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Útdráttur
Markmiðið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á rekstur 52 safna á Íslandi árið 2010, en
upplýsingar frá söfnum sem fylgja umsóknum til safnasjóðs eru lögð til grundvallar.
Safnasjóður er sjóður á vegum ríkisins og er hlutverk hans að að efla starfsemi safna sem
starfa undir safnalögum og alþjóðlegum siðareglum safna. Greining var gerð á söfnunum í
heild og einnig út frá eignarhaldi og tegund starfsemi. Skoðaður var gestafjöldi, uppruni
tekna, skipting tekna og gjalda, framlag safnasjóðs, gestafjöldi, faglegt starf og
starfsmannamál. Safngestafjöldi var 959 þúsund þetta ár og voru heildartekjur safnanna
2.040 milljónir króna og meðaltekjur 39,2 m.kr. á safn. Af heildartekjum komu 65% frá
sveitarfélögum, 10% frá ríkissjóði og 17% teknanna voru sjálfsaflafé safnanna.
Greiningin leiddi í ljós að söfn sem eru rekin af sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu
hafa traustasta rekstrargrundvöllinn en athygli vekur að staða safna sem eru
sjálfseignarstofnanir, og þá sér í lagi staða sérsafna sem eru sjálfseignarstofnanir, er að
jafnaði lakari en staða safna í eigu sveitarfélaga. Móta þarf langtímastefnu í safnamálum
hvað varðar opinbera styrkveitingu til safnastarfs t.a.m. með samningum til nokkurra ára við
söfn sem ríkið vill styrkja. Er það forsenda þess að hagsmunaaðilar safnastarfs geti sett sér
fagleg langtímamarkmið, unnið raunhæfar rekstraráætlanir og sett fram langtíma
stefnumörkun fyrir þennan hluta innlends safnastarfs.
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Formáli
Þessi ritgerð er 30 ECTS eininga lokaverkefni til MA-gráðu í safnafræði við Félags- og
mannvísindadeild í Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Sigurjón Baldur Hafsteinsson, dósent við
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands.
Sigurjóni Baldri Hafsteinssyni vil ég þakka fyrir góða leiðsögn og hvatningu. Einnig vil
ég þakka safnaráði fyrir dyggan stuðning og tækifæri til að nýta gögn í þeirra eigu. Sérstakar
þakkir fá framkvæmdastjórar safnaráðs, Rakel Halldórsdóttir og Ágústa Kristófersdóttir, fyrir
þarft innlegg varðandi efnistök og skemmtilegar umræður um viðfangsefnið.
Að lokum fá eiginmaður minn, Baldur Stefánsson, og synir mínir ástarþakkir fyrir
tillitssemi og þolinmæði í minn garð á meðan skrifum stóð.

5

Efnisyfirlit

Útdráttur ................................................................................................................................ 4
Formáli.................................................................................................................................... 5
Efnisyfirlit.................................................................................................................................... 6
Inngangur ................................................................................................................................... 9
I. .............................................................................................................................................. 9
II. ........................................................................................................................................... 11
III. .......................................................................................................................................... 15
1.

Safnastarf á Íslandi ........................................................................................................... 19
Safnafjöldi og safngestir. ...................................................................................................... 19
Framlög ríkisins til safnastarfs .............................................................................................. 21
Safnaráð og safnasjóður ....................................................................................................... 26
Verkefnastyrkir og rekstrarstyrkir .................................................................................... 29
Ný safnalög nr. 141/2001 ................................................................................................. 32

2.

Rekstrarform safna ........................................................................................................... 35
Rekstur safna ........................................................................................................................ 35
Rekstrarform safna á Íslandi................................................................................................. 37
Söfn í eigu ríkisins ............................................................................................................. 37
Söfn í eigu sveitarfélaga ................................................................................................... 38
Önnur rekstrarform í safnastarfi ...................................................................................... 39

3.

