sviðsstjóri/starf

s-menn
des. ´22 - feb. ´23 

Sameining á einn stað í Borgartúni 
Samskipti 
Áhersla Aðgerð Ábyrgð Tímaplan 

1 Hagsmunasamtök Formaður MÍT, 
sviðsstjóri og 
stjórnendur 

Kynningarfundir með fulltrúum 
hagsmunafélaga sem snerta málefni 
sviðsins 

okt. ´22 - feb.´23 

Reglulegir fundir með fulltrúum 
hagsmunasamtaka 

´23 - ´27 

1 Starfsfólk Sviðsstjóri og 
stjórnendur á 
sviðinu 

Kynningarfundir með starfsfólki 
sviðsins, stofnana og annarra sviða 
RVK 

des. ´22 - jan. ´23 

Reglulegir fundir með starfsfólki 
sviðsins og stofnana sem undir það 
heyra. 

´23  - ´27 

1 Borgarstjórn 
Kynning fyrir Borgarstjórn Starfshópur des. ´22 
Reglulegar upplýsingar til borgarfulltrúa Sviðsstjóri ´23  - ´27 

1 Borgarráð 
Kynning fyrir Borgarráði Starfshópur des. ´22 
Reglulegar upplýsingar til borgarfulltrúa Sviðsstjóri ´23  - ´27 

1 Stjórn MÍT 
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Kynning fyrir stjórn MÍT Starfshópur des. ´22 
Reglulegar upplýsingar til fulltrúa í MÍT Sviðsstjóri ´23 - ´27 

1 Íbúar og gestir 
Upplýsingar til íbúa og gesta Samskiptastjóri 

- stjórnendur
´23 - ´27 

1 Innleiðingarhópur Sviðsstjóri 
Sviðsstjóri stofnar innleiðingarhóp 
fulltrúa frá sviðinu og stofnunum 

jan. ´22 - des. ´23 

Þjónusta 

Áhersla Aðgerð Ábyrgð Tímaplan 
1 Íbúar Stjórnendur jan. ´23 - ´27 
1 Hagsmunasamtök Stjórnendur jan. ´23 - ´27 
1 Borgarstjórn Sviðsstjóri jan. ´23 - ´27 
1 Borgarráð Sviðsstjóri jan. ´23 - ´27 
1 Stjórn MÍT Sviðsstjóri jan. ´23 - ´27 
1 Nýtt nafn á sviðið Starfshópur des. ´22 
2 Ný verkefni Sviðsstjóri og 

stjórnendur 
des ´22 - ´27 

2 Nánari útfærsla á verkefnum Sviðsstjóri og 
stjórnendur 

´23  - ´27 

3 Ábendingar Sviðsstjóri og 
stjórnendur 

´23  - ´27 

3 Vefsíða Stjórnendur jan. ´23 - ´27 
3 Merkingar Stjórnendur jan. ´23 - ´24 

Fjármál 
Áhersla Aðgerð Ábyrgð Tímaplan 

1 Fjármál Fjármálateymi/f
jár-málastjóri 

des. ´22 - ´27 

Fjárhagsleg greining og samþætting 
áætlana 

nóv. ´22 - okt. ´23 

Sameiginleg fjárhagsáætlun fyrir nýtt 
svið 

des. ´24 

2 Eftirfylgd fjárhagsáætlunar Sviðsstjóri ´23  - ´27 

7. Tækifæri

Samráðsferlið hefur leitt í ljós að bæði sviðin hafa upplifað óvissu í aðdraganda 
sameiningarinnar enda eru það eðlilegar tilfinningar í breytingarstjórnunarferli eins og 
þessu. Almennt má segja að starfsfólk var mjög áhugasamt um að taka þátt í 
sameiningunni en þó er bent á að tíma tekur að meta stærstu samlegðartækifærin í 
verkefnum sviðanna því mikilvægt er að brjóta ferlið niður í áfanga. Á fyrstu mánuðum 
innleiðingar er eðlilegt að vinna áfram að því að samþætta verkefni þar sem það á við. 

Starfsfólk kom á framfæri sjónarmiðum sínum út frá þremur grunn spurningum, þ.e. 
hvaða áskoranir er til staðar gagnvart farsælli sameiningu sviðanna, hvaða tækifæri 
eru til staðar þegar sameinað svið hefur starfsemi sína og hvaða verkefni gætu verið 
til þess fallin að efla sviðið enn frekar? 
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Helstu áskoranir sem starfsfólk nefndi var óljós ávinningur af sameiningunni og hverju 
raunverulega eigi að ná fram. Bent var á mikilvægi þess að tryggja að jafnvægi sé á 
milli beggja málefna sem munu að stofni til móta grunn hins nýja sviðs. Þá var nefnd 
ólík menning og vinnulag sem þarf að samræma, áskorun sem felst í að viðhalda góðri 
starfsánægju og huga vel að því að að málaflokkarnir verði ekki andstæðir pólar. 

