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Harpa er húsi! "itt. #a! gegnir mikilvægu hlutverki í tengslum vi! tónlistar- 
og menningarlíf "jó!arinnar, samfélag fólks, fer!a"jónustu, rá!stefnuhald, 
fræ!slu og listir.  

Ári! $%&' var gott ár fyrir Hörpu. Á allra fyrstu mótunar- og upphafsárunum 
hefur skipulag starfseminnar veri! einfalda! til muna, ábyrg! er sk(r, 
starfsemin gengur vel og starfsmenn eru samstíga. Hér ríkir gó!ur starfsandi 
og allir leggja sig fram vi! a! "jóna sem best "ví hlutverki sem lagt var upp 
me!. Unni! er í anda eigendastefnu og samkvæmt starfsreglum stjórnar frá 
$%&$. Enn er "ó miki! verk a! vinna, ekki síst í tengslum vi! stefnumótun til 
framtí!ar. Reksturinn á einnig nokku! í land me! a! ver!a sjálfbær, en "a! er 
eitt af lykilmarkmi!um sem fram koma í eigendastefnunni.  

Á stuttum tíma frá opnun Hörpu hefur margt áorkast, sem ekki ver!ur fari! yfir 
hér, heldur vil ég horfa fram á veginn. #ó er nau!synlegt a! staldra vi! og horfa 
yfir svi!i! enda byggir stefnumótunarvinnan, sem er framundan, ekki síst á "ví 
sem búi! er a! byggja upp. 

Á fyrsta stjórnarfundinum sem ég st(r!i sem n(r stjórnarforma!ur "ann &). 
mars $%&* ba! ég me!stjórnendur um a! segja mér hvers vegna "eir væru 
stoltir af Hörpu. #essa lei! valdi ég til a! kynnast styrkleika starfseminnar og 
hússins, sé! me! augum stjórnarmanna á "eim tímapunkti. #a! sem hér fylgir 
byggi ég á "eim efnivi!i:

• Byggingin og opnun hennar í maí ári! $%&& l(sir miklum dug  
og pólitískri djörfung.

• Harpa er tákn endurreisnar og "rautseigju. Húsi! hefur reynst 
umbreytingarafl sem um munar fyrir menningarlíf og fer!a"jónustu  
og vitnisbur!ur um styrk menningar og skapandi greina á Íslandi.

• #jó!in tekur Hörpu vel enda bar hún vitni um jákvæ!a menningarlega 
uppbyggingu í mi!ju hruni efnahagslífsins.

• Harpa er félagsheimili "jó!arinnar, í eigu okkar allra, og um lei! hjarta! 
í menningarlífi og uppbyggingu fer!a"jónustu á landinu.

• Harpa tengir hafnarbakkann vi! mi!borgina og opnar dyr sínar fyrir 
landsmönnum og fer!amönnum, innlendum og erlendum.

• Á einum sta! er nú hægt a! hafa veglegar uppákomur fyrir fleiri "úsund 
manns í Reykjavík.
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• Harpa er listaverk sem nærir mannsandann, hún er glæsileg  
og praktísk í senn.

• Harpa státar af arkitektúr á heimsvísu eins og arkitektaver!laun 
Evrópusambandsins, kennd vi! Mies van der Rohe, bera vitni um.  
Einnig hafa tóngæ!i og glæsileiki hússins hloti! sérstaka vi!urkenningu. 

• Harpa i!ar af mannlífi allan ársins hring, ári! $%&' komu &,' milljónir 
gesta í húsi!.

• Harpa er "egar or!in eitt af helstu kennileitum Reykjavíkur og landsins 
alls, sannkalla! "jó!arstolt.  

Hlutverk Hörpu er !rí!ætt samkvæmt eigendastefnu frá "#$", 
hún á a% vera:
&. Vettvangur fyrir tónlistar- og menningarlíf.
$. Vettvangur fyrir hvers konar rá!stefnur, fundi og samkomur,  

innlendar og erlendar.
'. Mi!stö! mannlífs fyrir alla landsmenn og áfangasta!ur fer!amanna 

innlendra og erlendra sem vilja kynna sér bygginguna, "jónustu í henni, 
arkitektúr og listaverk í húsinu.

