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Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 
 
 
 
Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

1.1.Hagkerfi höfuðborgarsvæðisins Kr. 4.400.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 9.786,423 
 

Ekkert mótframlag til verkefnisins 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Sigurður Snævarr verkefnisstjóri, í samstarfi 
við stýrihóp verkefnisflokks 
 
 

 Ingunn S. Þorsteinsdóttir hagfræðingur 
vann að mannfjöldaþróun og – spá 

 Vilborg H. Júlíusdóttir hagfræðingur vann 
greiningu á hagkerfi og athugun á flæði 
vinnuafls.  

 Hagstofa Íslands lagði til gögn vegna 
mannfjöldaspár og áætlunar um 
landsframleiðslu.  

 Ríkisskattstjóri kom að sérvinnslu á 
launamiðum. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnisins var að bæta 

þekkingu og skilning á hagkerfi 

höfuðborgarsvæðisins og mikilvægi þess. 

Markmið verkefnis:  

 Að skapa fulla yfirsýn yfir hagkerfi 

höfuðborgarsvæðisins með því að draga 

fram með skýrum hætti það talnaefni sem 

nauðsynlegt er til að gefa skýra mynd af 

þeim lykilþáttum sem til þarf og vinna spár 

um líklega þróun á næstu 10-20 árum. 

Afurðir verkefnis: 
1. Ítarleg athugun á hagkerfi 

höfuðborgarsvæðisins og þætti þess í 
þjóðarbúskapnum 

2. Athugun og skýrsla um flæði mannafls.  
3. Greining og skýrsla um mannfjöldaþróun 

á höfuðborgarsvæðinu með 
framreikningi allt til ársins 2040. 

 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Vaxtarsamningur höfuðborgarsvæðisins. 
 
Afurðir eru forsenduskjöl fyrir vinnu við nýtt 
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 
Upplýsingarnar nýtast jafnframt við alla 
áætlanagerð og spár sveitarfélagnna, og 
nýtast öðrum opinberum aðilum, stofnunum 
o.fl. aðilum í sama tilgangi.  
 
Vænt áhrif á samfélagið eru aðgengi að 
lykilupplýsingum sem hægt er að nota til 
upplýstrar þróunar á efnahags- og félagslegri 
stöðu svæðisins.  
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Verkefnislok     Framhald 

Verkefninu lauk sumarið 2014. 
 
 

Verkefnið  Upplýsingabrunnur SSH, sem 
samþykkt var á fundi stýrihóps sóknaráætlunar 
þann 21. ágúst 2014. 
 
Annað skv. tillögum í skýrslum verkefnis. 

 
Breytingar     Annað 

Verktími lengdist og kostnaður jókst vegna 
skorts á lykilupplýsingum, sem krafðist 
öflunar og vinnslu talnalegra gagna í meira 
mæli en gert var ráð fyrir. Efnislega eru 
niðurstöður verkefnisins í samræmi við 
upphafleg markmið.  
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Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

1.2.Greining og stefnumótun í nýsköpun 
og samkeppnishæfni 

Kr. 14.800.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 23.567.504 Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) lagði til 7,8 
m.kr.  

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Sigurður Snævarr verkefnisstjóri, í samstarfi 
við stýrihóp verkefnisflokks 

 Klak Innovit sá um kortlagningu og tillögur 
til úrbóta í nýsköpunarumhverfinu. 

 Nýsköpunarmiðstöð Íslands lagði grunn að 
heilbrigðistækniklasa. 

 Gekon vann í samstarfi við NMÍ. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnis var að efla nýsköpun og 

bæta stöðu sprotafyrirtækja á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Markmið verkefnis: 

 Að auka þekkingu, skilning og yfirsýn yfir 

stöðu nýsköpunar og sprotaverkefna. 

 Að samstilla stoðkerfi og aðra sem gefna 

lykilhlutverki í brautargengi nýsköpunar- og 

sprotaverkefna. 

Afurðir verkefnis: 
1. Vefsíðan www.icelandstartups.is 
2. Skýrslan Icelandic Startup 
3. Áfangaskýrslan Icelandic Cluster initative 
4. Klasaþróun 
5. Myndun tengsla  
6. Fræðsluáætlun 
 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Vaxtarsamningur höfuðborgarsvæðisins. 
 
