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Í Reykjavík er grænt, alþjóðlegt, samkeppnishæft borgarsamfélag þar 
sem frjósamur jarðvegur fyrir skapandi hugmyndir laðar fólk að til 
búsetu, heimsókna og athafna

Reykjavík er borg tækifæranna þar sem grænn vöxtur gengur ekki á 
náttúruauðlindir og engin er skilin eftir

Framtíðarsýn



Við breytum frábærri borg í stórkostlega borg!

We transform a great city into an amazing city!
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Samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda

Aukin kolefnisbinding 
og efling grænna svæða

Borgin aðlöguð að 
áhrifum loftslagsbreytinga

Bætt aðgengi að 
heilnæmum útivistarmöguleikum og 

matvælum

Vistvænar samgöngur

Ábyrg fjármálastjórn

Þétt og blönduð byggð
Ný atvinnutækifæri framtíðar

Gott umhverfi fyrir atvinnulíf og nýsköpun

Fyrir okkur öll 

Látum draumana rætast

Menning og listir verða samofin borgarlífinu

Íþróttir fyrir alla

Bætt lýðheilsa

Mannréttindi, aukin þátttaka og bætt samtal 
við íbúa

Græna planið



Atvinnu- og nýsköpunarstefna



Atvinnuþróunarteymið á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur 
eftirfarandi hlutverk:

Hlutverk

GRÆNA PLANIÐ OG INNRA 
STARF

Umsjón með innleiðingu, miðlun og 
eftirfylgni Græna plansins. Innleiðing 
atvinnu- og nýsköpunarstefnu. 

ATVINNUÞRÓUN

Samstarf við hagaðila í atvinnulífi 
borgarinnar. Þróunarverkefni. Skipulögð 
markaðssetning bæði innan lands og 
utan á tækifærum í borginni

BORGARÞRÓUN

Innleiðing uppbyggingar á 
þróunarreitum, framfylgd 
húsnæðisáætlunar og þróun lóða 
borgarinnar

ALÞJÓÐLEGT SAMSTARF

Innleiðing alþjóðastefnu, þátttaka í 
alþjóðlegum samstarfsverkefnum, 
rannsóknarsamstarfi og nýsköpun



• Miðlun Græna plansins, þ.m.t. viðhald og uppfærsla vefsíðu

• Árleg uppfærsla aðgerðaáætlunar og forgangsverkefna Græna 
plansins í samvinnu við fagsvið

• Ársfjórðungsleg uppfærsla á aðgerðaráætlun

• Ábyrgð á áherslum Græna plansins á þróun nýrra atvinnutækifæra 
framtíðarinnar og að því að tryggja ný athafnasvæði fyrir atvinnulífið

Samræming og umsjón með innleiðingu og eftirfylgni Græna plansins sem er heildarstefna Reykjavíkurborgar sem dregur saman á einn
stað helstu lykilverkefni og grænar fjárfestingar í borginni til 2030

Græna planið og innra starf



• Húsnæðisáætlun
• Úthlutunaráætlun – eftirfylgni og uppfærsla 
• Ársfjórðungsleg uppfærsla húsnæðisáætlunar
• Húsnæðismessa að vori og hausti 
• Stafræn framsetning á stöðu húsnæðisáætlunar 

• Þróunarreitir
• Innleiðing uppbyggingar samkvæmt aðalskipulagi
• Greina valkosti m.t.t. kostnaðs, hagsmunaaðila og samráðs
• Þróa og kynna tækifæri á völdum reitum
• Forsvar og verkefnastjórnun í völdum þróunar- og 

uppbyggingarverkefnum

• Sérverkefni
• Hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur
• Grænt húsnæði framtíðarinnar
• Grænar þróunarlóðir (Re-inventing cities - C40)

Þátttaka í þróun borgarsvæða til að tryggja framgang, samhæfingu og yfirsýn verkefna í samræmi við Græna planið, Aðalskipulag

Reykjavíkur og aðra samþykkta stefnumörkun borgarinnar

Borgarþróun



• Ábyrgð á eflingu atvinnulífs og nýsköpunar í Reykjavík í samræmi við atvinnu- og 
nýsköpunarstefnu Reykjavíkurborgar

• Ábyrgð á þekkingaröflun og miðlun svo borgin sé í stakk búin til að bregðast við óskum og 
þörfum atvinnulífsins fyrir húsnæði með hliðsjón af aðalskipulagi