Helstu tækifærin sem samráðsferlið leiddi í ljós var m.a.: 

• Sameiginlegt afgreiðslukerfi.
• Efla má viðburðastjórnun með öflugu teymi.
• Frístundamál - tækifæri gætu verið að vinna betur að málefnum barna í borginni.
• Ný menning - þar sem heimarnir mætast. Tækifæri til að vinna meira í teymum

og minna út frá einstaklingsverkefnum.
• Stórt tækifæri til að efla aðgengi ungmenna að aðstöðu.
• Stefnumörkun félagsmiðstöðva og samfélags- og menningarhúsa.
• Nýting á borgarlandinu almennt gæti eflst hvort sem það tengist íþróttum,

tómstundum, menningu og listum.
• Fleiri starfsstaðir skapa tækifæri til að samræma innkaup og ná fram

hagræðingu, t.d. með útboðum á vörum sem seldar eru á starfsstöðum
borgarinnar.

• Sameiginlegt markaðsteymi með sömu nálgun þvert á sundlaugar, söfn og aðra
starfsemi gæti skapað aukinn sýnileika og á sama tíma eflt tekjugrunn.

• Bæði sviðin gera margs konar samninga, tækifæri til að endurskoða nálgun,
samræma og samstilla strengi.

• Ólík reynsla er sitthvorum megin, hvað hefur gengið og hvað ekki - við getum
lært heilmikið hvert af öðru.

• Sterkari rödd og aukið vægi innan borgarkerfisins.
• Nýta tengslanet stofnana. Auðveldara að tala við hverfin frá fleiri starfstöðum.
• Stærra svið betur í stakk búið að vinna eftir fastmótuðum ferlum og tryggja

faglega stjórnsýslu.
• Gæti verið tækifæri til þess að nýta fjármagn enn betur betur.
• Að horfa á eitt svið undir stærri formerkjum og móta stefnu um heildstæða

nálgun á frítímaupplifun fólks.
• Að brjóta upp hefðir og vinnulag - mörg verkefni rótgróin og fastmótuð.

Ný verkefni sem bent var á í samráðsferlinu: 

• Kanna hvort færa megi frístundamiðstöðvar aftur inn á sviðið til að skapa
heildstæða nálgun gagnvart tómstundastarfi innan borgarinnar (ekki frístund
innan skóla).

• Verkefni sem snúa að grænum svæðum, nýtingu á almannarýmum fyrir
menningu og listir.

• Viðburðir - viðburðateymi ÍBR hefur sinnt fjölmörgum verkefnum á þessu sviði í
samvinnu við ÍTR og aukin samvinna eða tilflutningur verkefna gæti eflt
viðburðahald.

• Verkefnið í Gufunesi gæti farið til hins nýja sviðs - hafa séð um skíðabrekkur í
hverfum o.fl.
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• Skoða mætti hvort tónlistarskólar fari til hins nýja sviðs - gæti verið áhugavert 
að samtvinna skólanna við stærri stefnu í menningar- og tónlistarmálum. 

• Lýðheilsumál eiga samlegð með sviðinu – annað hvort aukið samstarf eða 
kanna hvort verkefnin eigi að færast yfir. 

• Möguleg samlegðaráhrif bókasafna og skólabókasafna. 

Lagt er til að á innleiðingartíma verði unnið frekar úr ábendingum og tillögum um ýmis 
tækifæri sem felast í sameiningunni sem fram komu í samráðsferlinu. Vinnu við þá 
yfirferð verði lokið á síðara hluta árs 2023. 

8. Mælanleg markmið 

Í breytingastjórnun af þessu tagi er mikilvægt að styðjast við mælingar á árangri af 
sameiningunni. Breytingar lúta öðru fremur að því að skila árangri og hann þarf að 
skilgreina fyrirfram. Lagt er til að sameinað svið setji sér á árinu 2023 mælanleg 
markmið til a.m.k. tveggja ára sem sem felast í tækifærum sameiningarinnar, horft verði 
m.a. til eftirfarandi: 

a. Bætt nýting á mannvirkjum og aðstöðu þvert á málaflokka. 
b. Samþætting innkaupa og aukin sameiginleg innkaup vegna starfsstaða. 
c. Starfsánægja og ánægja starfsfólk með starfsumhverfi. 
d. Rekstrarleg markmið / skilvirkni. 
e. Bætt þjónusta. 

 
Sameiningaferlið verði metið að tveimur árum liðnum svo gera megi nauðsynlegar 
breytingar þar sem það á við. Um það bil 3-5 árum eftir sameininguna verði síðan 
kannað hvort markmið sameiningarinnar hafi náðst. 

9. Greiningar   

Lagt er til að á innleiðingartíma verði unnið að nánari fjárhagslegri greiningu og 
samþættingu fjárhagsáætlana og verði því lokið á síðara hluta árs 2023. Þá er lagt til 
að farið verði í lyklun verkefna á sviðinu á innleiðingartíma til að skapa órofna 
umboðskeðju í gegnum stjórnkerfi sviðsins.  
 
