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Abstract 

The purpose of this research was to analyse if increased contribution to 

cultural activities, influences employment in the Icelandic communities 

and how it might affect new employment opportunities. The theory 

about the creative class, originated from Richard Florida was used as a 

base for the analysis. The theory is based on the idea that creativity and 

originality are major drives of the economy in the world today. 

According to Florida, the creative class wants to create new values and 

break preconceived barriers. It is becoming increasingly important to 

observe why people choose to live in certain areas. Richard Florida’s 

theories discuss that the creative class attracts creative people and the 

more diverse the culture is the more diverse the innovation leading to 

more economic profit. Qualitative research was carried out with 

interviews with cultural promoters of three Icelandic communities, 

Reykjavíkurborg, Borgarbyggð and Reykjanesbær, and in addition, an 

interview with an artist and a director. Quantitative data from the 

communities and the registry office were used to support the interviews. 

The most important findings suggest that increased contribution to 

cultural activities, influence the growth of employment in the Icelandic 

communities. Increased contribution to cultural activities attracts the 

creative class, leading to derived jobs being created.  

Keywords: Creative Industries, Communities, Innovation, Employment, 
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Útdráttur 

Tilgangurinn með lokaverkefninu var að rannsaka hvort framlög til 

menningarmála hafi áhrif á atvinnuuppbyggingu hjá íslenskum 

sveitarfélögum og hvernig aukin framlög geti stuðlað að nýjum 

atvinnutækifærum. Til grundvallar var lögð kenning Richard Florida 

um hina skapandi stétt en hún byggist hugmyndinni um að frumleiki og 

sköpunargáfa séu eitt helsta hreyfiafl efnahagslífsins í heiminum í dag. 

Samkvæmt Florida vill hin skapandi stétt skapa ný viðmið og rjúfa 

skorður sem mótaðar eru fyrirfram. Í auknum mæli er farið að horfa á af 

hverju fólk kýs að búa á ákveðnum svæðum umfram önnur. Kenningar 

Richard Florida ganga út á það að hin skapandi stétt laði að sér 

skapandi fólk til búsetu og því fjölbreyttara sem mannlífið sé þeim mun 

meiri fjölbreytni í nýsköpun. Þetta leiði af sér aukinn efnahagslegan 

ábata. Framkvæmd var eigindleg viðtalsrannsókn þar sem tekin voru 

viðtöl við menningarfrömuði þriggja sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar, 

Borgarbyggðar og Reykjanesbæjar sem og myndlistarmann og 

leikstjóra. Voru notuð töluleg gögn frá bæjarfélögunum og Hagstofunni 

sem ítarefni með viðtölunum. 

Markverðustu niðurstöðurnar eru ábending um það að fjárframlög til 

menningarmála hafa mikil áhrif á atvinnuuppbyggingu sveitarfélaga. 

Menningarlíf er í nokkuð föstum skorðum og hin skapandi stétt færir 

samfélaginu margar nýjungar enda ræður sköpunargleði þar ríkjum, t.d. 

í menningartengdri ferðaþjónustu.  

Lykilorð: Skapandi stéttir, sveitarfélög, nýsköpun, atvinnumál, ímynd 
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Inngangur 

Atvinnuuppbygging í íslenskum sveitarfélögum er líklega eitt 

mikilvægasta verkefni þeirra um þessar mundir. Atvinnuleysi hefur 

aukist í kjölfar bankahrunsins árið 2008 og er það sérstaklega mikið á 

Suðurnesjum. Sveitarfélög geta mörg hver haft mikil áhrif á atvinnustig 

hjá sér, t.d. með auknum framlögum til menningarmála. Markmið 

ritgerðar þessarar er að meta hvort og þá hvernig aukin framlög til 

menningarmála stuðli að atvinnuuppbyggingu þar, hvaða áhrif það 

hefði á atvinnulífið og hvort það, og þá hvernig, gæti stuðlað að nýjum 

atvinnutækifærum í sveitarfélögum og verður sérstaklega horft til 

Reykjanesbæjar í þeim efnum. 

Valin voru þrjú sveitarfélög, Reykjanesbær og Borgarbyggð ásamt 

Reykjavík, skoðað með greiningu gagna og djúpviðtölum hvað þau eru 

að gera í menningarmálum og reynt að sjá það hvernig það kemur fram 

í atvinnuuppbyggingu hjá þeim. Skoðað var hvað verið er að gera í 

nýsköpun í atvinnumálum, hvaða tækifæri geta skapast með því að auka 

vægi menningarmála og hvaða breytingar það hefði í för með sér.  

Lagðar eru fram tillögur um atvinnuuppbyggingu og þannig getur 

verkefnið nýst Reykjanesbæ til að meta hvar fjármagni er best varið. 

Rannsóknarspurningin sem unnið er út frá er: Hvaða áhrif hafa framlög 

til menningarmála haft á atvinnuuppbyggingu íslenskra sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu? 

Höfundur bóka um nýsköpun í atvinnuuppbyggingu, Richard Florida 

sem er bandarískur prófessor í borgarfræðum, bendir á að „hin skapandi 

stétt“ sé orðin mikilvægasta hreyfiafl efnahagslífsins og efnahagsleg 

velgengni svæða sé undir sköpunarkrafti komin. Hann bendir á að hin 

skapandi stétt laði að sér  margs konar fjölbreytileika og nýsköpun. 

Þessi þáttur verður tekinn sérstaklega fyrir í rannsókninni þar sem 

menningarmál og atvinnumál eru aðaláhersla þessarar rannsóknar. 

Áhugavert er að skoða hvort að aukin áhersla á menningarmál innan 

sveitarfélaga á Íslandi hafi jákvæð áhrif á nýsköpun innan þeirra og 
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hvaða áhrif aukin nýsköpun hafi fyrir þessi svæði. Við lausn á 

rannsóknarspurningunni verður leitast við að svara eftirfarandi 

undirspurningum: 

· Hverjar eru menningarskyldur íslenskra sveitarfélaga? 

· Hvaða fjárframlög eru veitt til menningarmála í 

sveitarfélögunum þremur?  

· Eru framlög til menningamála í öðrum sveitarfélögum á 

höfuðborgarsvæðinu sambærileg við framlög til menningarmála 

í sveitarfélögunum þremur?  

· Hvernig má greina menningu og menningarlíf á stöðunum 

þremur? 

· Hvernig getur sú menning sem fyrir er í bæjarfélögunum stutt 

við skapandi atvinnuuppbyggingu? 

· Hvaða lærdóm getur Reykjanesbær dregið af greiningu 

skýrsluhöfundar? 

Fyrst verður fjallað um kenningar um menningu, skapandi greinar og 

um mikilvægi sveitarfélaga og sveitarstjórnarstigið á Íslandi. Þessu næst 

er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og síðan gefin lýsing á eðli 

og rekstri samanburðarsveitarfélaganna þriggja og rekstri þeirra þar sem 

menningarstarfsemi þeirra er sérstaklega dregin fram. Þá er fjallað um 

uppbygging og skipulag menningarmála, ábata af menningarmálum og 

framtíðarsýn menningarfrömuða sveitarfélaganna. Að lokum eru 

niðurstöðurnar dregnar saman og metnar. 
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1 Kenningar og fyrri rannsóknir 

1.1 Menning 

Erfitt getur reynst að ná utan um hugtakið menning en nokkrar 

skilgreiningar eru þó til á því. Hægt er að horfa á það út frá 

alþýðumenningu, menningu innan stofnanna sveitarfélaga, menningu í 

sögulegu samhengi eða menningu og listum. Í víðustu skilgreiningu er 

hægt að skilgreina menningu sem allt mannlegt og flytjist frá einni 

kynslóð til annarrar. Menning eru í þrengri skilgreiningu list 

atvinnulistamanna. Skilgreiningin byggir á áhrifum frá list 

atvinnulistamannsins á hinn almenna borgara (Helgi Gestsson, 2004, 

bls. 203). Önnur skilgreining á menningu er sú að menningin sé 

mannleg hegðun sem flyst á milli kynslóða af því að hún mótast af 

reynslu margra kynslóða, hún miðlar tilfinningum og umhverfi 

mannlegs samfélags. Menning stendur öllum til boða og því má segja 

að menning sé almannagæði og ekki hægt að útloka að fólk njóti 

menningar. Almannagæðin eru oft framleidd og þeim dreift af hinu 

opinbera, með því að fjármagna rannsóknir með skattpeningum og hafa 

upplýsingarnar aðgengilegar almenningi (Ágúst Einarsson, 2004, bls. 

12).  

Um alþýðumenninguna á Íslandi segir Sigurður G. Magnússon doktor í 

sagnfræði að þýðingarmikið sé að leggja áherslu á það samband sem er 

á milli sögulegra atburða, samfélagslegra og menningarlegra breytinga 

á reynslu einstaklinga. Hann segir að þetta samspil hafi mikil áhrif á 

lífsferil þeirra. Á hann þar við þær stofnanir þjóðfélagsins sem byggja á 

lögum, reglum og hefðum, einstaklinginn með hugmyndir sínar um 

tilveruna og langanir í lífinu og þá sögulegu atburði sem hafa svo áhrif 

á lífsferil einstaklinga og langanir þeirra í lífinu. Í samfélaginu eru 

stofnanir tiltölulega stöðugar á meðan lífsferillinn er síbreytilegur háður 
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utanaðkomandi áhrifum frá einni stund til annarrar (Sigurður G 

Magnússon, 1993, bls. 267).  

Það sem getur haft áhrif á hvernig þjóð hagar lífi sínu er andleg 

menning, en menning getur verið áhrifaríkasta uppspretta framfara en 

einnig getur hún staðið í vegi fyrir efnahagslegum framförum. Það fer 

eftir því hvernig þjóð er og hvernig viðhorf er til vinnu því menning 

getur haft áhrif á það hvort vinna sé skapandi athöfn. Menningin skiptir 

máli í því hvernig menn nýta umhverfi sitt og aðstæður (Stefán 

Ólafsson, 1990, bls. 99). 

Grundvöllur menningar er vitund okkar og eðli. Það eitt, að losna við 

það gamla og skapa nýtt, halda sumir að sé menning, en ekki er til neitt 

sem heitir gömul menning sem lifir ekki með okkur og samfélaginu að 

einhverju leiti. Því er nauðsynlegt að skilja fortíðina því hún er hluti af 

þeirri heildarmynd sem nútíminn byggir á (Gunnar Dal, 2007, bl.s 66-

67). 

Menning skiptir máli og kemur hún hreyfingu á sköpunarkraftinn. Í bók 

sinni The Cultural Industries vill David Hesmondhalgh kveða sterkar að 

orði í sambandi við list og listamenn. Í stað hugtaksins „list“ (e. Art) 

yfir alla list er hægt að nota hugtakið „táknræn sköpun“ (e. Simbolic 

Creativity), og yfir „listamenn“(e. Artist) notar hann „Symbol Creators“ 

eða „táknaskaparar“ (Hesmondhalgh, bls. 4-5, 2007). Sígild tónverk 

skapa verðmæti þó þau hafi verið samin fyrir meira en 200 árum. Björk 

Guðmundsdóttir listamaður er ómetanleg fyrir Ísland, bæði sem 

landkynning og tekjulind, sumir vilja meina að hún sé verðmætasta 

vörumerki Íslendinga. Því má færa rök fyrir því að hið opinbera eigi að 

styðja við listir, ekki bara af þeim ber skylda til þess heldur vegna þess 

að það borgar sig (Ágúst Einarsson, 2007, bls. 416). 

Tónlist er hluti af menningunni. Tónlistariðnaðurinn er skapandi 

atvinnugrein (creative industry). Í hagkerfinu er sköpun jákvæður 
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þáttur. Stór hluti af verðmætasköpun í tónlist er vegna tengdrar 

atvinnustarfsemi eins og tónlistarmyndbanda, hugbúnaðar og dreifingar 

á stafrænu efni. Útgáfa á innlendu efni er alltaf að aukast, sérstaklega á 

Netinu, þar er dægurtónlist stærsti þátturinn. Fjöldi tónlistarskóla hefur 

margfaldast á síðustu áratugum. Hér á landi er skipulag tónlistarskóla 

sambland af einkaskólum og opinberum rekstri (Ágúst Einarsson, 2007, 

bls.439-443) 

Ekki er vitað hvar listin byrjaði frekar en vitað er hvernig tungumálið 

varð til. Engar þjóðir fara varhluta af list. Þeir byggingarmeistarar, 

málarar og myndhöggvarar sem voru starfandi fyrr á öldum hafa 

vafalítið ekki verið að hugsa um skilgreiningar annarra á list. Allar 

byggingar hafa tilgang í upphafi, sumar til skemmtunar, aðrar til 

menntunar eða dvalar og svo framvegis. Til að skilja list fortíðar verða 

menn að þekkja tildrög sköpunar og því lengra sem menn skoða aftur í 

tímann þá sést þar að mun skýrar er kveðið á um notagildi listar 

(Gombrich, E. H. 1997, bls. 39). 

Samkvæmt Ágústi Einarssyni er verðmætasköpun menningar vanmetin 

í íslensku hagkerfi. Stjórnmálamenn gera langtímaáætlanir um vegamál 

en þegar kemur að menningarmálum eru engar langtímaáætlanir gerðar. 

Aðrar þjóðir móta atvinnustefnu í menningu og listum þar sem það 

hefur mikil áhrif á byggða- og menntamál (Ágúst Einarsson, 2007, bls. 

407).  