Vænt áhrif á samfélagið eru úrbætur fyrir 
nýsköpunar- og sprotaumhverfið. 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefninu lauk vorið 2014 Sjá tillögur í skýrslum verkefnis. 

 
Breytingar     Annað 

Verktími var lengri en gert var ráð fyrir í 
upphafi. 

 

 
  

http://www.icelandstartups.is/
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Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

1.3.Áhrif skattkerfis á samkeppnishæfni 
höfuðborgarsvæðisins 

Kr. 2.300.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 2.824.837 Ekkert reiknað  mótframlag ( sjá þó aðkomu 
fjármálastjóra sveitarfélaganna ) 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Sigurður Snævarr verkefnisstjóri, í samstarfi 
við stýrihóp verkefnisflokks 

 Fjármálastjórar sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu veittu aðgang að 
fjárhagsgögnum sveitarfélaga og deildu 
reynslu sinni. 

 Halldór Hróarr Sigurðsson veitti ráðgjöf 
um virðisaukaskattsgreiðslur 
sveitarfélaga.   

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnis var að styrkja 

samkeppnishæfni fyrirtækja og sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Afurð verkefnis: 
1. Skýrslan Skattalegt umhverfi fyrirtækja 

og sveitarfélaga 
 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Vaxtarsamningur höfuðborgarsvæðisins. 
 
Vænt áhrif á samfélagið eru umbætur á 
skattaumhverfi sveitarfélaga og fyrirtækja, 
sem ætlað er að ryðja burt 
samkeppnishindrunum og tryggja hagkvæma 
ráðstöfun opinbers fjármagns. 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefninu lauk vorið 2014. Sjá tillögur í skýrslum verkefnis. 

 
Breytingar     Annað 

Verktími var lengri en gert var ráð fyrir í 
upphafi. 
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Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

1.4. Framtíðarstefna um samgöngur á 
höfuðborgarsvæðinu 

10.000.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 24.052.692 13.400 þ. króna framlag frá svæðisskipulagi 
höfuðborgarsvæðisins 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Hrafnkell Proppe svæðisskipulagsstjóri SSH, í 
samstarfi við stýrihóp verkefnisflokks 

Verkfræðistofan Mannvit, undir stjórn 
Þorsteins Hermannssonar, annaðist vinnslu 
verkefnisins í samstarfi við framkvæmdaraðila. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnis var að bæta og gera 

samgöngur á höfuðborgarsvæðinu 

umhverfisvænni. 

Markmið verkefnis: 

 Að fyrir liggi skýr sýn á hvaða þætti þarf 

að fjalla um og móta í samgöngustefnu 

næstu áratuga fyrir höfuðborgarsvæðið 

til að móta öflugt og umhverfisvænt 

samgöngukerfi sem þjónar sem best 

vaxandi flutningaþörf, hreyfanleika og 

tengingum við grannsvæðin. 

Afurðir verkefnis: 
1. Lokaskýrslan Höfuðborgarsvæðið 2014 – 

mat á samgöngusviðsmyndum 
2. Fylgiskjal 1 Höfuðborgarsvæðið 2014. 
 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Vaxtarsamningur höfuðborgarsvæðisins. 
 
Afurðir eru forsenduskjöl fyrir vinnu við nýtt 
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og við 
þróun og útfærslu samgöngustefnu til ársins 
2040.  
 
Vænt áhrif á samfélagið  eru bættar 
almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefninu lauk  í lok árs 2013. 
 
 

Verkefnið “Borgarlína” – nýtt hágæða 
almenningssamgangnakerfi á 
höfuðborgarsvæðinu, sem samþykkt var af 
stýrihópi sóknaráætlunar þann 21. ágúst 2014. 
 
Annað skv. tillögum í skýrslum verkefnis. 

 
Breytingar     Annað 

Ekki urðu breytinar á verkefninu miðað við 
upprunalega verkefnislýsingu. 
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Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

1.5.Ferðaþjónusta – uppbygging til 
framtíðar 

5.000.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr.5.244.313 Ekkert mótframlag 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Sigurður Snævarr verkefnisstjóri, í samstarfi 
við stýrihóp verkefnisflokks 

Sverrir Bollason, VSO ráðgjöf, og Vilborg H. 
Júlíusdóttir, hagfræðingur önnuðust 
útreikninga og skrifuðu skýrsluna. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnis var að efla 

ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. 