Ýmis konar greiningavinna var unninn á vegum starfshópsins við undirbúning á 
sameiningu sviðanna sem styðja við þær tillögur sem hér eru lagðar fram. Þær má sjá 
í fylgiskjölum. Á meðal gagna er minnisblað sem borgarlögmaður tók saman að beiðni 
starfshópsins með samantekt á verkefnum íþrótta- og tómstundasviðs og menningar- 
og ferðamálasviðs. Óskað var greiningar á lögmæltum, ólögmæltum og valkvæðum 
verkefnum núverandi sviða. Sú kortlagning mun nýtast á innleiðingartíma og í starfsemi 
sviðsins. 
  

10. Samræming 

Mikilvægt er að samræma starfsheiti á nýju sviði því þau eru misjöfn miðað við ábyrgð 
og stjórnunarspönn á núverandi sviðum. Lagt er til að á innleiðingartíma verði gildandi 
starfslýsingar stjórnenda endurskoðaðar í samræmi við breytt skipulag og breytta 
verkaskiptingu og heiti starfa samræmd þar sem við á. Einnig er mikilvægt að 
samræma markaðsmál (branding), merkingar og útlit á sameiginlegu sviði þar sem 
notast skal við nýja stílbók Reykjavíkurborgar. Einnig þarf að samræma og samþætta 
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sameiginlegar vefsíður og notast þar við vefhönnunarkerfið Hönnu. Jafnframt þarf að 
sameina samþykktir sameiginlegs sviðs. 

Starfshópur um sameiningu MOF og ÍTR 

Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari 
Eiríkur Björn Björgvinsson, sviðsstjóri sameiginlegs sviðs MOF og ÍTR 
Lóa Birna Birgisdóttir, sviðsstjóri mannauðs- og starfsumhverfissviðs 

Fylgigögn 
• Samþykkt borgarráðs
• Erindisbréf starfshóps
• Verkefnaáætlun starfshóps
• Fjárhagsleg greining á sameiningu sviðanna
• Skipurit nokkurra borga á Norðurlöndum
• Skýrsla starfshóps um verkefni Höfuðborgarstofu og markaðsmál
• Viðmælendur, samráð og samtal og samantekt helstu gagna sem voru rýnd
• Greinargerð borgarlögmanns um lögmælt og ólögmælt verkefni MOF og ÍTR
• Fundargerðir starfshóps um sameiningu sviðanna
• Nafnatillögur starfsfólks
• Upplýsingabréf til starfsfólks



Reykjavík, 18. júlí 2022 
MSS22070114 

Borgarráð 

Tillaga um sameiningu menningar- og ferðamálasviðs og íþrótta- og tómstundasviðs 

Lagt er til að borgarráð samþykki að menningar- og ferðamálasvið (MOF) og íþrótta- og 
tómstundasvið (ÍTR) verði sameinuð í eitt svið undir stjórn eins sviðsstjóra og miðað við að 
breytingin taki gildi 1. janúar 2023. Vinnuheiti sameiginlegs sviðs er menningar-, íþrótta og 
tómstundasvið. Markmiðið með sameiningunni er að styrkja málaflokka menningar, íþrótta og 
skipulagðra tómstunda af fjölbreyttu tagi með því að nýta samlegð í innviðum og miðlægri 
stjórnsýslu ásamt því að kortleggja sameiginleg sóknarfæri til framtíðar. Skipaður verði 
starfshópur embættismanna sem heldur utan um verkefnið. Rík áhersla verður lögð á samráð 
í ferlinu m.a. við stjórnendur og starfsfólk sviðanna. Rýnd verða sóknarfæri sem felast í 
sameiningu sviðanna, farið í fjárhagslega greiningu, gerð tillaga að nýju skipuriti og 
innleiðingaráætlun. Tillögur starfshópsins verði lagðar fyrir borgarráð til staðfestingar. 

Greinargerð: 

Í samstarfssáttmála núverandi meirihluta Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar segir 
að ætlunin sé að sameina málaflokka íþrótta og menningar. Jafnframt að málefni ferðaþjónustu 
verða færð undir forsætisnefnd. Þetta hefur í för með sér talsverða breytingu á skipulagi 
stjórnsýslu Reykjavíkurborgar sem krefst undirbúnings, utanumhalds og breytingastjórnunar 
enda þarf að huga að fjölmörgum atriðum í því sambandi.  

