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Stefna

Framtíðarsýn

Stefnuáherslur

Markmið

Aðgerðir

Hvert?
Kjörnir fulltúar

Hvað?
Kjörnir fulltrúar, starfsmenn og íbúar

Hvernig?
Starfsmenn



Viðtöl
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Gagnaöflun: Viðtöl

a)Oddvitar allra stjórnmálaflokka sem 
eiga sæti í bæjarstjórn 
Reykjanesbæjar

a)Sjálfstæðisflokkur

b)Samfylking

c) Framsókn

d)Bein leið

e)Miðflokkurinn

f) Frjálst afl

b)Bæjarstjóra
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c) Sviðsstjóra

a)Fjármálasvið

b)Fræðsluvið

c) Umhverfissvið

d)Stjórnsýslusvið

e)Velferðarsvið

d)Íþrótta- og tómstundarfulltrúi

c)Menningarfulltrúi

c)Verkefnastjóra fjölmenningarmála

Nokkur ytri viðtöl



Gagnaöflun: Viðtöl - um hvað er spurt?

1. Hverjir eru helstu styrkleikar Reykjanesbæjar og hvað gengur vel í starfsemi 
bæjarins að þínu mati?

2. Hverjir eru helstu veikleikar Reykjanesbæjar og hvað gengur síður í starfsemi 
bæjarins að þínu mati?

3. Hvað þarf að breytast eða er æskilegt að breyta í starfsemi bæjarins? Hvaða 
tækifærum stendur Reykjanesbær frammi fyrir? 

4. Hvaða ytri þættir setja þrýsting á starfsemi bæjarins og hvað getur komið í veg fyrir 
æskilegan árangur Reykjanesbæjar á næstu árum?

5. Ímyndaðu þér að þú sitjir á kaffistofunni árið 2030. Þú flettir blöðunum. Á forsíðunum 
er fjallað um framúrskarandi árangur Reykjanesbæjar. Hvaða 3-4 fyrirsagnir 
myndir þú vilja sjá á forsíðu blaðsins?



Eng

Hvað átti stefnan að vinna með?

Viðmælendur

vildu...

1. rækta garðinn og auka stolt íbúa Reykjanesbæjar (styrkja sjálfsmyndina)?

a) horfa til þess sem við getum gert og höfum bein áhrif á?

b) vera sveitarfélag sem stendur sterkt óháð sveiflum í starfsemi sem er tengd „vellinum og 
flugvellinum“?

2. virkja kraftinn og tækifærin í fjölmenningunni?

3. vera barnvænn bær með sterka skóla sem vinnur með samspil íþrótta, tónlistar og 
lýðheilsu?

a) vera leiðandi í nýsköpun þegar kemur að samspili þessara þátta

4. vera grænn og lifandi bær?

5. laða að atvinnulíf sem skapar fjölbreyttari og verðmætari störf?

a) bjóða unga fólkinu sem gengur í skólana störf við hæfi?

b) nýta kraftinn fjölmenningunni og grænu áherslunum?

c) vera í samvinnu við aðra að vinna að sóknaráætlun fyrir alþjóðaflugvöll?

7. bæta þjónustuna

8. móta gildi



Rýnihópar
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Rýnihópar

Formlegir samráðsfundir voru haldnir með fulltrúum frá eftirfarandi hópum: 

1. Ungmennaráði

2. Öldungaráði

3. Innflytjendum

4. Foreldraráðum í skólum bæjarins

5. Samtökum atvinnurekanda á Reykjanesi

6. Fólki á aldrinum 20-40 ára





Tvítyngdu börnin í bænum eru

sögð vera fjársjóður. Þau færa

nýja vídd í skólastarf og

atvinnulíf. Áhersla á færa

menningarheima saman með

vikrum samskiptum innflytjenda

við heimamenn hefur jákvæð

áhrif á mat, afþreyingu og listir.

Fjölmenningarmiðstöð og

ungmennahús undir einu þaki er

talið farsælt skref.

leiðum til að takast á við nýjar

áskoranir. Afurðirnar eru

sterkari skólar og félags-

þjónusta sem nýtist öllum

betur.

