Sjálfbær og heilbrigð Reykjavík
Starfsáætlun og áherslur í starfi 2021-2025
____________________
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Hugmyndafræði starfsáætlunar
Skipulag starfsáætlunar
Starfsáætlun
skrifstofu
borgarstjóra
og
borgarritara felur í sér skilgreiningu á hlutverki
og markmiðum til lengri tíma auk þess sem
settar eru fram aðgerðir til skemmri tíma.
Starfsáætlunin nær til áranna 2021-2025 en
aðgerðaáætlun til loka árs 2022 og verður þá
endurskoðuð. Samhliða fer fram uppfærsla á
markmiðum og mælikvörðum eins og þurfa
þykir.
Í starfsáætluninni er skilgreint sameiginlega fyrir
skrifstofuna gildi, hlutverk, framtíðarsýn og
aðgerðir.
Í þeim tilgangi að ná vel utan um hvern
málaflokk sem undir skrifstofuna heyrir er
jafnframt sérstaklega skilgreint fyrir hvern þeirra
gildi, hlutverk, framtíðarsýn, meginmarkmið,
markmið, mælikvarðar, lykiltölur og aðgerðir.

Starfsáætlunin byggir á þeirri hugmyndafræði sem sett er
fram
í
fjármálastefnu
og
fjárfestingarstefnu
Reykjavíkurborgar og grunngildum Reykjavíkurborgar um
sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu, fyrirsjáanleika og
gagnsæi sem birtast í skýrum og mælanlegum
markmiðum. Þessi stefnumótunarvinna á sér fyrirmynd í
lögum um opinber fjármál um gerð fjármálastefnu og
fjármálaáætlunar til fimm ára en tekur jafnframt mið af
lögum um hlutverk og fjármálastjórn sveitarfélaga.
Fjármálastefna og fjárfestingarstefna Reykjavíkurborgar
kallast á við Græna planið og gerir kröfu um langtíma
stefnumótun fyrir hvern málaflokk til ekki skemmri tíma en
fimm ára í senn, þar sem lýst er áherslum og markmiðum
sem rúmast innan þess fjárhagsramma sem ákveðinn er í
fimm ára áætlun. Áhersla er einnig á gagnsæi byggt á
reglubundinni skýrslugjöf á mælanlegum markmiðum.
Starfsáætlunin gegnir mikilvægu hlutverki í þeirri stefnuog árangursmiðu fjármálastjórn sem ný fjármálastefna og
fjárfestingarstefna Reykjavíkurborgar felur í sér.
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Hlutverk
Gildi
Framtíðarsýn
Aðgerðir

Hlutverk
Hlutverk skrifstofu borgarstjóra og borgarritara er að þjónusta borgarstjóra og
undirbúa samræmda stefnumörkun Reykjavíkurborgar ásamt því að fylgja eftir
innleiðingu Græna plansins. Skrifstofan ber ábyrgð á samhæfðri og áreiðanlegri
upplýsingamiðlun um Reykjavíkurborg og starfsemi hennar. Hún vinnur að atvinnuog borgarþróun Reykjavíkurborgar með hagkvæmri nýtingu borgarlands að
leiðarljósi. Skrifstofan ber ábyrgð á lýðheilsumálum Reykjavíkurborgar.
Helstu verkefni á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara:


Ber ábyrgð á að þjónusta borgarstjóra sem framkvæmdastjóra, æðsta
yfirmann Reykjavíkurborgar og sem opinberan fulltrúa borgarinnar

 Ber ábyrgð að framfylgja stefnu Reykjavíkurborgar um nýting borgarlands
hverju sinni



Ber ábyrgð á og fylgir eftir innleiðingu Græna plansins.

 Þróar og innleiðir uppbyggingaráætlanir á borgarinnar



Ber ábyrgð á undirbúningi á samræmdri stefnumörkun
Reykjavíkurborgar

 Annast þróun, leigu og sölu á ákveðnum fasteignum og lóðum borgarinnar
 Ber ábyrgð á markaðsstarfi tengt atvinnu- og borgarþróun



Þróar og innleiðir verkefni á sviði lýðheilsu þ.m.t. matarstefnu
Reykjavíkurborgar



Ber ábyrgð á utanumhaldi um neyðarstjórn og gerð viðbragðsáætlana



Ber ábyrgð á samhæfðri stefnumörkun í samskipta- og upplýsingamálum

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

 Ber ábyrgð á samstarfi við atvinnulífið og þróun slíks samstarfs
 Ber ábyrgð á innleiðingu alþjóðastefnu Reykjavíkur og þátttöku í
innlendum og alþjóðlegum samstarfsverkefnum á sviði rannsókna og
nýsköpunar

Gildi

Gildi skrifstofu borgarstjóra og
borgarritara eru mikilvægur
hluti stefnu hennar.
Þeim er ætlað að vera
sameinandi og að hvetja og
leiðbeina starfsfólki
skrifstofunnar.

Fagmennska

Þjónusta

Samvinna

Við leggjum okkur fram við að öðlast
traust með því að sýna ábyrgð og
heiðarleika í störfum okkar.

Við leggjum metnað í að veita
áreiðanlega þjónustu sem hönnuð
er með þarfir notenda í huga.

Í störfum okkar horfum við til
góðrar samvinnu.

Gagnsæi, skilvirkni og vönduð
vinnubrögð eru okkar leiðarljós.

Við hugum að virðingu, sanngirni
og stöðugum umbótum í
þjónustuveitingu.

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Samvinnu innan skrifstofunnar,
innan stjórnsýslu borgarinnar, við
hagsmunaaðila og íbúa.
Samvinnu til að varða leiðina að
sjálfbærri og heilbrigðri borg.

Framtíðarsýn

Reykjavík er sjálfbær og heilbrigð borg
þar sem íbúar búa við mikil lífsgæði
- Unnið er að framtíðarsýn skrifstofunnar með meginmarkmiðum og markmiðum málaflokka hennar

Leiðarljós skrifstofu borgarstjóra og borgarritara:
Við erum framsækin, veitum áreiðanlega þjónustu og sinnum
verkefnum okkar af fagmennsku.

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Framtíðarsýnin lýsir
tilvalinni framtíð í
Reykjavík og hvaða
áhrif skrifstofan vill
hafa á samfélagið

Aðgerðir
- Sameiginlegar aðgerðir skrifstofunnar



Stafræn umbreyting á þjónustuferlum




Gæðahandbók






Vefgátt fyrir a) umsóknir um heimsóknir til Reykjavíkur, b) beiðnir innan stjórnkerfis borgarinnar um
aðkomu/aðstoð samskiptateymis, c) umsóknir um lóðamál og byggingarrétt og d) fyrirspurnir um
atvinnutengd mál

Skráning og framsetning verkferla í gæðahandbók: a. Kortlagning ferla, b. Endurskoðun skráðra ferla,
c. Ferlavæðing óskráðra ferla, d. Uppsetning ferla í gæðahandbók Hlöðunnar

Verkefnastjórnun


Innleiðing verkefnastjórnunartóls til að stuðla að bættu skipulagi, samræmi og yfirsýn



Innleiðing aðferða við verkefnastjórnun og teymisvinnu

Mælaborð


Innleiðing mælaborðs: Samræmt utanumhald og vistun mælikvarða og lykiltalna



Innleiðing áhættustjórnunar í starfsemi skrifstofunnar



Meginverkferill um þróun uppbyggingarsvæða og lóðaúthlutun



Endurskoðun starfslýsinga



Fræðsluáætlun skrifstofunnar

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Þjónusta og
stjórnsýsla
Nýr áfangi um 12.300 m2
Áætlað að uppsteypu ljúki í sumar 2022







Hlutverk
Gildi
Framtíðarsýn
Meginmarkmið
Markmið, mælikvarðar og lykiltölur
Aðgerðir

Hlutverk
Þjónusta og stuðningur við borgarstjóra í hlutverki sínu sem framkvæmdastjóri, æðsti
yfirmaður Reykjavíkurborgar og sem opinber fulltrúi borgarinnar. Það felur í sér:


Ábyrgð á almennri þjónustu við borgarstjóra
og dagskrá hans



Ábyrgð á undirbúningi mála fyrir borgarráð og önnur
fagráð Reykjavíkurborgar ásamt úrvinnslu og
eftirfylgni mála sem skrifstofunni er falið á þeim
vettvangi





Ábyrgð á svörun, utanumhaldi og eftirfylgni erinda
sem berast úr stjórnkerfi borgarinnar, frá
einstaklingum, fyrirtækjum, samtökum og öðrum
stjórnvöldum
Ábyrgð á skipulagningu og umsjón með viðburðum
borgarstjóra og Ráðhúss Reykjavíkur

Þjónusta og stjórnsýsla



Að annast samvinnu og samskipti við íbúa, stjórnvöld,
stofnanir, félagasamtök, einstaklinga og fyrirtæki
innanlands og utan