Um menningar- og ferðamálasvið: Hlutverk sviðsins er  að fylgja eftir stefnu 
Reykjavíkurborgar í menningar- og ferðamálum. Það hefur yfirumsjón með starfsemi 
Borgarbókasafns Reykjavíkur, Borgarsögusafns Reykjavíkur, Listasafns Reykjavíkur og 
Höfuðborgarstofu. Þá eru einnig sérverkefnin Reykjavík bókmenntaborg UNESCO, 
Tónlistarborgin Reykjavík og viðburðadeild. Sviðið hefur jafnframt, fyrir hönd 
Reykjavíkurborgar, umsjón með málefnum Leikfélags Reykjavíkur í Borgarleikhúsi, Tónlistar- 
og ráðstefnuhússins Hörpu, Listahátíðar í Reykjavík og Sinfóníuhljómsveitar Íslands. 
Menningar- og ferðamálasvið sér auk þess um samstarfssamninga, styrki og samskipti við 
lista- og menningarlífið og er borgaryfirvöldum til faglegrar ráðgjafar í þeim málaflokkum sem 
undir sviðið heyra. Samkvæmt fjárhagsáætlun 2022 er áætlaður  rekstrarkostnaður sviðsins 
5,8  milljarðar króna. Stöðugildi eru áætluð 172. 

Um íþrótta- og tómstundasvið: Hlutverk sviðsins snýr að stærstum hluta að almennri 
þjónustu við borgarbúa í íþrótta- og tómstundamálum og stuðningi og gerð samstarfssamninga 
við félög og samtök sem standa fyrir slíkri starfsemi. Undir starfsemi sviðsins heyri m.a. rekstur 
sundlauga, Hins Hússins, Sigluness, Ylstrandar, Fjölskyldugarðsins, íþróttamannvirkja, 
íþróttavalla og skíðasvæða. Sviðið hefur umsjón með styrkveitingum til íþrótta- og 
æskulýðsfélaga, Frístundakortinu, annast samskipti fyrir hönd borgaryfirvalda við íþrótta- og 
æskulýðsfélög og samtök þeirra og er borgaryfirvöldum til faglegrar ráðgjafar í þeim 
málaflokkum sem undir sviðið heyra Samkvæmt fjarhagsáætlun 2022 er áætlaður 
rekstrarkostnaður sviðsins rétt tæpir 10 milljarðar króna. Stöðugildi eru áætluð 318. 



Nánari rökstuðningur fyrir sameiningu menningar- og ferðamálsviðs og íþrótta- og 
tómstundasviðs: Eins og fram kemur í tillögunni er gert ráð fyrir að flest í framangreindri 
starfsemi MOF og ÍTR verði sameinað undir hatti nýs sviðs, menningar-, íþrótta- og tómstunda. 
Af upptalningu á verkefnum sviðanna má sjá að í því felst samlegð, efling verkefna og fjölmörg 
tækifæri með því að sameina krafta þeirra í einu sviði. Einnig liggja tækifæri í flutningi verkefna 
af öðrum sviðum/skrifstofum/stofnunum. 

Segja má að fyrsta skrefið í auknu samstarfi MOF og ÍTR hafi verið stigið í skipulagsbreytingum 
2018 þegar menningar- og ferðamálaráð og íþrótta- og tómstundaráð voru sameinuð í 
menningar-, íþrótta- og tómstundaráð.  

Gildistaka og innleiðing breytinga: Miðað er við að framangreindar breytingar og þar með 
starfsemi nýs menningar-, íþrótta- og frístundasviðs taki formlega gildi 1. janúar 2023. 
Jafnframt er lagt til að starfshópurinn leggi fram áætlun um sameinaða starfsemi sviðsins í 
nóvember eða desember. Endurskoða þarf viðeigandi samþykktir og reglugerðir og skulu drög 
að því vera tilbúin á sama tíma.  

Tímalína: 

Tímalínur - 
dagsetningar 

Verkefni Ábyrgðaraðilar 

Júlí/Ágúst ´22 Undirbúningsvinna að stofnun nýs sviðs sem tekur við af 
MOF og ÍTR – tilgangur, tilhögun, markmið og tímalína  

Borgarstjóri 

21. júlí ´22 Lögð fram tillaga í borgarráði um stofnun nýs sviðs. Lagt 
fram erindisbréf starfshóps  

Borgarstjóri 

21. júlí ´22 Lögð fram tillaga í borgarráði um auglýsingu á nýju starfi 
sviðsstjóra og skipan hæfisnefndar. Skv. reglum um 
ráðningar borgarráðs skal borgarstjóri leggja drög að 
auglýsingu um starfið, drög að erindisbréfi hæfnisnefndar 
ásamt drögum að ætlun um ráðningarferli til samþykktar í 
borgarráði 

Borgarstjóri 

21. júlí ´22 Auglýsing undirbúin og birt í fjölmiðlum og á heimasíðu 
borgarinnar. Auglýsing birt laugardaginn 23. júlí og 
umsóknafrestur til 25. ágúst 

MOS 

26. ágúst´22 Vinna hæfnisnefndar hefst Hæfnisnefnd 

8./15. sept. Hæfnisnefnd leggur fyrir borgarráð tillögu að umsækjendum 
sem fari áfram í síðara viðtal. 