Markmið verkefnis: 

 Að greina vaxtarmöguleika ferðaþjónustu 

á höfuðborgarsvæðinu. 

 Að skilgreina nauðsynlegar aðgerðir í 

skipulagi til að mæta þeim vexti. 

 Að meta fjárfestingarþörf og aðgerðir til 

að mæta þeirri þörf. 

 Að setja fram sameiginlega framtíðarsýn, 

tímasett markmið og aðgerðaráætlun. 

Afurðir verkefnis: 
1. Skýrslan Ferðaþjónusta á 

höfuðborgarsvæðinu, staða, horfur og 
fjárfestingarþörf. 

 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Vaxtarsamningur höfuðborgarsvæðisins. 
 
Vænt áhrif á samfélagið eru uppbygging 
ferðaþjónustu sem ein meginatvinnugrein 
svæðisins. 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefninu lauk sumarið 2014 
 
 

Verkefnið  Upplýsingabrunnur SSH, sem 
samþykkt var á fundi stýrihóps sóknaráætlunar 
þann 21. ágúst 2014. 
 
Annað skv. tillögum í skýrslum verkefnis. 

 
Breytingar     Annað 

Verkefnistími varð lengri en ætlað var í 
upphafi. 
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Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

1.6. Skapandi greinar og græna hagkerfið 4.500.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 4.083.734 Ekkert mótframlag 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Sigurður Snævarr verkefnisstjóri, í samstarfi 
við stýrihóp verkefnisflokks 

Rannsóknarmiðstöð skapandi greina, með dr. 
Margrét Sigrún Sigurðardóttir í forsvari, fór 
fyrir vinnu við gerð skýrslunnar. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnis var að styrkja stöðu 

Reykjavíkur sem menningarhöfuðborgar 

Íslands. 

Markmið verkefnis: 

 Að auka hlutverk skapandi greina og 

græna hagkerfisins í atvinnu- og 

menningarlífi höfuðborgarsvæðisins. 

Afurð verkefnis: 
1. Skýrslan „Sóknarfæri skapandi greina á 

höfuðborgarsvæðinu“ 
 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Vaxtarsamningur höfuðborgarsvæðisins. 
 
Afurðir eru forsenduskjöl fyrir vinnu við nýtt 
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins.  
 
Vænt áhrif á samfélagið eru þróun 
borgarumhverfis til að styrkja stöðu skapandi 
greina sem mikilvæga atvinnugrein. 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefninu lauk sumarið 2014. 
 
 

Verkefnið  Upplýsingabrunnur SSH, sem 
samþykkt var á fundi stýrihóps sóknaráætlunar 
þann 21. ágúst 2014. 
 
Annað skv. tillögum í skýrslum verkefnis. 

 
Breytingar     Annað 

Verkefnistími varð lengri en áætlað hafði 
verið, vegna veikinda samstarfsaðila. 
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Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

1.7. Vísindagarðar og þekkingargreinar 5.000.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 6.981.368 HÍ, HR, LSH og Reykjavíkurborg lögðu fram 
fjórar milljónir króna.   

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Magnús Orri Schram verkefnisstjóri, Capacent, 
í samstarfi við samstarfshóp um verkefnið 

Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjvík, 
Landsspítali Háskólasjúkrahús, 
Reykjavíkurborg og SSH mynduðu 
verkefnishóp sem kom að greiningu og mótun 
hugmynda um sóknarfæri Vísindaþorps í 
Vatnsmýri. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnis var að styrkja stöðu 

höfuðborgarsvæðisins sem miðstöð vísinda og 

þekkingar. 

Markmið verkefnis: 

 Að móta metnaðarfulla áætlun um 

eflingu vísindagarða og miðstöðvar 

þekkingargreina í Vatnsmýrinni.  

Afurð verkefnis: 
1. Áfangaskýrsla  verkefnisstjórnar: 

Vísindaþorp í Vatnsmýri- Reykjavík 
Science City.  

 
Niðurstöður er að finna í skýrslu verkefnis. 
 