Að annast samstarfssamninga og beiðnir um
styrkveitingar



Ábyrgð á utanumhaldi um neyðarstjórn og gerð
viðbragðsáætlana til að stuðla að öryggi og velferð
íbúanna



Ábyrgð á að viðhalda og efla ímynd embættis
borgastjóra og þess sem sameiningartákn borgarbúa

Gildi

Gildi þjónustuog stjórnsýsluteymis

Samvinna - Metnaður - Gleði

Þjónusta og stjórnsýsla

Framtíðarsýn

Framúrskarandi þjónusta við
borgarstjóra, íbúa og samfélagið
Embætti borgarstjóra nýtur virðingar
og íbúar finna til samstöðu og öryggis

Þjónusta og stjórnsýsla

Framtíðarsýn
þjónustu- og
stjórnsýsluteymis fyrir
eigin starfsemi og
fyrir Reykjavíkurborg

Meginmarkmið
1. Skilvirk og fagleg þjónusta og stjórnsýsla sem er til
fyrirmyndar fyrir aðra starfsemi Reykjavíkurborgar
2. Faglegur undirbúningur og utanumhald vegna þátttöku
borgarstjóra sem opinber fulltrúi Reykjavíkurborgar í
viðburðum og athöfnum innan lands og utan
3. Traustar almannavarnir og forysta um starf
neyðarstjórnar Reykjavíkurborgar

Þjónusta og stjórnsýsla

Meginmarkmiðin
vísa okkur
veginn að
framtíðarsýninni

Markmið og mælikvarðar
Nr.
1

2

Meginmarkmið

Mælikvarðar

Tímalengd á svörun erinda
Skilvirk og fagleg þjónusta og
stjórnsýsla sem er til fyrirmyndar
fyrir
aðra
starfsemi Tímalengd á svörun
fyrirspurna/erinda úr borgarráði
Reykjavíkurborgar.
Tímalengd á svörun
fyrirspurna/erinda úr öðrum ráðum
Faglegur
undirbúningur
og
utanumhald
vegna
þátttöku
Tímalengd á svörun beiðna um
borgarstjóra sem opinber fulltrúi
móttökur
Reykjavíkurborgar í viðburðum og
athöfnum innan lands og utan.

3
Traustar almannavarnir og forysta
Tíðni endurskoðunar
um
starf
neyðarstjórnar
viðbragðsáætlunar
Reykjavíkurborgar.

Þjónusta og stjórnsýsla

Fyrsta útgáfa
hlutlægra markmiða
og mælikvarða
Markmið
Viðtökusvar innan þriggja virka
daga og efnislegt svar innan
þriggja vikna þegar svar kemur frá
SBB
Svar innan þriggja vikna
Svar innan þriggja vikna
Ákvörðun vegna beiðni um
móttöku liggur fyrir innan þriggja
vikna frá móttöku beiðni
Endurútgáfu viðbragðsáætlunar
Reykjavíkurborgar (útgáfa 2.0)
lokið
fyrir
árslok
2021
Viðbragðsáætlun yfirfarin árlega
og endurskoðuð a.m.k. á fjögurra
ára fresti.

Lykiltölur











Þjónusta og stjórnsýsla

Fjöldi erinda
Fjöldi fyrirspurna/umsagna úr borgarráði
Fjöldi erinda frá fagráðum/nefndum
Fjöldi mála til meðferðar frá borgarráði
Fjöldi mála til vinnslu í borgarráð
Fjöldi ábendinga til meðferðar frá Innri endurskoðun
Fjöldi móttaka
Fjöldi alþjóðlegra erinda
Fjöldi ávarpa og greina
Fjöldi tilvika og daga á ári á óvissustigi, hættustigi og
neyðarstigi (skv. Almannavörnum)

Við notum lykiltölur til
að fylgjast með
umfangi starfseminnar
og einstakra þátta

Aðgerðir
- Aðgerðir þjónustu- og stjórnsýsluteymis



Innleiðing þjónustustefnu Reykjavíkur


Á grundvelli þjónustustefnu Reykjavíkurborgar verði ráðist í greiningu og stefnumótun í
þjónustuveitingu teymisins



Stafræn umbreyting teymisvinnu



Stafræn umbreyting umsókna um heimsóknir til Reykjavíkur, þ.m.t. Ráðhússheimsóknir og
heimsóknir í Höfða



Ánægjumælingar vegna heimsókna og leiðsagna



Endurútgáfa viðbragðsáætlunar Reykjavíkurborgar




Endurskoðun og endurútgáfa allra gátlista og verkferla fagsviða, kjarnasviða og miðlægra
skrifstofa

Leiðbeiningar vegna stjórnsýsluerinda


Leiðbeiningar fyrir stjórnsýslu borgarinnar vegna beiðna skrifstofunnar um efni fyrir svör til fagráða

Þjónusta og stjórnsýsla

Stefnumótun
Nýr áfangi um 12.300 m2
Áætlað að uppsteypu ljúki í sumar 2022







Hlutverk
Gildi
Framtíðarsýn
Meginmarkmið
Markmið, mælikvarðar og lykiltölur
Aðgerðir

Hlutverk
Að stuðla að skilvirkri innleiðingu Græna plansins og stefna og áætlana undir hatti þess, vinna
að samhæfingu og umbótum á sviði stefnumótunar og stefnuframkvæmdar auk þess að efla
verkefnastjórnun, markmiðadrifna starfsemi og gæðastjórnun á skrifstofu borgarstjóra og
borgarritara. Það felur í sér:


Ábyrgð á yfirsýn yfir heildarstefnumörkun
Reykjavíkurborgar og framkvæmd stefna og áætlana
undir hatti Græna plansins



Ábyrgð á fræðslu og miðlun um Græna planið og um
stefnur og umgjörð stefnumótunar hjá Reykjavíkurborg



Þróun og innleiðingu á umbótum á sviði
stefnumótunar, innleiðingu stefna og árangursmats hjá
Reykjavíkurborg



Ráðgjöf vegna stefnumótunar innan
Reykjavíkurborgar

Stefnumótun



Að annast vinnslu og endurskoðun stefna og áætlana
eftir því sem við á



Ábyrgð á yfirsýn og utanumhaldi með starfshópum og
starfshópaskrá borgarstjóra og borgarritara, eftirfylgni
með störfum og skilum starfshópa og á viðhaldi
leiðbeininga fyrir þá



Þróun og innleiðingu á skilvirku verklagi og
verkefnastjórnun, gæðastjórnun, árangursstjórnun og
skilvirkri áhættustjórnun í starfsemi skrifstofu
borgarstjóra og borgarritara

Gildi

Gildi á
málefnasviði
stefnumótunar

Sjálfbærni - Festa - Gagnsæi
Gildin taka mið af grunngildum fjármálastefnu og fjárfestingarstefnu Reykjavíkurborgar.
Gildin lýsa framtíðarsýn og kröfum um efnahagslega, samfélagslega og umhverfislega
sjálfbærni sem innleiðing Græna plans og fjármálastefnu Reykjavíkurborgar felur í sér.
Gildin lýsa áherslu á festu og fyrirsjáanleika í fjármálastjórninni með Græna Planinu og
langtíma stefnumótun fyrir hvern málaflokk til ekki skemmri tíma en fimm ára í senn, þar sem
lýst er áherslum og markmiðum sem rúmast innan þess fjárhagsramma sem ákveðinn er í
fimm ára áætlun og forðast fyrirvaralitlar breytingar.
Þá endurspegla gildin kröfur um gagnsæi í stjórnun borgarinnar byggt á reglubundinni
skýrslugjöf á mælanlegum markmiðum, mælikvörðum og lykiltölum auk áherslu á skilvirka
gæðastjórnun og skráða verkferla.
Stefnumótun

Framtíðarsýn

Reykjavík er sjálfbær borg með skýra
og samhæfða stefnu og framtíðarsýn

Stefnumótun

Framtíðarsýn á
málefnasviði
stefnumótunar fyrir
eigin starfsemi og
fyrir Reykjavíkurborg

Meginmarkmið
1. Umbætur í stefnumótun og stefnuframkvæmd hjá
Reykjavíkurborg

2. Markviss stuðningur og samhæfing innan
Reykjavíkurborgar við stefnumótun og við innleiðingu
Græna plansins og stefna og áætlana undir hatti þess
3. Efling markmiðadrifinnar starfsemi á skrifstofu
borgarstjóra og borgarritara
4. Markvisst gæðastarf, verkefnastýring og áhættustýring
á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara

Stefnumótun

Meginmarkmiðin
vísa okkur
veginn að
framtíðarsýninni

Markmið og mælikvarðar
Nr. Meginmarkmið

Mælikvarðar
Ánægja þátttakenda með fræðslu um stefnumótun í forystunámi

Fyrsta útgáfa hlutlægra
markmiða og mælikvarða
Markmið
Meðaleinkunn 4 (á skalanum 1-5)