Hæfnisnefnd 

6./13. okt. Lögð fram tillaga í borgarráði um ráðningu á sviðsstjóra Borgarstjóri 
1. des.  ´22 eða fyrr Nýr sviðsstjóri hefur störf 

Ágúst og sept. ´22 Vinna við að aðlaga samþykkt menningar- íþrótta- og 
tómstundaráðs að nýju skipulagi.   

Skrifstofa 
borgarstjórnar 

29. ágúst – 30. sept.
´22

Starfshópur skipuleggur vinnuna nánar 
Framkvæmdastjórnir sviða skiptast á upplýsingum um 
starfsemi sinna sviða, deila starfsáætlun og halda 
sameiginlegan fund þar sem starfsemi sviðanna er kynnt. 
Starfsmenn MOF og ÍTR vinna sitt í hvoru lagi að greiningu 
á starfsemi sinna sviða og meti sóknarfæri, tækifæri og 

MOF sviðsstjóri með 
starfsmönnum 
ÍTR sviðsstjóri með 
starfsmönnum 



ógnanir. Fara yfir faglegan og rekstrarlegan ávinning af 
sameiningu – SVOT greining.  

3.–24. okt. ´22 Starfsmenn MOF og ÍTR vinna saman að yfirferð þeirrar 
vinnu sem unnin var á sviðinu og setja fram mögulegar 
sviðsmyndir.   

MOF sviðsstjóri með 
starfsmönnum 
ÍTR sviðsstjóri með 
starfsmönnum 

Sept. og okt. ´22 Skoðað verði hvort tækifæri gæti komið upp á flutningi 
verkefna af öðrum sviðum sem nýta mætti betur og flytja á 
nýsameinað svið.  

Starfshópur 

Nóv. ´22 Starfshópur skilar niðurstöðum til ábyrgðarmanns Starfshópur 
Nóv./des ´22 Niðurstöður lagðar fyrir borgarráð Ábyrgðarmaður 
Við upphaf 
ráðningar 

Nýr sviðsstjóri tekur til starfa með starfshópi Borgarstjóri 

Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri  

Hjálagt: Drög að erindisbréfi stýrihóps um sameiningu menningar- og ferðamálasviðs og íþrótta- og 
tómstundasviðs 







 

 

Reykjavík, 5. desember 2022 

 

MINNISBLAÐ 

 

Fjárhagsleg áhrif sameiningar MOF og ÍTR 

Þann 1. janúar 2023 mun sameinað svið formlega taka til starfa og verða fjárheimildir þess samanlagðar 

fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs (MOF) og íþrótta- og tómstundasviðs (ÍTR), eða samtals um 

17.681 þ.kr.  Skiptingin er þannig að ÍTR er með fjárheimild v. ársins 2023 upp á 11.629 þ.kr. og MOF 

með 6.052 þ.kr. án Höfuðborgarstofu.  Er þetta með þeim fyrirvara að fjárhagsáætlun 2023 hefur ekki 

fengið endanlegt samþykki í borgarstjórn við síðari umræðu  og getur tekið einhverjum breytingum. 

 

MOF MÍT ÍTR

Starfandi sviðsstjóri 1,00 1,00 1,00 Starfandi sviðsstjóri  /

1,00 1,00 Skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra

Skrifstofustjóri menningarmála 1,00 1,00

1,00 1,00 Skrifstofustjóri þjónustu og reksturs

1,00 1,00 Skristofustjóri þróunar og upplýsingamála

1,00 1,00 Verkefnastjóri

1,00 1,00 Forstöðumaður gæða- og öryggismála

Skrifstofustjóri rekstrar og fjármála 1,00 1,00 1,00 Fjármálastjóri

Verkefnastjóri fjármála 1,00 2,00 1,00 Fjármála sérfræðingur

Verkefnastjóri fjármála (laust stg) 1,00

Mannauðsstjóri 1,00 1,00 1,00 Mannauðsstjóri

1,00 1,00 Mannauðs- og þjónusturáðgjafi

Verkefnstjóri Bókmenntaborgar 1,00 1,00

Verkefnstjóri Bókmenntaborgar (laust stg) 1,00

Verkefnastjóri Tónlistarborgar 1,00 1,00

Verkefnastjóri / Stafrænn leiðtogi 0,50 1,00 0,50 Verkefnastjóri - Stafræn mál

Verkefnastjórar viðburða 3,00 3,00

Verkefnstjóri Barnamenningar 0,25 0,25

Stöðugildi flutt ti l  baka frá ÞON 1,00

Samtals stg 13,75 18,25 10,50

Launakostnaður þ.kr 205.890 183.833

Samtals MOF og ÍTR 24,25

Mismunur 6,00

Mismunur felst í eftirfarandi stöðugildum

Sviðsstjóri 1,00

Fjármálastjóri 1,00

Verkefnastjóri fjármála (MOF) 1,00

Mannauðsstjóri 1,00

Verkefnastjóri Bókmenntaborgar (MOF) 1,00

Stöðugildi flutt ti l  baka frá ÞON (MOF) 1,00

6,00

Áætluð skipting lausra starfa

Starfsmaður í menningarteymi 1,00

Stjórnandi íþrótta-og tómstundateymi 1,00

Mannauðsráðgjafi 1,00

Lögfræðingur 1,00

stjórnandi - markaðs- og viðburðateymi 1,00

markaðs- og viðburðateymi (samfélagsmiðlar o.fl. 1,00

6,00

Stöðugildagreining



 