Rekstur 52 íslenskra safna ................................................................................................ 41
Tegund safna og gestafjöldi ................................................................................................. 43
Gestafjöldi ........................................................................................................................ 44
Eignarhald ............................................................................................................................. 46

6

Heildarrekstrartekjur og skipting þeirra ............................................................................... 47
Samsetning rekstrarfjár .................................................................................................... 47
Tekjur af aðgangseyri og aðrar sértekjur ......................................................................... 48
Framlag frá ríkissjóði ........................................................................................................ 51
Framlag frá sveitarfélögum .............................................................................................. 52
Framlag frá öðrum aðilum................................................................................................ 54
Hlutfall framlags safnasjóðs af rekstrartekjum ................................................................ 56
Verkefna- og rekstrarstyrkir safnasjóðs 2012 .................................................................. 58
Heildarrekstrargjöld ............................................................................................................. 59
Launakostnaður og annar kostnaður ............................................................................... 60
Eignir og skuldir .................................................................................................................... 62
Eignir ................................................................................................................................. 63
Skuldir ................................................................................................................................... 64
Starfsmannamál ................................................................................................................... 65
Forstöðumenn safna ........................................................................................................ 65
Ársverk starfsmanna ........................................................................................................ 67
Sjálfboðaliðar.................................................................................................................... 68
Faglegt starf og aðstaða ....................................................................................................... 69
Miðlun og fræðsla ............................................................................................................ 69
Aðstaða ............................................................................................................................. 70
4.

Rekstur safna út frá flokkun ............................................................................................. 72
Eignarhald safna ................................................................................................................... 73
Tegund safna .................................................................................................................... 74
Gestafjöldi ........................................................................................................................ 74
Heildartekjur..................................................................................................................... 75
Hlutfallsskipting tekna eftir eignarhaldi ........................................................................... 78
7

Heildargjöld ...................................................................................................................... 82
Safnasjóður ....................................................................................................................... 83
Starfsmannamál ............................................................................................................... 85
Faglegt starf og aðstaða .................................................................................................. 87
Tölfræði út frá tegund, heildartekjum og staðsetningu. ...................................................... 91
Tegund safns......................................................................................................................... 91
Eignarhald ......................................................................................................................... 91
Staðsetning ....................................................................................................................... 92
Tekjur og gjöld .................................................................................................................. 93
Safnasjóður ....................................................................................................................... 96
Starfsmannamál ............................................................................................................... 99
Staðsetning ......................................................................................................................... 100
Heildartekjur....................................................................................................................... 101
5.

Samantekt og niðurstöður ............................................................................................. 104
I. .......................................................................................................................................... 104
Söfnin 52 ......................................................................................................................... 104
Eignarhald safna ............................................................................................................. 108
Tegund safna .................................................................................................................. 110
II. ......................................................................................................................................... 112

Lokaorð ................................................................................................................................... 120
Heimildaskrá ........................................................................................................................... 121
Viðaukar ................................................................................................................................. 127
1. Söfn sem sóttu um í safnasjóð 2012 ........................................................................... 127
Umsækjendur í safnasjóð 2012 ...................................................................................... 127
Flokkun eftir eignarhaldi ................................................................................................ 128
2. Afrit af umsóknareyðublaði safnasjóðs ....................................................................... 130
8

Inngangur

I.
Markmiðið með þessari ritgerð, Talnasafn - Greining á rekstrarumhverfi safna í eigu annarra
en ríkisins er að varpa ljósi á rekstur 52 safna á Íslandi árið 2010, en upplýsingar frá söfnum
sem fylgja umsóknum í safnasjóð eru lögð þeirri greiningu til grundvallar. Upplýsingarnar eru
gagnlegar við skoðun á rekstrarumhverfi safna, en þær sýna m.a. dreifingu opinbers
fjármagns til safna með tillits til tegundar þeirra, eignarhalds og landshluta svo eitthvað sé
nefnt. Í ritgerðinni eru skoðaðir ýmsir rekstrarþættir; svo sem flokkun safna, rekstrarform,
eignarhald, uppruni og skipting tekna og gjalda, framlag safnasjóðs, eignir og skuldir,
gestafjöldi, faglegt starf og starfsmannamál. Þessari ritgerð er ætlað að auðvelda hagsmunaaðilum1 greiningu og ákvarðanatöku á ólíkum valkostum varðandi rekstur og stuðning við
safnastarf. Þessi samantekt er því gagnleg þeim hagsmunaaðilum sem vilja kynna sér hvernig
rekstri safna er háttað og hver áhrif ýmissa þátta eru m.a. á rekstur, tekjuöflun, rekstrarform
og eignarhald. Ritgerðin getur þar með verið gagnlegt tæki sem styðjast má við undirbúning
og ákvarðanatöku við langtímastefnumörkun og áætlanagerð. Viðfangsefnið er því innlegg í
umræðu um safnamál og um leið er henni ætlað að auka skilning á fjárhagslegum þáttum
slíks rekstur.
Söfn á Íslandi eru afskaplega fjölbreytt. Hér má finna fjölmörg byggðasöfn, listasöfn
og náttúrugripasöfn, auk margskonar áhugaverðra sérsafna. Til hliðsjónar má skoða lýsingar
Eilean Hooper-Greenhill (1992) á söfnum í Bretlandi: „Today, almost anything may turn out
to be a museum, and museums can be found in farms, boats, coal mines, warehouses,
prisons, castles, or cottages.“ (Hooper-Greenhill, 1992, bls. 1) og þó að söfn finni maður
sjaldnast í köstulum eða kolanámum hér á landi, þá eru þau í skipum, gömlum verksmiðjum,
torfbæjum og úti í guðsgrænni náttúrunni. Einnig eru hér á landi fjölmörg setur, sýningar og
safnvísar sem stuðla að miðlun og fræðslu um menningu, sögu, listir og náttúruminjar.