Viðamikill hluti menningarmála hjá sveitarfélögum byggir á söfnum og 

starfi þeirra. Í lögum um safnastarfsemi segir að söfn skuli opin fyrir 

almenningi og hafi það hlutverk að safna heimildum um manninn, sögu 

hans, umhverfi og náttúru landsins, standa vörð um þær. Einnig að 

rannsaka, miðla upplýsingum og til að þær nýtist þarf að hafa þær til 

sýnis til rannsókna, fræðslu og skemmtunar (Safnalög nr. 106/2001). 

Ein tegund safna eru almenningsbókasöfn en samkvæmt lögum eiga 

þau að vera upplýsinga- og menningarstofnanir. Þau eiga að veita öllum 
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almenningi greiðan aðgang að fjölbreyttum bókakosti, tölvubúnaði og 

upplýsingum á tölvutæku formi. Almenningshlutverk þeirra er líka að 

efla frjálsan og óheftan aðgang að upplýsingum og þekkingarmiðlum. 

Þau skulu kappkosta hvert á sínu þjónustusvæði að styrkja við 

menningarstarf og atvinnulíf. Þau eiga að stuðla að símenntun og efla 

íslenska tungu (Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997). Hið 

opinbera kemur að skipulagi menningarmála á landsvísu og er í 

samstarfi við önnur lönd varðandi menningarmál. Til að leggja áherslu 

á þýðingu menningar og lista í hnattvæðingarferli var haldinn fundur 

hjá Norrænu ráðherranefndinni í menningarmálum í júlí 2009. Var gefin 

út skýrsla af Norðurlandaskrifstofu forsætisráðuneytisins af því tilefni. 

Þar er lögð áhersla á menningu, atvinnulíf og samræður 

menningarhópa. Í skýrslunni kemur fram að á Norðurlöndum er 

framleitt mikið af vönduðu menningarefni fyrir almenning (Katrín 

Jakobsdóttir, 2009, bls. 13).  

Við atvinnuuppbyggingu verður að horfa til menningarmála því þar eru 

mörg tækifæri og eins og fram kemur er menning mjög vítt hugtak og 

því fjölbreyttur hópur sem rúmast í þeim hópi.  

1.2 Hinar skapandi stéttir 

Hér verður að mestu leyti stuðst við kenningar Richard Florida, sem er 

bandarískur skipulagshagfræðingur og hefur vakið mikla athygli fyrir 

kenningar sínar í byggðaþróun. Kenningar hans ganga út á að frumleiki 

og sköpunargáfa séu að taka við af hráefni, vinnuafli og jafnvel 

fjármagni sem kjarninn í efnahagslegri þróun. Til að byrja með verður 

fjallað um hvernig kenningar hans sýna fram á að borgir og svæði geta 

laðað að sér skapandi fólk með auknum fjárframlögum og þar á eftir 

fjallað um hvernig kenningar hans sýna fram á hvaða áhrif það hefur á 

atvinnuuppbyggingu borga/svæða ef svæðinu tekst að laða að fjölda 

skapandi fólks. Richard Florida setti fram kenningu sem hann kallar 
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Creative Capital Theory og ætlar skýrsluhöfundur að nota hana að 

nokkru leyti til að útskýra tengsl.  

Florida segir að þær stéttir sem byggja tilveru sína á frumleika og 

sköpunargáfu séu hinar skapandi stéttir (The Creative Class). Til 

þessarar stéttar telur hann lista- og hönnunarfólk, fólk í rannsóknum og 

vísindum og fólk í þekkingariðnaði, til dæmis á heilbrigðissviði og 

fjármálum telur Florida til þessara stétta (Florida, 2002, bls. 68) 

Eitt helsta einkenni þeirra er tilheyra skapandi stéttum er að þeir taka 

þátt í starfi stéttanna og skapa ný viðmið. Í frjóu starfi mynda stéttirnar 

efnahagsleg verðmæti. Kjarninn í henni eru vísindamenn og 

verkfræðingar, háskólakennarar, skáld og rithöfundar, listamenn, 

skemmtikraftar, leikarar, hönnuðir og arkitektar, hugmyndasmiðir 

samfélagsins svo sem fræðiritahöfundar og ritstjórar og aðrir 

skoðanamyndandi hópar. Einnig teljast til stéttarinnar kennarar, læknar 

og hjúkrunarfólk, lögfræðingar, stjórnendur og fleiri. Í kjölfar uppgangs 

hinnar skapandi stéttar koma breytingar sem hafa tilhneigingu til að 

rjúfa þær skorður er mótaðar eru fyrirfram (Florida, 2002, bls. 68-72).  

1.2.1 Borgir og skapandi stéttir 

Það að laða að sér skapandi fólk gefur svæðum meiri fjölbreytni, bæði 

hvað varðar mannlíf og atvinnu. Það leiðir af sér að fleiri gestir koma til 

að njóta alls þess sem svæði hefur upp á að bjóða. Einnig má segja að 

þar sem skapandi og frjótt fólk er, þar myndist efnahagsleg verðmæti og 

það er eftirsóknarvert fyrir öll svæði. 

Florida segir að skapandi fólk vilji lifa í skapandi borgum og ef 

borgirnar vilji hafa aðdráttarafl fyrir auðugt og áhrifamikið skapandi 

fólk sem vill koma og eyða peningum verði yfirvöld að hlúa að 

skapandi samfélögum. Florida vill leggja sitt af mörkum um hvernig 

skapa megi slík samfélög (Hesmondhalgh, 2007, bls. 146-147). 
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Í bók sinni heldur Florida því fram að efnahagslegur vöxtur sé drifinn 

áfram af þeim krafti sem skapandi fólk býr yfir. Það kýs staði þar sem 

er fjölbreytileiki, umburðalyndi og þar sem nýjar hugmyndir eiga 

greiðan aðgang að samfélaginu. Þetta þýðir annars vegar að hin 

skapandi stétt er lykill að efnahagslegum vexti og hins vegar að 

kenningin greinir undirliggjandi þætti sem hefur áhrif á ákvörðun fólks 

hvar það sest að (Florida, 2002, bls. 223).  

Þessi nýja hagfræði byggir að mati Florida á þremur T-um, 

Techonology, Talent og Tolerance eða tækni, hæfileika og 

umburðalyndi. Þessir þrír grundvallarþættir styðja hver annan og verða 

að vera allir til staðar saman til að laða að skapandi fólk. Fjölbreytni 

eykur líkur á að staður dragi til sín ólíkar gerðir af skapandi fólki með 

ólíka kunnáttu og hugmyndir. Staður sem státar af fjölbreytilegu fólki 

með ólíka hæfileika er líklegri til að mynda nýja samsetningu í 

samfélaginu. Einnig munu fjölbreytileiki og samsetning saman valda 

því að þekking eykst á viðkomandi stað. Fjölbreytileiki samfélagsins 

mun leiða til nýsköpunar og tækniþekkingar, og því meiri sem 

fjölbreytileikinn er því fleiri tækifæri munu skapast í viðskiptum 

(Florida, 2002, bls. 249). 

Hæfileikar (e. Talent) og tækni (e. Technology) knýja nýsköpun að því 

leyti að efnahagslegur vöxtur verður til við hærra menntunarstig. 

Florida segir að fæstir hafa tengt þessa þætti saman en þeir sem hafi 

gert það, sjái samspil á milli menntaðra einstaklinga og skapandi fólks 

sem gerir það að verkum að svæðin styrkjast (Florida, 2002, bls. 251). 

Umburðalyndi (e. Tolerance) í samfélaginu gagnvart jaðarhópum, eins 

og innflytjendum og samkynhneigðum, getur verið hornsteinn nýjunga 

og hagvaxtar að mati Florida, þar sem þeir komi með fjölbreyttan 

bakgrunn inn í samfélagið (Florida, 2002, bls. 252-255).  

Hin skapandi stétt er orðin eitt mikilvægasta hreyfiafl efnahagslífsins í 

Bandaríkjunum og telur um 38.3 milljónir og er um 30% allra 
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vinnufærra manna þar. Kjarni hennar er sköpunargáfa sem 

grunnvallarréttur eðlisávísun í mannlegu eðli. Hin skapandi stétt er að 

fjarlægjast hina hefðbundnu starfsstétt og jafnvel hefðbundna staði 

vinnandi fólks og velur sér fremur staði þar sem henni finnst hlutirnir 

vera að gerast, má nefna þá miðstöð sköpunar (e. Creative Centers) 

(Florida, 2005, bls. 35-36).  

Listamenn þrífast í stórborgum vegna þess að þeir elska fjölbreytni 

listaframboðs svo sem óperusýninga, lista almennt og hámenningar. Til 

að meta rekstargrundvöll fyrir starfsgrein til að meta listrænan arð svo 

hægt sé að sjá hvers virði hún er mun vera erfitt þar sem upplýsingar 

eru ekki til um virði listar er ómögulegt að sanna nákvæmlega hvers 

virði hún er (Markusen og Schrock, 2006, bls.1664-1665). 

1.2.2 Hinar skapandi atvinnugreinar og atvinnuuppbygging 

Með skapandi atvinnugrein er átt við allt það sem getur sprottið úr 

sköpun, þekkingu og hæfileikum einstaklinga, en það hefur í för með 

sér velferðar- og atvinnutækifæri með framleiðslu og nýtingu og 

huglægri getu. Með nýsköpun má ná fram jarðvegi þar sem frjóar 

hugmyndir geta sprottið upp og gert markaðinn mun áhugaverðari og 

uppfyllt kröfur hans (Caves, 2002, bls. 202)  

Hægt er að segja að skapandi atvinnugrein skiptist í þrettán lykilgreinar; 

auglýsingar, byggingarlist, list og fornmuni, handverk, hönnun, 

tískuhönnun, kvikmyndir, gagnvirk afþreyingar- og tölvuforritagerð, 

tónlist, sviðslist, útgáfu auk sjón- og útvarps (Florida, 2005, bls. 35-36). 

Miklar breytingar og uppgangur hefur orðið í samfélögum fyrir áhrif 

hinna skapandi stétta og einkenni þeirra breytinga er að ýmsar skorður 

sem voru mótaðar fyrirfram hafa verið rofnar. Einstaklingshyggja, 

metnaður, fjölbreytni og opið hugarfar eru helstu gildi hennar (Florida, 

2002, bls. 12-13). 
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Á nítjándu öld var iðnaður í aðalhlutverki sem meginatvinnuvegur, á 

tuttugustu öld hefur þjónustan orðið númer eitt og svo nú á tuttugustu 

og fyrstu öldinni má ætla að skapandi atvinnugreinar munu verða aðal 

atvinnugreinin (Florida, 2005, bls. 3-4).  

Skapandi atvinnugreinar eru hluti af þjónustu atvinnulífsins. Ólíkt þeirri 

þjónustustefnu sem byggir á þekktri tækni og stofnanagerð (e. 

Institutional Structures) sem er enn til staðar sem og afleiðingum af 

aðgerðum atvinnulífsins, eru skapandi atvinnugreinar skilgreindar á 

þann veg að þær séu tákn um ný viðmið í sköpun. Þar er átt við að ný 

viðskiptatækifæri þar sem ný viðmið fá að njóta sín (Potts, 2009, bls. 

141-142). 

Tækifæri í atvinnuuppbyggingu liggur í að nýta kraftinn sem býr í 

mannauði hinnar skapandi stéttar. Samfélag samkynhneigðra stendur 

fyrir opnara samfélagi, þannig samfélög sem bjóða samkynhneigða 

velkomna bjóða alla velkomna. Það veltur ekki á að því að vera 

samkynhneigður í hátækniiðnaði heldur táknar það einfaldlega að vísa 

leið að umhverfi sem er opið og umburðarlynt. Þessar aðstæður eru 

almennt mikilvægar fyrir hátækni og hina skapandi stétt margra hluta 

vegna. Oft eru innflytjendur að flytjast á milli staða og eru að reyna að 

staðsetja sig í samfélaginu sem einstaklingar (Florida, 2002, bls. 257-

258). 

Hugtakið „miðstöð sköpunar“ (e. Creative Centers), er lýsandi dæmi 

um breytingar á samfélagseinkennum síðustu áratuga. Þetta hugtak á vel 

við í borgunum San Francisco, Boston og Chicago því þar hefur orðið 

tilhneiging til að rjúfa fyrirfram mótaðar skorður. Helstu gildi 

stéttarinnar eru í formi nýjunga og hátækni og sterkar vísbendingar um 

lífsþrótt þar sem áherslan er á einstaklingshyggju, metnað og fjölbreytni 

og opið hugarfar (Florida, 2002, bls. 275). 
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Skapandi fólk vill velja sér bústað þar sem ekki er áhersla á hefðbundna 

starfssemi svo sem verslunarmiðstöðvar, ferðaþjónustu og annað í þeim 

dúr. Það vill fjölbreytni þar sem sköpunargáfan fær að njóta sín 

(Florida, 2005, bls. 35-36). 

Ferðamenn sækja í ríkari mæli í óskipulagðar ferðir. Það sem laðar að 

eru ferðir í einkaerindum sem hafa orðið sífellt vinsælli, því þar er 

áherslan á heimilislegt umhverfi í stað almenningssvæða. Enginn vafi er 

á að það hefur orðið til þess að mikil þróun hefur átt sér stað á sviði 

tónlistar, útvarps, sjónvarps, internets og tölvuleikja. Það er hlutverk 

afþreyingar og nýsköpunar að fá fólk út af heimilum til tómstunda-

iðkunar og einnig að þeir geti notið þess að vera heima. Tómstundir eru 

einnig frábrugðnar því þær eru persónulegri upplifun. Afþreying hefur 

orðið að mun meiri söluvöru (Julier, Guy, 2008, bls. 151). 