Á núverandi tímapunkti er ekki  áætlað að sameiningin hafi í för með sér breytingar á starfsemi og 

starfsmannahaldi á öðrum stöðum en miðlægum skrifstofum og verkefnum, en fjárheimild vegna 

þeirra á árinu 2023 er samtals um 314.053 þ.kr. hjá MOF (án Höfuðborgarstofu) og þar af er 

launakostnaður 205.890 þ.kr. Hjá ÍTR hljóðar áætlun 2023 á skrifstofu 234.112 þ.kr. og þar af er 

launakostnaður 183.833 þ.kr. Tillögur að nýju skipulagi MÍT gera ráð fyrir að stöðugildi verði samtals 

24,25, sem er sami fjöldi stöðugilda og var á miðlægum skrifstofum ÍTR og MOF. Samtals er 

launakostnaður miðlægra verkefna ÍTR og MOF 389.723 þ.kr.  

Samanber töflu hér að ofan þá er gert ráð fyrir sama heildarfjölda stöðugilda á nýju sviði en að 6 

stöðugildi breytist og verði laus á árinu 2023 en áætlun vegna þeirra er  um 102.000 þ.kr., en þar af 

falla til um 50.000 þ.kr.  vegna kostnaðs við starfslok s.s. uppsagnarfrestur og orlofsuppgjör. Samkvæmt 

útreikningi er gert ráð fyrir að ráðningar í þessi 6 nýju stöðugildi kosti um 88.400 þ.kr. og munar þar 

um 13.800 þ.kr. Ljóst er þó að ekki verður hægt að manna öll þessi stöðugildi í fulla 12 mánuði á árinu 

2023 vegna ofangreinds kostnaðs vegna starfsloka.     

Samkvæmt áætlun þá koma tvö störf í markaðs- og viðburðateymi inn sem ný stöðugildi sem skýrist af 

því að þessi verkefni voru áður unnin fyrir MOF hjá Höfuðborgarstofu, sem ekki mun verða hluti af nýju 

sameinuðu sviði ef stofnun Áfangastaðastofu á vegum Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 

gengur eftir.  

Einnig má benda á að mikilvægt er talið að sviðið ráði lögfræðing til starfa á nýtt svið í framtíðinni en 

bæði svið nutu áður þjónustu frá skrifstofu borgarlögmanns. Í ofangreindri áætlun er gert ráð fyrir að 

ráða inn starfsmann í mannauðsteymið sem kæmi í stað annars mannauðsstjórans. Mikilvægt er að 

auglýsa eftir starfsmanni sem fyrst inn í menningarteymið til að anna verkefnum en það stöðugildi var 

í tímabundinni ráðningu sem lýkur í lok árs 2022. Einnig er gert ráð fyrir að auglýst verði sem allra fyrst 

eftir nýjum stjórnanda yfir íþrótta- og tómstundateymi. Rétt er að ítreka að ekki er um viðbótar 

stöðugildi að ræða.  

Ekki er óeðlilegt að gera má ráð fyrir einhverjum viðbótarkostnaði vegna aðkeyptrar þjónustu o.fl. í 

tengslum við sameininguna á árinu 2023.   

Mikilvægt er að eitt af fyrstu verkefnum á nýju ári sé að nýtt skipurit ásamt viðeigandi fjárheimildum 

verði fest í Agresso og öðrum fjárhagskerfum, með samþykki borgarráðs/borgarstjórnar.  Með því 

verður sameinað svið komið með eina sameiginlega fjárhagsáætlun og eitt uppgjör. 

Fjárhagsleg greining á væntu skipulagi MÍT bendir til að fjárheimild sameinaðs sviðs þurfi til langs tíma 

litið að vera samsvarandi við núverandi fjárheimildir MOF og ÍTR. Mikilvægt er þó á innleiðingartíma 

að endurskoða og meta framgang og kostnaðarmat þegar reynsla er komin á starfsemina.  Þá verður 

auðveldara að greina umfang verkefna, möguleg samlegðaráhrif o.s.frv. 

 

 



Skipurit nokkurra borga á 
Norðurlöndum
Fylgigagn vegna sameiningar menningar- og ferðamálasvið (MOF) og íþrótta- og tómstundasviðs (ÍTR)

9. desember 2022



Borgirnar fimm

•Árósar – um 275.000 íbúar (2019)

•Turku – um 280.000 íbúar (2020)

•Gautaborg – um 625.000 íbúar (2022)

•Bergen – um 210.000 íbúar (2022)

•Osló – um 580.000 íbúar (2022)



Árósar

• Stjórnsýslu og þjónustu í 

Árósum er skipt á milli í sex 

sviða.

