
EYÐUBLAÐ TIL ÚTFYLLINGAR 

 1 

Samningur	  um	  framkvæmd	  sóknaráætlunar	  
höfuðborgarsvæðisins	  árið	  2013	  

	  

Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

1.1.	  Hagkerfi	  höfuðborgarsvæðisins	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

5.000.000	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  481.130.	  	  	  	  	  	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[X]	  á	  áætlun	  	  
	  
[]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Farið	  yfir	  fyrirliggjandi	  tölfræði	  og	  gagnagrunna	  um	  
höfuðborgarsvæðið.	  Lagður	  grunnur	  að	  framleiðslu	  frekari	  
tölfræði	  um	  höfuðborgarsvæðið.	  Grunnur	  lagður	  að	  spám	  
um	  efnahag	  svæðisisns	  til	  næstu	  5,	  10	  og	  20	  ára.	  	  
	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  

Lok	  verkefnisins	  verða	  síðar	  en	  gert	  var	  ráð	  fyrir	  í	  
upprunalegri	  verkefnisáætlun,	  en	  samt	  innan	  þeirra	  
tímamarka	  sem	  samningur	  milli	  aðila	  segir	  til	  um.	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  
	  

Nei	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

[	  	  ]	  Já	  	  
	  
[	  X	  ]	  Nei	  	  
	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	  
(setja	  kross)	  
	  

Söfnun	  og	  vinnsla	  gagna	  tekur	  lengri	  tíma	  en	  upphaflega	  
var	  gert	  ráð	  fyrir	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

1.2.	  Nýsköpun	  og	  samkeppnishæfni	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

10.000.000	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  1.399.057	  	  	  	  	  	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[]	  á	  áætlun	  	  
	  
[X	  	  ]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Farið	  yfir	  fyrirliggjandi	  heimildir	  um	  nýsköpun	  og	  
samkeppnishæfni.	  Unnið	  að	  tölfræðilegum	  upplýsingum.	  
Fundir	  með	  ýmsum	  aðilum	  til	  að	  afmarka	  verkefnið.	  
Undirbúningur	  að	  samningum	  um	  verkefnið.	  	  	  
	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  

Lok	  verkefnisins	  verða	  síðar	  en	  gert	  var	  ráð	  fyrir	  í	  
upprunalegri	  verkefnisáætlun,	  en	  samt	  innan	  þeirra	  
tímamarka	  sem	  samningur	  milli	  aðila	  segir	  til	  um.	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  
	  

Nei	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

[]	  Já	  	  
	  
[	  X	  ]	  Nei	  	  
	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	  
(setja	  kross)	  
	  

Vinnsla	  nýrra	  gagna	  tekur	  lengri	  tíma	  en	  upphafleg	  áætlun	  
gerði	  ráð	  fyrir.	  	  Fyrir	  liggja	  tvö	  tilboð	  í	  verkefnið.	  Ganga	  þarf	  
frá	  samningum	  og	  í	  kjölfarið	  vinna	  að	  skýrri	  verk-‐	  og	  
tímaáætlun.	  	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	   1.3.	  Skattalegt	  umhverfi	  	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

5.000.000	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  385.742.	  	  	  	  	  	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[]	  á	  áætlun	  	  
	  
[X	  ]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Farið	  yfir	  fyrirliggjandi	  heimildir	  um	  skattalegt	  umhverfi	  
sveitarfélaga	  á	  Íslandi.	  Fundir	  með	  endurskoðendum	  og	  
fjármálastjórum	  sveitarfélaga.	  Ráðinn	  reyndur	  
endurskoðandi	  til	  aða	  taka	  út	  virðisaukaskattskerfið	  eins	  og	  
það	  blasir	  við	  sveitarfélögum.	  	  
	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  

Lok	  verkefnisins	  verða	  síðar	  en	  gert	  var	  ráð	  fyrir	  í	  
upprunalegri	  verkefnisáætlun,	  en	  samt	  innan	  þeirra	  
tímamarka	  sem	  samningur	  milli	  aðila	  segir	  til	  um.	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  
	  

Nei	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

[	  	  ]	  Já	  	  
	  
[	  X	  ]	  Nei	  	  
	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	  
(setja	  kross)	  
	  

Vinnsla	  nýrra	  gagna	  tekur	  lengri	  tíma	  en	  upprunaleg	  
verkefnisáætlun	  gerði	  ráð	  fyrir.	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

1.4	  Framtíð	  samgangna	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

10.000.000	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	   og	   skuldbundinn	   kostnaður	   þann	   10.	   september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  10.000.000.	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[	  X	  ]	  á	  áætlun	  	  
	  
[	  	  ]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Gagnasöfnun,	   þar	   sem	   dregnar	   hafa	   verið	   saman	   þær	  
athuganir	  sem	  fyrir	   liggja	  um	  nýja	  kosti,	  er	  að	  mestu	   lokið	  
og	   ákveðið	   hefur	   verið	   hvernig	   unnið	   verður	   með	   þær	  
athuganir.	  	  
	  
