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Kæri formaður fjárlaganefndar, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, kæru nefndarmenn.

Fyrir rúmu ári stóð Borgarleikhúsið höllum fæti vegna yfirstandandi heimsfaraldurs. Ábyrgur rekstur og 
ákvarðanatökur í samræmi við aðstæður skiluðu sér þó í niðurstöðu sem mun fleyta Leikfélagi 
Reykjavíkur, rekstraraðila Borgarleikhússins, fyrr út úr þrengingum Covid-19 en stjórnendur leikhússins 
þorðu að vona. Horft var í hverja krónu og hvergi var farið óvarlega eða of geyst. Verkefnum var frestað, 
þau færð á milli leikára eða hætt við þau, með tilheyrandi íþyngjandi áhrifum, allt til þess að gæta 
framtíðarhagsmuna leikhússins og starfsfólks þess.

Nú liggur fyrir að LR mun þurfa að taka á sig skerðingu á framlagi frá Reykjavíkurborg vegna 
hagræðingarkröfu í rekstri borgarinnar í kjölfar heimsfaraldurs. Samkvæmt nýjasta samningi við 
Reykjavíkurborg verður niðurskurður á heildarframlagi með aftengingu við neysluverðsvísitölu, en það 
hefur veruleg áhrif á tekjustraum Leikfélagsins. Undanfarin ár hafa um 40% af tekjum LR verið í formi 
framlags frá Reykjavíkurborg en 60% tekna er sjálfsaflafé (þ.e. sértekjur frá miða- og veitingasölu). 
Hlutfall sjálfsaflafjár af heildartekjum er einsdæmi og þekkist ekki hjá menningarstofnunum sem félagið 
ber sig saman við, hvorki hér á landi né í nágrannalöndunum. Til samanburðar má geta þess að hjá 
Þjóðleikhúsinu voru, árið 2021, um 25% tekna sjálfsaflafé (sértekjur) og er sú stofnun á fjárlögum, með 
um 700 milljóna króna hærri opinberan styrk en Borgarleikhúsið. Þessi aðstöðumunur á fjármögnun 
tveggja stærstu leikhúsa landsins gerir LR erfitt fyrir þegar kemur að samningum við listamenn og 
listræna stjórnendur og skerðir samkeppnishæfni félagsins verulega.

Í janúar 2022, á 125 ára afmæli leikfélagsins, skapaðist hættuástand þegar leikhúsinu var enn á ný gert 
að loka vegna sóttvarnaraðgerða stjórnvalda. Stjórnendur leikhússins unnu hörðum höndum að því að 
finna lausnir og aðlaga reksturinn íþyngjandi og síbreytilegum reglum sem komu sérlega illa niður á 
sviðslistastofnunum. í janúarmánuði einum varð 30 milljón króna tap þegar gert hafði verið ráð fyrir 15 
milljón króna hagnaði í rekstraráætlun. Á þessu ári gafst LR ekki kostur á sækja um tekjufalls- eða 
lokunarstyrki vegna kórónuveirufaraldursins til Ríkisins og því þurfti að bregðast við auknu tapi vegna 
sóttvarnaraðgerða með enn frekari hagræðingu í rekstri.

Borgarleikhúsið er stærsta og fjölsóttasta leikhús landsins, menningarstofnun sem tekur á móti 
hátt í 200 þúsund gestum árlega. Covid-19 og sóttvarnaraðgerðir stjórnvalda komu sérlega illa 
niður á rekstri leikhússins. Við förum því þess á leit við Fjárlaganefnd Alþingis að Leikfélagi 
Reykjavíkur verði tryggður 50 milljón króna styrkur til að mæta því tekjutapi og þeim kostnaði 
sem félagið hefur orðið fyrir vegna áhrifa kórónuveirufaraldursins og til að gæta jafnræðis milli 
stærstu sviðslistastofnana landsins.
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fyrir hönd Leikfélags Reykjavíkur
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