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Endurskoðun aðgerðaáætlun Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar 

Ágæti viðtakandi.

Menningar- og ferðamálasvið Reykjavíkurborgar sendir nú til umsagnar endurskoðaða 
aðgerðaáætlun Ferðamálstefnu Reykjavikurborgar til ársins 2020.

Aðgerðaáætlunin er unnin út frá gildandi Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar til ársins 2020 
en ákveðið var að endurskoða allar aðgerðir í ljósi aukins fjölda ferðamanna og þeirra 
tækifæra og áskorana sem þeirri þróun fylgja.

Aðgerðaáætlunin skiptist í fimm hluta; forgangsaðgerðir og sérstaklega flokkaðar aðgerðir 
sem tengjast fjórum stoðum Ferðamálastefnunnar - Menningarborg, Vetrarborg, Heilsuborg 
og Ráðstefnuborg. Rík áhersla hefur frá upphafi verið lögð á gott samráð og samstarf við 
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, sem ganga nú saman í markaðssetningu gagnvart 
erlendum gestum undir auðkenninu „Reykjavík Loves”, ferðaþjónustuaðila í borginni, önnur 
fagsvið Reykjavíkurborgar og ýmsa aðra hagsmunaaðila. Haldinn var opinn samráðs- og 
hugmyndafundur í Hörpu þann 8. apríl sl. þar sem fjöldi aðila lagði hönd á plóg við að móta 
þá áætlun sem hér liggur fyrir, verkefnisstjórn skipuð fulltrúum frá Menningar- og 
ferðamálasviði, Umhverfis - og skipulagssviði, SAF og Ferðamálasamtökum 
höfuðborgarsvæðisins leiddi vinnuna, en ráðgjafar Höfuðborgarstofu hafa verið Guðfinna S. 
Bjarnadóttir og Vilhjálmur Kristjánsson hjá fyrirtækinu LC RÁÐGJÖF. 

Meðal breytinga frá fyrri áætlun má nefna að nú er markaðsstarf ívið fyrirferðarminna en 
áður en þeim mun meiri áhersla er lögð á að mæta þeim áskorunum sem við stöndum frammi 
fyrir við að tryggja að áfangastaðurinn Reykjavík einkennist áfram af gæðum, gestrisni og 
einstakri upplifun. Meðal slíkra aðgerða má nefna að þróa nýja segla um allt 
höfuðborgarsvæðið, auðvelda ferðamönnum að nota almenningssamgöngur til að komast út 
fyrir miðborgina og nýta betur útivistar- og grænu svæðin, styðja við vöruþróun í afþreyingu 
o.fl. Jafnframt er ítrekuð áherslan á að laða til Reykjavíkur þá ferðamenn sem hafa áhuga á 
borgarferðum allt árið um kring, menningu og heilsu og eru líklegri til að verja meiri 
fjármunum í heimsókn sinni s.s. ráðstefnu- og hvataferðagestir. Meðal forgangsaðgerða er 
svo að tryggja eðlilegri tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga af ferðaþjónustu svo hægt sé að 
halda úti nauðsynlegri þjónustu og byggja upp innviði á sem flestum áfangastöðum um 
landið.

Rétt er að taka fram að áætlunin tekur til næstu 5 ára og er bundin samþykkt fjárhagsáætlunar 
Reykjavíkurborgar hverju sinni og/eða aðgerðum fjölmargra samstarfsaðila sem eru 



tilgreindir í þessum drögum.

Þess er óskað að umsögnin berist eigi síðar en 25. september nk.  á netfangið 
menning@reykjavik.is.

Ef engar athugasemdir eða ábendingar eru við áætlunina þarf ekki að senda sérstaka 
tilkynningu þess efnis. Bent er á að umsagnir og gögn um málið eru opinber gögn og vistuð 
sem slík hjá Reykjavíkurborg.

Fyrir hönd Menningar- og ferðamálasviðs,

Svanhildur Konráðsdóttir, sviðstjóri

     