Skilgreindar	   hafa	   verið	   þrjár	   sviðsmyndir	   um	   framtíð	  
samgangna	   á	   höfuðborgarsvæðinu.	   Áætlun	   um	   stofn-‐	   og	  
rekstrarkostnað	   hverrar	   sviðsmyndar	   fyrir	   sig	   er	   langt	  
komin,	   fyrstu	   umferðarspár	   sviðsmynda	   liggja	   fyrir	   og	  
framundan	   er	   mat	   á	   hagkvæmni	   og	   áhrifum	   hverrar	  
sviðsmyndar	  á	  umhverfi	  og	  samfélag.	  
	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  

	  
	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  
	  

Nei.	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

[	  X	  ]	  Já	  	  
	  
[	  	  ]	  Nei	  	  
	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	  
(setja	  kross)	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

1.5.	  Framtíð	  og	  fjárfestingarþörf	  í	  ferðaþjónustu	  	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

5.000.000	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  1.953.579.	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[]	  á	  áætlun	  	  
	  
[X]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Farið	  yfir	  fyrirliggjandi	  heimildir,	  skýrslur	  og	  stefnur	  um	  
ferðaþjónustu	  og	  horfur	  um	  fjárfestingar.	  Samstarf	  um	  
grunnupplýsingar	  við	  Hagstofu	  Íslands.	  Ákveðið	  að	  skoða	  
sérstaklega	  efnahagsleg	  umsvif	  ferðaþjónustu	  á	  
höfuðborgarsvæðinu,	  undirbúningur	  þess	  hafinn	  og	  lögð	  
drög	  að	  verktakasamningi	  við	  hagfræðing	  um	  þetta	  verk.	  
	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  

Lok	  verkefnisins	  verða	  síðar	  en	  gert	  var	  ráð	  fyrir	  í	  
upprunalegri	  verkefnisáætlun,	  en	  samt	  innan	  þeirra	  
tímamarka	  sem	  samningur	  milli	  aðila	  segir	  til	  um.	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  
	  

Stefnt	  er	  að	  því	  að	  eiga	  samstarf	  við	  verkefni	  í	  
verkefnaflokknum	  „Markaðssetning	  
höfuðborgarsvæðisins“	  með	  það	  fyrir	  augum	  að	  samþætta	  
áherslur	  í	  þessum	  verkefnum.	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

[	  	  ]	  Já	  	  
	  
[	  X	  ]	  Nei	  	  
	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	  
(setja	  kross)	  
	  

Tafir	  hafa	  orðið	  vegna	  þess	  að	  tilteknar	  upplýsingar	  hafa	  
ekki	  fengist	  frá	  Hagstofu.	  Góðar	  horfur	  eru	  um	  að	  fá	  þessi	  
gögn	  á	  næstu	  vikum/dögum.	  	  	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

1.6.	  Skapandi	  greinar	  og	  græna	  hagkerfið	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

5.000.000	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  2.873.252.	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[	  ]	  á	  áætlun	  	  
	  
[x]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Á	  grundvelli	  ítarlegrar	  skoðunar	  á	  fyrirliggjandi	  gögnum	  og	  
heimildum	  var	  gerður	  samningur	  við	  Rannsóknamiðstöð	  
skapandi	  greina	  við	  Háskóla	  Íslands	  um	  skapandi	  greinar.	  
Jafnframt	  unnið	  með	  Hagstofu	  að	  því	  að	  meta	  efnahagsleg	  
umsvif	  skapandi	  greina.	  	  
	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  

Lok	  verkefnisins	  verða	  síðar	  en	  gert	  var	  ráð	  fyrir	  í	  
upprunalegri	  verkefnisáætlun,	  en	  samt	  innan	  þeirra	  
tímamarka	  sem	  samningur	  milli	  aðila	  segir	  til	  um.	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  
	  

Nei	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

[	  	  ]	  Já	  	  
	  
[X	  	  ]	  Nei	  	  
	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	  
(setja	  kross)	  
	  