Hafa ber í huga að umbun fyrir skapandi störf er enn mjög ójöfn hvað 

varðar þekkta listamenn og óþekkta. Þekktir og viðurkenndir listamenn 

fá háar fjárhæðir fyrir sína listsköpun meðan óþekktir bera lítið úr 

býtum (Hesmondhalgh, 2007, bls. 205). 

Í áratugi hafa talsmenn lista og menningar reynt að gera list aðgengilega 

fyrir almenning og fá hann til að fjárfesta í henni. Slíkar fjárfestingar 

eru jákvæðar í efnahagslegu tilliti sem og ánægju þeirra sem njóta. 

Vegna áhrifa lista á samfélagið hafa margar rannsóknir verið gerðar 

með það fyrir augum að skilgreina væntanlega eyðslu listunnenda, þar 

með talið ferðamanna, sem koma í þeim tilgangi einum til að njóta þess 

sem svæðið hefur upp á að bjóða, svo sem hótel, veitingastaði og þess 

háttar. Þessar rannsóknir eru ekki lítilfjörlegar í efnahagslegu tilliti fyrir 

viðskipti í listum og fyrir staðina í heild. Gestir eru þó þátttakendur en 

eru ekki undirstaða reksturs lista. Nokkrir listamenn, eins og 

tónlistarmenn, dansarar og leikarar, flytja út list sína meðan aðrir 

listamenn eins og myndhöggvarar, ljósmyndarar, myndlistamenn og 

rithöfundar selja sína list á staðnum. Fyrir flesta listamenn er 
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markaðurinn staðbundinn og þannig eru þeir hluti af efnahagslegri 

undirstöðu fyrir samfélagið. Listamenn svæða og listastofnanir eru ekki 

taldar vera efnahagsleg undirstaða samfélagsins, sérstaklega þar sem 

efnahagsleg greining hefur fyrst og fremst far fram á hvers kyns iðnaði 

sem byggir á hefðbundnum atvinnugreinum (Markusen og Schrock, 

2006, bls. 1661-1662).  
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2 Aðferðafræði 

2.1 Framkvæmd rannsóknar  

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í nóvember 2009 eftir að 

leiðbeinandi var fenginn. Hafist var handa í janúar að afla heimilda og 

fyrirliggjandi gagna, að því loknu var framhaldið ákveðið í samráði við 

leiðbeinanda í febrúar 2010. Þegar var búið að fínpússa spurningar sem 

átti að nota til grundvallar í rannsókninni voru viðtölin bókuð og í 

framhaldi voru þau tekin. Spurningalistinn fylgir með sem viðauki 1. 

Rannsókninni lauk með því að unnið var úr gögnunum og þau greind og 

metin. 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var stuðst við megindlega greiningu 

fyrirliggjandi gagna þegar borin voru saman töluleg gögn úr þremur 

sveitarfélögum, Reykjavík, Reykjanesbæ og Borgarbyggð og eigindleg 

gögn fengin úr rannsókn með viðtölum við valda aðila. Einnig eru 

fyrirliggjandi kenningar um menningu og skapandi atvinnugreinar 

notaðar til að styðja við niðurstöðurnar. Sveitarfélögin sem valin voru 

eru misstór sveitarfélög á höfuðborgarsvæði, Reykjavík lýsir vel 

höfuðborgarsvæði með fjölmenni þar sem svefnbæir hafa fullan aðgang 

að menningu vegna nálægðar, Reykjanesbær, stórt bæjarfélag sem er 

fulltrúi stórra sveitarfélaga á svæðinu það langt frá höfuðborgarkjarna 

að full þörf er á menningarframboði á staðnum og loks Borgarbyggð 

sem er fulltrúi minni sveitarfélaga á jaðri höfuðborgarsvæðisins sem 

bjóða þarf sjálft menningaraðgengi.  

Tekin voru eitt rýniviðtal og fimm djúpviðtöl við forsvarsmenn 

menningarmála og menningarfrömuði sem eru starfandi listamenn hjá 

Reykjanesbæ, Borgarbyggð og Reykjavík til að kanna hug þeirra til 

atvinnuuppbyggingar á þeirra heimasvæði. Hvert viðtal tók 30 til 40 

mínútur og fóru þau fram á skrifstofu forsvarsmannanna, kaffihúsi og á 
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heimili viðkomandi viðmælenda í febrúar og mars 2010. Markmiðið 

með viðtölunum var að ná fram sýn viðmælenda á menningarmál, 

nýsköpun í menningarmálum og hvernig þeir sjá fyrir sér 

atvinnuuppbyggingu í tengslum við menningarmál.  

Við öflun rannsóknargagna var beitt eigindlegri aðferðafræði. Þar sem 

rannsóknir eru eigindlegar er gengið út frá því að þekking sé 

sameiginlegur skilningur sem þróast hefur í samskiptum fólks. Við 

þróun þess skilnings þarf að byggja á ákveðnum forsendum svo sem 

tungumáli, menningu, reynslu, þekkingu, færni, venjum og siðum. 

Skynjun sem byggð er á túlkun er síbreytileg. Því eru rannsóknargögn í 

viðtali hið mælta og er oftast umbreytt í vélritaðan texta við 

gagnaúrvinnslu (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67-68). Með því að taka 

viðtöl vildi skýrsluhöfundur fá fram sýn þeirra og túlkun á 

menningarmálum ásamt því að skrá reynslu þeirra. Hvert viðtal var 

tekið upp og að því loknu var hvert og eitt viðtal skráð áður en 

skýrsluhöfundur hóf úrvinnslu. 

2.2 Frumgögn og afleidd gögn 

Í þessari rannsókn voru viðtölin rýniviðtal og hálf-stöðluð djúpviðtöl (e. 

semi-structured, in-depth) en tilgangur þeirra var að lýsa og veita 

skilning á ýmsu í tilveru fólks. Þau áttu að laða fram lýsingu á 

sammannlegum reynsluheimi og eru því gagnasöfnunaraðferð í 

eigindlegri aðferðafræði. Með því var reynt að skilja reynslu 

þátttakenda frá sjónarhóli þeirra. Viðtölin voru samræður þar sem 

umræðuefnið var fyrirfram ákveðið en þó ekki innihald þeirra og var 

rætt á jafnréttisgrundvelli við viðmælendur (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 

67-68).  

Viðmælendur skýrsluhöfundar voru Valgerður Guðmundsdóttir, 

framkvæmdarstjóri menningarsviðs Reykjanesbæjar. Valgerður var 

áður grunnskólakennari, eftir hún hætti hefðbundinni kennslu sá hún 
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um að koma á fót skóladagdvöl fyrir og eftir skóla. Þar kom hún á 

laggirnar fjölbreyttu starfi fyrir börnin með áherslur á að sköpunargleði 

og hæfileikar barnanna fengu að njóta sín. Sem framkvæmdarstjóri 

menningarsviðs heldur Valgerður utan um allt menningarlíf á vegum 

bæjarins. Hefur yfirumsjón með söfnum hans og veitir Listasafni 

Reykjanesbæjar forstöðu. 

Guðrún Jónsdóttir var fyrsti menningarfulltrúi Borgarbyggðar og þannig 

frumkvöðull þar í sveit. Nú er Guðrún forstöðumaður Safnahúss 

Borgarfjarðar. Hún hefur yfirumsjón með Byggða- og Náttúrugripasafni 

Borgarfjarðar ásamt Héraðsskjalasafni og -bókasafni. Hún ber 

fjárhagslega og faglega ábyrgð á söfnunum og mótar menningarstefnu 

fyrir þau. 

Signý Pálsdóttir hefur verið skrifstofustjóri menningarmála hjá 

Reykjavíkurborg frá árinu 2005. Signý var áður menningarmálastjóri 

Reykjavíkurborgar, sú fyrsta sem gegndi því embætti og hefur því 

víðtæka þekkingu á stjórnun menningarmála. Sem skrifstofustjóri 

vinnur hún með menningarstofnunum Reykjavíkurborgar og hefur 

yfirumsjón með öllum styrkveitingum borgarinnar. Signý tekur þátt í að 

móta menningarstefnu Reykjavíkurborgar.  

Einnig talaði skýrsluhöfundur við tvo listamenn, þau Kjartan Ragnarsson, 

forstöðumann Landnámsseturs Íslands, hann er leikhúsmaður og 

frumkvöðull sem kom með nýja nálgun á Íslendingasögurnar og glæddi 

þær lífi í Borgarbyggð. Sama má segja um Ingu Þóreyju myndlistamann 

og kennara hún er frumkvöðull í Reykjanesbæ, setti þar upp 

listagalleríið Suðsuðvestur og sýnir þar samtíðarlist.  

Í viðtölunum fengu viðmælendurnir að nýta frásagnarlist sína en 

eftirfarandi atriði urðu að koma fram: 

1. Uppbygging menningarmála hjá viðkomandi sveitarfélagi, þróun 

og mikilvægi menningarmála. 
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2. Atvinnutækifæri sem hafa skapast 

3. Hvernig hefur verið staðið að fjárframlögum 

4. Hvort stutt hafi verið við nýsköpun í menningarmálum 

5. Framtíðarsýn á menningarmál 

6. Hvernig sveitarfélögin eru að standa sig í menningarmálum  

Úrvinnslan fór þannig fram að viðtölin voru afrituð í heild sinni og 

síðan dregin saman í heildarniðurstöður. 

Til að styðja við rannsóknina voru notuð töluleg gögn sem fundin voru 

hjá Hagstofu Íslands og Sambandi sveitarfélaga. Í þeim var að finna 

tölur um atvinnuleysi hjá þeim þremur sveitarfélögum sem voru skoðuð 

og hve miklum fjármunum sveitarfélögin verja til menningarmála. 

Nýskráningar og gjaldþrot fyrirtækja á tímabilinu 2002-2008 voru 

einnig skoðuð. Þessi gögn eiga gefa rannsókninni aukið vægi. 

Til að meta eigindlegar rannsóknir er æskilegt að nota ákveðna 

mælikvarða sem eru ólíkir þeim sem eru notaðir í megindlegum 

rannsóknum. Þeir mælikvarðar sem skýrsluhöfundur leggur áherslu á 

eru áreiðanleiki (e. Dependability) þar sem allar upplýsingar koma 

fram, yfirfærsluhæfi (e. Transferability) sem sýna að tengsl milli 

þessarar rannsóknar og annarra rannsókna, trúverðugleiki (e. 

Credibility) svo í gegnum rannsóknina sé sýnilegur þráður og 

aðlögunarhæfi (e. Conformability) og þannig séu skýr tengsl á milli 

niðurstaðna og túlkana (Erikson og Kovalainen, 2008, bls. 294-295). 
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3 Sveitarfélög á Íslandi 

Í öllum stærri lýðræðisríkjum heims skiptast ríki í sveitarfélög. Má 

rekja þá skiptingu til margbreytileika mannlífsins. Mismunandi 

viðfangsefni eru eftir landshlutum, skiptingin gerir það að verkum að 

hægt er að leysa úr vanda stefnumótunar á hagkvæman hátt í 

margbreytilegu samfélagi (Gunnar Helgi Kristinsson, 2003, bls. 5). 

Kostir smæðarinnar eru hvað skipulagsgerðina varðar ótvíræðir og er 

það megintilgangur sveitarfélaganna að nýta þann kost. Kostirnir felast í 

nálægðinni, almenningur hefur greiðari aðgang að sveitarstjórnar-

mönnum heldur en ríkisvaldinu. Að sama skapi hefur sveitarstjórnar-

maður meiri tilfinningu fyrir hvaða þjónusta hugnast íbúunum (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2003, bls. 7). 

Skipting Íslands í sveitarfélög var að mestu óbreytt frá þjóðveldisöld 

fram á 20. öldina, þá breytast forsendur fyrir skiptingunni. Iðnvæðingin 

orsakaði flutninga fólks úr sveitum í þéttbýlið. Vöxtur velferðarríkisins 

eftir miðja 20. öld varð til þess að fámennari sveitarfélög áttu erfiðara 

með að uppfylla þær kröfur sem gerðar voru til sveitarfélaga, bæði af 

hálfu íbúa og löggjafans. Bylting í samgöngumálum og -tækni varð til 

þess að skipting í félagsleg og þjónustuleg svæði varð úrelt (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2003, bls. 143-144). 

Augu manna hafa á undanförnum árum beinst að búsetuskilyrðum í 

víðu samhengi, það er að segja hvers vegna fólk velur þennan stað en 

ekki hinn til búsetu. Þá er átt við að samfélagsþættir eins og atvinnustig, 

fjölbreytni atvinnulífsins, þjónusta, innviðir og mannauður þurfi að vera 

til staðar til að tryggja það að samfélagið geti vaxið og dafnað á eigin 

forsendum. Á undanförnum árum hefur verið í umræðunni að byggja 

upp vaxtarkjarna utan höfuðborgarsvæðisins. Það hefur þó verið 

nokkuð óljóst hvað það er sem gerir svæði að vaxtarsvæði eða 

vaxtarkjarna (Hjalti Jóhannesson, 2003, bls. 166).  
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Hafa ber í huga þegar byggja á upp atvinnumál að þar hafa sveitarfélög 

á Íslandi ákveðnum skyldum að gegna. Með málefni þeirra fer 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og er það hlutverk 

ráðuneytisins að hafa eftirlit með því að sveitarstjórnir gegni skyldum 

sínum. Skyldur sveitarfélaga eru að annast verkefni sem þeim eru falin 

samkvæmt lögum. Þau eiga að vinna að sameiginlegum velferðarmálum 

íbúa eins og mögulegt er. Sveitarfélögin eiga að hafa sjálfstæða 

tekjustofna til að framkvæma verkefni sem þeim er ætlað að sinna 

(Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998). 