Svæðið er blómstrandi, grænt og

umhverfisvænt. Nýi gullni

hringurinn á Reykjanesi segull

fyrir ferðamenn.

ÁRANGURINN rakinn til fjölbreytileika og virðingar fyrir gömlum gildum

Fjölskyldan, samskipti, íþróttir, tónlist, umburðarlyndi og samheldni bæjarbúa marka leiðina áfram
Heilsa og líðan hafa aukist til muna 10 árum eftir að bæjarfélagið samþykkti nýja stefnu. Lífsgæði best í Reykjanesbæ sé litið

til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna.

SVEITARFÉLÖG Þegar

bankakreppan reið yfir Ísland

varð Reykjanesbær illa úti.

Með samstilltu stórátaki losaði

hann sig úr spennitreyju skulda

og kulda. Fyrir 10 árum var

fókusinn settur á framtíðina.

ÞRIÐJUDAGUR

Sigurvegarar í Eurovision 

og margfaldir 

Íslandsmeistarar
Hvernig Rokk og Ról

úr Hljómahöllinni

vann Eurovision?

Hvernig settu öflugir

námsmenn evrópskan

körfubolta á hliðina?

Evrópa horfir norður

Vefurinn Reykjanesbær.pl 

kaupir Moggann

MORGUNDAGURINN
1 .  T Ö L U B L A Ð  1 .  Á R G A N G U R Þ R I Ð J U D A G U R  1 5 .  J A N Ú A R  2 0 3 0

Tækifæri ReykjanesbæjarFjölbreytt atvinnulíf 

nærist á góðri grunngerð

Nálægðin við flugvöllinn og góð

tengsl innflytjenda markar

atvinnulífinu sérstöðu. Góðir

skólar og sterkt verk- og

tækninám næra nýsköpun. Það er

brú milli Austur og Vestur

Evrópu í margverðlaunuðu

nýsköpunarsetri. Erlendur háskóli

hefur opnað útibú í Reykjanesbæ

fyrir framhaldsnám í jarðfræði og

orkufræði er gott dæmi um

viðsnúning síðustu ári í

atvinnulífi og uppbyggingu

þekkingarstarfa.

Börnin í fyrsta sæti

Þátttaka barna í fjölbreyttu

íþrótta og tómstundastarfi er til

fyrirmyndar og samt verja

foreldrar meiri tíma með

börnunum sínum. Reykjanesbær

er leiðandi á sviði forvarna og

snemmtækrar íhlutunar, bæði í

geðheilbrigðismálum og þegar

kemur að virkni í skóla og

tómstundum.

Fjölmenningin

Norðurlöndin líta til Reykjanesbæjar

í skólastarfi, fjölmenningu og

Svona lýsir bæjarstjóri

viðsnúningnum. Tekist var á

við mikla fólksfjölgun og

straum innflytjenda með

opnum huga og leitað að nýjum

• 90% sjálfvirk 
þjónusta á 
netinu

• Lestin á milli 
Reykjanesbæjar 
og Reykjavíkur 
skilar afgangi

• Hafnarfjörður og 
Kópavogur vilja 
sameinast 
Reykjanesbæ

„Úr vörn í sókn - Duglegt 

fólk með kjark byggði upp 

öfluga og sterka borg“

Katrín 

Jakobsdóttir, 

framkvæmdastjóri 

fjárfestingasjóðs 

atvinnlífsins

Í dag er í fyrsta sinn dreift

í öll hús á Íslandi útgáfu af

Morgundeginum. Í blaðinu

er ítarlegt viðtal við

Lewandowski, konuna á

bak við kaupin og eigenda

netfyrirtækisins

Reykjanesbæ.pl á Ásbrú.

lýðheilsumálum.

Þáttur RÚV um

meiri hreyfingu

aldraða seldur til

20 landa.

Viðtöl á s. 6-8.