Afurðir eru notaðar við stefnumótun í nýju 
svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins.  
 
Vænt áhrif á samfélagið eru efling 
þekkingargeira með klasasamstarfi 
vaxtargreina í Reykjavik Science City.  
 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefninu er ekki að fullu lokið, en þætti SSH 
lauk   sumarið 2014 

Sjá tillögur í skýrslum verkefnis. 

 
Breytingar     Annað 

Verkefnistími varð lengri en áætlað hafði 
verið. 

Á síðari stigum var ákveðið, m.a. vegna 
áherslna og viðhorfs samstarfsaðila að færa 
frumkvæði verkefnisins frá SSH og draga um 
leið úr áætluðu verkefnaframlagi úr 5 m. króna 
í 1 m. króna  
 

 
  



Sóknaráætlun landshluta 2013 
Greinargerð um framkvæmd 

 

 9 

Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

1.8.Lítil og meðalstór fyrirtæki – 
uppspretta vaxtar 

4.000.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 3.807.286 Ekkert mótframlag 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Sigurður Snævarr verkefnisstjóri, í samstarfi 
við stýrihóp verkefnisflokks 

Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands vann 
verkefnið, undir forystu dr. Inga Rúnars 
Eðvarssonar. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnis var að efla og styrkja  

atvinnulíf á höfuðborgarsvæðinu. 

Markmið verkefnis: 

 Að vinna aðgerðaáætlun til að efla stöðu 

lítilla og meðalstórra fyrirtækja á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Afurð verkefnis: 
1. Skýrslan Efling lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu.  
 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Vaxtarsamningur höfuðborgarsvæðisins. 
 
Vænt áhrif á samfélagið er einfaldara 
regluverk og bætt upplýsingagjöf sem styrkir 
stöðu lítilla og meðalstórra fyrirtækja. 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefninu lauk í upphafi árs 2014. 
 
 

Verkefnið  Upplýsingabrunnur SSH, sem 
samþykkt var á fundi stýrihóps sóknaráætlunar 
þann 21. ágúst 2014. 
 
Annað skv. tillögum í  skýrslum verkefnis. 

 
Breytingar     Annað 

Verkefnistími varð lengri en áætlað var í 
upphafi. 
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Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

2.1.Vörumerkið ”Reykjavík” og 
markaðssetning svæðisins 

3.000.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 13.506.307 Reykjavíkurborg lagði til einnig vinnu 
undanfarinna 10 ára við greiningar á stöðu um 
erlenda ferðamenn, sem kostaði allt í allt 
6.000.000.   Reykjavík borgaði skýrslu um 
Vörumerkið Reykjavík, rýnihópa upp á 2,3m 
kr. Hvorutveggja var nýtt við vinnslu 
verkefnisins. Þar til viðbótar lagði 
Reykjavíkurborg til vinnu verkefnisstjóra. 
 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Einar Bárðarson forstöðumaður  Höfuðborgar-
stofu annaðist verkefnisstjórn, í samstarfi við 
stýrihóp verkefnisflokks 
 
 

 Hjörtur Smárason vann skýrslu um 
markaðssetningu höfuðborgarsvæðisins á 
erlendum mörkuðum. 

 Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþj, undir 
forstöðu Rögnvalds Guðmundssonar, vann 
samanburð og þróun á erlendum 
ferðamönnum. 

 Dr. Friðrik Larsen vann skýrslu um 
Vörumerkið Reykjavík, rýnihópar 

 Starfsmenn sveitarfélaganna sem sinna 
upplýsinga- og markaðsmálum. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnisins var að efla atvinnulíf, 

ferðaþjónustu og fjárfestingar á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Markmið verkefnis: 

 Markviss og árangursrík nálgun við 

markaðssetningu höfuðborgarsvæðisins 

gagnvart mismunandi markhópum. 

Afurðir verkefnis: 
1. Vörumerkið Reykjavík, markaðssetning 

höfuðborgarsvæðisins á erlendum 
mörkuðum undir vörumerkinu Reykjavík.  

2. Vörumerkið Reykjavík, rýnihópar 
3. Erlendir ferðamenn í Reykjavík 2004- 

2013 – samanburður og þróun 
 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Markaðssetning höfuðborgarsvæðisins. 
 