Stjórnun sveitarfélaga byggir á lýðræðislegum grunni sem fer eftir 

stjórnsýslulögum. Stjórnsýslulög fela í sér lágmarkskröfur sem gera 

verður til stjórnsýslunnar, með öðrum orðum má stjórnsýsla 

sveitarfélaga ekki fela í sér lakari rétt borgara en lög gera ráð fyrir, 

sérákvæði laga eða samþykktir sveitarfélaga geta gert strangari kröfur 

til stjórnsýslunnar en felst í lögunum (Sigurður Óli Kolbeinsson og Jón 

Jónsson, 2003, bls. 15). 

Um miðja 20. öld hófst umræða um sameiningu sveitarfélaga því vöxtur 

velferðaríkisins á Íslandi var lakari en í nágrannalöndunum. Þörf var á 

að styrkja sveitarstjórnarstigið til að mæta auknum verkefnum (Grétar 

Þór Eyþórsson, 2005, bls. 563). 

Í flestum tilvikum þýðir sameining sveitarfélaga að sveitarfélögin sem 

að henni standa verða hluti af stærra stjórnkerfi en áður. Afleiðingar af 

samþjöppun stjórnsýslu hefur áhrif á viðhorf fólks. Mesta mögulega 

samþjöppun er að öll stjórnsýsla og fagleg afgreiðsla mála er á einum 

stað. Önnur lausn þar sem stjórnsýslu málaflokka er dreift á milli staða 

og aðalstjórnsýslan ekki á einum stað. Í þriðja lagi að yfirstjórnsýsla er 

á einum stað en faglegri afgreiðsla er dreift á milli staða. Fjárhagsstaða 

sveitarfélaga ræður miklu um viðhorf fólks til sameiningar, í þeim 

sveitarfélögum sem standa illa er viðhorfið almennt jákvæðara til 
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sameiningar heldur en í þeim sem búa betur (Grétar Þór Eyþórsson, 

2005, bls. 568-569). 

Stækkun sveitarfélaga virðist eiga meiri stuðning en áður þar sem fólk 

vill að verkefni frá ríkinu verði flutt til sveitarfélaga. Þá horfi fólk til 

málaflokka eins og félagsþjónustu og málefna aldraðra. Í dag þarf ekki 

að horfa eins mikið til landfræðilegra þátta þar sem samgöngur hafa 

batnað á síðustu árum, einnig má nefna rafræna stjórnsýslu, með henni 

má brúa fjarlægðir (Grétar Þór Eyþórsson, 2008, bls. 644). 

Samkvæmt greinargerð um rekstrarumhverfi sveitarfélaga á komandi 

árum kemur fram að árin framundan verði erfið fyrir bæði ríkisjóð og 

sveitarfélög af völdum fjármálakreppunnar. Þær miklu hræringar sem 

ganga yfir samfélagið valda því að miklar breytingar munu eiga sér stað 

hjá sveitarfélögum. Ljóst er að fjármálastjórnun verður því vandasamt 

verk á komandi árum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2008, bls. 9). 

3.1 Reykjavíkurborg 

Reykjavík er staðsett á suðvestur horni Íslands og er höfuðborg landsins 

með um 120.000 íbúa og hefur því skyldur gagnvart öllum íbúunum. 

Markmið borgarinnar er að gegna forystuhlutverki í menningarmálum 

og að menning verði viðurkennd sem mikilvægur hluti efnahags- og 

atvinnulífs borgarinnar (Reykjavík, 2009). Stoðsvið Reykjavíkurborgar 

er Fjármálaskrifstofa og hennar hlutverk er að tryggja fjárhagslegt innra 

eftirlit og veitir stjórnendum upplýsingar um rekstur og stöðu eigna og 

skulda (Reykjavík, e.d). 

Reykjavík er eina borgin á Íslandi og hægt er að segja að hún hafi tekið 

við hlutverki Kaupmannahafnar eftir að Ísland varð lýðveldi árið 1944. 

Vöxtur borgarinnar gerði það að verkum að hægt var að koma á fót 

margs konar atvinnu- og menningarmálum. Fólk sem fæddist um 

aldamótin 1900 og lifði fram á síðustu áratugi 20. aldar varð vitni að 
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víðtækum breytingum í íslensku þjóðlífi (Eggert Þór Bernharðsson, 

1998, a, bls. 4-5). Íslenskt samfélag sem mótaðist af hefðum og háttum 

sveitarsamfélagsins breyttist yfir í að verða borgarsamfélag og í dag er 

Reykjavík háborg íslenskrar menningar. Í ljósi þess að Reykjavík ber 

höfuð og herðar yfir aðra þéttbýlisstaði er hún miðstöð þjóðlífs á 

Íslandi. Hlutverk Reykjavíkur sem höfuðborg er að koma á móts við 

þarfir íbúanna (Eggert Þór Bernharðsson, 1998, b, bls. 465-466).  

Reykjavík er einstök og ekki hægt að bera hana saman við neitt hvorki 

innlent eða erlent, enda býr helmingur þjóðarinnar þar. Þetta veldur því 

að hún er frjáls, hraðlíf og eys úr kröftum sínum og lífsgleði í vissu um 

að hún vakni endurnærð næsta morgun. Reykjavík er háskólabær og þar 

eru Þjóðleikhúsið, Þjóðminjasafnið, listasöfnin og Sinfóníuhljómsveit 

Íslands og mest öll hin margþætta verslun landsins liggur um 

Reykjavík. Öndvegissúlurnar eru í skjaldamerki borgarinnar en þær 

helguðu fyrsta landnemanum bústað og eru þær tákn trúar og tignar en 

einnig stoðir sem báru stálþekjuna uppi (Björn Th. Björnsson, 1969, 

bls. 35). 

Leiðarljós Reykjavíkurborgar í menningarmálum er að Reykjavík eflist 

sem höfuðborg menningar í landinu; alþjóðleg borg með frjóu listalífi, 

fjölbreyttu mannlífi og öflugri ferðaþjónustu. Menningarbragur 

borgarinnar styrki sjálfsvirðingu og treysti samkennd allra landsmanna 

og laði til sín gesti allt árið um kring. Sérstaða Reykjavíkur sem 

hreinnar og nútímalegrar menningarborgar í nábýli við einstæða 

náttúru sé þekkt og virt (Reykjavík, 2009, bls. 3) 

3.2 Reykjanesbær 

Fyrr á öldum var Keflavík verslunarbær og á 20. öld var Keflavík mikill 

útgerðarbær alveg fram á níunda áratuginn (Þorsteinn Jósepsson, 1981, 

bls. 229-231, 2 bindi). Njarðvík skiptist í Ytri- og Innri Njarðvík. 

Aðalbyggðin var í Innri Njarðvík og landbúnaður var aðalatvinnugrein 
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fyrr á árum. Byggðin jókst í Ytri Njarðvík í kjölfar vélbátaútgerðar og 

samdráttar í landbúnaði (Þorsteinn Jósepsson, 1982, bls. 141-142, 3 

bindi). Hafnir draga nafn sitt af tveimur eyðijörðum, Sandhöfn og 

Kirkjuhöfn. Byggð var fjölmenn og útræði mikið fram til aldamótanna 

1900 (Þorsteinn Jósepsson, 1981, bls. 9, 2. Bindi). Kjör landsmanna 

höfðu batnað um miðja 19. öld og meðalaldur landsmanna hækkað, sem 

orsakaði að sveitir fylltust og sótti fólk í þéttbýlið. Þá tóku 

þéttbýlisstaðir á Suðurnesjum að blómstra. Mest var fjölgun í Keflavík 

og tækniþróun í sjávarútvegi var helsta ástæða þess. Á níunda áratug 

lagðist útgerð að mestu af í Keflavík og Njarðvík. Upp úr 1990 fór að 

bera á atvinnuleysi á Suðurnesjum. Lagning Keflavíkurflugvallar og 

koma hersins í síðari heimstyrjöldinni hafði mikil áhrif á atvinnulíf og 

þróun á Suðurnesjum. Varnarstöð Atlantshafsbandalagsins var á 

Keflavíkurflugvelli samkvæmt samningi milli Íslands og Bandaríkjanna 

frá árinu 1951. Fjölgun íbúa varð í kjölfarið og umsvif í millilandaflugi 

jókst til muna og atvinnutækifærum fjölgaði (Exploring Sudurnes 

Iceland, 1998 bls. 153-159).  

Við sameiningu sveitarfélaganna Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna 1994 

varð til sveitarfélagið Reykjanesbær. Í dag búa um 14.000 manns í 

sveitarfélaginu (Reykjanesbær, e.d.a). 

Megináherslur Reykjanesbæjar í menningarmálum eru að styðja við 

frumkvöðlastarf og nýsköpun. Ráða fagfólk til að vinna að eflingu á 

núverandi menningarstarfsemi, þetta á að fjölga störfum í Reykjanesbæ. 

Efla þarf samstarf sveitarfélagsins og menningarstofnana þess, 

einstaklinga, félaga og fyrirtækja til að stuðla að áframhaldandi 

uppbyggingu menningarlífsins. Sístækkandi hópur þátttakenda í félags- 

og menningarstarfi eru ungir og aldraðir. Bæjarfélagið stefnir að því að 

hlúa að fjölbreyttu framboði á afþreyingu, menntun og menningu. Í 

leiðarljósi Reykjanesbæjar er stefnt á að bærinn verði þekktur sem lista- 

og menningarbær með blómstrandi menningar- og listalífi. Að litið 
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verði á menningarmál sem eitt af meginverkefnum sveitarfélagsins. Að 

bærinn nýti sér kosti þess að vera fjölmenningarlegt samfélag með 

áherslu á rótgróin gildi íslensks samfélags (Reykjanesbær, 2008). 

Í atvinnumálum hjá Reykjanesbæ eru áherslur á blómlegt og fjölbreytt 

atvinnulíf. Undanfarin ár hefur byggingariðnaður blómstrað með 

uppbyggingu nýrra hverfa í bænum. Áhersla á að búa verslun og 

þjónustu gott umhverfi, nýta þau tækifæri í ferðaþjónustu sem 

Keflavíkurflugvöllur veitir með uppbyggingu á menningartengdri 

ferðaþjónustu. Á Vallarheiði á sér stað mikil uppbygging þar sem 

fyrrum herstöð var breytt í háskólaþorp og þar er að byggjast upp 

heilsutengd ferðaþjónusta og þekkingariðnaður.Tækifæri eru í 

atvinnumálum sem Reykjaneshafnir geta stutt við, bæði í sjávarútvegi 

og ferðamennsku. Miklar vonir eru bundnar við Álver í Helguvík sem á 

að koma með aukinn kraft í atvinnulífið og styðji við aðra 

atvinnustarfsemi á öllu Reykjanesi (Reykjanesbær, e.d.b).  

3.3 Borgarbyggð 

„Borgarfjarðarsýsla nær frá Hvalfirði og Botnsá að sunnan, en að 

norðan ræður Borgarfjörður og þá Hvíta í Borgarfirði frá fjarðarbotni til 

fjalla. Vestan og norðan Hvítár er Mýrarsýsla. Láglendi mikið og frítt 

verður báðum megin Hvítár, og kallast það í daglegur tali 

Borgarfjörður“ (Jón Helgason, 1950, bls. 11). Íslenska þjóðin hefur 

búið í landinu í um tólf aldir og því vitum við að nánast hver vík var 

numin og lögð af velli af völdum mannanna. Miklir atburðir gerðust í 

Borgarfirði og hafa þeir verið færðir í letur og hvert gil og hver hæð á 

sína sögu og er því haldið á lofti (Jón Helgason, 1950, bls. 17).  

Á árum áður var Borgarnes miðstöð verslunar og samgangna. Vöruskip 

sigldi til Borgarness árið 1854 og varð Borgarnes löggiltur verslunar-

staður árið 1867. Útgerð var stunduð frá Borgarnesi um skeið en féll 

niður þegar frá leið. Höfuðatvinnuvegir Borgnesinga eru verslun og 
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iðnaður og ýmis konar þjónustustörf (Þorsteinn Jósepsson, 1984, bls. 

101-102, 1. bindi) 

Vorið 2006 varð sveitarfélagið Borgarbyggð til við sameiningu 

Borgarfjarðarsveitar, Hvítársíðuhrepps, Kolbeinsstaðarhrepps og 

Borgarbyggðar. Landssvæðið er um 4.926 ferkílómetrar og íbúar 

rúmlega 3700 (Borgarbyggð, e.d.a). Í dag byggjast atvinnumál í 

Borgarbyggð á ferðaþjónustu og landbúnaði að stærstum hluta. 

Borgarbyggð er landbúnaðarhérað með blómstrandi menningu og eru 

tveir háskólar í sveitarfélaginu, Háskólinn á Bifröst og 

Landsbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri. Tónlistarlíf og leiklistarlíf er 

með miklum ágætum í Borgarbyggð (Borgarbyggð e.d.b).  

Menningarstefnu Borgarbyggðar er ætlað að styrkja og efla 

menningarlega vitund íbúa og þar með innviði samfélagsins. Hlutverk 

sveitarstjórnar er að hvetja og efla til nýsköpunar á svæðinu svo íbúar 

svæðisins geti komið að ýmsum verkefnum og hugmyndum í 

framkvæmd. Mörg sóknarfæri eru á menningarsviðinu sem geta haft 

áhrif til að auka fjölbreytni í atvinnulífinu. Mikilvægi fræðslu til að 

styrkja menningarstarfsemi án þess að skilgreina eða aðgreina einstaka 

þætti á menningarsviði. Aðalmarkmið er að styðja við frumkvæði og 

sköpun og að unnið sé með menningararf héraðsins (Borgarbyggð, 

2007). 