Tafir	  hafa	  orðið	  vegna	  þess	  að	  tilteknar	  upplýsingar	  hafa	  
ekki	  fengist	  frá	  Hagstofu.	  Góðar	  horfur	  eru	  um	  að	  fá	  þessi	  
gögn	  á	  næstu	  vikum/dögum.	  	  Sá	  hluti	  verkefnisins	  sem	  snýr	  
að	  græna	  hagkerfinu	  hefur	  setið	  á	  hakanum.	  Til	  stendur	  að	  
hefja	  vinnu	  innan	  skamms	  við	  þennan	  verkþátt.	  	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

1.7.	  Vísindagarðar	  og	  þekkingargreinar	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

5.000.000	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  297.456.	  	  	  	  	  	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[X	  	  ]	  á	  áætlun	  	  
	  
[]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Staðfest	  hefur	  verið	  samstarf	  milli	  Reykjavíkurborgar,	  HÍ,	  
HR	  og	  	  LSH	  um	  vísindagarðaverkefnið.	  Vinna	  á	  vegum	  
Vísindagarða	  ehf.	  er	  á	  fullu	  og	  deiliskipulag	  liggur	  fyrir.	  
Fylgst	  hefur	  verið	  náið	  með	  þessu	  starfi.	  	  
	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  

Lok	  verkefnisins	  verða	  síðar	  en	  gert	  var	  ráð	  fyrir	  í	  
upprunalegri	  verkefnisáætlun,	  en	  samt	  innan	  þeirra	  
tímamarka	  sem	  samningur	  milli	  aðila	  segir	  til	  um.	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  
	  

Stefnt	  er	  að	  því	  að	  eiga	  samstarf	  við	  verkefni	  3.3.	  í	  
verkefnaflokknum	  „Skólar	  í	  fremstu	  röð“	  með	  það	  fyrir	  
augum	  að	  samþætta	  áherslur	  í	  þessum	  verkefnum.	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

[	  	  ]	  Já	  	  
	  
[	  X	  ]	  Nei	  	  
	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	  
(setja	  kross)	  
	  

Ákveðið	  var	  í	  upphafi	  verkefnisins	  að	  leita	  til	  erlendra	  
ráðgjafa	  um	  verkefnið.	  Ekki	  hefur	  enn	  tekist	  að	  finna	  
ráðgjafa,	  en	  unnið	  er	  að	  því	  og	  niðurstöðu	  að	  vænta	  fyrir	  
lok	  september.	  	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

1.8.	  Lítil	  og	  meðalstór	  fyrirtæki	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

5.000.000	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  253.497.	  	  	  	  	  	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[	  	  ]	  á	  áætlun	  	  
	  
[	  X]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Farið	  hefur	  verið	  yfir	  fyrirliggjandi	  gögn,	  skýrslur	  og	  
rannsóknir.	  Undirbúin	  frekari	  gögn	  m.a.	  með	  Hagstofu.	  	  
	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  

Lok	  verkefnisins	  verða	  síðar	  en	  gert	  var	  ráð	  fyrir	  í	  
upprunalegri	  verkefnisáætlun,	  en	  samt	  innan	  þeirra	  
tímamarka	  sem	  samningur	  milli	  aðila	  segir	  til	  um.	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  
	  

Nei	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

[	  	  ]	  Já	  	  
	  
[	  X	  ]	  Nei	  	  
	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	  
(setja	  kross)	  
	  

Ýmissa	  hluta	  vegna	  hefur	  dregist	  að	  gera	  samning	  um	  þetta	  
verk.	  Fyrir	  liggja	  drög	  að	  samningi	  við	  
Viðskiptafræðistofnun	  Háskóla	  Íslands	  og	  er	  útlit	  fyrir	  að	  
samningur	  verði	  kláraður	  fyrir	  lok	  september.	  	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

2.1	  Vörumerkið	  “Reykjavík”	  og	  markaðssetning	  
höfuðborgarsvæðisins	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

3.000.000	  kr.	  	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  295.839.	  	  	  	  	  	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[	  	  ]	  á	  áætlun	  	  
	  
[X]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Fyrirliggjandi	  gögnum	  hefur	  verið	  safnað	  saman	  og	  haldinn	  
hefur	  verið	  fundur	  með	  hagsmunaðilum.	  	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  
	  

Lok	  verkefnisins	  verða	  síðar	  en	  gert	  var	  ráð	  fyrir	  í	  
upprunalegri	  verkefnisáætlun,	  en	  samt	  innan	  þeirra	  
tímamarka	  sem	  samningur	  milli	  aðila	  segir	  til	  um.	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  
	  