Markmi%in eru í anda hlutverksins, en !au eru a%:
&. Efla íslenskt tónlistar- og menningarlíf.
$. Styrkja stö!u Íslands á svi!i rá!stefnuhalds.
'. Styrkja stö!u Íslands á svi!i fer!a"jónustu.
*. Stu!la a! öflugu mannlífi í mi!borginni.

Rekstrarleg markmi! eru sk(r í eigendastefnunni en "ar kemur fram 
a! reksturinn skuli standa undir sér "annig a! ekki "urfi a! koma til 
vi!bótarframlag umfram "a! sem veitt var ári! $%&% og svo aftur ári!  
$%&$. Reksturinn á a! vera hagkvæmur og skilvirkur "annig a! fjármunir 
n(tist sem best.  

Stjórnendur og stafsmenn vinna í anda ofangreindra markmi!a og munu gera 
"a! áfram. Hlutverk hússins og markmi! eru okkur l(sandi vör!ur.  

#a! er "ó ákve!in vandasöm jafnvægislist a! sjá til "ess a! Harpa sinni sínu 
hlutverki og hafi yfir sér "á reisn sem henni ber, um lei! og reynt er a! ná 
fjárhagslegum markmi!um. Eins og sjá má í ársreikningi ársins $%&', sem 
kynntur ver!ur á fundinum, "á stefnir í rétta átt en betur má ef duga skal. 
Nokkra "ætti "arf a! sk(ra í tengslum vi! ársreikninginn og vil ég fyrst og 
fremst nefna "ar hin háu fasteignagjöld sem lög! eru á Hörpu. #au útgjöld 
ein og sér eru $+% af rekstarútgjöldum ársins $%&' og draga "au "ví verulega 
úr tækifærum til uppbyggingar í anda hlutverks og markmi!a hússins. Í "ví 
samhengi er mikilvægt a! sko!a "ann möguleika a! rekstur fasteignarinnar 
ver!i haf!ur sér, á hendi eigenda, og stefnt ver!i a! "ví a! eiginlegur rekstur 
hússins ver!i sjálfbær sem allra fyrst.
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Á árinu $%&' hófst vinna vi! mótun stefnu fyrir Hörpu. Í nóvember var  
fari! í hugarflugsvinnu vi! a! greina styrkleika, veikleika, ógnir og tækifæri. 
#átttakendur komu ví!a a!, tæplega ,% vi!skiptavinir, íbúar, eigendur, 
"jónustua!ilar og stjórnendur sóttu fundinn. #eir bentu á fjölmörg atri!i bæ!i 
sem vert er a! "róa áfram og einnig "a! sem "arf a! bæta og breyta. Helst 
sá fólk tækifæri fólgin í áherslu á íslenska menningu, "jónustu vi! fer!amenn, 
menningarfer!amennsku, nálæg! vi! höfnina og nálæg! vi! n(tt hótel sem 
mun rísa vi! hli! Hörpu. Einnig var bent á önnur tækifæri, m.a. í tengslum 
vi! betri marka!ssetningu á rá!stefnuhaldi, betri n(tingu á r(mum hússins, 
aukin tengsl vi! haghafa og aukin stu!ning atvinnulífs vi! starfsemina.

Framkvæmdastjórnin haf!i einnig fari! í hugarflæ!i um framtí!ars(n.  
#ar var sett fram málsgrein til a! fanga tilgang Hörpu: Hlutverk okkar  
er a! bjó!a umheiminn velkominn, og sjá til "ess a! heimsókn í Hörpu ver!i 
einstök og ógleymanleg upplifun, hvort sem um er a! ræ!a tónleika, rá!stefnur 
e!a a!ra vi!bur!i, og tryggja a! Íslendingar líti á Hörpu sem húsi! sitt. 
Framkvæmdastjórnin sá mikil tækifæri í al"jó!legum rá!stefnumarka!i, 
menningartengdri fer!a"jónustu og samstarfi vi! rekstrara!ila í húsinu,  
svo fátt eitt sé nefnt.