Vænt áhrif á samfélagið er markvissari 
markaðssetning höfuðborgarsvæðisins, með 
styrkingu ferðaþjónustu sem atvinnugreinar. 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefnislok voru vorið 2014 Sjá verkefni um sameiginlega markaðssetningu 
höfuðborgarsvæðisins. 
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Breytingar     Annað 

Þetta verkefni reyndist framhald að verkefni 
um Ímynd Ryekjavíkur, en ekki öfugt eins og 
ætlað var í upphafi.  Verkefni sem falla undir 
flokkinn Markaðssetning 
höfuðborgarsvæðisins voru hins vegar 
nátengd, voru að hluta unnin samtímis og ekki 
alltaf hægt að fella afurðir undir eitt verkefni 
frekar en annað. 
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Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

2.2.Ímynd Reykjavíkur og höfuðborgar-
svæðisins 

5.000.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 3.817.895 Invest in Iceland og Eigna- og fjárfestinga-
skrifstofa Reykjavíkurborgar lögðu til vinnu við 
skýrslu um samkeppnishæfni höfuðborgar-
svæðisins – ca 500.000 kr. Reykjavíkurborg 
greiddi laun verkefnisstjóra 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Einar Bárðarson forstöðumaður 
Höfuðborgarstofu annaðist verkefnisstjórn, í 
samstarfi við stýrihóp verkefnisflokks 

 Dr. Friðrik Larsen vann markaðsrannsókn 
um vörumerkið Reykjavík, skýrslu um 
málþing  með hagsmunaðilum og 
greiningarskýrslu rýnihópa. 

 Guðjón Guðmundsson vörumerkjaráðgjafi 
ráðlagði um útfærslu vörumerkis. 

 Invest in Iceland vann samantekt um 
samkeppnihæfni. 

 Starfsmenn sveitarfélaganna sem sinna 
upplýsinga- og markaðsmálum. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnisins var að efla atvinnulíf, 

ferðaþjónustu og fjárfestingu á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Markmið verkefnis: 

 Að afla nauðsynlegrar þekkingar um 

núverandi ímynd höfuðborgarsvæðisins 

hjá mismunandi markhópum sem höfða 

þarf til við markaðssetningu svæðisins. 

Afurðir verkefnis: 
1. Vörumerkið Reykjavík, markaðsrannsókn 

sumar 2013 
2. Vörumerkið Reykjavík.  Greiningarskýrsla 

– rýnihópar vor 2013 
3. Samkeppnishæfni höfuðborgarsvæðisins 

gagnvart erlendum fjárfestum.  
Samantekt. 

 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Markaðssetning höfuðborgarsvæðisins. 
 
Vænt áhrif á samfélagið er markvissari 
markaðssetning höfuðborgarsvæðisins, með 
styrkingu ferðaþjónustu sem atvinnugreinar. 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefnislok fyrir áramót 2013 Sjá verkefni um Sameiginlega markaðssetningu 
höfuðborgarsvæðisins. 

 
Breytingar     Annað 

Þetta verkefni reyndist grunnur að verkefni 
um Vörumerkið Reykjavík, en ekki öfugt eins 
og ætlað var í upphafi.  Verkefni sem falla 
undir flokkinn Markaðssetning 
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höfuðborgarsvæðisins voru hins vegar 
nátengd, voru að hluta unnin samtímis og ekki 
alltaf hægt að fella afurðir undir eitt verkefni 
frekar en annað. 
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Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

2.3. Sameiginleg markaðssetning 
höfuðborgarsvæðisins 

2.000.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 3.285.663 Reykjavíkurborg lagði til kostnað við málþing, 
ca. 600.000.   Borgin greiddi framhaldsvinnu 
og skýrslu um málþingið í framhaldi sem 
kostaði 1,1m kr. 
Reykjavíkurborg greiddi ennfremur laun 
verkefnisstjóra 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Einar Bárðarson, forstöðumaður 
Höfuðborgarstofu annaðist  verkefnisstjórn, í 
samstarfi við stýrihóp verkefnisflokks 

 Dr. Friðrik Larsen var ráðgjafi verkefnis. 

 Guðjón Guðmundsson vörumerkjaráðgjafi 
ráðlagði um útfærslu vörumerkis. 