Í Borgarbyggð er lögð áhersla á að vekja athygli á sögulegum stöðum 

og er mikil uppbygging í menningartengdri ferðaþjónustu þar sem 

þessir staðir styðja vel við hana. 
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4 Greining og niðurstöður 

Til að fá svar við rannsóknarspurningunni; hvaða áhrif hafa framlög til 

menningarmála haft á atvinnuuppbyggingu í íslenskum sveitarfélögum 

voru viðmælendur spurðir um núverandi skipulag menningarmálum, 

hver ábati er af menningarmálum, hvaða framtíðarsýn á menningarmál 

þeir hafa og hvernig þeir meta stöðu síns sveitarfélags í samanburði við 

önnur sveitarfélög. Í matskafla hér á eftir verður þessum spurningum 

gerð góð skil. 

4.1 Uppbygging menningarmála 

Undir menningar- og ferðamálasvið Reykjavíkurborgar heyra 

menningarstofnanirnar, Borgarbókasafn Reykjavíkur, Listasafn 

Reykjavíkur,Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Menningarmiðstöðin 

Gerðubergi og Minjasafn Reykjavíkur. Menningarsvið borgarinnar sér 

um samstarfssamninga og jafnframt hefur sviðið umsjón með málefnum 

Listahátíðar í Reykjavík, Borgarleikhúss og Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands. Einnig eru styrkveitingar til Sjóminjasafnsins og 

húsnæðisstyrkir. Samstarf er alltaf að aukast á milli sveitarfélaga, 

samlegðin skiptir miklu máli þar sem menningaráhugi er að aukast og 

safngestum fjölgar á ársgrundvelli. Samvinna er mjög skipulögð í 

ferðamálum, reynt að koma á samvinnu á suðvesturhorni landsins. Af 

þessu má sjá að verkefnin eru stór og mikil hjá borginni og erfitt fyrir 

önnur sveitarfélög að keppa við hana, en að sama skapi ýtir þetta við 

sköpun hjá hinum sveitarfélögunum og hefur mótandi áhrif á þau.  

Menningarmál Borgarbyggðar eru í höndum Menningarnefndar 

Borgarbyggðar. Menningarnefnd heyrir undir sveitarstjórn og undir 

nefndina heyrir Safnahús, félagsheimili og önnur menningarmál 

(Borgarbyggð, 2007). Söfn sveitarfélagsins eru helstu áherslupunktar 

þess í menningarmálum. Samstarf á milli Akraness og Borgarbyggðar 
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hefur skilað góðum árangri. Snorrastofa hefur verið unnin í samstarfi 

við Akranes og saman stóðu þessi tvö sveitarfélög að uppsetningu á 

Ljósmyndasýningu í Safnahúsi Borgarfjarðar. Það sem hamlar 

samstarfi er að menningarstofnanir eru undirmannaðar og hafa nóg með 

að sinna daglegum störfum.  

Menningarsvið er eitt af framkvæmdarsviðum Reykjanesbæjar. 

Menningarráð er ráðgefandi og stefnumarkandi fyrir menningarsvið 

Reykjanesbæjar (Reykjanesbær, e.d.). Áhersla sveitarfélagsins er eins 

og hjá Reykjavík og Borgarbyggð á söfnin og er menningar- og 

listamiðstöð Reykjanesbæjar í Duus húsum en þar er Listasafn 

Reykjanesbæjar, Bátasafn Gríms, sýningar Byggðasafnsins og 

Bíósalurinn, sem er fyrir minni upp ákomur.  

Hjá öllum þessum þremur sveitarfélögum er lögð áhersla á söfn; bóka-, 

lista- og byggðasöfn. Þó svo Reykjavíkurborg sé þeirra stærst eru 

áherslurnar líkar hvað varðar uppbyggingu, en hún hefur vissulega 

yfirburði og getur boðið upp á viðburði á borð við Listahátíð 

Reykjavíkur. Slíkir stórviðburðir eru ekki á færi minni sveitarfélaga, en 

svona viðburðir styðja þó við uppbyggingu hjá þeim, gefa innblástur og 

veitir kraft í sköpun að ýmsu leyti. Atvinnumennska er áberandi í 

Reykjavík á meðan áhugafélög eru uppistaðan í mörgum listgreinum, 

eins og starfandi áhugaleikfélög hjá Reykjanesbæ og Borgarbyggð gefa 

til kynna. Styrkur Reykjavíkur liggur í fólksfjöldanum sem gefur færi á 

meiri fjölbreytni. Safnamenningin byggir á gömlum grunni því það er 

alltaf verið að bæta í og mikið horft til menningartengdrar ferðaþjónustu 

sem gefur lífinu lit á svæðunum þar sem hún er í blóma. Því til 

stuðnings má nefna að í Reykjavík er verið að byggja upp Tjarnarbíó 

fyrir leikhús og valdar kvikmyndasýningar. Hjá Reykjanesbæ er 

uppbygging Duus-húsa þar sem lifandi starf á að blómstra í sýningum 

og tónlist og í Víkingaheimum er verið setja af stað lifandi sýningu. Í 

Borgarbyggð er verið að byggja upp Borg á Mýrum og Kjartan 
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Ragnarsson og kona hans, Sigríður Margrét Guðmundsdóttir, eru að 

vinna að nýju verkefni sem snýr að miðaldaböðum.  

Sveitarfélögin rækta skyldur sínar við íbúana með fjölbreyttri upp-

bygginu menningarmála. Ætlunin hjá sveitarfélögunum er að vera með 

síbreytilega menningu svo svæðin verði sem líflegust og laði til sín 

fólk. Þetta er í samræmi við kenningar Richard Florida um að borgir og 

skapandi stéttir laði til sín gesti til að njóta þess sem í boði er og að fólk 

vill búa þar sem svæði eru frjó og mannlífið fjölbreytt. 

4.2 Atvinnutækifæri 

Viðmælendur voru þeirrar skoðunar að atvinnutækifæri væru mörg á 

sviði menningarmála og margföldunaráhrifin væru mikil og hefði 

umtalsverð efnahagsleg áhrif.  

Í Reykjavík er verið að endurbyggja Tjarnarbíó fyrir bæði leikhús og 

bíómyndir og þar munu skapast störf fyrir listamennina sem koma til 

með að starfa þar og svo alla sem vinna að sýningunum. Það þarf að 

meta að verðleikum þá styrki sem veittir eru til menningarmála og að 

fólk geri sér grein fyrir hve miklu máli það slíkt skiptir fyrir efnahags-

lífið. Tækifærin liggja í hinum skapandi greinum, tónlist, hönnun og 

leikjaiðnaði. Mörg atvinnutækifæri skapast í kringum stóra viðburði 

eins og Listahátíð Reykjavíkur þar sem margir taka þátt og margir 

sækja borgina heim (Signý Pálsdóttir, munnleg heimild, mars 2010). 

Líkt og hjá Reykjavíkurborg er um talsverða atvinnuuppbyggingu að 

ræða hjá Borgarbyggð. Mikil hönnunarvinna fer fram í Reykholti fyrir 

Snorrastofu og er þar starfandi grafískur hönnuður. Skapast hafa störf 

við að koma upp safni í Gamla fjósinu í Landbúnaðarsafninu á 

Hvanneyri. Brúðuheimar opna nú í vor 2010 og við uppsetningu á 

sýningum skapast atvinna, ekki bara fyrir listafólk, heldur líka fyrir 

aðra, eins og til dæmis byggingarverktaka. Afleidd störf eru mörg og 
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sem dæmi um það er þegar verið er að taka á móti fólki á Snorrastofu 

og á Borg á Mýrum koma þar að margir starfsmenn. Þegar fólk er 

komið á svæðið til að njóta menningar verður að vera til staðar ýmis 

önnur þjónusta, eins og veitingarekstur, jafnvel gisting og ýmis 

afþreying. Styrkir eru veittir til góðra hugmynda en þeir eru ekki alltaf 

háir en það hefur margföldunaráhrif. Það eru hins vegar ekki hálauna-

störf sem hafa skapast að mati Guðrúnar, ef frá eru skilin störf í Snorra-

stofu sem er háskólasetur eða fræðastofnun í miðaldafræðum, þar 

starfar fólk með háskólamenntun.  

Með því að ráða menningarfulltrúa hjá Reykjanesbæ varð til staða sem 

óhjákvæmilega leiddi af sér fleiri störf. Störfin sem hafa skapast hafa að 

mestu leiti verið í kringum söfnin og flestir vinna á Bókasafni 

Reykjanesbæjar. Þó svo að ekki hafi náðst það markmið að ráða 

forstöðumann fyrir Listasafn Reykjanesbæjar hafi skapast störf í 

sambandi við það og svo störf eftir að Duus-húsin urðu að listamiðstöð 

menningarmála. Byggðasafnið hefur verið á hrakhólum en nú er búið að 

ganga frá húsnæðismálum þess og kallar það á fleiri starfsmenn. 

Hljómahöllin-Stapinn er að verða klár eftir endurbætur og mun 

Tónlistarskóli Reykjanesbæjar vera þar til húsa. Hljómahöllin verður 

tónlistarhús Reykjanesbæjar og munu þar skapast störf fyrir 

tónlistarfólk og einnig afleidd störf í tengslum við þjónustu sem verður 

til staðar fyrir fagfólkið. Með tilkomu Víkingaheima með knörrinn 

Íslending innanborðs hafa skapast nokkur störf og nú á vordögum er að 

fara af stað sögusýningin „Ferðir Guðríðar“ (Þorbjarnardóttur) eftir 

Brynju Benediktsdóttur (Valgerður Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 

mars 2010).  

Forstöðumenn þessara þriggja sveitarfélaga horfa í auknu mæli allir til 

menningartengdrar ferðaþjónustu í aukningu starfa. Þar verður 

vöxturinn að þeirra mati og munu þá söfnin og uppbyggingin í 

sambandi við þau verða öflugar stoðir sem hægt verður að byggja á. 
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Afleidd störf munu skapast í kringum þá viðburði og þær sýningar sem 

í boði verða.  

Atvinnutækifærin hafa skapast með þessari uppbyggingu í menningar-

geiranum og sýnir að þau skapast með þekkingu, sköpun og hæfi-

leikum einstaklinga. Áhrif hinnar skapandi stéttar er að miklar 

breytingar og mikill uppgangur verður í samfélögum þegar metnaður, 

fjölbreytni og opið hugarfar ráða ríkjum, eins og kenningar Florida 

ganga út á. 

4.3 Framlög til menningar- og atvinnumála 

Skýrsluhöfundur skoðaði töluleg gögn um framlög til menningarmála Á 

Mynd 1 eru borin saman framlög sveitarfélaganna þriggja og annarra  

 

Mynd 1. Hlutfall menningarmála af skatttekjum.  

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. 

hjá völdum sveitarfélögum til að sjá hve stórum hluta skatttekna er 

varið til þessa málaflokks hjá hverju þeirra á árunum 2002-2008.  

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þar sést að Reykjavíkurborg ver 

hlutfallslega mestu fjármagni af skatttekjum til málaflokksins af þeim 

þremur sveitarfélögum sem skoðuð voru en hefur þó dregið talsvert úr 
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framlögum frá árinu 2007. Einnig er það athyglisvert að Borgarbyggð 

eykur fjárframlög á árinu 2008 þegar hin draga úr framlögum. 

Nágrannasveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu verja að meðaltali 

hlutfallslega ekki jafn miklu af sínum tekjum til menningarmála eins og 

sveitarfélög þrjú.  

Mynd 2 sýnir skuldastöðu sömu sveitarfélaga frá árinu 2002. Öll 

sveitarfélögin greiddu niður skuldir fram til ársins 2004.  

 

Mynd 2. Skuldir í hlutfalli við tekjur. 

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Eftir 2004 þá aukast skuldir Borgarbyggðar ár frá ári. Hjá Reykjanesbæ 

aukast skuldir frá árinu 2007 en skuldir minnka hjá Reykjavíkurborg 

jafnt og þétt á tímabilinu.  
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Á Mynd 3 hér að neðan sést að á svæðum þessa sveitarfélaga er vaxandi 

atvinnuleysi en á Suðurnesjum er það sýnu mest. Ætla má að hlutfalli 

atvinnulausra í Reykjanesbæ sé þokkalega vel lýst með því að  

 

Mynd 3. Hlutfall atvinnulausra eftir landshlutum 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2010 

taka samtölur um atvinnuleysi á Suðurnesjum en það að skoða 

atvinnuleysi í Borgarbyggð með samtölum fyrir Vesturland geti skekkt 

nokkuð samanburðinn á milli sveitarfélaganna. 

 

Mynd 4. Hlutfall nýskráninga fyrirtækja eftir landshlutum. 

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Á Mynd 4 sést að nýskráningar fyrirtækja höfðu verið hlutfallslega 

mestar á höfuðborgarsvæðinu samanborið við Vesturland og Suðurnes 
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ef litið er yfir tímabilið í heild. Mikill munur er á milli áranna 2007 og 

2008, þar sem mun færri fyrirtæki eru nýskráð á árinu 2008. 

Gjaldþrotum fyrirtækja fjölgaði eftir efnahagshrunið, þær upplýsingar 

sem fengust hjá Hagstofunni sýndu að aukningin er hjá öllum sveitar-

félögunum frá árinu 2006, að undanskildum Suðurnesjum en þar voru 

gjaldþrot flest á árinu 2008 af þeim árum sem eru í 

 

Mynd 5 Fjöldi gjaldþrota fyrirtækja eftir landshlutum. 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

samanburðartölunum. Það kemur á óvart að aukning gjaldþrota var á 

milli áranna 2006 til 2008 þar sem mikill uppgangur var í samfélaginu 

fram á árið 2008. Sama varnagla ber að tiltaka vegna nýskráninga 

fyrirtækja og fjölda gjaldþrota eftir landssvæðum samanburðar og gert 

var við fjölda atvinnulausra. 