Stefnumótunarferli! heldur áfram, nú er unni! a! kortlagningu á "ekkingu 
og reynslu svipa!ra e!a sambærilegra húsa erlendis. Slík kortlagning er 
mikilvægt skref í stefnumótunarferlinu "ar sem a!rir hafa "egar gengi!  
í gegnum svipa!a reynslu og eru ver!ugar fyrirmyndir sem vi! getum lært 
af, bæ!i til a! for!ast mistök og ekki síst til a! læra hva! virka!i vel hjá "eim, 
hva! getum vi! teki! okkur til fyrirmyndar og n(tt í stefnumótunarvinnu fyrir 
Hörpu. Me!al spurninga sem vi! spyrjum eru: Hva! einkennir "au tónlistar- 
og menningarhús sem vi! viljum gjarnan bera okkur saman vi! í framtí!inni? 
Hva! getum vi! lært af "eim sem eru komnir lengra en vi! í rekstri sambæri-
legra e!a svipa!ra húsa? Hver eru vi!mi!in sem vi! ætlum okkur a! n(ta  
til framtí!ar? #egar höfum vi! halla! okkur til Nor!urlandahúsanna og  
til Óperuhússins í Sidney, "ótt endanlega hafi ekki veri! tekin ákvör!un um 
fyrirmyndir. Af mörgu er a! taka og ætlunin er a! n(ta "ekkinguna sem  
fyrir er, íslenska hana fyrir Hörpu og byggja "annig á reynslu annarra. 

#a! felst líka í stefnumótunarvinnu a! hlusta betur á (msa haghafa og taka 
vi! ábendingum frá "eim. #á er ljóst a! rekstrarlega er nokku! í land. Vi! 
mótun stefnu ver!ur markmi!inu um sjálfbærni haldi! á lofti og vi! munum 
finna réttu lei!ina til a! ná "ví markmi!i.

Næsti a!alfundur Hörpu, ári! $%&,, ver!ur helga!ur kynningu á n(rri stefnu. 
Stefnan ver!ur einföld og a!gengileg, hún mun ná til næsta áratugar en 
ver!ur um lei! sveigjanleg og gert rá! fyrir a! endursko!a hana á hverju ári 
vi! mótun starfsáætlana. Slík endursko!un ver!ur ger! í ljósi reynslunnar  
og aukins lærdóms. Stefnan mun "ví í senn hafa einkenni festu, á hverjum 



Sk!rsla stjórnar
#/#

tíma, og sveigjanleika, til a! taka inn n(jar a!stæ!ur og tækifæri. Stefnan 
ver!ur lei!arstef inn í framtí!ina, lifandi og spennandi.  

Ég er stolt a! sinna hlutverki stjórnarformanns og fyrir hönd stjórnarinnar  
vil ég "akka gott samstarf vi! fulltrúa eigenda hjá ríki og borg, forstjóra  
og starfsmenn hússins. 
 
#a! er gæfa yfir Hörpu. Ég á minningar frá yfirstandandi ári "ar sem  
tugir "úsunda manna sóttu Hörpu heim nokkrar helgar. #a! sem eftir  
situr me! mér er ánægja manna me! skilvirka "jónustu og einstaklega  
gott vi!mót allra starfsmanna. #a! er fjársjó!ur sem mun skila sér inn  
í fram  tí!ina og stu!la a! farsæld. Harpa uppfyllir mikilvæga "örf á Íslandi 
fyrir tónleika, rá!stefnuhald, fer!a"jónustu og menningu. Stutt saga hússins 
veit á gó!a framtí!.

Gu%finna S. Bjarnadóttir, stjórnarforma%ur.