• Málefni menningar, íþrótta- og 

tómstunda eru saman undir einu 

sviði.



Árósar

Sviðið sér um málefni menningar 

og íþrótta- og tómstunda, þ.á. 

meðal bókasöfn og stuðning við 

fjölbreytt tónlistarlíf.



Gautaborg

• Hjá Gautaborg eru yfir 

20 skilgreindar 

skipulagseiningar.

• Málefni menningar, 

íþrótta- og 

tómstundamála er skipt 

á milli tveggja eininga:

• Idrotts- och 

föreningsförvaltningen

• Kulturförvaltningen



Bergen

• Stjórnsýslu og 

þjónustu innan 

Bergen er skipt á 

milli sjö sviða.

• Menningarmál eru 

sett þar með 

öðrum málefnum, 

m.a. 

jafnréttismálum.

• Íþróttamál fara 

með málefnum 

skóla, leikskóla og 

heimahjúkrunar.



Osló

• Stjórnsýslu og 

þjónustu innan Osló 

er skipt á milli níu 

sviða.

• Eitt svið ber heitið 

menningar- og 

íþróttasvið.

• Verkefnin þar undir 

eru þau af ýmsum 

toga.



Turku

• Stjórnsýsla og þjónusta 

innan Turku

samanstendur af fimm 

sviðum.

• Málefni menningar-, 

íþrótta- og 

tómstundamála fara öll 

saman á einu sviði 

ásamt ferðamálum og 

viðburðahaldi.





 



 



• 

• 

• 

• 



 





•

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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6. desember 2022 

 

Fylgigagn 

Yfirlit yfir viðmælendur, samráð og samtal og samantekt helstu gagna sem voru rýnd vegna 

sameiningar menningar-og ferðamálasviðs og íþrótta-og tómstundasviðs 

Samráð vegna sameiningarinnar 
Samráðsferli samanstóð af eftirfarandi þáttum. 

• Samtöl við starfsfólk 

• Samráðsfundir 

• Aðrar kynningar og samráð 

Samtöl við starfsfólk 
Tekin voru samtöl við starfsfólk miðlægrar stjórnsýslu innan menningar- og ferðamálasvið 
(MOF) og íþrótta- og tómstundasviðs (ÍTR). Samtölin voru að mestu tekin á tímabilinu 20. 
september - 4. október. Arnar Pálsson, ráðgjafi ARCUR, skipulagði og hélt utan um samtölin. 

• Menningar- og ferðamálasvið (MOF) - samtals 16 viðmælendur  

• Íþrótta- og tómstundasvið (ÍTR) - samtals 9 viðmælendur 

Í samtölum var leitast við að fá fram sjónarmið gagnvart eftirfarandi: 

1. Hvaða áskoranir er til staðar gagnvart farsælli sameiningu sviðanna? 
2. Hvaða tækifæri eru til staðar þegar sameinað svið hefur starfsemi sína? 
3. Hvaða verkefni gætu verið til þess fallin að efla sviðið enn frekar? 

Í kjölfar samtala tók ráðgjafi við ýmsum ábendingum og spurningum, annað hvort í símtölum 
eða í tölvupósti, frá starfsfólki og hélt utan um sjónarmið og vangaveltur fyrir hönd 
starfshópsins. 

Samráðsfundir 
Haldnir voru samtals 8 samráðsfundir á tímabilinu 1. nóvember - 1. desember þar sem 
eftirfarandi hópar komu saman, breytilegt var hvaða hópar komu saman á hvern fund: 

• ÍTR - starfsfólk miðlægrar stjórnsýslu 

• MOF - starfsfólk miðlægrar stjórnsýslu 

• ÍTR - forstöðufólk starfsstöðva 

• MOF - forstöðufólk starfsstöðva 

• ÞON - fulltrúar frá þjónustuveri 

Í kjölfar samráðsfundi komu ýmsar ábendingar fram og leitast við að fá fram ýmis sjónarmið 

og upplýsingar á milli funda sem starfshópur horfði til við mótun tillagna. 

Haldinn var samráðsfundur með fulltrúum frá þjónustuveri Reykjavíkurborgar þar sem komu 

fram mjög gagnlegar ábendingar. Einnig var vinna starfshópsins kynnt nokkrum sinnum í 

yfirstjórn Reykjavíkurborgar þar sem komu einnig fram góðar ábendingar. Auk þess var 

fundað sérstaklega með stjórnendum borgarinnar með mikla reynslu af breytingastjórnun. 

Aðrar kynningar 
Fulltrúar starfshópsins komu inn á fundi menningar, íþrótta- og tómstundaráðs þann 26. 
september og 7. desember og kynntu framgang verkefnisins. Þá funduðu fultrúar 
starfshópsins með ÍBR og BÍL og fleiri hagsmunaaðilum. 