Eins og að sést hér að framan þá voru framlög til menningarmála mest 

hjá Reykjavíkurborg, bæði hlutfallslega og í krónum talið og gerir það 

samanburðinn erfiðari. Þó svo stjórnendur vildu sjá mun meira fé varið 

til meninngarmála þá voru þeir sáttir við fjárframlögin til málaflokksins 

af hálfu bæjar- og borgaryfirvalda. Fjárframlögin voru nokkuð svipuð ár 

frá ári yfir það tímabil sem var skoðað alveg fram til ársins 2007 en þá 

drógu Reykjavíkurborg og Reykjanesbær úr framlögum en 

Borgarbyggð jók aftur á móti við framlög árið 2008, sé miðað við 
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hlutfall af skatttekjum. Að sögn viðmælenda þá hafði dregið úr 

framlögum eftir 2008 vegna efnahagshrunsins. 

Styrkveitingum hjá Reykjavíkurborg er þannig háttað að þær skiptast á 

milli safnanna og annarra stofnanna Reykjavíkurborgar. Signý telur að 

þessi fjárframlög hafi margföldunaráhrif og skili sér margfalt til baka 

(Signý Pálsdóttir, munnleg heimild, mars 2010). Það skipti sköpum að 

styðja við góðar hugmyndir með fjárframlögum. Styrkur að upphæð 

100.000 kr. til að framkvæma hugmynd veldur því að viðkomandi haldi 

áfram á sömu braut vegna þess að það gefur byr í seglin. Mögulega 

tekur hann lán vegna styrkveitingarinnar, sem kemur síðan boltanum til 

að rúlla. Athyglisvert er að 60% af tekjum Borgarbyggðar komu annars 

staðar en úr héraði (Guðrún Jónsdóttir, munnleg heimild, mars 2010). 

Styrkveitingarnar höfðu þau áhrif að áhugafélög náðu að halda úti 

starfsemi sem annars væri ekki möguleg og á það við um 

áhugaleikfélög, kórastarfsemi og jaðarlistir svo eitthvað sé nefnt. 

Fleira kemur til en bein fjárframlög og má nefna ráðgjöf við að koma 

nýjum fyrirtækum á koppinn en Samband sveitarfélaga á Vesturlandi 

styður við þá sem hafa viðskiptahugmynd með þriggja daga 

ráðgjafavinnu án endurgjalds.  

Fram kom hjá Guðrúnu að það þurfi að beita aga og faglegum 

vinnubrögðum við úthlutun, skila inn greinagerðum með velútfærðum 

hugmyndum. Framlög mættu vera hærri svo ekki fari megnið af 

vinnutímanum í að kynna sig og öðlast velvild fyrir styrkjum (Guðrún 

Jónsdóttir, munnleg heimild, mars 2010).  

Það er umhugsunarvert fyrir sveitarfélögin og kominn tími til að átta sig 

á því að hin skapandi stétt er eitt mikilvægasta hreyfiafl efnahagslífsins. 

Í Bandaríkjunum er hlutfall stéttarinnar um 30% allra vinnufærra manna 

og samkvæmt tölum frá 2002 er tæplega fjórðungur allra starfa hér á 

landi sem eru teljast til hinna skapandi starfa eða um 40.000 manns 
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(Ágúst Einarsson, 2007, bls. 442). Með því að styðja enn betur við 

atvinnuuppbyggingu er þetta sú atvinnugrein sem á mikla framtíð fyrir 

sér.  

4.4 Nýsköpun í menningarmálum 

Reykjavíkurborg er með mörg stór verkefni í gangi allt árið um kring og 

flest í föstum skorðum en alltaf koma þó upp ný verkefni sem eru 

áberandi meðan á þeim stendur. Af nýjum verkefnum má nefna að verið 

er að sækja um og undirbúa að Reykjavík verði bókmenntaborg 

UNESCO og verður Borgarbókasafn þar mest áberandi. Þarna er dæmi 

um hvernig sú menning sem fyrir er styður við ný verkefni.  

Líkt og hjá Reykjavíkurborg þá eru það menningarstofnanir sem styðja 

við nýsköpun, bæði hjá Borgarbyggð og Reykjanesbæ. Borgarbyggð er 

að styrkja stöðu sína í sambandi við menningartengda ferðaþjónustu 

með því að styðja við opnun Brúðuheima og uppbyggingu á Borg á 

Mýrum og loks Miðaldaböðin. Hjá Reykjanesbæ er það Hljómahöllin –

Stapinn sem mun koma með nýjungar og sýningar, í Víkingaheimum er 

nýsköpun í atvinnulífinu. Suðsuðvestur er einnig dæmi um nýsköpun 

þar sem jaðarlist fær að njóta sín en þar eru sýningar á samtíðarlist. 

Fjölbreytileiki samfélagsins mun leiða til nýsköpunar að mati Florida 

og því meiri fjölbreytileiki þeim mun fleiri tækifæri munu skapast í 

viðskiptum. Fjölbreytileikinn í Reykjavík styður við þessa kenningu 

Florida og þurfa minni sveitarfélögin að horfa til þess. Menningartengd 

ferðaþjónusta í Borgarbyggð sýnir það einnig að fólk sækir þangað sem 

eitthvað áhugavert er á seyði. Reykjanesbær á enn nokkuð í land með 

standa þeim jafnfætis að þessu leyti en tækifærin eru við bæjardyrnar 

þar sem útlendir ferðamenn eru sívaxandi hópur og það þarf að fá þá til 

að koma við og njóta þess sem bærinn hefur upp á að bjóða. 



 Anna Marta Valtýsdóttir 

34 
 

 

4.5 Framtíðarsýn í menningarmálum 

Framtíðarsýn Signýjar byggir á leiðarljósi borgarinnar í menningar-

stefnu hennar. Að Reykjavík eflist sem höfuðborg menningar í landinu, 

sjálfsmynd borgarinnar byggi á menningararfi, frjórri hugsun, 

frumkvæði og að menningarlíf einkennist af fjölbreytni og virkri 

þátttöku íbúa og gesta. Í menningarstefnu Reykjavíkurborgar segir, að 

menning sé auðlind og byggi á framtíðarsýn, en þetta er nýlunda. Það er 

svolítið nýtt að líta á menningu sem auðlind og þess vegna er verið að 

stefna að því að menning verði viðurkennd sem mikilvægur hluti 

efnahags- og atvinnulífs borgarinnar. Það ber að hafa það í huga að 

menningarstofnanir, listir, samkennd, jafnræði og umhverfi sem og 

alþjóðleg menningarborg eru líka hluti af vægi menningar í 

stjórnkerfinu og skiptir miklu máli. Lykilorðið er menning er mannrækt. 

Það þarf að rækta manneskjuna til að til verði menning (Signý 

Pálsdóttir, munnleg heimild, mars 2010). 

Framtíðarsýn Guðrúnar er sú að í Borgarbyggð eigi áfram eftir að 

byggjast upp menningarstarfsemi og hlutverk Borgar á Mýrum eigi eftir 

að verða mikilvægara í framtíðinni, nú þegar koma þangað um 100.000 

manns á ári og það eru engir skipulagðir viðburðir þar. Fólk kemur til 

að skoða hvar Egill Skallagrímsson bjó. Borgarfjörður hefur öðlast gott 

orðspor á sviði menningarstarfsemi og framtíð hans er björt. Það sést að 

fólk sem hugsar svipað sækir í þennan rann þar sem aðrir eru frjóir og 

skapandi. Þetta sést til dæmis í handverki á svæðinu sem blómstrar líka 

í kringum menningarstafsemina. Lítil fjarlægð frá Reykjavík styður við 

menningarstarfið í Borgarbyggð sem og hæfileikafólk í héraði, kórar, 

áhugaleikfélög og atvinnuleikhús. Það þarf að vera borin virðing fyrir 

menningu og þeir sem stjórna hafi þá sýn Guðrún Jónsdóttir, munnleg 

heimild, mars 2010). 
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Framtíðarsýn Reykjanesbæjar er að meiri atvinnumennska komi í 

menningarmálin, ekki bara hvað varðar söfnin heldur líka atvinnumenn 

í kórstjórn og fólk geti farið að lifa af listinni. Ljúka þarf uppbyggingu 

Duushúsanna og þar verði mjög virk lista- og menningarmiðstöð, 

bókasafnið fái að dafna og komist í eigið húsnæði á góðum stað. Stefnt 

er að í bænum verði tveir safnakjarnar. Í öðrum enda bæjarins verði 

Duushúsin, með Listasafninu sem yrði stærra öflugra með fleiri 

sýningarsölum, þar fengi listafólk bæjarins sýningaraðstöðu. Í hinum 

enda bæjarins verði safnamiðstöð sem verður varðveisluhúsnæði fyrir 

Lista- og Byggðasafnið og aðra starfsemi. Þar væri hægt að sjá fyrir sér 

að her- og sögusetur fengi aðstöðu og fleiri. Að hægt verði að reka 

atvinnuleikhús og alvöru myndlistarskóla. Í miðju bæjarins verður svo 

Hljómahöllin-Stapinn „mekka“ tónlistarinnar (Valgerður 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, mars 2010). 

Framtíðarsýn Ingu Þóreyjar er fyrst og fremst sú að það þurfi að efla 

menntun, ala unga fólkið upp í að njóta lista meira heldur en gert er og 

læri einnig að vera skapandi. Að list sé sjálfsagður hlutur, ekki bara 

kynning heldur nái fræðslan í gegnum allt skólakerfið í öllum fögum. 

Það er framtíðin að hennar mati. Ef við náum að ala upp kynslóð sem 

nær að njóta og vera skapandi þá erum við á réttri leið. Það skilar sér út 

í allar greinar atvinnulífsins, því sköpunarkrafturinn nýtist allsstaðar 

Inga Þórey Jóhannsdóttir, munnleg heimild, mars 2010). 

Framtíðarsýn Kjartans er sú að menning sé lifandi í daglegu lífi fólks, 

ekki bara fyrir fáa útvalda. Ef við ætlum að þekkja menningu okkar 

verðum við að vera stolt af henni. Að umgangast menningu í hvaða 

formi sem er; í ljóði eða skáldsögu, leikriti með þá vitund um líf annarra 

í kringum okkur. Menning verði sífellt mikilvægari og þess vegna á að 

leggja alla áhersla á menningartengda ferðaþjónustu (Kjartan 

Ragnarsson, munnleg heimild, mars 2010). 
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Viðmælendur voru sáttir við gang mála í sínu sveitarfélagi og fannst 

hafa orðið miklar breytingar til hins betra á undanförnum árum. Þeim 

fannst stjórnendur vera að átta sig á mikilvægi menningarmála, ekki 

bara fyrir heimamenn heldur líka fyrir þá sem sækja staðina heim.  

Framtíðarsýn viðmælenda bendir til að kenningar Florida eigi erindi inn 

í samfélag sveitarfélaga þar sem hægt er að byggja á hæfileikum, tækni 

og umburðarlyndi. Það eru þessi þrjú atriði sem skapa efnahagslegan 

vöxt og drífur hann áfram. 

4.6 Virkni sveitarfélaga í menningarmálum 

Allir viðmælendur voru sammála um að erfitt væri að bera saman 

sveitafélög á sviði menningarmála sökum mismunandi stærðar þeirra. 

Þeim fannst að mikil gróska væri í menningarmálum hjá sveitafélögum 

almennt. Flestir horfa til Reykjavíkur þar sem fjölbreytnin er mest, stór 

og mikil Listahátíð árlega, tónlistarhúsið, leikhúsin og listasöfnin. Þá 

hefur Akureyri markað sig sem ferðamannabæ með áherslu á 

menningartengda ferðaþjónustu. 

Þeir sem eru í forsvari menningarmála eru að gera eins mikið og hægt 

er miðað við það fjármagn sem lagt er til. Menningartengd 

ferðaþjónusta gefur von um að aukið fé komi inn í bæjarfélögin sem 

leiði svo af sér meiri fjölbreytni. Þetta hefur mikil áhrif á efnahagslíf og 

ferðamál. Menn hafa fyrir löngu séð, ef halda á fólki í heimabyggð þá 

verður að vera til menning, annars fer fólkið. Áhugi fólks á nútíma-

legum lífsháttum og fjölbreyttum atvinnutækifærum, fjölbreyttri 

aðstöðu til menningarneyslu og afþreyingar er það sem skiptir miklu 

máli við val á búsetu (Stefán Ólafsson, 1997, bls. 125). 

Það skiptir gríðarlega miklu máli ef á að halda menntuðu fólki á 

staðnum að það sé menningarlíf. Menntafólk hefur ekki áhuga á að vera 

þar sem er ekkert menningarlíf, fólk fer og menntar sig og snýr frekar 
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aftur ef menningarlíf er blómlegt. Með því að bjóða góða aðstöðu til 

listiðkunar mun það stuðla að þátttöku og virkni íbúa í listastarfsemi. 

Reykjanesbær leggur til dæmis Félagi myndlistamanna til húsnæði og 

fjárstyrk sem gerir þeim kleift að bjóða upp á námskeið sem stýrt er af 

listafólki (Valgerður Guðmundsdóttir, munnleg heimild, febrúar 2010).  

