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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, Tónlistarog 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
Auglýsing undirbúin og birt í fjölmiðlum og á heimasíðu
borgarinnar. Auglýsing birt laugardaginn 23. júlí og
umsóknafrestur til 25. ágúst

Borgarstjóri

26. ágúst´22

Vinna hæfnisnefndar hefst

Hæfnisnefnd

8./15. sept.

Hæfnisnefnd leggur fyrir borgarráð tillögu að umsækjendum
sem fari áfram í síðara viðtal.
Lögð fram tillaga í borgarráði um ráðningu á sviðsstjóra
Nýr sviðsstjóri hefur störf

Hæfnisnefnd

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

21. júlí ´22

6./13. okt.
1. des. ´22 eða fyrr

MOS

Borgarstjóri

3.–24. okt. ´22

Sept. og okt. ´22
Nóv. ´22
Nóv./des ´22
Við upphaf
ráðningar

ógnanir. Fara yfir faglegan og rekstrarlegan ávinning af
sameiningu – SVOT greining.
Starfsmenn MOF og ÍTR vinna saman að yfirferð þeirrar
vinnu sem unnin var á sviðinu og setja fram mögulegar
sviðsmyndir.
Skoðað verði hvort tækifæri gæti komið upp á flutningi
verkefna af öðrum sviðum sem nýta mætti betur og flytja á
nýsameinað svið.
Starfshópur skilar niðurstöðum til ábyrgðarmanns
Niðurstöður lagðar fyrir borgarráð
Nýr sviðsstjóri tekur til starfa með starfshópi

MOF sviðsstjóri með
starfsmönnum
ÍTR sviðsstjóri með
starfsmönnum
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Hjálagt: Drög að erindisbréfi stýrihóps um sameiningu menningar- og ferðamálasviðs og íþrótta- og
tómstundasviðs

ERINDISBRÉF
Starfshópur um sameiningu menningar- og ferðamálasviðs
og íþrótta- og tómstundasviðs

Ábyrgðarmaður: Borgarstjóri
Inngangur:
Til stendur að sameina menningar- og ferðamálasvið (MOF) og íþrótta- og tómstundasvið (ÍTR)
í eitt svið undir stjórn eins sviðsstjóra og er miðað við að breytingin taki gildi 1. janúar 2023.
Vinnuheiti sameiginlegs sviðs er menningar-, íþrótta og tómstundasvið. 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.
Hlutverk:
Yfirumsjón með skiplagningu á sameiningu menningar- og ferðamálasviðs (MOF) og íþróttaog tómstundasviðs (ÍTR) í eitt svið undir stjórn eins sviðsstjóra. Tillögur starfshópsins verði
lagðar fyrir borgarráð til staðfestingar.
Markmið:
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.

Nefndarmenn:
Nýr sviðsstjóri menningar-, íþrótta- og tómstundasviðs.
Sviðsstjóri mannauðs- og starfsumhverfissviðs.
Borgarritari.
Starfsmenn:
Sviðsstjórar MOF og ÍTR, fulltrúar frá fjármála- og áhættustýringasviði og mannauðs- og
starfsumhverfissviði.
Til ráðgjafar og samstafs:
Starfshópurinn skal vinna með stjórnendum og starfsfólki MOF og ÍTR sem og innan og utan
borgarkerfisins hjá aðilum með sérþekkingu á viðfangsefninu. Hópnum er heimilt að semja við
utanaðkomandi ráðgjafa um ráðgjöf vegna verkefnisins.

Starfstímabil:
Starfshópurinn skal skila ábyrgðarmanni niðurstöðum í nóvember/desember 2022.

Reykjavík, [Dags.]

Dagur B. Eggertsson