1

Hagsmunaaðilar safna eru meðal annars almenningur, safnafólk, ríkið, sveitarfélög, safnasjóður og aðrir sjóðir
og áhugasamtök.

9

Töluverður munur er á því hvernig söfn, setur og sýningar starfa en í sinni einföldustu mynd
er sagt að stofnun sé safn ef hún starfar eftir skilgreiningu Alþjóðaráðs safna, ICOM (The
International Council of Museums), á safni: „Söfn eru stofnanir með fastan rekstur sem ekki
eru reknar til ágóða heldur til þjónustu við samfélagið og til framgangs þess, eru opnar
almenningi og safna til sín, viðhalda, rannsaka, miðla og sýna – til skoðunar, menntunarauka
eða ánægju – það sem til vitnis er um fólk og umhverfi þess, hvort tveggja hið sýnilega og hið
ósýnilega.“ (ICOM, 2004)leturbreyting höfundar).
Grunnnálgun í safnastarfi má skipta í fimm þætti: a) að safna, b) að varðveita, c) að
rannsaka,d) að miðla og sýna gripi og minjar sem hafa menningarlega, listræna eða
vísindalega skírskotun og e) að miðla upplýsingum um þessa muni til almennings með
uppsetningu sýninga eða annars konar miðlun. Í siðareglum ICOM segir „Söfnum ber að viða
til sín, varðveita og kynna safneign sína í þeim tilgangi að verja náttúrulega, menningarlega
og vísindalega arfleifð. Safneign er sérstakur arfur almennings, hefur sérstöðu í lögum og
nýtur verndar alþjóðalaga. Þannig halda söfnin utan um eign almennings og ber að fara með
þann eignarrétt hvað varðar skráningu, aðgengi, ábyrga meðhöndlun og varðveislu.“ (ICOM,
2004).
Til að stofnun eða aðili kallist safn, þarf starfsemin að vera samkvæmt siðareglum
ICOM. Söfn eru flest meðlimir í samtökunum og hafa með því skuldbundið sig til að sinna
varðveislu náttúru- og menningararfs heimsins á heiðarlegan hátt. ICOM heldur formlegum
tengslum við og er ráðgefandi gagnvart UNESCO (ICOM, 2007b). Skilgreining ICOM á safni er
„aðili sem safnar munum og minjum, á og varðveitir frumminjar og muni, sinnir rannsóknum;
og handleikur muni og minjar á þann hátt sem best verður á kosið“ (ICOM, 2004). Söfn eiga
ekki að vera rekin í hagnaðarskyni (skulu vera svokallaðar „non-profit“ stofnanir), ef stofnun
sem sinnir verkefnum á safnasviði er rekin í hagnaðarskyni er hún ekki safn í skilningi safnalaga nr. 106/2001, nr. 141/2011 og siðareglna ICOM. Þá kallast sú stofnun eða félag setur,
sýning eða safnvísir.