Þetta viðhorf styður það að hin skapandi stétt sem eitt mikilvægasta 

hreyfiafl efnahagslífsins og þar búi tækifæri. Sköpun og list eru nátengd 

og annað getur ekki þrifist án hins. Fólk fer á milli staða í leit að 

afþreyingu og gerir það svæðið áhugaverðara fyrir alla, bæði þá sem 

búa á staðnum og gestina. Menningarstefna sveitarfélaganna er í þessa 

veru en það þarf að koma henni að fullu í framkvæmd. 

4.7 Mat 

Sveitarfélögin þrjú sem skoðuð voru starfa lögum samkvæmt og þeim 

er falið að vinna að sameiginlegum velferðamálum íbúanna. Þau gera 

það með því að hafa sjálfstæða tekjustofna til að framkvæma þau. Öll 

hafa þau menningarstefnu til að starfa eftir. 

4.7.1 Skipulag menningarmála 

Skipulag menningarmála hjá sveitarfélögum þremur er að uppbyggingu 

þannig háttað að aðaláhersla er lögð á stofnanir og söfn sem heyra undir 

málaflokkinn. Sveitarfélögin eiga að sjá til þess að þær hafi nægjanlegt 

fjármagn til að standa undir þeim verkefnum sem þeim er ætlað. 

Reykjavík hefur yfirburði yfir aðra staði þar sem fólksfjöldinn er mestur 

þar. Sem er höfuðborg hefur hún skyldur við alla íbúa landsins, þar er 

Þjóðminjasafn, Þjóðmenningarhús, Þjóðleikhús og Landsbókasafn svo 

dæmi séu tekin af þeim stofnunum sem eiga að þjóna öllum íbúum 

landsins. Áhersla við skipulag menningarmála hjá Reykjavíkurborg 

hefur verið lögð á stofnanir borgarinnar líkt og hjá öðrum 

sveitarfélögum, en aukin árhersla er á menningartengda ferðaþjónustu.  
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Mikilvægi menningarmála er að aukast, sérstaklega þegar aðrar 

atvinnugreinar eru í lægð eins og byggingariðnaðurinn, stóriðja, 

virkjanaframkvæmdir. Umhverfismál skipta orðið meira máli og styður 

það við mikilvægi menningarmála. Þegar atvinnuuppbygging í 

tengslum við menningarmál er skoðuð er sjáanleg vakning. Margt 

áhugavert er að gerast í menningarmálum hjá þessum sveitarfélögum og 

mikill áhugi hjá þeim sem stjórna málaflokknum að gera veg hans sem 

mestan. Áhrif fjárframlaga til menningarmála hefur áhrif á 

atvinnuuppbyggingu með jákvæðum hætti. Sveitarfélögin þrjú sem um 

ræðir veita hærra hlutfalli skatttekna til menningarmála en 

nágrannasveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og er skýringin vafalítið 

sú að þau njóta nálægðarinnar við borgina og nýta sér þá viðburði sem 

þar eru í boði. Atvinnuleysi er mun minna hjá Borgarbyggð en hjá 

Reykjavíkurborg og Reykjanesbæ og má velta því fyrir sér hvort það 

hafi áhrif að ekki var dregið saman í fjárframlögum til menningarmála 

og sé því að skila sér meiri stöðugleika. Fæstar nýskráningar fyrirtækja 

eru á Vesturlandi og má vera að skýringin sé sú að þeir fjármunir sem 

hafa farið í menningarmálin hafi styrkt þá starfsemi sem fyrir var.  

Þessi uppbygging menningarmála með söfnin og stofnanirnar í 

forgrunni hafa skapað góðan grunn og gefa vísbendingu um að byggja 

megi upp atvinnu á þeim grunni. Bókasafn styður við menntun í allri 

mynd, tónlistarskóli við tónlistarflutning af öllum gerðum og ýtir undir 

sköpun, nýlistasafn gefur tækifæri á nýrri nálgun í list og gefur tækifæri 

á gagnrýnni hugsun og víðsýni. Þetta sýnir að þeir fjármunir sem varið 

er til menningarmála að því er vel varið og stuðlar að uppbyggingu.  

4.7.2 Ábati 

Helsti ávinningur af uppbyggingu í menningarmálum er að fjöldi gesta 

er alltaf að aukast, bæði meðal þeirra sem koma á eigin vegum og þeirra 

sem koma í hópum. Þessu er mætt með því að hafa opnunartíma 
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safnanna sem lengstan og hafa starfsfólk sem er í stakk búið að taka á 

móti gestum og þjónusta það eins og óskað er eftir. Fjöldi gesta leiðir af 

sér að fleiri atvinnugreinar á staðnum geta nýtt þessar heimsóknir og 

eru það afleiddu störfin sem skapast í veitingaþjónustu og þeim sem 

bjóða upp á aðra afþreyingu. Þetta styður kenningar Florida sem segir 

að skapandi fólk gefi svæðum aukna fjölbreytni hvað varðar mannlíf og 

atvinnu og laði að sér gesti og efnahagsleg verðmæti.  

Tækifæri í atvinnuuppbyggingu liggja í að nýta kraftinn sem býr í 

mannauði hinnar skapandi stéttar að mati Florida og er það að skila sér 

hjá sveitarfélögunum. Landnámssetur Íslands í Borgarbyggð gott dæmi 

um hvaða áhrif fjárframlög til menningarmála geta áorkað. Frá opnun 

safnsins hefur verið mikil aðsókn gesta, leiksýningar á vegum þess vel 

sóttar sem og veitingarstaður, sem rekinn er samhliða safninu. Þar sem 

svona vel hefur til tekist er haldið áfram og vorið 2010 er áætlað að 

opna Brúðuheima en Kjartan Ragnarsson og Sigríður Margrét 

Guðmundsdóttir eru einnig að vinna að áætlun um miðaldarböð sem 

sveitarfélagið mun styrkja. Þetta er tákn um nútímaleg 

viðskiptatækifæri þar sem ný viðmið í sköpun fá að njóta sín.  

Það sama má segja um Reykjavík, fyrir borgarsamfélagið er mikilvægt 

að fá alþjóðleg verkefni á borð við bókmenntaverkefnið frá UNESCO 

því það styður við menningu á landsvísu og á eftir að skila sér til 

bókasafnanna út um allt land. Borgarbókasafnið verður í forgrunni í því 

samstarfi og verða áhrifin skýrust þar. Einnig eru stórviðburðir eins og 

Listahátíð Reykjavíkur sem er haldin á hverju vori en þar er boðið uppá 

stórviðburði á heimsklassa og Menningarnótt í ágúst þar sem boðið er 

uppá fjölbreytta menningardagskrá yfir eina helgi, þessir viðburðir eru 

mjög mikilvægir bæði fyrir borgarbúa og þá gesti sem heimsækja 

borgina til að njóta alls þess sem er boðið uppá. 

Áherslur Reykjanesbæjar hafa verið að breytast þar sem bæjarfélagið 

hefur stækkað hratt á undanförnum árum og hefur fjölbreytni í 
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mannlífinu sömuleiðis aukist. Margt er að gerast í uppbyggingu í 

menningarmálum og búið að leggja grunn að góðu menningarlífi. 

Menningarstefnan hefur stutt við starfsemina. Það er alltaf ávinningur 

þegar skapandi fólk flyst í bæjarfélög og auðga þau með framlagi sínu. 

Inga Þórey myndlistamaður stofnaði listagalleríið Suðsuðvestur til að 

kynna fyrir börnum og unglingum samtímalist, eins og kveðið er á í 

aðalnámskrá grunnskóla. Þessu listagallerí er ekki ætlað að skila 

hagnaði, heldur eingöngu fyrir listamenn að kynna list sína. Listasafn 

Reykjanesbæjar hefur breytt umhverfinu í myndlist því nú er boðið upp 

á fjölbreyttar sýningar á vegum þess. Bókasafnið dregur til sín unga og 

aldna í leit að afþreyingu og fróðleik og hægt er að nýta það mun meira 

í tengslum við stofnanir, eins og Tónlistarskóla Reykjanesbæjar og 

varðandi menntun á sviði lista. Fyrstu helgina í september er 

menningarhátíðin Ljósanótt, nokkurskonar uppskeruhátíð bæjarbúa þar 

sem boðið er uppá fjölbreytta menningu svo sem tónlist og sýningar um 

allan bæ og hafa listamenn kynnt afrakstur sinn. Þessi viðburður er 

búinn að festa sig í sessi og kemur fólk allsstaðar að af landinu til að 

njóta menningarinnar yfir helgina. 

Þegar kreppir að eru það störfin í menningargeiranum sem virka og 

þróunin er í þá átt að styðja við atvinnu í menningargeiranum sem fyrir 

er og greiða veg þeirra sem vilja koma að atvinnuuppbyggingu með 

nýjum hugmyndum. Þar liggja tækifærin og má ætla að kenning Florida 

standist um að efnahagslegur vöxtur þurfi að vera drifinn áfram af 

kraftinum sem býr í hinum skapandi stéttum sem starfa nú þegar á 

staðnum og laði að sér fleira slíkt fólk, ef nýjar hugmyndir eigi greiðan 

aðgang inn í samfélagið. Það er mat skýrsluhöfundar að til þess að 

menningarmál nái að dafna þá er nauðsynlegt að fá „alvöru“ listafólk, 

það er að segja fólk sem hefur menntað sig í faginu, til að koma að 

mótun menningarstefnu og uppbyggingu. Það er fólkið með 
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hugmyndirnar og fagmennskuna sem ætti að vera fært um að skapa þá 

sérstöðu sem til þarf.  

Þar sem fjármunum er varið markvisst í uppbyggingu þar verður 

árangur eins og uppbyggingin í Borgarbyggð gæti bent til þar sem verið 

er að byggja upp á sögulegum grunni til að auka afþreyingu fyrir gesti 

og heimamenn. Listahátíð í Reykjavík, Menningarnótt og Ljósanótt 

hafa fest sig í sessi og þar er boðið uppá það besta sem bæjarbúar hafa 

fram að færa og hafa bæjar- og borgaryfirvöld lagt metnað sinn í að 

vegur þessara hátíða verði sem mestur. Þeir viðburðir og 

samstarfsverkefni á heimsvísu eins og Reykjavík er að bjóða uppá er 

mikil lyftistög fyrir menningarlífið og gefur því aukið gildi. Þegar 

tónlistarhúsið Stapinn – Hljómahöllin verður tekin í notkun fyrir 

Tónlistarskóla Reykjanesbæjar og þá viðburði og listsköpun á sviði 

tónlistar sem honum er ætlað að sinna má búast við að mikil upp-

bygging muni eiga sér stað og boðið verði markvisst uppá vandað og 

uppbyggilega viðburði. Eins og áður segir þá leiðir eitt starf af sér 

önnur fjögur eða jafnvel fimm. Allt bendir þetta til og gefur vís-

bendingu um að aukið fé til menningarmála muni skila bæjarfélögunum 

fleiri atvinnutækifærum í náinni framtíð. 

4.7.3 Framtíðarsýn 

Undirstaða í fjölbreyttu menningarsamfélagi er menntun því menntun 

leiðir til víðsýni og umburðarlyndis. Til að efla menninguna þarf að 

mennta unga fólkið og ala það upp við að njóta menningar, það leiðir af 

sér áhuga unga fólksins til að hasla sér völl innan menningar með 

framtíðar atvinnu í huga. Menningarleg fjölbreytni gerir samfélagið að 

betra og áhugaverðara samfélagi þar sem fólk vill búa og að þeim stað 

sem fólk vill heimsækja. Að búa í samfélagi þar sem menning er 

fjölbreytt leiðir til lífsgæða og má segja að virði samfélagsins liggi í 

menningunni. Í alþjóðlegu samhengi þá er nú þegar talsvert samstarf  
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Reykjavíkurborgar við erlenda aðila og hafa Íslendingar lært mikið af 

erlendum þjóðum  í sambandi við menningarmál. Sveitarfélögin veita 

nú þegar talsverðum fjármunum til menningarmála og einnig með að 

styðja við starfsemi með því að leggja til vinnuaðstöðu og fleira í þá átt 

og hafa mörg fyrirtæki nýtt sér skattaívilnanir með því að styrkja 

menningarstarfsemi og hafa sparisjóðir og bankar verið þar fremstir og 

þarf að finna leið til að slíkir fjármunir fáist í framtíðinni. Til framtíðar 

litið þarf að sjá til þess að áhugafólk vinni samhliða menntuðu fagfólki 

innan greinarinnar. Með aukinni menntun þá hækka launin hjá stéttinni 

og störfin verða eftirsóknarverðari og fjölbreyttari. 

Viðtölin við menningarfrömuðina gefa ástæðu til bjartsýni á framtíðina 

því þar er ekki skortur á fagþekkingu og hugmyndum eða áhuga fyrir 

málaflokknum. Vissulega eru blikur á lofti í efnahagsmálum hjá 

sveitarfélögunum sem og landinu öllu og má búast við að það verði 

minna fjármagn til staðar til að setja í málaflokkinn. En sú uppbygging 

sem orðið hefur ætti að stuðlað að því að hægt verði að halda uppi góðu 

menningarlífi á þeim grunni og jafnvel stuðlað að fleiri störfum.  