Fjöldi þátttakenda í könnun um stefnumótun, áætlanagerð og Græna planið
50% þátttaka
Hlutfall starfsmanna/stjórnenda sem telur þekkingu á stefnumótun innan stjórnsýslunnar vera
Markmið 90% (staða 2019: 27%)
viðunandi

1

Umbætur í stefnumótun og stefnuframkvæmd hjá
Reykjavíkurborg

Hlutfall starfsmanna/stjórnenda sem telur stefnur/áætlanir á eigin sviði almennt vera vel unnar

Markmið 90% (staða 2019: 47%)

Hlutfall starfsmanna/stjórnenda sem telur reglur um stefnur og stefnusniðmát vera gagnlegt

Markmið 90% (staða 2019: 60%)

Hlutfall starfsmanna/stjórnenda sem telur handbók um verkefnavinnu og tengd sniðmát gagnlega

Markmið 90% (staða 2019: 68%)

Hlutfall starfsmanna/stjórnenda sem telur að í stefnumótunarvinnu sem það tók þátt í hafi verið
Markmið 90% (staða 2019: 49%)
skilgreind mælanleg og tímasett markmið
Hlutfall starfsmanna/stjórnenda sem telur að í stefnumótunarvinnu sem það tók þátt í hafi verið
Markmið 90% (staða 2019: 41%)
skilgreindir skýrir mælikvarðar
Hlutfall starfsmanna/stjórnenda sem telur að aðgerðir stefna á þeirra fagsviði séu fjármagnaðar

Markmið 90% (staða 2019: 39%)

Hlutfall starfsmanna/stjórnenda sem telur að stefnur og aðgerðaáætlanir á eigin fagsviði hafi unnar í
Markmið 90% (staða 2019: 38%)
samráði við hagsmunaaðila
Hlutfall starfsmanna/stjórnenda sem telur að stefnur og áætlanir á eigin fagsviði séu samhæfðar
Markmið 90% (staða 2019: 35%)
stefnum annarra fagsviða
Hlutfall starfsmanna/stjórnenda sem telur algengara að markmiðum stefna og áætlana sé náð á eigin
Markmið 90% (staða 2019: 67%)
fagsviði
Hlutfall starfsmanna/stjórnenda sem telur að tilteknum aðilum sé falin innleiðing/eftirfylgni með
Markmið 90% (staða 2019: 56%)
stefnum og aðgerðaáætlunum fagsviðsins
Uppfærslur forgangsaðgerða Græna plansins
Árleg uppfærsla forgangsaðgerða

Markviss stuðningur og samhæfing innan
2 Reykjavíkurborgar við stefnumótun og við innleiðingu
Græna plansins og stefna og áætlana undir hatti þess. Fjöldi útgefinna skýrslna um innleiðingu Græna plansins
3

Efling markmiðadrifinnar starfsemi á skrifstofu
borgarstjóra og borgarritara

4

Markvisst gæðastarf, verkefnastýring og áhættustýring
Fjöldi skráðra og áhættumetinna verkferla útgefinn í gæðahandbók
á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara

Stefnumótun

Fjöldi teyma á SBB sem hafa skilgreint markmið og mælikvarða

Ársfjórðungslegar skýrslur
Öll teymi hafi lokið fyrstu yfirferð
fyrir árslok 2021 - Árleg
endurskoðun fari fram
Starfsemi SBB yfirfarin og allir
ferlar skráðir og útgefnir fyrir lok
árslok 2022

Lykiltölur





Stefnumótun

Fjöldi námskeiða um stefnumótun í forystunámi
Fjöldi þátttakenda í námskeiðum um stefnumótun í
forystunámi
Fjöldi útgefinna erindisbréfa

Við notum lykiltölur til
að fylgjast með
umfangi starfseminnar
og einstakra þátta

Aðgerðir
- Aðgerðir á málefnasviði stefnumótunar



Faghópur um Græna planið og stefnumótun hjá Reykjavíkurborg – Umsjón og verkstýring



Forgangsaðgerðir Græna plansins – Árleg uppfærsla



Samræmd kynningaráætlun á Græna planinu og stefnum Reykjavíkurborgar



Ársfjórðungslegar skýrslur um innleiðingu Græna plansins



Ársfjórðungslegar skýrslur um borgarvakt í velferðar- og atvinnumálum



Fræðsla um stefnumótun og stefnur Reykjavíkur í forystunámi Reykjavíkurborgar



Framkvæmd könnunar meðal stjórnenda og sérfræðinga Reykjavíkurborgar um
stefnumótun, áætlanagerð og Græna planið



Rafræn starfshópaskrá



Reglubundin uppfærsla á starfshópaskrá skrifstofunnar og ráðgjöf við starfshópa og
úrvinnsla skila þegar við á



Endurskoðun reglna um stefnur og stefnumarkandi áætlanir



Endurskoðun reglna um starfs- og stýrihópa



Þróun verkfærakistu stefnumótunar og verkefnastjórnunar

Stefnumótun

Samskipti og
mörkun
Nýr áfangi um 12.300 m2
Áætlað að uppsteypu ljúki í sumar 2022







Hlutverk
Gildi
Framtíðarsýn
Meginmarkmið
Markmið, mælikvarðar og lykiltölur
Aðgerðir

Hlutverk
Stefnumörkun í samskipta- og upplýsingamálum og samhæfð og áreiðanleg upplýsingamiðlun
um Reykjavíkurborg og starfsemi hennar. Það felur í sér:



Ábyrgð á yfirsýn yfir upplýsingamiðlun allra
starfseininga borgarinnar



Ábyrgð á vörumerkinu Reykjavík – Mótun á ímynd,
rödd, útliti og efnistökum í ytri og innri samskiptum







Ábyrgð á almannatengslum: Yfirsýn og samþætting
allra samskipta við fjölmiðla þvert á borgarkerfið og eftir
atvikum svörun fyrirspurna



Að annast samvinnu og samskipti við íbúa, stjórnvöld,
stofnanir, félagasamtök, einstaklinga og fyrirtæki
innanlands og utan



Ábyrgð og ráðgjöf varðandi mörkun, samhæfingu og
stjórnun samskipta í krísum



Faglega ráðgjöf til starfseininga

Ábyrgð á ritstjórn vef- og samskiptamiðla sem
starfræktir eru í nafni borgarinnar
Ábyrgð á framleiðslu á fjölbreyttu efni um starfsemi
og málefni Reykjavíkurborgar

Samskipti og mörkun

Gildi

Virðing – Traust – Jákvæðni – Samvinna

Samskipti og mörkun

Gildi
samskiptateymis

Framtíðarsýn

Reykjavík er borgarsamfélag þar sem allir hafa
greiðan aðgang að áreiðanlegum upplýsingum
sem er miðlað á skýran og fjölbreyttan hátt
Lifandi samskipti við íbúa, gesti og umheiminn
stuðla að traustri og jákvæðri ímynd
Reykjavíkurborgar

Samskipti og mörkun

Framtíðarsýn
samskiptateymis fyrir
eigin starfsemi og
fyrir Reykjavíkurborg

Meginmarkmið
1. Farsæl innleiðing samskiptastefnu Reykjavíkur
2. Samhæfð og skilvirk samskiptastjórnun og upplýsingamiðlun
með áherslu á notendamiðað aðgengi og fjölbreytta miðlun til
allra hópa
3. Áreiðanleg upplýsingamiðlun sem stuðlar að gagnsæi og
öryggi og auðveldar íbúum aðkomu að starfsemi og þátttöku í
ákvarðanatöku borgarinnar
4. Jákvæð ímynd, traustur og vingjarnlegur tónn
Reykjavíkurborgar með samhæfðri rödd, útliti og efnistökum í
samskiptum

Samskipti og mörkun

Meginmarkmiðin
vísa okkur
veginn að
framtíðarsýninni

Markmið og mælikvarðar
Nr. Meginmarkmið
Farsæl innleiðing samskipta- og
1 upplýsingastefnu Reykjavíkur

2

3

4

Fyrsta útgáfa hlutlægra
markmiða og mælikvarða

Mælikvarðar
Markmið
Hlutfall starfseininga sem upphaflegt
Allar starfseiningar fyrir lok árs
samtal hefur átt sér stað við um mörkun
2021
Reykjavíkurborgar
Hlutfall starfseininga sem hafa fengið
Samhæfð og skilvirk samskiptastjórnun og
Allar starfseiningar fyrir lok júní
kynningu á nýju verklagi um mörkun
upplýsingamiðlun með áherslu á
2022
notendamiðað aðgengi og fjölbreytta miðlun til Reykjavíkurborgar
Niðurstöður könnunar og viðtala við
Í vinnslu: Fyrsta könnun
allra hópa
stjórnendur um nýtt verklag um mörkun myndar grunnstöðu
Í vinnslu: Ný mæling, markmið
Áreiðanleg upplýsingamiðlun sem stuðlar að Hlutfall efnis sem framleitt er á öðru
formi en á texta- og myndformi
verður byggt á grunnstöðu
gagnsæi og öryggi og auðveldar íbúum
Í vinnslu: hlutfallsleg aukning á
aðkomu að starfsemi og þátttöku í
Aukning fylgjenda Reykjavíkurborgar á
milli ára, skoða aukningu og
ákvarðanatöku borgarinnar
samfélagsmiðlum
setja markmið
Jákvæð ímynd, traustur og vingjarnlegur tónn
Í vinnslu: Ný mæling, markmið
Reykjavíkurborgar með samhæfðri rödd, útliti Aukin viðbrögð við efni á
samfélagsmiðlum Reykjavíkurborgar
verður byggt á grunnstöðu
og efnistökum í samskiptum

