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Þann 1. ágúst sl. hófst 119. leikár Leikfélags Reykjavíkur ses. og er félagið því eitt elsta félag á Islandi. 
Félagið stendur fyrir öflugri leiklistarstarfsemi í Borgarleikhúsinu skv. sérstökum rekstrarsamningi við 
Reykjavíkurborg. Fjöldi gesta Borgarleikhússins á nýliðnu leikári voru rúmlega 220 þús.

Leikfélag Reykjavíkur er sjálfseignastofnun og ber sjálft ábyrgð á fjárhag sínum. Tekjustofnar eru tveir þ.e. 
sjálfsaflafé og rekstrarfaramlag frá Reykjavíkurborg. Eftirfarandi tafla er yfirlit sl. þriggja ára:

2014-2015 2013-2014 2012-2013

Rekstrarframlag Reykjavíkurborgar* 538.691.000 517.304.000 487.877.000
Sjálfsaflafé 736.319.000 631.757.000 596.605.000
Heildar tekjur: 1.275.010.000 1.149.061.000 1.084.482.000

Skv. ofangreindu er félagið því að afla sjálft um 58% tekna, en það er hærra hlutfall en þekkist hjá 
sambærilegum listastofnunum a.m.k. í þeim löndum sem við gjaman berum okkur saman við. Algengt er að 
hlutfall sjálfsaflarijár sé um 7% -  25% og er það m.a. innan þeirra marka hjá Þjóðleikhúsinu.

Starfsemi Leikfélags Reykjavíkur þjónar ekki einvörðungu íbúum höfuðborgarinnar og má segja að þetta sé 
leikhúsið sem þjóðin sækir heim. Arlegt hlutfall leikhúsgesta Borgarleikhússins er yflr 50% með búsetu utan 
Reykjavíkur. Listræn velgengni Borgarleikhússins er mjög mikil, þó svo að það sé ekki efnahagsleg 
velgengni. Yfir 70% rekstrarkostnaðar leikhússins em launagreiðslur. A þessu ári hafa orðið vemlegar 
launahækkanir sem félagið verður að bera að fullu. Stjóm og stjómendur hafa því umtalsverðar áhyggjur af 
þróun mála og svo virðist sem leikhúsið sé of stór eining fyrir Reykj avíkurborg, rekstrarlega séð.

Allt frá aldarmótum 1900 veittu Alþingi og Reykj avíkurborg fé til reksturs Leikfélags Reykjavíkur og lengi 
vel á um 90 ára skeiði lagði Alþingi til um 20% framlags á móti 80% framlagi frá borgarsjóði. Það er því 
frekar hefð en nýlunda að ríkisvaldið komi að rekstri Leikfélags Reykj avíkur. A síðustu árum hefur framlag 
frá Alþingi verið fremur óreglulegt en á síðustu fjárlögum nam framlagið 10 milljónum og vilja undirrituð 
þakka Fjárlaganefnd fyrir þann skilning sem nefndin sýndi Borgarleikhúsinu síðasta vetur.

Starfsemi Leikfélags Reykjavíkur er afar umfangsmikil og metnaðarfull. Félagið hefur sýnt mikið aðhald og 
ráðdeild í rekstri og lagt afar mikið á sig til þess að endar nái saman íjárhagslega. Reksturinn hefur verið í 
jámum á síðustu árum og hefur ekkert mátt útaf bregða svo ekki færi illa.

Strax í upphafi efnahagshmnsins lækkaði Reykj avíkurborg talsvert samningsbundið framlag til LR. 
Framreiknuð fjárhæð niðurskurðarins nemur á þriðja hundrað milljóna. LR hefur ítrekað óskað eftir því að 
framlagið verði lagfært til fyrra horfs en án árangurs. Nú hefur LR verið knúið til að framlengja 
rekstrarsamningi með óbreyttum gmnni til næstu þriggja ára og bera fulltrúar Reykj avíkurborgar því við að 
rekstur borgarinnar sé afar erfiður og engar líkur á því að hægt verði á næstunni að bæta LR það sem frá 
félaginu var tekið af samningsbundnu framlagi.

Það er eindregin ósk stjómar Leikfélags Reykjavíkur að Alþingi komi að rekstri LR með líkum hætti og hér 
fyrr á ámm þ.e. með u.þ.b. 20% framlagi á móti framlagi frá Reykjavíkurborg. Það væri a.m.k. verðugt og 
áhugavert markmið að vinna að á næstu árum. Borgarleikhúsið gegnir afar þíðingarmiklu og glæsilegu 
menningarhlutverki fyrir landið allt. Ef fram fer sem horflr er vá fyrir dymm af íjárhagslegum ástæðum og 
yrði alvarlegt mál ef rekstur þessa 119 ára gamla menningarfélags skaðaðist vemlega eða legðist af.

Leikfélag Reykjavíkur óskar eftir því við hið háa Alþingi, að veitt verði 50 mkr. á ijárlögum næsta árs til LR 
og er hér með óskað eftir fundi með Fjárlaganefnd til frekari umræðna og upplýsinga.

*Hreint framlags til rekstrar án reiknaðrar innri leigu og viðhalds.
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