Samkvæmt tölum Hagstofunnar frá árinu 2011 þá sóttu rúmlega 1,6 milljónir gesta söfn og
skylda starfsemi á Íslandi á árinu 2010 (Hagstofa Íslands, 2011). Söfn á Íslandi eru mörg og
enn fleiri eru sýningarnar, setrin og safnvísarnir. Hagstofan telur að alls 163 söfn, setur,
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sýningar, garðar og skyld starfsemi hafi starfað hér á landi2 árið 2010 (Hagstofa Íslands,
2012b), en þessar tölur Hagstofunnar telja sýningastaði og oft fylgir hverju safni, setri eða
sýningu nokkrir sýningastaðir. Eru þessar tölur því ekki mat á því hve margir aðilar geti með
réttu flokkast sem safn eftir alþjóðlegum siðareglum ICOM eins og skilgreint er hér fyrir
framan, heldur er þetta samantekt á öllum þeim aðilum sem sinna safnatengdri starfsemi.
Að mati safnaráðs eru á Íslandi 59 söfn árið 2012 sem starfa samkvæmt siðareglum
ICOM og eftir safnalögum nr. 106/2001. Þar af eru 53 söfn styrkhæf samkvæmt safnaráði, en
það byggist á skilgreindri starfsemi með vísan í siðareglur ICOM. Þar að auki er ríkið eigandi
að 6 söfnum til viðbótar, þremur höfuðsöfnum og þremur öðrum söfnum. Hér skal ekki lagt
mat á hvort öll þessi söfn sinni í raun grunnþáttum safnastarfs eins og siðareglurnar kveða á
um. Í þessari ritgerð eru teknar saman upplýsingar um núverandi rekstur 52 safna á Íslandi í
heild sinni og einnig er reksturinn borinn saman að gefnum ákveðnum forsendum.
Heildartala safna sem ritgerðin byggist á miðast við framlögð umsóknargögn í safnasjóð fyrir
úthlutun ársins 2012 og byggjast fjárhagstölur og gestafjöldi á rekstrarárinu 2010 en aðrar
upplýsingar, til dæmis um aðstöðu safna, byggja á árinu 2011. Hafa ber í huga að þær
upplýsingar sem birtast í ritgerðinni miðast við eitt ár í rekstri safna og er því ekki horft til
samanburðar milli ára. Þær upplýsingar sem koma hér fram sýna því ekki þá þróun sem kann
að hafa áttsér stað á undanförnum árum eða áratugum í safnastarfi. Söfnin sem eru hér til
umfjöllunar eru þau söfn sem falla undir núverandi safnalög nr. 106/2001. Ekki eru til
umfjöllunar skjalasöfn eða bókasöfn, enda falla þau ekki undir framangreind lög.

II.
Ekki hefur verið tekin saman heildræn skýrsla um rekstur í safnastarfi enda eru stofnanirnar
og aðilarnir sem starfa innan þess geira mjög ólíkir með tilliti til stærðar, rekstrarforms,
aðbúnaðar og eignarhalds og gerir það allan beinan samanburð erfiðan. Greining eða
athugun á starfsemi safnanna er ekki á forræði neinnar stofnunar eða aðila og því er óljóst
hver ætti að sjá um þess konar athugun. Það sem hefur verið skrifað um safnastarf á Íslandi