Verkefnið	  sjálft	  mun	  ekki	  breytast,	  einungis	  í	  hvaða	  röð	  
verkefnin	  innan	  verkefnaflokksins	  eru	  unnin.	  	  	  Stefnt	  er	  að	  
því	  að	  eiga	  samstarf	  við	  verkefni	  1.5	  í	  verkefnaflokknum	  
„Vaxtarsamningur“	  með	  það	  fyrir	  augum	  að	  samþætta	  
áherslur	  í	  þessum	  verkefnum.	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

Nei,	  áætluð	  lok	  verkefnisins	  eru	  í	  desember.	  	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	   Í	  upprunalegri	  áætlun	  er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  verkefni	  2.1	  sé	  
forsenda	  þess	  að	  vinna	  geti	  hafist	  við	  verkefni	  2.2.	  og	  2.3.	  	  Í	  
upphafi	  vinnunnar	  kom	  hins	  vegar	  í	  ljós	  að	  verkefni	  2.2.	  er	  
forsenda	  vinnu	  verkefna	  2.1.	  og	  2.3.	  	  	  Röðun	  vinnunnar	  var	  
þess	  vegna	  breytt	  og	  vinna	  við	  verkefni	  2.1	  fer	  af	  alvöru	  af	  
stað	  um	  miðjan	  október.	  	  	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

2.2 Skilgreining ímyndar 
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

5.000.000	  kr.	  	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  1.055.441.	  	  	  	  	  	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[x]	  á	  áætlun	  	  
	  
[	  	  ]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Búið	  er	  að	  vinna	  þrjár	  skýrslur,	  Skýrsla	  um	  vörumerkið	  
Reykjavík,	  Rýnihópa	  sem	  er	  unnin	  af	  Friðrik	  R.	  Larsen	  lektor	  
við	  HR,	  Skýrsla	  um	  vörumerkið	  Reykjavík,	  Málþing	  í	  Hörpu	  
sem	  einnig	  var	  unnin	  af	  Friðrik	  R.	  Larsen,	  og	  Executive	  
Summary	  sem	  er	  unnin	  úr	  skýrslum	  Reykjavíkurborgar,	  
Íslandsstofu	  og	  sveitarfélaga	  höfuðborgarsvæðisins	  sem	  
unnið	  hafa	  gögn	  um	  fjárfestingartækifæri	  á	  
Höfuðborgarsvæðinu.	  	  

Í	  vinnslu	  er	  könnun,	  unnin	  upp	  úr	  fyrrgreindum	  skýrslum,	  
sem	  lögð	  verður	  fyrir	  skilgreinda	  markhópa	  í	  Evrópu	  og	  
Bandaríkjunum.	  	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  

Verkefnið	  er	  á	  áætlun	  	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  
	  

Stefnt	  er	  að	  því	  að	  eiga	  samstarf	  við	  verkefni	  1.5	  í	  
verkefnaflokknum	  „Vaxtarsamningur“	  með	  það	  fyrir	  augum	  
að	  samþætta	  áherslur	  í	  þessum	  verkefnum.	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

Já	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

2.3	  Sameiginleg	  markaðssetning	  höfuðborgarsvæðisins	   
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

2.000.000	  kr.	  	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  198.617.	  	  	  	  	  	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[	  	  ]	  á	  áætlun	  	  
	  
[X]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Fyrirliggjandi	  gögnum	  hefur	  verið	  safnað	  saman	  og	  haldinn	  
hefur	  verið	  fundur	  með	  hagsmunaðilum.	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  

Lok	  verkefnisins	  verða	  síðar	  en	  gert	  var	  ráð	  fyrir	  í	  
upprunalegri	  verkefnisáætlun,	  en	  samt	  innan	  þeirra	  
tímamarka	  sem	  samningur	  milli	  aðila	  segir	  til	  um.	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  
	  

Verkefnið	  sjálft	  mun	  ekki	  breytast,	  einungis	  í	  hvaða	  röð	  
verkefnin	  innan	  verkefnaflokksins	  eru	  unnin.	  	  	  Stefnt	  er	  að	  
því	  að	  eiga	  samstarf	  við	  verkefni	  1.5	  í	  verkefnaflokknum	  
„Vaxtarsamningur“	  með	  það	  fyrir	  augum	  að	  samþætta	  
áherslur	  í	  þessum	  verkefnum.	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