• Nýtum styrkinn, gerum 
Reykjanesbæ að helsta vaxtarsvæði 
landsins og búum til Airotropolis 

Sjálfbær bær





Elín Elísabet, teiknari á 
stórfundi starfsmanna
í Hljómahöll
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Gildi
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DÆMI UM ÚRVINNSLU 
HÓPA FRÁ STÓRFUNDI



Markmið
3 vinnufundir
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S T E F N A  R E Y K J A N E S B Æ J A R 
2 0 2 0 – 2 0 3 0



STEFNA REYKJANESBÆJAR 2020-2030

F R A M T Í Ð A R S Ý N   R E Y K J A N E S B Æ J A 

R  T I L  2 0 3 0

FRAMTÍÐARSÝN STYRKIR GRUNDVÖLL ÁKVARÐANA OG ER VIÐMIÐ OKKAR TIL LENGRI TÍMA



ELDMÓÐURVIRÐING

VIÐ ERUM STOLT AF ÁRANGRI 

OKKAR, TÖKUMST Á VIÐ 

ÁSKORANIR FULL AF ELDMÓÐI

OG ÞRAUTSEIGJU.

VIÐ BERUM VIRÐINGU HVERT FYRIR 

ÖÐRU, ERUM UMBURÐARLYND 

GAGNVART ÓLÍKRI MENNINGU 

OG MISMUNANDI AÐSTÆÐUM.

FRAMSÆKNI

VIÐ MÆTUM FRAMTÍÐINNI MEÐ 

ÁRÆÐNI OG ERUM FRAMSÆKIN

VIÐ ÞRÓUN NÝRRA LAUSNA.

STEFNA REYKJANESBÆJAR 2020-2030

G I L D I N  O K K A R

GILDIN LÝSA STARFSEMI OKKAR, MENNINGU, ÞJÓNUSTU OG VINNUBRÖGÐUM



BÖRNIN MIKILVÆGUST VELLÍÐAN ÍBÚA VISTVÆNT SAMFÉLAG FJÖLBREYTT STÖRF

Leyfum börnum að 

blómstra í skólum, 

íþróttum og tómstundum 

til að auka kraft 

samfélagsins.

Aukum lífsgæði og 

samskipti  bæjarbúa og 

veitum jöfn tækifæri til 

heilbrigðs lífs og 

hamingju.

Vinnum í átt að sjálfbærni 

fyrir komandi kynslóðir, 

hömpum náttúrufegurðinni 

og gerum bæinn grænan 

og áhugaverðan.

Nýtum framsækna skóla til 

að næra nýsköpun, skapa 

vel launuð störf og gera 

bæinn að eftirsóttum stað 

til búsetu.

Þróum í sameiningu þjónustu sveitarfélagsins og mætum 

síbreytilegum þörfum íbúa.SKILVIRK ÞJÓNUSTA

S T E F N U Á H E R S L U R

STEFNA REYKJANESBÆJAR 2020-2030

KRAFTUR FJÖLBREYTILEIKANS
Nýtum til fulls kosti fjölbreytileikans og hjálpum 

bæjarbúum að búa sér og börnum gott líf.

SEX STEFNUÁHERSLUR LÝSA ÁRANGRI SEM ÆTLAÐ ER AÐ NÁ



Markmið Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbæra þróun

Stefna Reykjanesbæjar tekur 

mið af heimsmarkmiðum 

Sameinuðu þjóðanna. 

Heimsmarkmiðin eru 

framkvæmdaáætlun í þágu 

mannkynsins, jarðarinnar og 

hagsældar.

Með henni er einnig leitast við 

að stuðla að friði um gjörvallan 

heim og þar með auknu frelsi.

STEFNA REYKJANESBÆJAR 2020-2030

H E I M S M A R K M I Ð  S A M E I N U Ð U  Þ J Ó Ð A N N A

Í STEFNU REYKJANESBÆJAR ER HORFT TIL HEIMSMARKMIÐA SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA



STEFNA REYKJANESBÆJAR

2020-2030

SKILVIRK ÞJÓNUSTAKRAFTUR FJÖLBREYTILEIKANS
Þróum í sameiningu þjónustu sveitarfélagsins og

mætum síbreytilegum þörfum íbúa.
Nýtum til fulls kosti fjölbreytileikans og hjálpum 

bæjarbúum að búa sér og börnum gott líf.