Samskipti og mörkun

Lykiltölur










Fréttatilkynningar samskiptateymis
Fréttir á reykjavik.is
Fjölmiðlafyrirspurnir
Erlendar viðtalsbeiðnir til borgar og
borgarstjóra
Almennar fyrirspurnir (Agora)
Fjöldi frétta sem teymið kemur í fjölmiðla
Fjöldi beiðna um aðstoð innan stjórnkerfis
Fjöldi viðburða og fréttamannafundir sem
teymi kemur að

Samskipti og mörkun

Við notum lykiltölur til
að fylgjast með
umfangi starfseminnar
og einstakra þátta







Almenn efnisgerð
- myndbönd, hlaðvörp, samfélagsmiðlafærslur
Skráðar ljósmyndir
Áhorf
- streymi, klippt myndbönd
Færslur - fjöldi og viðtökur (like og comments)
- Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook
Like og comments á samfélagsmiðlum (fjöldi)
- jákvætt, neikvætt eða hlutlaust

Aðgerðir
- Aðgerðir samskiptateymis



Mótun og innleiðing á samskiptastefnu Reykjavíkurborgar



Nýtt verklag um samhæfða mörkun Reykjavíkurborgar og kynning á því innan borgarkerfis



Samskipta- og viðbragðsáætlanir fyrir áhættur sem raungerast í rekstri borgarinnar (eftir
tegund áhættu)



Vefgátt um beiðnir innan stjórnkerfis borgarinnar um aðkomu/aðstoð samskiptateymis



Hugbúnaður fyrir utanumhald um tölfræði um efnisgerð



Verklag um upplýsingagjöf frá fagsviðum (um almenna efnisgerð og framsetningu efnis,
áhorf, vistun o.fl.)

Samskipti og mörkun

Lýðheilsa
Nýr áfangi um 12.300 m2
Áætlað að uppsteypu ljúki í sumar 2022







Hlutverk
Gildi
Framtíðarsýn
Meginmarkmið
Markmið, mælikvarðar og lykiltölur
Aðgerðir

Hlutverk
Að vinna að þróun, framkvæmd og samræmingu verkefna á sviði lýðheilsu. Það felur í sér:


Ábyrgð á stefnumörkun og stefnuframkvæmd Reykjavíkurborgar á sviði lýðheilsu og matarmála



Ábyrgð á samráðsvettvangi um lýðheilsumál innan Reykjavíkurborgar



Innleiðingu samstarfs um Heilsueflandi samfélag innan Reykjavíkurborgar



Ábyrgð á matarstefnuteymi Reykjavíkurborgar



Ábyrgð á árlegri útgáfu lýðheilsuvísa Reykjavíkurborgar og birtingu annarra lýðheilsugagna



Ábyrgð á kynningu, fræðslu, samskiptum og samstarfi vegna lýðheilsuverkefna borgarinnar við
innlenda og erlenda aðila, þ.m.t. samstarf við háskóla og stofnanir vegna rannsókna á sviði
lýðheilsu



Ábyrgð á verkefnum vegna aðildar Reykjavíkurborgar að lýðheilsuborgasamtökum
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO Healthy Cities Network)

Lýðheilsa

Gildi

Gildi á
málefnasviði
lýðheilsu

Vellíðan

Við leggjum áherslu á vellíðan íbúa og starfsmanna
Reykjavíkurborgar. Við höfum vellíðan borgarbúa að
leiðarljósi í verkefnum okkar og þjónustuveitingu og
jafnframt að starfsmönnum líði vel á sínum
starfsstað og í starfi sínu.

Lýðheilsa

Framtíðarsýn

Reykjavík er heilsueflandi, sjálfbært og
fjölskrúðugt borgarsamfélag sem stuðlar að
öryggi, jöfnuði, virkri þátttöku og vellíðan allra

Lýðheilsa

Framtíðarsýn á
málefnasviði
lýðheilsu fyrir eigin
starfsemi og fyrir
Reykjavíkurborg

Meginmarkmið

1. Áhersla á lýðheilsu er ofin inn í alla starfsemi og
stefnumörkun Reykjavíkur, starfið byggir á bestu þekkingu og
reynslu á hverjum tíma og veldur ekki skaða
2. Skilvirk innleiðing lýðheilsustefnu Reykjavíkur og
aðgerðaáætlunar hennar
3. Skilvirk innleiðing matarstefnu Reykjavíkur og
aðgerðaáætlunar hennar

Lýðheilsa

Meginmarkmiðin
vísa okkur
veginn að
framtíðarsýninni

Fyrsta útgáfa hlutlægra
markmiða og mælikvarða

Markmið og mælikvarðar
Nr.

Meginmarkmið

Mælikvarðar
Markmið
Fjöldi aðgerða lýðheilsustefnu Í árslok 2023 sé öllum aðgerðum
lokið (33 aðgerðir)
lokið eða í vinnslu skv. áætlun
Tvö tilraunaverkefni 2021 og
Lýðheilsumat - fjöldi matsverkefna
lýðheilsumat innleitt sem verkfæri
lokið
árið 2022
1. Áhersla á lýðheilsu er ofin inn í alla
Gátlistar Hsam - fjöldi þar sem Að dregin hafi verið grunnlína allra
starfsemi og stefnumörkun
grunnlína hefur verið dregin og lista og unnið með einhverja þeirra
Reykjavíkur, starfið byggir á bestu
eitt tímabil fyrir lok júní 2022
þekkingu og reynslu á hverjum tíma og regluleg uppfærsla skv. áætlun
Hlutfall kannana Reykjavíkur sem Allar kannanir verði útbúnar með
1-2
veldur ekki skaða
2. Skilvirk innleiðing lýðheilsustefnu ávarpa lýðheilsu og innihalda spurningum um hinseginleika fyrir
spurningar um hinseginleika
árslok 2022
Reykjavíkur og aðgerðaáætlunar
hennar
Aðgengi að sykruðum vörum og
óhollum vörum í mötuneytum
RVK, veitingasölum undirstofnana Í vinnslu: Ný mæling, markmið
RVK, hjá íþróttafélögum og verður byggt á grunnstöðu
matvöruverslunum skv. aðgerð
lýðheilsustefnu
Fjöldi aðgerða matarstefnu lokið
3

Lýðheilsa

3. Skilvirk innleiðing matarstefnu
Reykjavíkur og aðgerðaáætlunar
hennar

Í lok júní 2023 sé öllum aðgerðum
lokið eða þær endurskoðaðar í nýrri
aðgerðaáætlun

Fjöldi starfsstaða sem hafa innleitt
sameiginlegar reglur, viðmið og Innleiðingu lokið á öllum
leiðbeiningar
varðandi starfsstöðum í árslok 2022
matarþjónustu

Lykiltölur








Lýðheilsumat - fjöldi lokið
Lýðheilsuvísar - Árleg staða vísa
Lýðheilsugátlistar í hverfaskipulagi - fjöldi hverfa metinn skv. gátlista
Fjöldi/hlutfall heilsueflandi leikskóla, grunnskóla, frístundaheimila og
félagsmiðstöðva
Fjöldi/hlutfall vinnustaða sem eru þátttakendur í verkefninu
Heilsueflandi vinnustaður
Fjöldi starfsstaða sem hafa innleitt sameiginlegar reglur, viðmið og
leiðbeiningar varðandi matarþjónustu

Lýðheilsa

Við notum lykiltölur til
að fylgjast með
umfangi starfseminnar
og einstakra þátta

Aðgerðir
- Aðgerðir á málefnasviði lýðheilsu



Innleiðing og eftirfylgni lýðheilsustefnu Reykjavíkur



Faghópur um lýðheilsu í Reykjavík – Skipan faghóps og verkstýring



Lýðheilsusjóður Heilsueflandi hverfa – Stofnun og utanumhald



Innleiðing gátlista Heilsueflandi samfélags



Fræðsluátak um lýðheilsu og heilsulæsi



Mikilvægi svefns fyrir heilsu og líðan – Tilraunaverkefni í skólastarfi



Dregið úr aðgengi að sykruðum vörum í Reykjavíkurborg



Rannsókn á félagslegu landslagi og greining viðkvæmra hópa í Reykjavík



Rannsókn á ójöfnuði í heilsu eftir hverfum í Reykjavík



Þátttaka í lýðheilsuborgarsamtökum Evrópu og skipan stýrihóps Reykjavíkur



Árleg stöðuskýrsla faghóps um lýðheilsu



Lýðheilsuvísar og mælaborð Reykjavíkur – Þróun og innleiðing og árleg uppfærsla lýðheilsuvísa



