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Borgarráð 

 

Tillaga um endurskoðun á fjármálastefnu Reykjavíkurborgar – frá samdrætti til þenslu 
 
Lagt er til að fjármálastefna Reykjavíkurborgar verði tekin til endurskoðunar í ljósi breyttra 

forsenda. Endurskoðuð fjármálastefna taki mið af breyttum aðstæðum í ytra og innra umhverfi 

borgarinnar og nýjum samstarfssáttmála Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar. 

Stefnan styðji við Græna Planið og þá framtíðarsýn sem þar birtist um græna og vaxandi borg 

fyrir fólk. Endurskoðuð fjármálastefna verði lögð fram með frumvarpi að fjárhagsáætlun 2023 

til 2027.   

Greinargerð 

Fjármálastefna Reykjavíkurborgar var lögð fram í fyrsta skipti fyrir tæplega tveimur árum eða í 

lok nóvember árið 2020. Stefnan var unnin í skugga þess efnahagslega áfalls sem 

heimsfaraldur Covid-19 leiddi til og fyrirséð var að hefði langtímaafleiðingar í för með sér fyrir 

alþjóðahagkerfið sem og efnahagslegar aðstæður á Íslandi. Gildandi stefnu var og er ætlað að 

styðja við Græna Planið, sem lagt var fram samhliða fjármálastefnunni, sóknaráætlun 

Reykjavíkurborgar til ársins 2030 með skýrri sýn á viðspyrnu og kraftmiklum vöxt. 

Samkomu- og ferðatakmarkanir vegna kórónaveirunnar leiddu til mikils samdráttar í hagvexti 

og efnahagslegum umsvifum hér á landi og á heimsvísu, auk þess sem þrálát smit og ný 

afbrigði veirunnar framlengdu áhrif og eftirköst faraldursins. Viðsnúningur hefur hins vegar 

verið hraður á þessu ári og samdráttur snúist í þenslu. Sprenging hefur orðið í fjölgun 

ferðamanna og atvinnuleysi er lítið, auk þess sem miklar verðhækkanir hafa verið á 

húsnæðismarkaði frá því snemma á síðasta ári, sem skýrist af mikilli eftirspurn eftir að vextir 

útlána lækkuðu mikið og aðgengi að húsnæðislánum jókst. Heimsfaraldur kórónaveiru hefur 

hins vegar leitt til framboðsvanda á heimsvísu auk þess sem stríðsátök í Evrópu hafa leitt af 

sér umtalsverðar hækkanir á hrávöru. Þessar aðstæður hafa leitt til þess að verðbólga hefur 

vaxið mikið bæði hérlendis og erlendis og Seðlabankinn séð sig knúinn til stýrivaxtahækkana 

til að slá á verðbólgu og þenslu í hagkerfinu.       

Í ljósi þessa er aðkallandi að endurskoða fjármálastefnu borgarinnar með áherslu á skýra sýn 

á græna og vaxandi borg fyrir fólk, sjálfbæran rekstur og fyrirbyggjandi aðgerðir til að lágmarka 

fjárhagslegar áhættur í rekstri borgarinnar. Sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs verði 

falið að leiða vinnu við endurskoðun stefnunnar í umboði borgarstjóra.  
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