2

„Söfn, ásamt undirsöfnum, vísindamiðstöðvum, fræðasetrum og föstum sýningum opnum almenningi. Fjöldi
vísar til sýningarstaða, en ekki safna sem rekstrar- eða stjórnsýslueininga.“ (Hagstofa Íslands, 2012b)
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varðandi rekstur eða stjórnsýslu á síðustu árum eru meðal annars þrjár skýrslur Ríkisendurskoðunar um málefni safna. Árið 2009 tók Ríkisendurskoðun saman skýrslu fyrir Alþingi
Íslensk muna- og minjasöfn – Meðferð og nýting á ríkisfé og gefur hún innsýn inn í safnastarf
á Íslandi, umfang þess og fjárveitingar stjórnvalda. Auk þessa bendir skýrslan á ýmislegt sem
betur má fara í þessum málflokki og kemur með tillögur um að yfirvöld þurfi að móta langtímastefnu í málefnum safna, auka þurfi forræði mennta- og menningarmála-ráðuneytis yfir
málefnum safna, einfalda þurfi styrkjakerfi og auka eftirlit með styrkjum. Að auki bendir
Ríkisendurskoðun á að stofna þurfi opinberan sjóð fyrir aðila utan safnalaga, en samkvæmt
safnalögum nr. 106/2001 er safnasjóði ekki heimilt að veita öðrum styrk úr safnasjóði nema
þeim aðilum sem uppfylltu skilyrði laganna. Ríkisendurskoðun leggur einnig til að að fækka
beri söfnum á landinu. Árið 2012 var skýrslu Ríkisendurskoðunar fylgt eftir með Skýrslu um
eftirfylgni. Íslensk muna- og minjasöfn (Ríkisendurskoðun, 2012). Þar kom fram ítrekun um
að stjórnvöld þurfi að marka heildarstefnu og langtímastefnu í málefnum safna hér á landi.
Ríkisendurskoðun sendi svo frá sér aðra áhugaverða skýrslu í ársbyrjun 2012 en þar er fjallað
um um stöðu Náttúruminjasafns Íslands. Þar er farið yfir málefni safnsins frá stofnun þess
2007 og settar fram ábendingar sem lúta að því að móta þurfi framtíðarstefnu fyrir safnið og
er hluti skýrslunnar áfellisdómur um þá stöðu sem safnið er í. Aðrir hafa gert stjórnsýslu
safnastarfs og rekstur þeirra að umfjöllunarefni.
Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir birti grein í Ritinu (2008), Menningararfur með strípur
þar sem menningararfurinn verður henni að umfjöllunarefni,hvað það hugtak merkir og
hvernig hann er notaður sem rök fyrir í úthlutun ríkisframlaga til menningartengdra
verkefna. Meðal annars er í greininni fjallað um á hvaða forsendum menningarstarfsemi er
styrkt og hvernig fjármagn til varðveislu menningar er dreift og sér í lagi bent á þörf fyrir að
efla fjárveitingar til safna á landsbyggðinni þar sem söfn eru mörg og lítil og búa við fjársvelti.
Meistararitgerð Gísla Sverris Árnasonar í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands
2006 nefndist Umdæmissöfn á Íslandi og fjallaði um möguleikann á breyttu stjórnskipulagi
hvað varðar söfn á landinu. Færir Gísli meðal annars rök fyrir því að bæta ætti einu stigi safna
við, svokölluðum umdæmissöfnum, og að safnastarfsemi hér á landi yrði þá í þremur
stigum, héraðssöfn, umdæmissöfn og svo höfuðsöfn. Myndi það að hans mati gera safnastarf
skilvirkari og bæta þjónustu.
Bjarki Valtýsson heldur því fram í bók sinni Íslensk menningarpólitík (2011) að með
tilliti til þeirrar menningarstefnu sem rekin hefur verið á Íslandi, þá halli "allir helstu leikmenn
12

íslenskrar menningarvettvangsins [...] sér í auknum mæli upp að fjárhagslegri nytjahyggju í
garð menningar og lista" (2011:231) Niðurstaða Bjarka á greiningu sinni á menningarpólitík á
Íslandi gefur vísbendingu um mikilvægi góðs skilnings á fjárhagslegu umhverfi menningarstofnana á borð við söfn.
Skýrsla um hagræn áhrif menningarstarfsemi hér á landi, Kortlagning á hagrænum
áhrifum skapandi greina, kom út árið 2011. Vakti hún verðskuldaða athygli enda var þar leitt
í ljós að skapandi greinar, þar með talin safnastarfsemi, hafa mikið hagrænt gildi. Veltu
skapandi greinar 189 milljörðum árið 2009 og var hlutur hins opinbera í þeim tölum 12,5%
(Margrét Sigrún Sigfúsdóttir & Thomas Young, 2011, bls. 5).
Safnaráð hefur safnað og varðveitt upplýsingar um starfsemi safna sem safnast hafa í
tengslum við umsóknir í safnasjóð. Í ársskýrslum safnaráðs er að finna upplýsingar um
styrkveitingar safnasjóðs ásamt umfjöllum um safnastarf í landinu. Einnig hafa verið kynntar
rannsóknir í safnastarfi og í ársskýrslum 2003 og 2004 voru teknar saman grunntölfræðiupplýsingar um starfsemi safna og hafði safnaráð hug á því að heildstæðari úttekt myndi eiga
sér stað um þau mál. Haustið 2011 tók höfundur þessarar ritgerðar saman tölfræðiskýrslu
um starfsemi safna á Íslandi árið 2009 fyrir safnaráð.