Lýðheilsuvísar fyrir eldri borgara – Útgáfa og regluleg uppfærsla



Lýðheilsumat Reykjavíkur – Þróun og innleiðing



Innleiðing og eftirfylgni matarstefnu Reykjavíkur



Matarstefnuteymi Reykjavíkurborgar – Skipan og verkstýring



Innleiðing sameiginlegra reglna, viðmiða og leiðbeininga varðandi matarþjónustu



Samhæfing ráðgjafar um matarmál og næringu til grunnskólanemenda og starfsfólks mötuneyta

Lýðheilsa

Lóðaúthlutun og
samningagerð
Nýr áfangi um 12.300 m2
Áætlað að uppsteypu ljúki í sumar 2022







Hlutverk
Gildi
Framtíðarsýn
Meginmarkmið
Markmið, mælikvarðar og lykiltölur
Aðgerðir

Hlutverk
Að vinna að hagkvæmri nýtingu borgarlandsins og innviða þess auk tekjuöflunar
fyrir Reykjavíkurborg. Það felur í sér:


Ábyrgð á tillögugerð til borgarráðs um úthlutun lóða og sölu
byggingarréttar



Ábyrgð á framkvæmd á söluferli lóða



Ábyrgð á tillögugerð til borgarráðs um samningsgerð við
uppbyggingaraðila á grundvelli Aðalskipulags Reykjavíkur og
samningsmarkmiða Reykjavíkurborgar

Lóðaúthlutun og samningagerð

Gildi

Gildi teymis
lóðaúthlutunar og
samningagerðar

Samvinna – Elja – Jákvæðni

Lóðaúthlutun og samningagerð

Framtíðarsýn

Í Reykjavík er skjót, skilvirk og gagnsæ úthlutun
lóða og samningsgerð á uppbyggingarsvæðum sem
aflar tekna til fjárfestingar í innviðum borgarinnar

Lóðaúthlutun og samningagerð

Framtíðarsýn teymis
lóðaúthlutunar og
samningagerðar fyrir
eigin starfsemi og
fyrir Reykjavíkurborg

Meginmarkmið

1. Stafræn umbreyting á úthlutunarferli lóða, sölu byggingarréttar og
annarrar samningagerðar
2. Skilvirkt samstarf innan Reykjavíkurborgar við undirbúning fyrir og við
úthlutun lóða og sölu byggingarréttar
3. Reykjavíkurborg afli tekna af úthlutun lóða, sölu byggingarréttar og
uppbyggingarsamningum til að fjárfesta í stofnkostnaði innviða
4. Fjölgun leiguíbúða, búseturéttaríbúða og félagslegra íbúða á
þéttingarsvæðum

Lóðaúthlutun og samningagerð

Meginmarkmiðin
vísa okkur
veginn að
framtíðarsýninni

Fyrsta útgáfa hlutlægra
markmiða og mælikvarða

Markmið og mælikvarðar
Nr.

Meginmarkmið

Mælikvarði
Fjöldi íbúða

1

2

3

Skilvirkt samstarf innan Reykjavíkurborgar við
undirbúning fyrir og við úthlutun lóða og sölu
byggingarréttar

Tímalengd úthlutunar (fjöldi
daga)

Umsóknir um lóðir afgreiddar innan 20 virkra
daga frá því að fullbúin umsókn berst

Tekjur sem hlutfall af
tekjuáætlun vegna úthlutana

100%

Reykjavíkurborg afli tekna af úthlutun lóða, sölu Hlutfall leigu- og
byggingarréttar og uppbyggingarsamningum til að búseturéttaríbúða á
fjárfesta í stofnkostnaði innviða
þéttingarsvæðum

Fjölgun leiguíbúða, búseturéttaríbúða og
félagslegra íbúða á þéttingarsvæðum

Markmið
1000 íbúðir á ári (úthlutun og
uppbyggingarsamningar), þar af 25% til
óhagnaðardrifinna félaga

Kaupréttur Félagsbústaða
(hlutfall af fjölda íbúða á
þéttingarsvæðum)

Á þéttingarsvæðum verði hlutfall nýrra íbúða
leigu- og/eða búseturéttaríbúðir í samræmi
við samningsmarkmið Reykjavíkurborgar (nú
20%)
Á þéttingarsvæðum fái Félagsbústaðir
kauprétt á hlutfalli íbúða í
uppbyggingarverkefnum í samræmi við
samningsmarkmið Reykjavíkurborgar (nú 5%)

Hlutfall stafrænna umsókna um
Allar umsóknir verði stafrænar fyrir árslok
úthlutun lóða og sölu
2022
byggingarréttar
Hlutfall rafrænnar undirritunar
Allar samningar undirritaðir rafrænt fyrir
vegna annarrar samningagerðar
árslok 2023
4

Stafræn umbreyting á úthlutunarferli lóða, sölu
byggingarréttar og annarrar samningagerðar
Hlutfall skjala þinglýst með
stafrænum hætti
Stafræn umbreyting og
sjálfvirkni í innheimtu

Lóðaúthlutun og samningagerð

Öll skjöl þinglýst stafrænt fyrir árslok 2022
Öll innheimta stafræn/sjálfvirk fyrir árslok
2022

Lykiltölur








Fjöldi úthlutana
Grundvöllur/tegund úthlutunar: Vilyrði, útboð, fast verð
Fjöldi íbúða eftir tegund: Einbýli, raðhús, parhús, fjölbýli (eftir
hverfum og fermetrum)
Fjöldi íbúða/lóða eftir verkefnum: Hagkvæmt húsnæði, C40,
stofnframlagalóðir
Fjöldi uppbyggingarsamninga
Fjöldi lóðavilyrða

Lóðaúthlutun og samningagerð

Við notum lykiltölur til
að fylgjast með
umfangi starfseminnar
og einstakra þátta

Aðgerðir
- Aðgerðir teymis lóðaúthlutunar og samningagerðar



Stafræn umbreyting í ferlum málaflokksins - Áhersla á skilvirka og gagnsæja úthlutun



Stafræn umbreyting og sjálfvirkni í innheimtu



Framkvæmd lóðaúthlutunaráætlunar



Tölfræðigrunnur lóðaúthlutunar og samningagerðar



Endurskoðun verklags um a) úthlutunarhæfi lóða, b) verkaskiptingu gagnvart
umhverfis- og skipulagssviði og fjármála- og áhættustýringarsviði og c) um undirbúning
fyrir samningafundi

Lóðaúthlutun og samningagerð

Atvinnu- og
borgarþróun
Nýr áfangi um 12.300 m2
Áætlað að uppsteypu ljúki í sumar 2022







Hlutverk
Gildi
Framtíðarsýn
Meginmarkmið
Markmið, mælikvarðar og lykiltölur
Aðgerðir

Hlutverk
Atvinnu- og borgarþróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara
hefur eftirfarandi hlutverk:
1. Græna planið: Umsjón með innleiðingu, miðlun
og eftirfylgni Græna plansins á sviði atvinnu- og
húsnæðismála
2. Miðlun og markaðsstarf: Mörkun og efling
ímyndar Reykjavíkur og skipulögð
markaðssetning á tækifærum í borginni á sviði
atvinnu- og borgarþróunar

Ítarlegri lýsingu á hlutverki teymisins má sjá í viðauka nr. 1.

Atvinnu- og borgarþróun

3. Borgarþróun: Innleiðing uppbyggingar á
þróunarreitum, framfylgd húsnæðisáætlunar og
þróun fasteigna og lóða borgarinnar
4. Innlent og alþjóðlegt samstarf: Samstarf við
hagaðila í atvinnulífi borgarinnar, yfirsýn og
samhæfing í alþjóðamálum og þátttaka í
alþjóðlegum samstarfsverkefnum,
rannsóknarsamstarfi og nýsköpun

Gildi

Gildi atvinnu- og
borgarþróunateymis

Framsækni

Fagmennska

Virðing

Við viljum vera leiðandi afl framfara
í Reykjavík.

Við sýnum ábyrgð og ráðvendni og
leggjum áherslu á gagnsæi, skilvirkni
og vönduð vinnubrögð.

Við erum meðvituð um að störf okkar
hafa áhrif á íbúa og gesti, atvinnulíf og
náttúru borgarinnar.

Við hlustum, spyrjum, greinum,
þjónum og klárum málin.

Við nálgumst viðfangsefni okkar af
virðingu og sýnum viðmælendum
okkar skilning og samkennd.

Við mætum áskorunum framtíðar
með hugrekki og opnum hug.
Við grípum tækifærin og sköpum
aðstæður til grósku.

Við hrósum og höfum gaman í vinnunni!