 

Samantekt helstu gagna  
Fjölmörg gögn voru rýnd og var þar horft fyrst og fremst á eftirfarandi: 

1. Skipurit Reykjavíkurborgar  
2. Skipurit MOF 
3. Skipurit ÍTR 
4. Starfsáætlanir  
5. Yfirlit sviðsstjóra MOF og ÍTR um helstu verkefni og töluleg gögn 
6. Menningarstefna Reykjavíkurborgar 
7. Fjárhagsáætlanir 
8. Samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar 
9. Samþykktir sviðanna 
10. Meirihlutasáttmáli meirihluta borgarstjórnar 2022-2026 
11. Fyrirspurn Sjálfstæðisflokksins um sameiningu ÍTR og MOF 6. okt. 2022  
12. Fyrirliggjandi skorkort/mælikvarða (þar sem það átti við) 
13. Skipurit valinna borga á Norðurlöndunum 
14. Reglur um starfs- og stýrihópa 
15. Samantektir úr viðtölum, fundum og samráði 
16. Gögn frá borgarlögmanni og öðrum starfshópum sem tekin voru saman að beiðni 

starfshópsins 
17. Tillaga að stjórnkerfisbreytingum til borgarráðs 4. febrúar 2019 
18. Mannauðsstefna Reykjavíkurborgar 
19. Stefnur MOF og ÍTR um helstu málaflokka 
20. Þjónustustefna Reykjavíkurborgar 
21. Vefsíða Reykjavíkurborgar 
22. Ýmis önnur gögn sem tengdust viðfangsefninu 

 

 





































































































































From: Þorsteinn Gunnarsson
To: Lóa Birna Birgisdóttir; Arnar Pálsson; Eiríkur Björn Björgvinsson; MOF_Höfuðborgarstofa_skrifstofa;

ITR_Stjórnendur
Cc: Skúli Þór Helgason
Subject: Upplýsingabréf #10 - vegna sameiningar menningar-og ferðamálasviðs og íþrótta-og tómstundasviðs
Date: mánudagur, 12. desember 2022 10:34:00

Starfsfólk ÍTR og MOF
 
Starfshópurinn mun leggja fyrir borgarráð á fimmtudaginn tillögur um útfærslu á
sameiningu íþrótta- og tómstundasviðs (ÍTR) og menningar- og ferðamálasviðs (MOF) í eitt
sameiginlegt svið undir stjórn eins sviðsstjóra, í samræmi við samþykkt Reykjavíkurborgar
21. júlí 2022. Alls verða þetta 10 tillögur og með þeim fylgir ítarleg greinargerð frá
starfshópnum um tillögurnar ásamt ýmsum fylgigögnum. Meðal annars verður lagt til að
nýtt svið fái heitið Menningar- og íþróttasvið. Þá verða lagðar verða fram tillögur að
skipuriti sviðsins, fjárhagslegum áhrifum, innleiðingaráætlun, tækifærum, mælanlegum
markmiðum, samræmingu o.fl. Er þetta í samræmi við þá tímalínu sem samþykkt var í
borgarráði. Um leið og borgarráð hefur afgreitt tillögur starfshópsins og lokið fundi verða
þær senda til ykkar með upplýsingapósti frá starfshópnum.
 

Eiríkur Björn Björgvinsson nýr sviðsstjóri nýs sameiginlegs sviðs tók til starfa síðasta
föstudag. Fram að áramótum mun hann undirbúa sameiningu sviðanna og verður
með aðsetur bæði í Ráðhúsi og Borgartúni á þeim tíma. Eiríkur tekur svo formlega
við sem sviðsstjóri á sameiginlegu sviði frá og með 1. janúar n.k. Huld Ingimarsdóttir
starfandi sviðsstjóri MOF og Steinþór Einarsson starfandi sviðsstjóri ÍTR sinna þeim
störfum áfram til áramóta.
Unnið er að undirbúningi að nýrri aðstöðu fyrir sameiginlegt svið í Borgartúni frá og
með áramótun. Fundað hefur verið með hönnuðum sem munu leggja fram
hugmyndir sínar á næstu dögum.

 
Starfshópurinn ítrekar þakklæti sitt til starfsfólks MOF og ÍTR fyrir gott samstarf, samráð,
góðar ábendingar og endurgjöf. Starfshópurinn lagði áherslu á samráð og markvissa
upplýsingagjöf og hafa upplýsingabréfin verið hluti af því ferli. Tilgangurinn hefur verið að
fara yfir stöðuna hverju sinni en þetta er tíunda upplýsingabréfið sem sent er út síðan
starfshópurinn fundaði fyrst í lok ágúst s.l.  Ellefta upplýsingabréfið fer svo frá okkur eftir
fund borgarráðs á fimmtudaginn. Þá þakkar starfshópurinn starfandi sviðssjórum Huld og
Steinþóri fyrir gott og gefandi samstarf og ómetanlega aðstoð á starfstímanum.
 
Kveðja
Þorsteinn, Lóa Birna og Eiríkur
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