Söfn eru varanlegar stofnanir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni (Safnalög nr. 141/2011)
og eigendur eða yfirstjórn3 safnsins bera ábyrgð á því að safnið fái nægt fjármagn (ICOM,
2004) til að geta sinnt grunnþáttum safnastarfsins svo að safnið geti uppfyllt þær skyldur
sem safnalög og siðareglur ICOM kveða á um. Til að svo megi vera þarf safnið að sinna öllum
grunnþáttum: a) söfnun, b) varðveislu, c) rannsóknum, d) miðlun og sýningu og e) eigandi
þess eða umráðamaður þarf að veita nægu fjármagn til þeirra, án undantekninga, til að
viðkomandi safn hafi tryggan fjárhagsgrundvöll fyrir eðlilega safnastarfsemi eins og segir í
safnalögum nr. 141/2011. Tekjur safna eru af ýmsum uppruna, en styrkveitingar frá ríki og
sveitarfélögum eru burðarþáttur í rekstri flestra safna hér á landi, auk þess sem opinberir
aðilar eru eigendur margra þeirra. Ríkissjóður styrkir margskonar menningarstarfsemi með
fjárframlögum ár hvert og eru söfn þar ekki undanskilin. Í ársskýrslu safnaráðs fyrir árið 2003
(Safnaráð, 2004, bls. 5) er talið upp með hvaða hætti hið opinbera leggur fram fjármagn til
safna: a) með beinum rekstri ríkissafna, b) með fjárveitingu í Safnasjóð sem útdeilir
3

Yfirstjórn samkvæmt siðareglum ICOM: „Einstaklingar eða stofnanir sem samkvæmt samþykktum eða lögum
bera ábyrgð á viðgangi, stefnumótun og fjármögnun tiltekins safns“.
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ríkisstyrkjum til safna, c) með samningum einstaka safna við ráðuneyti (aðallega um stofnstyrki til húsnæðisöflunar), d) með samningum ríkisvalds við sveitarstjórnir um styrki til
menningarmála, e) með einstaka styrkjum til safna á fjárlögum sem fjárlaganefnd ákvarðar
og f) með öðrum styrkjum4 (sem dæmi í gegnum opinbera sjóði, m.a. barnamenningarsjóð).
Höfuðsöfnum er tryggt fjármagn í lögum um þau5 og öðrum söfnum í eigu ríkisins eru einnig
tryggð framlög á fjárlögum. Önnur söfn sem ekki eru í eigu ríkisins hafa getað sótt um styrki
og einnig geta gert rekstrarsamninga við ríkið í gegnum fjárlaganefnd Alþingis, sem úthlutaði
stærstum hluta þess fjár sem var veittur til safnamála til ársins 2012. Anna Þorbjörg
Þorgrímsdóttir (2008) hefur gagnrýnt þetta fyrirkomulag, þ.e. að fjárlaganefnd deili út
stærstum hluta þess fjár sem ætlað er til miðlunar á menningararfinum. Hún tekur dæmi um
sýningar sem eru styrktar undir fjárlagaliðum sem ætlaðir eru til minjavörslu og segir að
styrkveitingar til þeirra byggi ekki á faglegum grunni heldur er auðsýnt að þar sé á ferð
„hróplegur skortur á fagmennsku, mjög öldruð sögusýn og ákaflega takmarkaður skilningur á
hlutverki safna.“ (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008, bls. 14). Í sama streng hefur Ríkisendurskoðun tekið, en í skýrslu sem Ríkisendurskoðun vann fyrir Alþingi um safnamál og
nefnist Íslensk muna- og minjasöfn: Meðferð og nýting á ríkisfé (2009), er því haldið fram að
þessi leið fjárlaganefndar sé ekki byggð á faglegum grunni og er ekki til styrkingar á safnastarfi. Síðan þessi gagnrýni var sett fram hafa orðið breytingar á þessu fyrirkomulagi þannig
að úthlutun á styrkjum vegna ýmissa verkefna til félaga, samtaka og einstaklinga og fjárveitingar hafa flust til aðila sem bera ábyrgð á málaflokknum sem verkefnið heyrir til,
viðeigandi ráðuneytis, lögbundinna sjóða eða annarra slíkra aðila (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Oddný G. Harðardóttir fjármálaráðherra sagði í ræðu á Alþingi
30.nóvember 2011 að þessi breyting væri meðal annars viðbrögð við skýrslu Ríkisendurskoðunar um Íslensk muna- og minjasöfn frá 2009 (Oddný G. Harðardóttir, 2011) en í
skýrslunni er þessi leið gagnrýnd og gerð tillaga um að faglegri leiðir séu farnar við útdeilingu
styrkja. Á þeim forsendum hefur safnasjóður því verið efldur, en í fjárlögum 2012 fékk hann