• Ábyrgð á formlegu samstarfi borgarinnar við haghafa í atvinnulífinu:

• Vatnsmýri þekkingarþorp- Þátttaka í starfshópi um alþjóðlega markaðssetningu 
svæðisins og utanumhald um starfshóp um þróun Vatnsmýrar

• Miðborg - Ábyrgð á stefnu í málefnum miðborgar, utanumhald um samstarfshóps um 
málefni miðborgar og starfsáætlun hans (skipaður til sept 2021) og umsjón með 
miðborgarsjóði

• Gufunes – umsjón með samráðs og upplýsingahóp um uppbyggingu á svæðinu 

• Þróun og innleiðing samstarfs með hagaðilum um stoðkerfi nýsköpunar í Reykjavík, þ.m.t. 
frumkvöðlasetur í Reykjavík (Toppstöðin, Hlemmur, Fab Lab í Breiðholti)

• Hringiða, Snjallræði, Climathon

• Þróun og innleiðing samstarfs vegna þátttöku borgarinnar í klasasamstarfi 
(jarðvarmaklasinn, íslenski sjávarklasinn)

• Fagleg ráðgjöf til borgarráðs og stofnanna borgarinnar um atvinnutengd verkefni

Tengiliður atvinnulífsins við borgina og vinnur að aukinni samkeppnishæfni þess og að eflingu nýsköpunar og samstarfs við fyrirtækin í 

borginni

Atvinnuþróun



Tengiliður borgarinnar í ákveðnu alþjóðasamstarfi og rannsóknar- og nýsköpunarverkefnum. Þátttaka í innlendum og alþjóðlegum 
samstarfsverkefnum og umsóknum í sjóði. Innleiðing alþjóðastefnu og samhæfingu í alþjóðamálum. 

Alþjóðlegt samstarf

Nýsköpunarmiðja borgarþróunar

• Efla þátttöku og árangur Reykjavíkur í rannsókna- og 
nýsköpunarumhverfi Evrópu

• Áhersla á Horizon Europe 2021-2027 og 
The European Green Deal

• Að styðja við og starfa með íslensku vísinda-, 
þekkingar- og frumkvöðlasamfélagi í innlendum og 
alþjóðlegum rannsókna- og nýsköpunarverkefnum

• Að kynna Reykjavíkurborg hérlendis og erlendis sem 
framsækin vettvang rannsókna og nýsköpunar

Alþjóðamál

• Innleiðing alþjóðastefnu og 
aðgerðaráætlun

• Samhæfing alþjóðamála
• Utanumhald um faghóp um alþjóðamál
• Handbók um alþjóðamál borgarinnar
• Greiningar og svörun erinda og fyrirspurna 

innan og utan borgarkerfis sem tengjast 
alþjóðasamstarfi



Hagnýting tækifæra sem felast í þátttöku í innlendum og alþjóðlegum samstarfsverkefnum á sviði rannsókna og nýsköpunar og umsóknum 
í sjóði til að efla hæfni Reykjavíkur til að takast á við framtíðina og umbreytingar sem henni fylgja. 

Nýsköpunarmiðja borgarþróunar

• Þróun og innleiðing aðgerða til að Reykjavík verði leiðandi í 
framsæknum rannsókna- og nýsköpunarverkefnum sem stuðla að 
samfélagslega mikilvægum umbreytingum

• Ábyrgð á að afla þekkingar og efla þekkingarfærslu þvert á svið 
Reykjavíkur og á milli Reykjavíkurborgar og annarra hagaðila og að 
stuðla að þátttöku sviða og tengdra hagaðila í alþjóðlegum 
rannsókna- og nýsköpunarverkefnum

• Þróun og innleiðing aðgerða til að styðja við og starfa með íslensku 
vísinda-, þekkingar- og frumkvöðlasamfélagi í innlendum og 
alþjóðlegum rannsókna- og nýsköpunarverkefnum

• Ábyrgð á að kynna Reykjavíkurborg hérlendis og erlendis sem 
framsækin vettvang rannsókna og nýsköpunar

• Ábyrgð á að afla rannsókna- og nýsköpunarstyrkja sem styðja við og 
fjármagna Græna planið og aðrar stefnur og áherslur Reykjavíkur og 
sem skapa tækifæri til nýsköpunar í Reykjavík

• Ábyrgð á áætlanagerð og framkvæmd áætlunar Reykjavíkur um 
þátttöku í nýrri rannsóknaáætlun Evrópusambandsins (Horizon
Europe 2021-2027)