 Starfsmenn Invest in Iceland og starfsmenn 
sveitarfélaganna sem sinna upplýsinga- og 
markaðsmálum komu að umræðu og 
ákvörðunum um framhaldið. 

 180 fulltrúar hagsmunaðila 
ferðaþjónustunnar bæði í opinbera og 
einkageiranum mættu á málþing og 
vinnustofu. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnis var efling atvinnulífs, 

ferðaþjónustu og fjárfestingar á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Markmið verkefnis: 

 Að móta grunn að breiðu samstarfi 

sveitarfélaganna og atvinnulífs um 

sameiginlega markaðssetningu 

höfuðborgarsvæðisins undir einu 

vörumerki. 

Afurðir verkefnis: 
1. Vörumerkjamótun áfangastaða, málþing 
2. Verkefnakista fyrir markaðssetningu 

höfuðborgarsvæðis 
 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Markaðssetning höfuðborgarsvæðisins. 
 
Vænt áhrif á samfélagið er markvissari 
markaðssetning höfuðborgarsvæðisins, með 
tengdri styrkingu ferðaþjónustu sem 
atvinnugreinar. 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefnislok voru sumarið 2014 
 

Verkefnið Markaðssetning 
höfuðborgarsvæðisins – innleiðing á 
sameiginlegri mörkun – “Verkfærakistan”, sem 
samþykkt var á fundi stýrihóps sóknaráætlunar 
þann 21. ágúst 2014. 
 
Annað skv. tillögum í skýrslum verkefnis. 
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Breytingar     Annað 

Verkefni sem falla undir flokkinn 
Markaðssetning höfuðborgarsvæðisins voru 
hins vegar nátengd, voru að hluta unnin 
samtímis og ekki alltaf hægt að fella afurðir 
undir eitt verkefni frekar en annað. 
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Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

3.1. Gæði skólastarfs í alþjóðlegum 
samanburði 

4.850.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 6.923.265 Vinnuframlag HÍ og starfsmanna fræðslusviða 
sveitarfélaganna, 440 þ. kr. 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Skúli Helgason verkefnisstjóri, í samstarfi við 
stýrihóp verkefnisflokks 

 Vísir rannsóknir unnu greiningu á gæðum 
skólastarfs í alþjóðlegum samanburði. 

 Rannsóknir og greining tóku saman skýrslu 
um gæði grunnskóla- og 
framhaldsskólastarfs með vísan til 
viðhorfskannana og samanburðarkannana 
Norðurlanda. 

 Eyjólfur Sigurðsson hagfræðingur vann 
greiningu á þjóðfélagslegum kostnaði við 
brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum. 

 Hagstofa Íslands vann tölfræðileg gögn um 
fjárveitingar til skólamála o.fl. 

 Um 90 fagaðilar tóku þátt í samráðs- og 
stefnumótunarfundum. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnis var að skólastarf innan 

höfuðborgarsvæðisins verði í fremstu röð. 

Markmið verkefnis: 

 Að skapa forsendur fyrir markvissar 

aðgerðir til að bæta skólastarf á 

höfuðborgarsvæðinu með ítarlegum 

samanburði við önnur lönd.  

 Að leggja grunn að yfirveguðu samtali um 

markmið og leiðir til að ná fram þeim 

breytingum og sveigjanleika sem leitt 

getur skólakerfið fram á veginn og styrkt 

samkeppnishæfni þess.  

Afurðir verkefnisins: 
1. Gæði skólastarfs í alþjóðlegum 

samanburði – framtíðarsýn og 
aðgerðaráætlun verkefnisstjórnar. 

2. Brotthvarf úr framhaldsskólum – 
þjóðfélagslegur kostnaður af brotthvarfi 
úr námi á framhaldsskólastigi 

3. Árangur, líðan og væntingar nemenda í 
innlendum og erlendum samanburði. 

4. Árangur og einkenni grunnskóla á 
höfuðborgarsvæðinu í alþjóðlegu 
samhengi. 

 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Skólar í fremstu röð. 
 