4

Til dæmis í gegnum aðra opinbera sjóði. Söfn geta sem dæmi sótt um í barnamenningarsjóð ef verkefni sem
safn er að vinna að er tengt menningu barna.
5
Fjárhagsgrundvöllur þeirra er þó ekki tryggður í öllum tilfellum, því að Náttúruminjasafn Íslands hefur ekki
fengið það fé sem þarf til að safnið geti sinnt sínu lögbundna hlutverki frá stofnun þess árið 2007
(Ríkisendurskoðun, 2012). Ríkisendurskoðun fjallaði um málefni safnsins í skýrslu útgefinni í janúar 2012 og þar
segir að endurskoða þurfi framtíð safnsins og bendir á fjórar leiðir til þess að halda starfsemi safnsins áfram á
einhverju formi.
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25% hærri framlag en árið áður.

Að jafnaði sækja 50-60 söfn um styrki til safnasjóðs ár hvert auk nokkurra verkefna. Þegar
söfn sækja um styrk úr safnasjóði þurfa ákveðnar upplýsingar um starfsemi safnanna að
fylgja til að safnaráð geti tekið afstöðu til þess hvort safn sé styrkhæft. Þær upplýsingar gefa
dýrmæta innsýn inn í starf þeirra. Þær eru meðal annars: a) tekjur safnsins, skipt niður eftir
uppruna tekna, b) gjöld safnsins, skipt niður í launagjöld og annan kostnað, c) upplýsingar um
starfsmannamál og sjálfboðaliðastarf, d) upplýsingar um faglegt starf, meðal annars
rannsóknir, miðlun, fræðslu og sýningar, e) aðstöðu á safninu og f) gestafjölda. Einnig skulu
fylgja með ársreikningar safnanna og árskýrslur, söfnunarstefna, stofnskrá og aðrar
upplýsingar ef þær skipta máli.
Í ársskýrslu safnaráðs hafa, eins og áður hefur komið fram, verið teknar saman
grunnupplýsingar um starfsemi þeirra, til dæmis í ársskýrslu safnaráðs fyrir árið 2003
(Safnaráð, 2004). Þær samantektir hafa verið bundnar við afmörkuð atriði og gögnin ekki
greind til hlítar. Samantektinni á gögnum safnasjóðs í þessari ritgerð er ætlað að bæta þar úr
og er greiningin mun ítarlegri en fram kemur í framantöldum gögnum. Einnig eru skoðaðir
nokkrir þættir sem ekki hafa verið greindir sérstaklega áður og velt upp mikilvægi þeirra við
mat á viðfangsefninu.

III.

Aðferð
Höfundur þessa verkefnis valdi að stunda starfsnám sitt í meistaranámi í safnafræði við
Háskóla Íslands hjá safnaráði þar sem höfundur vann tölfræðiupplýsingar um söfn sem sóttu
um í safnasjóð. Afraksturinn var skýrsla um Rekstur í safnastarfi (upplýsingar byggðar á
umsóknum í safnasjóð 2011). Í kjölfar ákvað höfundur í samvinnu við safnaráð að byggja
lokritgerð sína á þeim gögnum sem söfn skiluðu til safnasjóðs6. Í þessari ritgerð eru teknar
saman upplýsingarnar um núverandi rekstur og fjármál safna sem sækja um í safnasjóð.
6