Nei,	  áætluð	  lok	  verkefnisins	  eru	  í	  desember.	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	   Gagnavinnsla	  tekur	  lengri	  tíma	  en	  gert	  var	  ráð	  fyrir.	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

3.1.	  Gæði	  skólastarfs	  í	  alþjóðlegum	  samanburði	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

4.000.000	  kr.	  	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  1.843.278.	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[x]	  á	  áætlun	  	  
	  
[	  	  ]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Söfnun	  og	  greining	  gagna	  er	  vel	  á	  veg	  komin.	  	  Tillögugerð	  
er	  hafin.	  	  Lögð	  hafa	  verið	  drög	  að	  samkomulagi	  við	  
fræðimenn	  og	  stofnanir	  um	  sérstakar	  greiningar	  á	  
einstökum	  þáttum	  verkefnisins,	  s.s.	  við	  Vísar	  rannsóknir	  
um	  samantekt	  og	  greiningu	  á	  samanburðargögnum	  úr	  
alþjóðlegum	  rannsóknum	  um	  gæði	  skólastarfs	  í	  
grunnskólum	  og	  Rannsóknir	  og	  greiningu	  um	  samantekt	  og	  
greiningu	  á	  gögnum	  um	  gæði	  skólastarfs	  í	  framhaldsskólum	  
og	  efstu	  bekkjum	  grunnskóla	  á	  höfuðborgarsvæðinu.	  	  Þá	  
mun	  Hagstofa	  Íslands	  taka	  saman	  tölfræðigögn	  um	  
rekstrarkostnað	  á	  hvern	  nemanda	  á	  öllum	  skólastigum	  á	  
höfuðborgarsvæðinu	  o.s.frv.	  
	  
Um	  90	  fagaðilar	  hafa	  verið	  boðaðir	  til	  samráðs-‐	  og	  
stefnumótunarfundar	  þann	  10.	  október	  þar	  sem	  gæði	  
skólastarfs	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  verður	  eitt	  helsta	  
viðfangsefnið	  með	  áherslu	  á	  að	  greina	  styrkleika	  og	  
veikleika	  skólastarfs	  á	  öllum	  skólastigum	  og	  kalla	  eftir	  
hugmyndum	  og	  tillögum	  til	  úrbóta.	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  

	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  

	  
	  

Mikill	  áhugi	  er	  fyrir	  því	  að	  láta	  vinna	  greiningu	  á	  
árangursríkum	  kennsluaðferðum	  í	  alþjóðlegum	  samanburði	  
til	  leiðbeiningar	  fyrir	  kennara	  og	  skólastjórnendur	  en	  ekki	  
er	  ljóst	  hvort	  hægt	  yrði	  að	  ljúka	  því	  verki	  innan	  þeirra	  
tímamarka,	  sem	  verkefninu	  voru	  sett	  í	  upphafi.	  	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

Já	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	   	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

3.2.	  Samvinna	  skólastiga	  frá	  leikskóla	  til	  háskólanáms	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

3.000.000	  kr.	  	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  1.771.375	  kr.	  	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[x]	  á	  áætlun	  	  
	  
[	  	  ]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Söfnun	  og	  greining	  gagna	  er	  vel	  á	  veg	  komin.	  	  Samkomulag	  
liggur	  fyrir	  við	  Háskólann	  í	  Reykjavík	  og	  Rannsóknir	  og	  
greiningu	  sem	  munu	  vinna	  fýsileikakönnun	  á	  yfirfærslu	  
framhaldsskóla	  frá	  ríki	  til	  sveitarfélaga.	  	  Þá	  mun	  Eyjólfur	  
Sigurðsson	  hagfræðingur	  og	  sérfræðingur	  hjá	  Hagstofu	  
Íslands	  vinna	  greiningu	  um	  hagræn	  áhrif	  brotthvarfs	  
nemenda	  úr	  framhaldsskólum	  á	  höfuðborgarsvæðinu.	  	  Þá	  
liggur	  fyrir	  samkomulag	  við	  Hagstofu	  Íslands	  um	  
tölfræðilega	  greiningu	  gagna	  um	  brotthvarf	  nemenda	  úr	  
framhaldsskóla	  á	  tímabilinu	  1999	  til	  2013.	  
	  
