
Borgarleikhúsið

Fjárlaganefnd A lþingis 
A lþingishúsinu
101 R eykjavík  Reykjavík I 7. október 2 0 1 8

Efni: Um sögn um frum varp  til fjárlaga fyrir árið 2019, mál nr.1/149  
Viðtakandi: F járlaganefnd Alþingis  
Sendandi: Leikfélag R eykjavíkur

Þann 1. ágúst sl. lióf Leikfélag Reykjavíkur ses. sitt 122. leikár og er félagið eitt elsta félag á 
Islandi. Leikfélagið stendur fyrir öflugri leiklistarstarfsemi í Borgarleikhúsinu skv. sérstökum 
rekstrarsamningi við Reykjavíkurborg. Fjöldi listviðburða á hverju leikári er á sjötta luindrað, 
þar a f  á fimmta hundrað leiksýningar.

Gestir hússins á síðasta leikári voru um 1 80.000. Þar a f  eru gestir búsettir í Reykjavík tæplega 
55%, en gestir annarra sveitafélaga á landinu ölln um 45%. Hins vegar voru styrkir frá 
Reykjavíkurborg um 97%  a f  heildarstyrkjum félagsins.

Leikfélag Reykjavíkur er sjálfseignarstofnun og ber sjálft ábyrgð á fjárhag sínum. Tekjustofnar 
eru tveir, þ.e. sjálfsaflafé og rekstrarframlag frá Reykjavíkurborg, auk styrks frá Alþingi, en 
ekki er um aðra opinbera styrki að ræða.

2017-2018 2016-2017 2015-2016

Rekstrarfram lag R eykjavikurborgar og 667.298.000 627.307.000 606.165.000
n k iss ty rk u r1

Sjálfsaflafé 973.223.000 1.031.737.000 848.282.000

H eild a r te k ju r :  1.640.521.000 1.659.044.000 1.454.457.000

Skv. ofangreindu aflar félagið sjálft um 60% rekstrartekna, sem er hærra hlutfall en þekkist hjá 
sambærilegum listastofnunum í þeim löndum sem v iðgjarnan  berum okkursam an  við. Algengt 
er að hlutfall sjálfsaflafjár sé á bilinu 10% -  30%.

Borgarleikhúsið rekur öflugt fræðuslustarf og býður upp á heimsóknir og skoðunarferðir 
endurgjaldslaust fyrir hópa árið um kring. Mikið og gott sam starf er við Borgarbókasafnið, 
Endurmenntun Háskóla Islands og menntaskóla tim fræðslu og heimsóknir, sem tengdar eru 
ákveðnum leikverkum. Að auki komu tæplega 5.000 leik- og grunnskólabörn í skipulagða 
heimsókn í leikhúsið en árlega eru elstu deildum leikskóla, sem og 5. og 10. bekkingum 
grunnskóla boðið á leiksýningu og fræðsludagskrá sem hæfir þeirra aldri.

Listræn velgengni Borgarleikhússins hefur undanfarin ár verið mikil, þótt fjárhagsleg aflcoma 
sé ávallt mikil áskorun frá ári til árs. Reksturinn byggir að stórum hluta á mikilvægum 
opinberum styrkjum eins og annað menningar- og menntastarf á landinu. Yfir 70% 
rekstrarkostnaðar leikhússins eru launagreiðslur, en hjá félaginu starfa yfir 200 manns. 
Launaþróun í landinu á umliðnum árum hefur reynst félaginu þung eins og öðrum rekstri en þó 
hefur tekist að halda vel utan um þróun allra kostnaðarliða. Félagið hefur sýnt mikið aðhald og 
ráðdeild í rekstri og lagt afar mikið á sig til þess að endar nái saman. Flest síðastliðin ár hefur 
reksturinn verið í já rnum  og eigið fé lítið í jafn  umfangsmiklum rekstri og raun er. Síðustu tvö 
leikárvoru  félaginu þó hagfelld og skiluðu nauðsynlegum hagnaði til að styrkja stöðu eigin fjár.

1 Hreint fram lag  til rekstrar cin reiknadrar innri leigu luisnœdis ag tœkjabímadar.
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Eftir því sem næst verður komist mun Alþingi hafa veitt fé til Leikfélags Reykjavíkur frá árinu 
1900 og mun Reykjavíkurborg nokkrum árum seinna einnig hafa veitt fé til rekstursins. í 
áratugi skipuðust mál með þeim hætti að Alþingi lagði til um 20%  framlag á móti 80% framlagi 
borgarsjóðs. Líklega á árunum 1993/1994 var hætl að veita fé á fjárlögum Alþingis til LR. A 
síðustu árum hefur Alþingi veitt Leikfélagi Reykjavíkur aftur mikilvægt fé til rekstrar og hafa 
þær fjárveitingar hafit mikla þýðingu fyrir LR. Það er eindregin ósk stjórnar og stjórnenda 
Leikfélags Reykjavíkur að Alþingi komi áfram að rekstri LR og styrki félagið líkt og aðrar 
mikilvægar menningarstofnanir sem starfa fyrir landsmenn alla. Borgarleikhúsið gegnir afar 
þýðingarmiklu menningarhlutverki fyrir landið allt.

Leikfélag Reykjavíkur óskar efitir því við Fjárlaganefnd Alþingis að veittar verði 30 mkr. á 
fjárlögum næsta árs til LR. Um leið lýsum við áhuga okkar á að fá tækifæri til að eiga samtal 
við Fjárlaganefnd til frekari umræðna og upplýsinga.
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