Atvinnu- og borgarþróun

Framtíðarsýn

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 skilinn eftir

Atvinnu- og borgarþróun

Framtíðarsýn atvinnuog borgarþróunarteymis
fyrir eigin starfsemi og
fyrir Reykjavíkurborg

Meginmarkmið
1. Farsæl innleiðing Græna plansins og
atvinnu- og nýsköpunarstefnu
Reykjavíkurborgar

Meginmarkmiðin
vísa okkur
veginn að
framtíðarsýninni

4. Hagkvæm nýting fasteigna borgarinnar til
að stuðla að nýsköpun, fjölbreyttri
starfsemi og lifandi borgarumhverfi

2. Skýr mörkun og markviss efling ímyndar
Reykjavíkur og skipulögð markaðssetning á
5. Efling þekkingar- og nýsköpunarvistkerfis
tækifærum í borginni á sviði atvinnu- og
með áherslu á fjölbreytt samstarf
borgarþróunar
6. Virk og áhrifarík þátttaka í innlendu og
3. Skilvirk og fagleg uppbygging á
alþjóðlegu samstarfi þar sem
þróunarreitum til að skapa sjálfbær hverfi og
Reykjavíkurborg bæði gefur af sér og lærir
húsnæði fyrir alla
af öðrum, þ.m.t. umsóknum í sjóði til að efla
hæfni Reykjavíkur til að takast á við
framtíðina og umbreytingar sem henni fylgja
Atvinnu- og borgarþróun

Markmið og mælikvarðar (1/2)

Fyrsta útgáfa
hlutlægra markmiða
og mælikvarða

Nr. Meginmarkmið

Mælikvarðar
Markmið
Í vinnslu: Ný mæling, markmið verður byggt á grunnstöðu
Umferð um www.graenaplanid.is
Könnun meðal starfsfólks RVK á innleiðingu Græna
Í vinnslu: Ný mæling, markmið verður byggt á grunnstöðu
plansins
Farsæl innleiðing Græna plansins og atvinnuÍ vinnslu: Ný mæling, markmið verður byggt á grunnstöðu
Mælikvarðar atvinnustefnu
1
og nýsköpunarstefnu Reykjavíkurborgar
Í vinnslu: Ný mæling, markmið verður byggt á grunnstöðu
Ánægjumælingar í atvinnulífinu
Koltvísýringsútblástur per íbúa
Í vinnslu
Í vinnslu: Ný mæling, markmið verður byggt á grunnstöðu
ISO 37120 um sjálfbærar borgir og samfélög
Umferð
um
www.investinreykjavik.is
Í
vinnslu
Skýr mörkun og markviss efling ímyndar
Í vinnslu: Ný mæling, markmið verður byggt á grunnstöðu
Reykjavíkur og skipulögð markaðssetning á Fjöldi frétta/umfjallana um tækifæri í borginni
2
tækifærum í borginni á sviði atvinnu- og
Ný erlend fjárfesting í borginni (fyrirtæki, sprotar,
Í vinnslu
borgarþróunar
fasteignir o.fl.)
Í vinnslu: Ný mæling, markmið verður byggt á grunnstöðu
Tímalengd ferlis á þróunarreitum
Fjölgun almennra íbúða (úthlutun og tilbúnar íbúðir)

750 á ári

Fjölgun íbúða húsnæðisfélaga (úthlutun og tilbúnar
250 á ári
íbúðir)

Skilvirk og fagleg uppbygging á
3 þróunarreitum til að skapa sjálfbær hverfi og
húsnæði fyrir alla
Hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur
Grænt íbúðarhúsnæði framtíðar
Hlutfall húsnæðis með BREEAM Exellent eða
sambærilega vottun
Tilbúnar atvinnulóðir til sölu

Atvinnu- og borgarþróun

4 verkefni hefjist 2021, 4 verkefni 2022
Val á samstarfsaðilum lokið 2021
Í vinnslu
10 séu til sölu á hverjum tíma

Markmið og mælikvarðar (2/2)
Nr. Meginmarkmið
Mælikvarðar
Hagkvæm nýting fasteigna borgarinnar til
að stuðla að nýsköpun, fjölbreyttri
Í vinnslu
4 starfsemi og lifandi borgarumhverfi
Efling þekkingar- og nýsköpunarvistkerfis
Í vinnslu
5 með áherslu á fjölbreytt samstarf

Fyrsta útgáfa
hlutlægra markmiða
og mælikvarða
Markmið
Í vinnslu
Í vinnslu

Fjöldi fagsviða sem hefur útfært alþjóðastefnu í eigin starfsáætlun Öll fagsvið útfæri árlega
Fagsvið borgarinnar, þjónustu- og nýsköpunarsvið og
Fjöldi starfsstaða sem hefur verið kynnt tækifæri í alþjóðlegum
mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa fái a.m.k. árlega
rannsóknar- og nýsköpunarverkefnum
kynningu
Fjöldi kynninga til innlendra hagaðila þar sem kynnt eru
samstarfstækifæri við Reykjavík í alþjóðlegum rannsóknar- og
nýsköpunarverkefnum
A.m.k. 20 kynningar á ári
Virk og áhrifarík þátttaka í innlendu og
A.m.k. 3 rannsóknar- og nýsköpunarstyrkir á ári/
alþjóðlegu samstarfi þar sem
Fjöldi rannsóknar og nýsköpunarstyrkja
€400,000 hvert verkefni eða €1,2 m á ári
Reykjavíkurborg bæði gefur af sér og lærir
af öðrum, þ.m.t. umsóknum í sjóði til að Fjöldi rannsóknar og nýsköpunarstyrkja með innlendum
A.m.k. einn innlendur samstarfsaðili í hverju verkefni
efla hæfni Reykjavíkur til að takast á við samstarfsaðilum
A.m.k. tuttugu erlendar fyrirspurnir um reynslu og
framtíðina og umbreytingar sem henni
Umfang
umfjöllunar
um
rannsóknir
og
nýsköpunarverkefni
vegferð Reykjavíkur í alþjóðlegum rannsóknar og
fylgja
Reykjavíkur á erlendum vettvangi
nýsköpunarverkefnum
A.m.k. tuttugu innlendar fyrirspurnir um reynslu og
Umfang umfjöllunar um rannsóknir og nýsköpunarverkefni
vegferð Reykjavíkur í alþjóðlegum rannsóknar og
Reykjavíkur á innlendum vettvangi
nýsköpunarverkefnum
Fjöldi afurða, aðferða eða þekkingar innleidd vegna alþjóðlegra
A.m.k. fimm dæmi um beina hagnýtingu lausna eða
samstarfsverkefna á ári
þekkingar sem er tilkomin vegna þátttöku borgarinnar
6
í alþjóðlegum rannsóknar og nýsköpunarverkefnum

Atvinnu- og borgarþróun

Lykiltölur

Við notum lykiltölur til
að fylgjast með
umfangi starfseminnar
og einstakra þátta

Græna planið og atvinna














Atvinnuleysi í Reykjavík
Fjöldi fyrirtækja (á hverja 100.000 íbúa)
Fjöldi nýrra einkaleyfa (á hverja 100.000 íbúa á ári)
Fjöldi gistinátta (á hverja 100.000 íbúa)
Meðaltekjur heimila
Lifunartíðni (survival rate) nýrra fyrirtækja (á hverja 100.000 íbúa)
Fjöldi háskólagráða á sviði vísinda, tækni, verkfræði og
stærðfræði (á hverja 100.000 íbúa)
Hlutfall vinnuafls í upplýsinga- og samskiptageira (ICT)
Hlutfall vinnuafls í rannsóknar- og þróunargeira (R&D)
Hlutfall vinnuafls í óformlega geiranum (informal employment)
Fjárfesting í grænum og bláum innviðum
Fjölbreytni í atvinnustarfsemi eftir hverfum

Atvinnu- og borgarþróun

Græna planið og húsnæði









Fjölgun íbúa Reykjavíkur
Flutningur Reykvíkinga innanlands (hvaðan/hvert)
Fjöldi íbúða eftir stöðu skipulags og uppbyggingar
Hlutfall húsnæðis á áhrifasvæði borgarlínu (íbúðir/atvinnuhúsnæði)
Hlutfall sem býr við ófullnægjandi húsnæðisskilyrði
Hlutfall sem býr í húsnæði á viðráðanlegu verði
Fjöldi heimilislausra (á hverja 100.000 íbúa)
Fjöldi bíla per íbúa

Lykiltölur

Við notum lykiltölur til
að fylgjast með
umfangi starfseminnar
og einstakra þátta