Vænt áhrif fyrir samfélagið eru nýting 
tækifæra til að efla menntun og skólastarf á 
höfuðborgarsvæðinu á grundvelli 
sameiginlegrar stefnumótunar og aðgerða 
sveitarfélaga á svæðinu. 
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Verkefnislok     Framhald 

Verkefninu lauk síðla vetrar 2014. 
 
 

Verkefnin Þróunarverkefni: Mótun og 
hagnýting tæknilausna við eflingu læsis og 
Nemendamiðað skólastarf – innleiðing tillagna 
úr verkefni 3.1 í sóknaráætlun 
höfuðborgarsvæðisins, sem samþykkt voru á 
fundi stýrihóps sóknaráætlunar 21. ágúst 2014. 
 
Annað skv. tillögum í skýrslum verkefnis. 

 
Breytingar     Annað 

Verkefnistími var lengri en áætlað var í 
upphafi. 
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Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

3.2. Samvinna skólastiga frá leikskóla til 
háskóla 

3.550.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 4.662.691 Vinnuframlag HÍ og starfsmanna fræðslusviða 
sveitarfélaganna, 440 þ. kr. 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Skúli Helgason verkefnisstjóri, í samstarfi við 
stýrihóp verkefnisflokks 

 Háskólinn í Reykjavík og Rannsóknir og 
greining unnu skýrslu um fýsileika þess að 
færa umsjón og rekstur framhaldsskóla frá 
ríki til sveitarfélaga. 

 Hagstofa Íslands vann tölfræðileg gögn um 
brotthvarf, o.fl. 

 Um 90 fagaðilar tóku þátt í samráðs- og 
stefnumótunarfundum. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnis var að skólastarf innan 

höfuðborgarsvæðisins verði í fremstu röð. 

Markmið verkefnis: 

 Að greina tækifæri til eflingar skólastarfs 

með auknum sveigjanleika á milli 

skólastiga og beinni aðkomu sveitarfélaga 

að rekstri framhaldsskóla.  

Afurðir verkefnisins: 
1. Samvinna skólastiga frá leikskóla til háskóla 
2. Mat á yfirfærslu framhaldsskóla til 

sveitarfélaga 
 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Skólar í fremstu röð. 
 
Vænt áhrif fyrir samfélagið eru nýting 
tækifæra til að efla menntun og skólastarf á 
höfuðborgarsvæðinu á grundvelli 
sameiginlegrar stefnumótunar og aðgerða 
sveitarfélaga á svæðinu. 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefninu lauk síðla vetrar 2014. Sjá tillögur í skýrslum verkefnis. 

 
Breytingar     Annað 

Greining á fýsileika þess að setja á fót 
listmenntskóla á höfuðborgarsvæðinu var 
fært frá þessu verkefni og til verkefnis um 
menningu og menntun.  
Verkefnistími var lengri en áætlað var í 
upphafi. 
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Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

3.3. Höfuðborgarsvæðið sem háskólaborg 2.400.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 3.345.528 Vinnuframlag HÍ og starfsmanna fræðslusviða 
sveitarfélaganna, 440 þ. kr. 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Skúli Helgason verkefnisstjóri, í samstarfi við 
stýrihóp verkefnisflokks 

 Hagstofa Íslands vann tölfræðileg gögn 
um leigumarkað, fjárveitingar til 
skólamála o.fl. 

 Ríflega 50 fagaðilar tóku þátt í 
stefnumótunarfundi um verkefnið 26. 
febrúar 2014.. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnis var að skólastarf innan 

höfuðborgarsvæðisins verði í fremstu röð. 

Markmið verkefnis: 

 Að bæta samkeppnisstöðu 

höfuðborgarsvæðisins sem 

háskólaborgar.  

Afurðir verkefnisins: 
1. Höfuðborgarsvæðið sem háskólaborg 

 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Skólar í fremstu röð. 
 
Vænt áhrif fyrir samfélagið eru nýting 
tækifæra til að efla menntun og skólastarf á 
höfuðborgarsvæðinu á grundvelli 
sameiginlegrar stefnumótunar og aðgerða 
sveitarfélaga á svæðinu. 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefninu lauk sumarið 2014. 
 
 

Verkefnið Höfuðborgarsvæðið sem 
háskólaborg – innleiðing tillagna úr verkefni 
3.3. í sóknaráætlun höuðborgarsvæðsins 2013, 
sem samþykkt var á fundi stýrihóps 
sóknaráætlunar þann 21. ágúst 2014. 
 