Stærstu verkefni nýsköpunarmiðjunnar í dag eru SPARCS, Impulse og 100 kolefnishlutlausar borgir. Borgin hefur í gegnum 
rannsóknarverkefni sín unnið með tugi aðila víðs vegar um Evrópu 

Nýsköpunarmiðja borgarþróunar

Identity Management 
in Public Services 

Sustainable energy Positive & zero cARbon
CommunitieS



SPARCS
Sustainble Energy Positive & Zero Carbon Communities

• SPARCS er rannsóknarverkefni á sviði orkuskipta, sjálfbærni og 
kolefnishlutleysis

• Nýsköpunar og kyndilborgaverkefni: Reykjavík er ein sjö borga í 
SPARCS

• Samstarfsverkefni Reykjavíkur og Orkuveitunnar

• Markmið: Að stuðla að samvinnu borga í Evrópu í leit að nýjum 
og betri orkuskiptalausnum 

• Finna lausnir sem eru með til að umbreyta borgum í sjálfbær, 
kolefnishlutlaus vistkerfi sem leiða til bættra lífskjara íbúa

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No. 864242



IMPULSE
Identity Management in PUbLic SErvices

• IMPULSE rannsóknarverkefnið snýst um framtíð rafrænna 
auðkenna og meðhöndlun gagna í viðskiptum fólks við 
opinberar þjónustur og stofnanir:

• Að nota bálkakeðjur til úrvinnslu auðkenninga og í 
meðferð allra gagna og snjallsamninga – svokallað ‘dreift 
bókhald’, ekki miðlægt.

• Að persónuupplýsingar og gögn séu í eign einstaklinganna 
sjálfra, ekki stofnana.

• Að í framtíðinni geti íbúar í Evrópu notað eina rafræna 
auðkenningu þvert á landamæri innri markaðarins.

• IMPULSE er líka tilraun með andlitsgreiningu í rafrænni 
auðkenningu fyrir þá sem kysu að nota þá lausn frekar en 
rafrænu skilríkin sem algengust eru í dag.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 101004459

IMPULSE eID lausnin í prufuferli



112 Kolefnishlutlausar og snjallar evrópuborgir
100 carbon neutral cities

• Einn af 5 meginleiðöngrum Evrópusambandins

• Leiðangurinn gengur út á að nauðsynlegt sé að mæta loftslagsvánni með 
aðgerðum á vettvangi borga

• Með þátttökunni er gert ráð fyrir víðtæku samstarfi við Evrópusambandið, 
íslenska ríkið, önnur sveitarfélög, einkaaðila, félagasamtök og ítarlegt samráð við 
íbúa

• Lagt er upp með að samstarf innan borga sé formgert með sérstökum 
Loftslagsborgarsamningi, sem aðlagaður skuli að hverri borg fyrir sig

• Leiðangurinn hvílir á grunni Græna sáttmála Evrópusambandsins (European 
Green Deal ) þar sem rík áhersla er lögð á lýðræðislegt samráð og nýjar aðferðir
við að stýra verkefnum innan borga

• Markmið leiðangursins:

• Að 112 borgir Evrópu verði kolefnishlutlausar og snjallar árið 2030 og er 
Reykjavíkurborg ein af þeim. 

• Að tryggja að þessar borgir verði miðstöðvar rannsókna og nýsköpunar til 
að gera öllum öðrum borgum í Evrópu kleift að verða kolefnishlutlausar og 
snjallar árið 2050



Ábyrgð á innleiðingu alþjóðastefnu og samhæfingu í alþjóðamálum Reykjavíkurborgar

Alþjóðamál

• Ábyrgð á innleiðingu og kynningu á alþjóðastefnu í stjórnkerfi 
borgarinnar og aðgerðaáætlun hennar auk reglulegrar 
endurskoðunar aðgerðaáætlunar

• Ábyrgð á rekstri málaflokks alþjóðamála og ýmissa viðvarandi 
verkefna málaflokksins

• Ábyrgð á utanumhaldi um faghóp Reykjavíkurborgar um alþjóðamál

• Ábyrgð á gerð og uppfærslu handbókar um alþjóðamál 
Reykjavíkurborgar

• Annast tilfallandi greiningar vegna alþjóðasamstarfs og svörun 
erinda og fyrirspurna innan og utan borgarkerfis vegna 
alþjóðasamstarfs

Mynd tekin af: https://www.atomicheritage.org/history/reagan-and-gorbachev-reykjavik-summit
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