Alþjóðamál














Skipting íbúa Reykjavíkur eftir upprunalegu ríkisfangi
Hlutfall borgarbúa með faglega kunnáttu í fleiri en einu tungumáli
Aðildir að alþjóðasamtökum og samningum/sáttmálum og ýmsum
samstarfsverkefnum
Flutningur og búseta Reykvíkinga erlendis eftir svæðum/heimsálfum
Fjöldi uppbyggingasjóðsverkefna EFTA sem Reykjavík tekur þátt í á ári
Fjöldi verkefna í Nordic-Baltic mobility program sem Reykjavík tekur þátt í á ári
Fjöldi mannaskiptaverkefna skv. Erasmus og Nordplus sem Reykjavík tekur
þátt í á ári
Fjöldi umsókna og úthlutana í Vestnorræna sjóðinn (frá/til reykvískra aðila)
Fjöldi heimsókna til Reykjavíkurborgar eftir tegundum (opinberar heimsóknir,
þekkingarheimsóknir o.s.frv.)
Fjöldi ferða og ferðadagar starfsfólks og kjörinna fulltrúa Reykjavíkur erlendis
Losun gróðurhúsalofttegunda vegna ferða starfsfólks og kjörinna fulltrúa
erlendis
Fjöldi erlendra barna í alþjóðaskólum í Reyjavík
Hnattræna friðarvísitalan (Global Peace Index)

Atvinnu- og borgarþróun

Miðborgarmál











Fjöldi verslana í miðborg
Fjöldi staða með veitingastarfsemi í miðborg
Fjöldi menningarstofnana og annarrar þjónustu í miðborg
Nýting atvinnurýmis í miðborg (fjöldi tómra rýma)
Heimsóknir í miðborg (valdar götur) , sundurgreint niður á
gangandi/hjólandi og akandi
Ánægjumælingar um miðborg meðal erlendra gesta
Viðhorf íbúa miðborgar til ferðaþjónustu
Hegningarlagabrot í miðborg
Fjöldi umsókna og úthlutana í miðborgarsjóð

Lykiltölur

Rannsóknar- og nýsköpunarverkefni









Fjöldi umsókna um alþjóðleg samstarfsverkefni (Horizon Europe og Græni samningur ESB)
Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna á ári (Horizon Europe og Græni samningur ESB)
Fjöldi kynninga innan Reykjavíkur á tækifærum í alþjóðlegum rannsóknar- og
nýsköpunarverkefnum
Fjöldi kynninga fyrir ytri hagsmunaaðila á tækifærum í alþjóðlegum rannsóknar- og
nýsköpunarverkefnum
Fjöldi vinnustofa til að skoða hagnýtingu eða undirbúa þátttöku í alþjóðlegum rannsóknarog nýsköpunarverkefnum
Þátttaka í ritrýndum greinum um rannsóknar- og nýsköpunarverkefni
Fréttatilkynningar um alþjóðleg samstarfsverkefni
Fjöldi kynninga á rannsóknar- og nýsköpunarverkefnum Reykjavíkur á innlendum og
alþjóðlegum vettvangi

Atvinnu- og borgarþróun

Við notum lykiltölur til
að fylgjast með
umfangi starfseminnar
og einstakra þátta

Aðgerðir
- Aðgerðir atvinnu- og borgarþróunarteymis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stefnur og áætlanir
Samstarf við atvinnulífið
Þróunarreitir og þróunarverkefni
Rannsóknarsamstarf og nýsköpun
Kannanir og greiningar
Miðlun og markaðsstarf
Stafræn umbreyting og verkferlar

Atvinnu- og borgarþróun

Aðgerðir
- Aðgerðir atvinnu- og borgarþróunarteymis

Stefnur og áætlanir



Atvinnu- og nýsköpunarstefna Reykjavíkurborgar - Mótun og innleiðing



Samskiptaáætlun Græna plansins



Aðgerðaáætlun og forgangsverkefni Græna plansins - Árleg uppfærsla í samvinnu við fagsvið



Húsnæðisáætlun - Uppfærsla húsnæðisáætlunar, kynningarfundur og kynningarrit um
uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík (haust ár hvert)



Samskiptaáætlun gagnvart atvinnulífinu í Reykjavík



Þátttaka Reykjavíkurborgar í klasasamstarfi - Mótun áætlunar og verklags



Innleiðing alþjóðastefnu Reykjavíkur og aðgerðaáætlunar, þ.m.t. útfærsla hennar innan
stjórnkerfis Reykjavíkurborgar og skipan faghóps um alþjóðamál



Kynningaráætlun um tækifæri í alþjóðlegum rannsóknar- og nýsköpunarverkefnum fyrir a)
stjórnkerfi RVK og b) ytri hagsmunaaðila



Áætlun um umsóknir Reykjavíkurborgar í innlendar og alþjóðlegar rannsóknar- og
nýsköpunaráætlanir

Atvinnu- og borgarþróun

Aðgerðir
- Aðgerðir atvinnu- og borgarþróunarteymis

Samstarf við atvinnulífið
 Vatnsmýri þekkingarsvæði - Skipan og utanumhald um samstarfshóp um uppbyggingu
þekkingargreina í Vatnsmýri
 Þorp skapandi greina í Gufunesi - Samstarf við lykilaðila um útfærslu og skipulagningu á þróun
og uppbyggingu svæðisins
 Samstarfshópur um málefni miðborgar [skipaður til lok sept. 2021] – Utanumhald um starf
hópsins og tillögugerð um endurskoðun fyrirkomulags málefna miðborgar

Atvinnu- og borgarþróun

Aðgerðir
- Aðgerðir atvinnu- og borgarþróunarteymis

Þróunarreitir og þróunarverkefni


Samgöngumiðstöð í Vatnsmýri - Fagleg ráðgjöf um viðskiptaþróun til stýrihóps um samkeppni
um deiliskipulag og þróun samgöngumiðstöðvar og annarra bygginga á U-reit



Gagnaverssvæði í Reykjavík - Gerð kynningarpakka fyrir lóðir undir gagnaver í Reykjavík,
þ.m.t. Hólmsheiði og Esjumelar



Bílastæðahús í Skerjafirði - Tillögur að útfærslu á sameiginlegu bílastæðahúsi fyrir nýtt hverfi í
Skerjafirði



Grænar þróunarlóðir (Re-inventing Cities) - Samkeppni um tvær nýjar lóðir í verkefnið við
Ártúnshöfða og Gufunes og samningaviðræður við sigurteymi um lóðavilyrði



Hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur - Samstarf við uppbyggingaraðila og
umhverfis- og skipulagssvið um skipulagsbreytingar og framkvæmdir til að lóðir í verkefninu
verði úthlutunarhæfar



Grænt íbúðarhúsnæði framtíðarinnar með léttu vistspori - Samkeppni um 4-6 lóðir í verkefnið
og samningaviðræður við sigurteymi um lóðavilyrði

Atvinnu- og borgarþróun

Aðgerðir
- Aðgerðir atvinnu- og borgarþróunarteymis

Alþjóðlegt rannsóknarsamstarf
Rekstur einstakra rannsóknar- og nýsköpunarverkefna sem falla undir Horizon 2020 og
kynning á afurðum þeirra:
 PaCE (Populism and Civic Engagement) – Tímarammi verkefnis: febrúar 2019 janúar 2022
 SPARCS (Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS):
Tímarammi verkefnis: október 2019 – september 2024
 IMPULSE - Tímarammi verkefnis: febrúar 2021 – janúar 2024
 Net4AgeFriendly/COST (International Interdisciplinary Network on Smart
Healthy Age-Friendly Environments) - Tímarammi verkefnis: október 2020október 2024

Atvinnu- og borgarþróun

Aðgerðir
- Aðgerðir atvinnu- og borgarþróunarteymis

Kannanir og greiningar


Sviðsmyndagreiningar Reykjavíkurborgar til 2035 vegna Græna plansins: Umsjón
með framkvæmd og úrvinnslu



Könnun meðal starfsfólks Reykjavíkurborgar á innleiðingu Græna plansins



Greining á stöðu og horfum á fasteignamarkaði (haust 2022)



Könnun um viðhorf atvinnulífs og fyrirtækja í Reykjavík (árlega)



Forgreining fyrir stofnun markaðsráðs til að annast markaðssetningu Reykjavíkur
gagnvart innlendu og erlendu atvinnulífi



Forgreining fyrir stofnun þekkingarkjarna bláa hagkerfisins á Granda



Mat á þörfum atvinnulífs vegna skipulagningar á nýjum athafnasvæðum fyrir
fyrirtæki, s.s. á Hólmsheiði, Esjumelum og á Álfsnesi



Greining á almennri umfjöllun hérlendis og erlendis um rannsóknir og nýsköpun í
Reykjavík

Atvinnu- og borgarþróun

Aðgerðir
- Aðgerðir atvinnu- og borgarþróunarteymis

Miðlun og markaðsstarf


Vefsíða Græna plansins - Viðhald og uppfærsla



Ársfjórðungsleg yfirlit yfir innleiðingu húsnæðisáætlunar og stöðu
húsnæðismarkaðar í Reykjavík



Uppbygging íbúðarhúsnæðis í Reykjavík - Kynningarfundur og kynningarrit (haust
ár hvert)