Annað skv. tillögum í skýrslum verkefnis.  

 
Breytingar     Annað 

Verkefnistími var lengri en áætlað var í 
upphafi. 
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Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

3.4. Endurmenntun á vinnumarkaði 2.600.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 3.064.342 Vinnuframlag HÍ og starfsmanna fræðslusviða 
sveitarfélaganna, 440 þ. kr. 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Skúli Helgason verkefnisstjóri, í samstarfi við 
stýrihóp verkefnisflokks 

Á fjórða tug fagaðila tóku þátt í 
stefnumótunarfundi um verkefnið 28. febrúar 
2014. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnis var að skólastarf innan 

höfuðborgarsvæðisins verði í fremstu röð, 

með áherslu á sveigjanlega endurmenntun. 

Markmið verkefnis: 

 Að efla mannauð á vinnumarkaði.  

 Að efla endurmenntun og símenntun í 

sveigjanlegu skólakerfi.  

Afurðir verkefnisins: 
1. Símenntun á vinnumarkaði. 

 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Skólar í fremstu röð. 
 
Vænt áhrif fyrir samfélagið eru nýting 
tækifæra til að efla símenntun á 
höfuðborgarsvæðinu á grundvelli 
sameiginlegrar stefnumótunar og aðgerða 
sveitarfélaga á svæðinu. 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefninu lauk sumarið 2014. Ekki er gert ráð fyrir framhaldi verkefnis. 

 
Breytingar     Annað 

Verkefnistími var lengri en áætlað var í 
upphafi. 

 

 
  



Sóknaráætlun landshluta 2013 
Greinargerð um framkvæmd 

 

 21 

Heiti verkefnis     Framlag úr sóknaráætlun 2013 

3.5. Menntun í menningargreinum 2.600.000 

 
Heildarkostnaður    Mótframlag 

Kr. 2.143.857 Vinnuframlag HÍ og starfsmanna fræðslusviða 
sveitarfélaganna, 440 þ. kr. 

 
Framkvæmdaraðili    Samstarfsaðilar 

Skúli Helgason verkefnisstjóri, í samstarfi við 
stýrihóp verkefnisflokks 

 Rannsóknamiðstöð skapandi greina vann 
skýrslu um fýsileika þess að setja á fót 
listmenntaskóla. 

 Hagstofa Íslands vann tölfræðileg gögn 
um listnemendur á framhaldsskólastigi, 
fjárveitingar til skólamála o.fl. 

 
Markmið      Árangur 

Yfirmarkmið verkefnis er að skólastarf innan 

höfuðborgarsvæðisins verði í fremstu röð. 

Markmið verkefnis: 

 Að efla menningarlíf og skapandi greinar.  

 Að auka breidd og sveigjanleika í 

skólastarfi og menntun.  

Afurðir verkefnisins: 
1. Menntun í menningargeiranum. 
2. Nám í skapandi greinum á 

framhaldsskólastigi.  Fýsileikagreining á 
listmenntaskóla. 

 
Niðurstöður er að finna í skýrslu um 
samantekt niðurstaða fyrir verkefnaflokkinn 
Skólar í fremstu röð. 
 
Vænt áhrif fyrir samfélagið eru nýting 
tækifæra til að efla menntun og skólastarf á 
höfuðborgarsvæðinu á grundvelli 
sameiginlegrar stefnumótunar og aðgerða 
sveitarfélaga á svæðinu. 

 
Verkefnislok     Framhald 

Verkefninu lauk vorið 2014. Sjá tillögur í skýrslum verkefnis. 

 
Breytingar     Annað 

Verkefnið var endurskilgreint þegar vinna við 
það hófst, og þá afmarkað þannig að 
megináhersla var lögð á menntun í 
menningargreinum, hvernig sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu standa að þeim málum 
og hvernig megi auka samvinnu þeirra og/eða 
verkaskiptingu. 
Greining á fýsileika þess að setja á fót 
listmenntaskóla á höfuðborgarsvæðinu var 
færð til þessa verkefnis, frá verkefni um 
samvinnu skólastiga.   

 

 