Því verður æ mikilvægara að hlúa að menningunni og marka skýra 

stefnu sem segir hvert skuli halda og hvernig. Það leikur ekki vafi á að 

tækifærin eru til staðar og það þarf bara virkja kraftinn sem býr í 

fólkinu. Efla þarf þær stoðir sem fyrir eru því það bætir atvinnulífið og 

hefur margföldunaráhrif út í samfélagið. Nú þegar er að eiga sér stað 

áhugaverð vakning í menningartengdri ferðaþjónustu á landsbyggðinni 

sem byggir á sérstöðu hvers staðar. Til að koma þessum upplýsingum 

áfram þurfa markaðsmálin að virka og þurfa stofnanir, samtök og 

fyrirtæki að stilla saman strengi sína fyrir innlendan markað og 

erlendan. Í dag er Ísland í heimsfréttunum og má segja að það sé „aðal“ 

landið í dag í Evrópu. Ástæðurnar eru bæði góðar og slæmar og þarf að 

nýta það á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Eldgosið í Eyjafjallajökli 

vekur vonir um að útlendingar vilji sækja landið heim og þá þarf að 
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vera hægt að bjóða uppá áhugaverða upplifun í tengslum við það. Ef vel 

tekst til að laga til í fjármálageiranum er ljóst að horft verður til Íslands 

sem lands sem áhugaverðan kost til fjárfestinga í atvinnumálum og er 

það jákvætt fyrir menningarmálin 

Ef þeir sem eru í forsvari fyrir þessi mál eru alltaf á tánum og opnir 

fyrir því að menningin fái að njóta sín til fullnustu og að líta ekki á 

menningu sem útgjöld heldur fjárfestingu. Þá eru allir vegir færir innan 

greinarinnar og með bjartsýni og þekkingu að leiðarljósi er framtíðin 

björt í menningarmálum hjá þessum sveitarfélögum. 
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5 Umræður og tillögur 

Sköpun er undirstaðan í góðu samfélagi og því er mikilvægt að 

menningarstarf skipi stærri sess í atvinnulífinu en það gerir í dag og því 

þarf að laða til Reykjanesbæjar skapandi fólk. Í dag eru áherslur í 

menningarmálunum á söfnin hjá þeim þrem sveitarfélögum sem 

rannsökuð voru og þá má velta fyrir sér hvernig hægt sé að nýta 

safnamenningu til að koma að nýsköpun í atvinnulífinu. Það er mjög 

spennandi fyrir Reykjanesbæ að stuðla að því að styrkja skapandi 

atvinnugreinar sem gætu leitt af sér fjölbreyttara atvinnulíf þar sem listir 

fá að vaxa og dafna. Það að fá einn atburð til að virka styrkir alla aðra 

starfsemi í bæjarfélaginu. Dæmi um það eru leiksýningar á Akureyri og 

Borgarbyggð, það er gríðarlega mikill fjöldi Íslendinga sem hefur 

heimsótt þessa staði eingöngu vegna þessara sýninga. 

Til að skapa fleiri störf á menningarsviði þarf Reykjanesbær að marka 

sér skýra stefnu hvert skuli haldið í atvinnumálum. Koma þarf á 

heildarmynd og gera áætlun sem unnið verði eftir. Menningarstefna 

bæjarins er metnaðarfull og það þarf að sjá til þess að hún gangi eftir. Í 

núverandi menningarstefnu segir að ráða eigi fagfólk til eflingar 

menningarstarfsemi. Þetta er hægt að gera með því að ráða safnstjóra 

eða forstöðumann á Listasafn Reykjanesbæjar svo listasafnið skipi þann 

sess sem því ber. Stofna þarf listaskóla og er hægt að efla og útfæra 

betur Listaskóla barnanna til að tryggja þekkingu og listaáhuga hjá 

yngri kynslóðinni. Fá viðurkennda listamenn til að vinna að ákveðnum 

verkum sem sveitarfélagið hefur á stefnuskrá sinni. 

Efla þarf menningartengda ferðaþjónustu með því að vera með lifandi 

sýningar eins og sú sýning sem er að fara af stað í Víkingaheimum í 

maí 2010 en þar er verið að tengja landafundi Ameríku við safnið. 

Einnig má hugsa sér Gunnar Marel í söguhlutverki á rafrænu formi að 

segja frá smíði Íslendings og ferð hans til Ameríku. Það mætti koma 
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upp veitingaaðstöðu í tengingu við Víkingaheima. Skoða það sem hefur 

gerst hér í sögulegu ljósi, hernámsárin, sögu flugvallarins, tónlistin í 

tengslum við poppmenninguna. Miklar vonir eru bundnar við 

Hljómahöllina − Stapann, en þar er áætlað að skapist störf í lista-

geiranum sem og afleidd störf í tengslum við reksturinn. Efla mætti 

stolt bæjarbúa af því sem hér hefur verið gert á árum áður og því sem 

bæjarfélagið hefur fram að færa í sögulegu ljósi og standa vörð um það 

sem fyrir er og efla það. 

Í minni bæjarfélögum þarf að vera eitthvað sem laðar aðkomufólk til 

staðarins þar sem fjöldinn í bænum er ekki nægjanlega mikill til að 

halda viðburðum gangandi í lengri tíma. Suðurnesjafólk hafði um árabil 

atvinnu sína af „Vellinum“ en því er ekki haldið á lofti, þar geta leynst 

tækifæri með því að koma upp safni tengdu hernum og tengja þessa 

tíma tískunni sem þá var og gera eitthvað skemmtilegt í tengslum við 

þessa tíma. 

Erlendir ferðamenn eru vaxandi neytendahópur og hafa Íslendingar 

ýmislegt fram að færa hvað varðar vöru og þjónustu. Menningartengd 

ferðaþjónusta er því sóknarfæri og þarf Reykjanesbær að fá fólk til að 

koma við í bænum þegar það kemur til landsins sem og við brottför til 

að njóta menningar sem í boði er á staðnum. Þetta samrýmist 

kenningum Florida að fólk sækir í þá staði sem menningin er fjölbreytt 

og mannlífið sömuleiðis. Undanfarin ár hafa vinsældir hjólreiða aukist 

og í bæ af sömu stærðargráðu og Reykjanesbær er frábært að eiga þess 

kost að hjóla á sérstökum hjólreiðastígum á milli staða. Hjólamenning 

laðar að hóp sem vill njóta útiveru og má gera ráð fyrir að listamenn séu 

í þeim hópi. Fyrir nokkrum árum var bæjarbúum boðið upp á „gul hjól“ 

sem voru á völdum stöðum og gaf möguleika á að fá hjól að láni á 

ákveðnum stað og skilja það eftir á öðrum ákveðnum stað og er full 

ástæða til að endurvekja þessa hugmynd. Þetta er atvinnuskapandi fyrir 

þá sem kæmu til með að sjá um að halda verkefninu gangandi og eins 
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væri hægt að nýta þetta í menningarlegum tilgangi. Þetta gefur fólki 

nýja sýn á bæinn og það sem hann hefur upp á að bjóða í menningu. 

Nú þegar atvinnuleysi er með mesta móti þarf að finna og nýta öll þau 

tækifæri sem geta stuðlað að aukinni atvinnu og því jákvæðar fréttir 

berast af nýjum viðburðum sem laða að. Nú á vordögum birtust 

jákvæðar fréttir af Suðurnesjum, önnur var sú að í maí verður flutt 

lifandi sýning um „Ferðir Guðríðar“ í leikstjórn leikkonunnar og 

leikstjórans Maríu Ellingsen í Víkingaheimum og hin er sú að í 

desember og janúar næst komandi verður listsköpunarþing í 

Sveitarfélaginu − Garði. Þetta er alþjóðlegt listsköpunarþing og þar 

verða listamen frá sextán þjóðlöndum og þingið mun standa í átta vikur. 

Listamennirnir sem koma leggja stund á hinar ýmsu listgreinar og má 

nefna höggmyndalist, myndlist, tónlist og gjörninga (Guðni Einarsson, 

2010, bls. 4). Þetta eru sérlega jákvæðar fréttir og gefa ástæðu til 

bjartsýni fyrir svæðið í heild og getur leitt af sér atvinnu-tækifæri í 

einhverri mynd. Þegar efnahagsástandið er eins slæmt og raun ber vitni 

hér á landi, er gríðarlega mikilvægt að öll tækifæri séu nýtt og horft til 

allra þátta sem geta komið að gagni og getum við horft til annarra þjóða 

í því sambandi. Í iðnaðarborginni Gävle í Svíþjóð var brugðist við 

kreppunni á tíunda áratug síðustu aldar með því að veita meira 

fjármagni til mennta- og menningarmála. Þriðjungi meira fé en áður 

hafði verið var veitt til háskóla og byggt var tónleikahús og með því var 

tryggt að þeir sem urðu atvinnulausir þegar stórir vinnustaðir og 

starfsemi voru lögð niður fengu atvinnu við þessa uppbyggingu. Þetta 

hafði góð áhrif á borgina og í dag er hún eftirsóttur viðkomustaður 

tónlistamanna, ferðamanna og ráðstefnuhaldara (Haukur F Hannesson, 

2009). Með þessu sést að listir og menning eru ekki bara útgjaldaliður 

heldur fjárfesting til framtíðar.  
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6 Lokaorð 

Áhrif framlaga til menningarmála hafa áhrif á atvinnuuppbyggingu hjá 

íslenskum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu bæði með beinum og 

óbeinum hætti. Störf á söfnum, leikhúsum og tónlistarhúsum kalla á vel 

menntað starfsfólk og afleidd störf sem skapast þegar verið er að koma 

viðburðum á laggirnar allt frá iðnaðarmönnum til tæknimenntaðs fólks 

og svo eru þeir sem vinna við að þjónusta sýningar og sýningagesti 

þegar verkið er tilbúið.  

Reykjavíkurborg stæði ekki undir nafni sem höfuðborg ef menningar-

lífið væri ekki eins fjölbreytt og raun ber vitni. Reykjanesbær er að 

mörgu leiti að stíga sín fyrstu skref í menningarmálum og má segja að 

framtíðin sé björt ef menningarmálin halda áfram að vaxa og má því 

búast við að atvinnutækifærum eigi eftir að fjölga talsvert í greininni 

með sama áframhaldi. Borgarbyggð býr við einstaklega mikla sögu og 

er að nýta það til atvinnuuppbyggingar á Borgarfjarðarsvæðinu öllu. 

Þær ályktanir sem Reykjanesbær getur dregið af þessari greiningu er að 

það er efnahagslegur bati fyrir sveitarfélagið að stuðla að auknum 

atvinnutækifærum í menningargeiranum sem mun skila sér í 

fjölbreyttara atvinnulífi og betra mannlífi.  
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Viðauki 

Viðauki 1 

Spurningalistinn sem stuðst var við. 

Kynning 
1. Mundir þú vilja segja mér frá sjálfri þér og segja mér frá starfi þínu hjá 

Reykjanesbæ (Reykjavík, Borgarbyggð). 

a. Aldur 

b. Kyn 

c. Menntun 

d. Fyrri störf 

e. Núverandi starf – með mörgum starfsmönnum 

Skipulag menningarmála 
1. Segðu mér frá uppbyggingu í menningarmálum hjá Reykjanesbæ (Reykjavík, 

Borgarbyggð).? 

a. Áherslur í uppbyggingu í Reykjanesbæ (Reykjavík, Borgarbyggð). 

b. Hvernig hefur þróunin verið við uppbyggingu 

c. Mikilvægi menningarmála að aukast  

i. Með hvaða hætti er hægt að merkja það 

ii. Fleiri neytendur - öðruvísi neytendur 

2. Segðu mér hvernig er samstarfi við önnur sveitarfélög háttað í 

menningarmálum? 

a. Nágranna sveitarfélög 

i. Getur þú lýst í hverju samstarfið felst 

b. Á landsvísu 

i. Getur þú lýst í hverju samstarfið felst 

c. Reykjavík 

i. Getur þú lýst í hverju samstarfið felst 

Ábati í menningarmálum 
3. Hvað heldur þú að mörg atvinnutækifæri hafa skapast í þessum málaflokki á 

undan förnum árum? 

a. Hve mörg störf 2000 

b. Hve mörg störf 2009 

c. Hvernig störf – skapað meiri fjölbreytni – einhverjar nýjungar? 

4. Hvernig hefur verið staðið að fjárframlögum til menningarmála? 

a. Hafa þau aukist 
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b. Ef minna fjármagni yrðir varið til menningarmála á hvað myndir þú 

vilja leggja mesta áherslu? 

5. Hvernig finnst þér hafi verið stutt við nýsköpun í menningarmálum? 

a. Telur þú að það hafi laðað að listafólk til Reykjanesbæjar (Reykjavík, 

Borgarbyggð)? 

b. Með hvaða hætti telur þú að bæjarfélagið geti stuðlaða að þátttöku og 

virkni íbúa í listastarfsemi? 

Framtíðarsýn 
6. Hver er framtíðarsýn þín á menningarmál? 

a. Hvaða áherslur vildir þú sjá í nánustu framtíð? 

b. Hverju vildir þú breyta? 

c. Af hverju? 

d. Hvaða atvinnutækifæri gætu hugsanlega skapast ef þetta yrði að 

veruleika? 

e. Ef minna fjármagni yrði varið til menningarmála, á hvað myndir þú 

leggja mesta áherslu? 

Viðhorf til menningarvirkni í Reykjanesbæ (Reykjavík, Borgarbyggð). 

7. Hvernig finnst þér að Reykjanesbær (Reykjavík, Borgarbyggð) standi sig í 

menningarmálum samanburði við önnur sveitarfélög? 

a. Hvaða tvö sveitarfélög finnst þér standa sig best? 

b. Af hverju þessi tvö? 

c. Hvar stendur Reykjanesbær (Reykjavík, Borgarbyggð) af þessum 10? 

i. Akureyri 

ii. Árborg 

iii. Borgarbyggð 

iv. Fjarðarbyggð 

v. Hafnarfjörður 

vi. Hornafjörður 

vii. Ísafjörður 

viii. Reykjanesbær 

ix. Reykjavík 

x. Stykkishólmur 