Yfirlit yfir atvinnuhúsnæðismarkað - Útgáfa tvisvar á ári



Uppbygging atvinnuhúsnæðis – Árlegur kynningarfundur



Ársfjórðungsleg fréttabréf til markaðssetningar innanlands á tækifærum í Reykjavík



Tækifærisskýrslur til markaðssetningar erlendis um ný tækifæri fyrir atvinnulífið í
Reykjavík (á ensku tvisvar á ári)



Áætlun um markaðssetningu á tækifærum í borginni á vef- og samfélagsmiðlum

Atvinnu- og borgarþróun

Aðgerðir
- Aðgerðir atvinnu- og borgarþróunarteymis

Stafræn umbreyting og verkferlar



Rafræn gátt fyrir fyrirspurnir um atvinnutengd mál í Reykjavík til að bæta yfirsýn,
utanumhald, flokkun og tölfræðiupplýsingar



Gagnagrunnur um alþjóðleg rannsóknarsamstarfsverkefni – Yfirlit yfir núverandi og
möguleg verkefni Reykjavíkurborgar og B-hluta félaga



Verkferill um forgreiningu á nýjum uppbyggingarsvæðum, m.a. könnun á skipulagi
sem er í gildi, á eignarhaldi lóða og fasteigna og þörf á færslum á lögnum



Skilmálar um skilyrði fyrir stofnun frumkvöðlasetra í Reykjavík og stuðning við þau Gerð og innleiðing



Vefhandbók um alþjóðamál Reykjavíkurborgar



Erlendar heimsóknir til Reykjavíkur - Bætt verklag heimsókna og rafrænt
umsóknarferli



Ferðir starfsfólks og kjörinna fulltrúa Reykjavíkurborgar - Bætt verklag og rafrænt
ferðaheimildakerfi

Atvinnu- og borgarþróun

Viðauki 1
Hlutverk atvinnu- og borgarþróunarteymis
1. Græna planið
Umsjón með innleiðingu, miðlun og eftirfylgni Græna plansins á sviði
atvinnu- og húsnæðismála

2. Miðlun og markaðsstarf
Mörkun og efling ímyndar Reykjavíkur og skipulögð markaðssetning
bæði innan lands og utan á tækifærum í borginni á sviði atvinnu- og
borgarþróunar auk húsnæðismála

3. Borgarþróun
Innleiðing uppbyggingar á þróunarsvæðum, framfylgd húsnæðisáætlunar
og þróun fasteigna og lóða borgarinnar

4. Innlent og alþjóðlegt samstarf
Samstarf við hagaðila í atvinnulífi borgarinnar, yfirsýn og samhæfing í
alþjóðamálum og þátttaka í alþjóðlegum samstarfsverkefnum,
rannsóknarsamstarfi og nýsköpun

Atvinnu- og borgarþróun

1. Græna planið - Hlutverk

Samræming og umsjón með innleiðingu og eftirfylgni Græna plansins
á sviði atvinnu- og húsnæðismála. Það felur í sér :


Ábyrgð á miðlun Græna plansins, þ.m.t. viðhald og uppfærsla
vefsíðu plansins



Ábyrgð á mótun og innleiðingu atvinnu- og nýsköpunarstefnu
Reykjavíkurborgar með áherslu á að efla samkeppnishæfni
Reykjavíkurborgar í alþjóðlegri samkeppni um fyrirtæki, fólk og
fjármagn



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

Atvinnu- og borgarþróun

2. Miðlun og markaðsstarf - Hlutverk
Mörkun og efling ímyndar Reykjavíkur og skipulögð markaðssetning á tækifærum í borginni á
sviði atvinnu- og borgarþróunar auk húsnæðismála bæði innan lands og utan. Það felur í sér:


Ábyrgð á reglulegri miðlun upplýsinga um áhugaverð verkefni á sviði atvinnu- og húsnæðismála
í Reykjavíkurborg, s.s. með viðburðum, fréttabréfum og upplýsingamiðlun á vef- og
samfélagsmiðlum



Ábyrgð á miðlun upplýsinga um húsnæðismarkað og stöðu uppbyggingar í Reykjavíkurborg



Ábyrgð á kynningu á tækifærum og gerð kynningarefnis um lykilsvæði og þemu í
Reykjavíkurborg, einkum á sviði útflutningsþekkingargreina, t.d. Kvikmyndaþorp í Gufunesi,
Vísindaþorp í Vatnsmýri, Samgöngumiðstöð, gagnaverssvæði á Hólmsheiði



Ábyrgð á markaðssetningu og aðstoð við innlenda og erlenda aðila sem hafa áhuga á því að
byggja upp eða stækka starfsemi í Reykjavík



Ábyrgð á markaðssetningu miðborgar Reykjavíkur í því skyni að efla verslun og fjölga gestum í
miðborginni



Ábyrgð á utanumhaldi og miðlun grunnupplýsinga um Reykjavík
Atvinnu- og borgarþróun

3. Borgarþróun - Hlutverk
Þátttaka í þróun borgarsvæða til að tryggja framgang, samhæfingu og yfirsýn
verkefna í samræmi við Græna planið, Aðalskipulag Reykjavíkur og aðra
samþykkta stefnumörkun borgarinnar:

a. Þróunarsvæði – Innleiðing uppbyggingar
b. Húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar - Framfylgd, uppfærsla og miðlun
c. Fasteignaþróun – Þróun, leiga og sala

Atvinnu- og borgarþróun

Borgarþróun – Hlutverk
a. Þróunarsvæði
Innleiðing uppbyggingar á þróunarsvæðum:


Ábyrgð á greiningu valkosta, kostnaðar og
hagsmunaaðila og að viðhafa samráð og
samstarf við innleiðingu uppbyggingar á
þróunarsvæðum



Ábyrgð á að þróa og kynna áherslureiti til
uppbyggingar



Annast forsvar og verkefnastjórnun í völdum
þróunar- og uppbyggingarverkefnum

Atvinnu- og borgarþróun

Borgarþróun – Hlutverk
b. Húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar
Framfylgd, uppfærsla og miðlun húsnæðisáætlunar:


Ábyrgð á árlegri uppfærsla húsnæðisáætlunar, þ.m.t.
lóðaúthlutunaráætlun, miðlun og framsetning



Ábyrgð á reglulegri uppfærslu fjölda íbúða eftir
skipulagsflokkum



Ábyrgð á samhæfingu á þróun nýrra íbúðalóða fyrir
húsnæðisfélög og einkaaðila



Sérverkefni:


Hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk



Grænt íbúðarhúsnæði framtíðarinnar



Grænar þróunarlóðir (Re-inventing cities - C40)

Atvinnu- og borgarþróun

Borgarþróun – Hlutverk
c. Fasteignaþróun
Þróun, leiga og sala á ákveðnum fasteignum og lóðum
borgarinnar til þess að stuðla að nýsköpun, fjölbreyttri
starfsemi og lifandi borgarumhverfi:


Ábyrgð á hugmyndavinnu um nýtingu eigna, gerð og
miðlun kynningarefnis og utanumhald um söluferli ef við á
vegna leigu eða sölu á ákveðnum eignum borgarinnar



Ábyrgð á gerð tillagna að lóðum fyrir aðila sem hafa áhuga
á því að byggja upp eða stækka í Reykjavík



Ábyrgð á þróun nýrra atvinnulóða í samræmi við þarfir
atvinnulífsins

Atvinnu- og borgarþróun

Innlent og alþjóðlegt samstarf - Hlutverk

a. Samstarf við atvinnulífið
b. Alþjóðamál
c. Rannsóknasamstarf og nýsköpun

Mynd: Ragnar Th. Sigurðsson

Atvinnu- og borgarþróun

Innlent og alþjóðlegt samstarf – Hlutverk
a. Samstarf við atvinnulífið
Teymið er tengiliður atvinnulífsins og vinnur að aukinni samkeppnishæfni þess og að eflingu nýsköpunar og samstarfs við
fyrirtækin í borginni. Það felur í sér :


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:


Samstarf um þekkingarsvæði í Vatnsmýri - Þátttaka í starfshópi um alþjóðlega markaðssetningu svæðisins og
utanumhald um starfshóp um þróun Vatnsmýrar



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



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



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



Veitir faglega ráðgjöf til borgarráðs og stofnana borgarinnar um atvinnutengd verkefni
Atvinnu- og borgarþróun

Innlent og alþjóðlegt samstarf – Hlutverk
b. Alþjóðamál
Ábyrgð á innleiðingu alþjóðastefnu og samhæfingu í
alþjóðamálum Reykjavíkurborgar. Það felur í sér:


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
Atvinnu- og borgarþróun

Innlent og alþjóðlegt samstarf – Hlutverk
c. Rannsóknasamstarf og nýsköpun

Megináhersla á nýja
rannsóknaáætlun Evrópu
(Horizon Europe 2021-2027)
og Græna samning ESB (A
European Green Deal)

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. Það felur í sér :


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)
Atvinnu- og borgarþróun