Um	  90	  fagaðilar	  hafa	  verið	  boðaðir	  til	  samráðs-‐	  og	  
stefnumótunarfundar	  þann	  10.	  október	  þar	  sem	  aukin	  
samvinna	  og	  samþætting	  skólastiga	  verður	  m.a.	  í	  
brennidepli.	  	  
	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  

	  
	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  

	  
	  

Gert	  er	  ráð	  fyrir	  þeirri	  tilfærslu	  að	  greining	  á	  fýsileika	  þess	  
að	  setja	  á	  fót	  listmenntaskóla	  á	  framhaldsskólastigi	  verði	  
hluti	  af	  verkefni	  3.5.	  Kortlagning	  menningarverkefna	  og	  
samstarf	  við	  menntakerfið.	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

[	  x	  ]	  Já	  	  
	  
[	  	  ]	  Nei	  	  
	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	  
(setja	  kross)	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

3.3.	  Höfuðborgarsvæðið	  sem	  háskólaborg	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

3.000.000	  kr.	  	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  125.508	  kr.	  	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[	  ]	  á	  áætlun	  	  
	  
[	  x	  ]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Söfnun	  gagna	  og	  greining	  stendur	  yfir	  en	  er	  þó	  skemmra	  á	  
veg	  komin	  en	  gert	  var	  ráð	  fyrir	  í	  upphafi,	  þar	  sem	  verkefnið	  
fór	  ekki	  af	  stað	  fyrr	  en	  í	  byrjun	  ágúst	  fyrir	  alvöru.	  	  Yfir	  90	  
fagaðilar	  hafa	  verið	  boðaðir	  á	  samráðs	  –	  og	  
stefnumótunarfund	  þann	  10.	  október	  þar	  sem	  málefni	  
háskólanna	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  verða	  í	  brennidepli	  með	  
áherslu	  á	  að	  draga	  fram	  hvernig	  megi	  efla	  þjónustu	  
höfuðborgarsvæðisins	  við	  háskólastarfsemi	  á	  svæðinu.	  
	  
Framundan	  eru	  fundir	  með	  fulltrúum	  einstakra	  háskóla	  til	  
að	  meta	  þarfir	  og	  sóknarfæri	  háskólanna	  hvers	  um	  sig	  á	  
komandi	  árum.	  
	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  
	  

Verkáætlun	  hefur	  verið	  endurskoðuð	  og	  miðar	  ný	  áætlun	  
að	  því	  að	  söfnun	  og	  greiningu	  gagna	  verði	  að	  mestu	  lokið	  í	  
janúar.	  	  Þá	  liggi	  jafnframt	  fyrir	  grunnur	  að	  framtíðarsýn	  og	  
markmiðssetningu	  og	  vinna	  hafin	  við	  mótun	  tillagna	  og	  
aðgerðaáætlunar.	  	  Stefnt	  er	  að	  því	  að	  lokaskýrsla	  liggi	  fyrir	  í	  
mars	  2014	  með	  ítarlegri	  greiningu	  á	  veikleikum	  og	  
styrkleikum,	  sem	  hafi	  að	  geyma	  framtíðarsýn,	  tímasett	  
markmið	  og	  tillögur	  um	  aðgerðir	  til	  að	  efla	  
samkeppnishæfni	  höfuðborgarsvæðisins	  sem	  
háskólaborgar.	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  

	  
	  

Stefnt	  er	  að	  því	  að	  eiga	  samstarf	  við	  verkefni	  1.7.	  
Vísindagarðar	  og	  þekkingargreinar	  í	  verkefnaflokknum	  
„Vaxtarsamningur	  höfuðborgarsvæðisins“	  með	  það	  fyrir	  
augum	  að	  samþætta	  áherslur	  í	  þessum	  verkefnum.	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

[	  	  ]	  Já	  	  
	  
[x]	  Nei	  	  
	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	  
(setja	  kross)	  
	  

Upphafleg	  áætlun	  var	  ekki	  raunhæf	  þar	  sem	  verkefnið	  
hófst	  ekki	  af	  alvöru	  fyrr	  en	  í	  byrjun	  ágúst	  í	  stað	  1.	  apríl.	  
Endurskoðuð	  verkáætlun	  gerir	  ráð	  fyrir	  verklokum	  og	  
skilum	  í	  mars	  2014.	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

3.4.	  	  Endurmenntun	  á	  vinnnumarkaði	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

3.000.000	  kr.	  	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  130.325	  kr.	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[	  	  ]	  á	  áætlun	  	  
	  