STEFNA REYKJANESBÆJAR

2020-2030 MARKMIÐ TIL OG MEÐ 2021 / BÖRNIN MIKILVÆGUST

1. Auka tíðni strætóferða svo hann gangi á 20 

mínútna fresti til að efla þátttöku barna í 

íþróttastarfi og bæta vellíðan þeirra.

2. Hvatagreiðslur hækki og verði sambærilegar 

og hjá öðrum stærri sveitarfélögum landsins, 

þannig verði hvatt til aukinnar þátttöku í íþrótta-

og tómstundastarfi barna.

3. Samþætta skólastarf við íþróttir og tómstundir 

til að auðvelda börnum og foreldrum lífið.

BÖRNIN 

MIKILVÆGUST

Leyfum börnum að 

blómstra í skólum, 

íþróttum og 

tómstundum til að auka 

kraft samfélagsins.



STEFNA REYKJANESBÆJAR

2020-2030 MARKMIÐ TIL OG MEÐ 2021 / VELLÍÐAN ÍBÚA

4. Opna ungbarnadeildir á tveimur leikskólum til

að stytta biðtíma eftir leikskólaplássi þannig að

börnin komist inn við 18 mánaða aldur.

5. Styrkja verkefnið Fjölþætt heilsuefling 65+ 

enn frekar til að fleiri íbúar taki þátt

(Janusarverkefnið).

VELLÍÐAN 

ÍBÚA

Aukum lífsgæði og 

samskipti  bæjarbúa og 

veitum jöfn tækifæri til 

heilbrigðs lífs og 

hamingju.



STEFNA REYKJANESBÆJAR

2020-2030 MARKMIÐ TIL OG MEÐ 2021 / VISTVÆNT SAMFÉLAG

VISTVÆNT 

SAMFÉLAG

Vinnum í átt að 

sjálfbærni fyrir komandi 

kynslóðir, hömpum 

náttúrufegurðinni og 

gerum bæinn grænan 

og áhugaverðan

6. Uppbygging leiksvæða, hreystivalla, grænna

svæða og göngustíga til að auka aðgengi íbúa

að aðstöðu til útiveru.

7. Leggja nýjan gervigrasvöll til að styðja betur

við öflugt íþróttastarf.



STEFNA REYKJANESBÆJAR

2020-2030 MARKMIÐ TIL OG MEÐ 2021 / FJÖLBREYTT STÖRF

FJÖLBREYTT 

STÖRF

Nýtum framsækna skóla 

til að næra nýsköpun, 

skapa vel launuð störf 

og gera bæinn að 

eftirsóttum stað til 

búsetu.

8. Lækkun fasteignaskatta til þess að bjóða

fyrirtækjum og einstaklingum upp á 

starfsumhverfi sem stenst allan samanburð.



STEFNA REYKJANESBÆJAR

2020-2030

KRAFTUR FJÖLBREYTILEIKANS SKILVIRK ÞJÓNUSTA

9. Auka þátttöku barna og ungmenna

innflytjenda í skipulögðu íþrótta- og

tómstundastarfi.

10. Hvatt verði til virkra samskipta milli 

ólíkra hópa m.a. með því að halda

þjóðhátíðardag Pólverja hátíðlegan.

11. Öll málaleitan íbúa sem má leysa

í fyrstu snertingu verði leyst í fyrstu

snertingu með öflugri ferlum og

aukinni rafrænni þjónustu.

Nýtum til fulls kosti fjölbreytileikans og hjálpum 

bæjarbúum að búa sér og börnum gott líf.

Þróum í sameiningu þjónustu sveitarfélagsins og mætum 

síbreytilegum þörfum íbúa.

MARKMIÐ TIL OG MEÐ 2021