[	  x	  ]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Söfnun	  og	  greining	  gagna	  stendur	  yfir	  en	  er	  þó	  komin	  
skemmra	  á	  veg	  en	  upphafleg	  áætlun	  gerði	  ráð	  fyrir	  vegna	  
þess	  að	  vinna	  við	  verkefnið	  hófst	  ekki	  fyrr	  en	  langt	  var	  liðið	  
á	  annan	  ársfjórðung.	  	  Mótun	  markmiða	  og	  
aðgerðaáætlunar	  er	  hafin.	  	  Fundir	  hafa	  verið	  haldnir	  með	  
hagsmunaaðilum,	  s.s.	  Fræðslumiðstöð	  atvinnulífsins	  og	  
Mími-‐símenntun.	  	  Samkomulag	  liggur	  fyrir	  við	  Hagstofu	  
Íslands	  um	  tölfræðigreiningu	  á	  menntunarstöðu	  á	  
vinnumarkaði	  og	  þátttöku	  mismunandi	  hópa	  í	  símenntun	  á	  
höfuðborgarsvæðinu,	  m.a.	  út	  frá	  menntunarstöðu	  þeirra.	  	  
Leitað	  verður	  fanga	  hérlendis	  og	  erlendis	  við	  mat	  á	  því	  
hvernig	  efla	  megi	  símenntun	  á	  vinnumarkaði	  og	  bæta	  
menntunarstöðu	  þeirra	  sem	  ekki	  eru	  langskólagengnir,	  
með	  hliðsjón	  af	  gögnum	  um	  að	  skýr	  fylgni	  sé	  milli	  aukinnar	  
menntunar	  annars	  vegar	  og	  stöðu	  á	  vinnumarkaði	  hins	  
vegar,	  hvort	  sem	  litið	  er	  til	  atvinnuþátttöku	  eða	  
launatekna.	  	  Stefnt	  er	  að	  samráðs	  –	  og	  stefnumótunarfundi	  
um	  símenntun	  á	  vinnumarkaði	  síðari	  hluta	  
októbermánaðar.	  
	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  
	  

Verkáætlun	  hefur	  verið	  endurskoðuð	  og	  hún	  gerir	  ráð	  fyrir	  
því	  að	  söfnun	  og	  greiningu	  gagna	  verði	  að	  mestu	  lokið	  í	  
janúar	  og	  þá	  liggi	  jafnframt	  fyrir	  mat	  á	  því	  hverjir	  séu	  
lykilaðilar	  í	  að	  árangur	  náist	  í	  málaflokknum.	  	  Greining	  á	  
markmiðum	  með	  tímasetningu,	  leiðum	  til	  úrbóta	  og	  
aðgerðaáætlun	  verður	  unnin	  í	  kjölfarið	  og	  er	  gert	  ráð	  fyrir	  
verklokum	  og	  skilum	  í	  mars	  2014.	  	  Þá	  verði	  jafnframt	  
mótaður	  vettvangur	  fyrir	  framkvæmd	  tillagna	  og	  framhald	  
verkefnisins.	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  
	  

Endurskoðuð	  verkáætlun	  gerir	  ráð	  fyrir	  því	  að	  lokaskil	  
verkefnis	  verði	  í	  mars	  2014.	  	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

[…]	  Já	  	  
	  
[x]	  Nei	  	  
	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	  
(setja	  kross)	  
	  

Upphafleg	  áætlun	  reyndist	  ekki	  vera	  raunhæf	  þar	  sem	  
verkefnið	  hófst	  ekki	  af	  alvöru	  fyrr	  en	  í	  byrjun	  ágúst	  í	  stað	  1.	  
apríl.	  Endurskoðuð	  verkáætlun	  gerir	  ráð	  fyrir	  verklokum	  og	  
skilum	  í	  mars	  2014.	  
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Heiti	  verkefnis	  skv.	  samningi:	  
	  

3.5.	  	  Kortlagning	  menningarverkefna	  og	  samstarf	  við	  
menntakerfið.	  
	  

Heildarfjárframlag:	  
	  

3.000.000	  kr.	  
	  

Kostnaður	  við	  verkefnið	  hingað	  til:	  
	  

Útlagður	  og	  skuldbundinn	  kostnaður	  þann	  10.	  september	  
2013	  er	  alls	  kr.	  935.050	  kr.	  	  
	  

Staða	  verkefnis	  í	  september	  skv.	  	  
sóknaráætlun:	  
(setja	  kross)	  
	  

[	  	  ]	  á	  áætlun	  	  
	  
[x]	  ekki	  á	  áætlun	  	  
	  

Hvað	  er	  búið	  að	  gera?	  
	  
	  

Söfnun	  og	  greining	  gagna	  er	  komin	  vel	  á	  veg.	  	  Stýrihópur	  
endurskilgreindi	  verkefnið	  og	  afmarkaði	  með	  því	  að	  leggja	  
megináherslu	  á	  það	  hvernig	  sveitarfélögin	  á	  
höfuðborgarsvæðinu	  standa	  að	  menntun	  í	  
menningargreinum	  með	  úrbætur	  að	  leiðarljósi.	  	  Stýrihópur	  
leggur	  til	  af	  þeim	  sökum	  að	  verkefnið	  beri	  yfirskriftina:	  
Menntun	  í	  menningargreinum.	  
	  
Samkomulag	  hefur	  náðst	  við	  Rannsóknarmiðstöð	  skapandi	  
greina	  í	  Háskóla	  Íslands	  um	  greiningu	  á	  fýsileika	  þess	  að	  
setja	  á	  fót	  listmenntaskóla	  á	  framhaldsskólastigi.	  	  
Greiningin	  mun	  einnig	  fela	  í	  sér	  samanburð	  á	  því	  hvernig	  
sveitarfélögin	  standa	  að	  menntun	  í	  menningargreinum	  sem	  
skapar	  forsendur	  fyrir	  tillögugerð	  um	  hvernig	  megi	  
samvinnu	  þeirra	  og/eða	  verkaskiptingu.	  	  Gert	  er	  ráð	  fyrir	  
því	  að	  lokaniðurstöður	  greiningarinnar	  liggi	  fyrir	  í	  
desember.	  
	  
Þá	  mun	  Hagstofa	  Íslands	  taka	  saman	  tölfræðigögn	  um	  
nemendur	  í	  listnámi	  á	  framhaldsskólastigi,	  m.a.	  með	  
samanburði	  á	  brotthvarfi	  nemenda	  í	  listnámi	  og	  annars	  
konar	  námi.	  
	  
Loks	  skal	  þess	  getið	  að	  gerð	  verður	  könnun	  á	  viðhorfum	  
framhaldsskólanema	  til	  listmenntaskóla	  á	  
framhaldsskólastigi	  í	  tengslum	  við	  könnun	  Rannsóknar	  og	  
greiningar	  á	  viðhorfum	  framhaldsskólanema.	  
	  

Ef	  verkefni	  er	  ekki	  á	  áætlun,	  til	  hvaða	  
aðgerða	  er	  búið	  að	  grípa	  til	  svo	  að	  
verkefnið	  komist	  á	  áætlun?	  
	  

Verkáætlun	  hefur	  verið	  endurskoðuð	  og	  er	  nú	  gert	  ráð	  fyrir	  
því	  að	  verkefninu	  ljúki	  í	  janúar	  þegar	  búið	  verður	  að	  vinna	  
úr	  niðurstöðum	  fýsileikagreiningar	  á	  stofnun	  
listmenntaskóla	  á	  framhaldsskólastigi.	  
	  

Er	  gert	  ráð	  fyrir	  breytingum	  á	  
verkefninu	  á	  komandi	  mánuðum?	  

	  
	  

Gert	  er	  ráð	  fyrir	  þeirri	  tilfærslu	  að	  greining	  á	  fýsileika	  þess	  
að	  setja	  á	  fót	  listmenntaskóla	  á	  framhaldsskólastigi	  færist	  
frá	  verkefni	  3.2.	  Samvinnu	  skólastiga	  frá	  leikskóla	  til	  
háskólanáms	  og	  verði	  hluti	  af	  verkefni	  3.5.	  
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Er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  það	  takist	  að	  ljúki	  
við	  verkefnið	  á	  áætlun?	  

[	  	  ]	  Já	  	  
	  
[x]	  	  Nei	  	  
	  

Ef	  nei,	  af	  hverju	  ekki?	  
(setja	  kross)	  
	  

Sökum	  þess	  að	  vinna	  við	  verkefnið	  hófst	  ekki	  fyrir	  alvöru	  
fyrr	  en	  í	  byrjun	  ágúst	  munu	  lok	  verkefnis	  dragast	  fram	  yfir	  
áramót.	  	  Endurskoðuð	  verkáætlun	  gerir	  ráð	  fyrir	  því	  að	  
verkefni	  ljúki	  í	  janúar,	  þegar	  unnið	  hefur	  verið	  úr	  
niðurstöðum	  fýsileikagreiningar	  Rannsóknarmiðstöðvar	  
skapandi	  greinar,	  sem	  mun	  liggja	  fyrir	  í	  desember.	  
	  

	  

	  