Gögn eins og ársreikningar sjálfseignarstofnanna eru opinber gögn. Lögaðilum ber að skila árlega
ársreikningum til ríkisskattstjóra samanber lög um ársreikninga nr. 3/2006. Ársreikninga margra sveitarfélaga
og stofnanna þeirra má nálgast á vef sveitarfélaga. Safnaráð fékk lögfræðiálit um nýtingu gagna í vörslu þess og
var niðurstaðan sú að nýting í þágu háskólaverkefna væri innan ramma laganna.
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Gögnin sem hér eru skoðuð byggja á upplýsingum frá söfnum landsins sem borist hafa
safnaráði vegna umsókna í safnasjóð. Eru gögnin nýtt til að gefa upp mynd af stöðu safnanna
fjárhagslega og faglega, bæði sem heild og í samanburði, þegar ákveðnar forsendur eru
gefnar. Rannsökuð voru gögn sem bárust safnaráði á haustmánuðum 2011 vegna umsókna í
safnasjóð fyrir árið 2012 og byggja tölur um fjárhag og gestakomur á rekstrarárinu 2010 en
upplýsingar um faglegt starf, aðstöðu og annað slíkt byggja á raunstöðu safnanna þegar
umsóknirnar voru yfirfarnar (á haustmánuðum 2011).
Alls bárust umsóknir frá 62 aðilum, þremur sameiginlegum verkefnum safna og 59
söfnum. Af þessum 59 söfnum sendu 57 söfn inn fjárhagslegar upplýsingar og af þeim fengu
53 úthlutað styrk. Upplýsingar eru birtar um 52 söfn sem fengu úthlutað úr safnasjóði 2012
auk þess að grunnupplýsingar eru birtar um alla 57 aðilana sem sóttu um7. Umsóknirnar voru
sendar til safnasjóðs á haustmánuðum 2011 í gegnum veflægt umsóknareyðublað á vef
safnaráðs. Í viðauka má sjá afrit af umsóknareyðublaðinu fyrir árið 2012 sem söfnin þurftu að
fylla út. Ef einhverjar upplýsingar vantaði var söfnum gefið færi á að skila þeim síðar.
Umsóknum í safnasjóð 2012 þurftu að fylgja upplýsingar um fjárhag ársins 2010 ásamt
upplýsingum um aðbúnað og aðstöðu. Í byrjun þriðja kafla er nánar lýst hvaða fjárhagslegu
upplýsingar söfnin þurftu að gefa upp. Umsóknum þurfti að fylgja í viðhengi afrit af stofnskrá
safnsins, ársskýrslu, ársreikningi og söfnunarstefnu safnsins. Styrkhæfi umsóknaraðila var
síðan metið af safnaráði á úthlutunarfundi ráðsins.
Upplýsingarnar sem söfnin sendu inn eru geymdar hjá hýsingaraðila vefsíðu
safnaráðs. Safnaráð getur svo kallað fram allar upplýsingarnar bæði úr vefforminu sem
umsækjendur sendu inn og einnig á Excel-formi sem eitt skjal og er hugmyndin að notendaviðmótið sé sem aðgengilegast. Í umsóknarferlinu vegna ársins 2012 kom hins vegar fljótlega
í ljós að hluti upplýsinganna hafði ekki vistast í vefkerfinu vegna tæknilegra örðugleika hjá
hýsingaraðila og fór talsverð vinna í að yfirfara allar færslur í umsóknum safnanna. Þurfti að
hafa samband við fjölmörg söfn vegna þessa og handfæra mikið af upplýsingum í gagnabankann8. Við vinnslu umsóknanna kom í mörgum tilvikum í ljós misræmi milli þeirra
fjárhagsupplýsinga sem söfnin höfðu sett í umsóknina og þeirra upplýsinga sem voru í
ársreikningum. Í flestum tilvikum virðist ástæðan fyrir misræminu vera vanþekking þeirra
sem fylltu út umsóknina (í flestum tilfellum forstöðumanna) á fjármálahugtökum.. Einnig
7
8

Eitt safn af þessum 58 er nýtt safn og því eru ekki upplýsingar til staðar um fjárhag og starfsemi.
Höfundur var fenginn í þá verkefnisvinnu fyrir safnaráð í kjölfar starfsnámsins
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kom í ljós að sumum forstöðumönnum safna fannst umsóknarblaðið vera að mörgu leyti
óskýrt, en þeir voru ekki vissir í hvaða reiti á umsóknarblaðinu átti að setja hvaða tölur úr
rekstri. Sér í lagi áttu forstöðumenn safna í vanda með að aðgreina á milli flokkanna“ fé frá
öðrum félögum, gjafir/styrkir frá einstaklingum“ og „tekjur af öðrum uppruna.“ Einnig gæti
orsökina verið að finna í ónógum leiðbeiningum við innfyllingarreiti í umsóknareyðublaði
safnaráðs, auk þess sem í ársreikningum safnanna eru tekjuliðir ekki greindir með sama hætti
og safnaráð óskar eftir. Ársreikningar allra safnanna (eða þær bókhaldsupplýsingar sem
skilað var) voru skoðaðir og tölur þaðan bornar saman við fjárhagslegar upplýsingar sem
voru í umsókninni og í kjölfarið lagfært ef þörf var á því. Úr ársreikningum fengust
upplýsingar um eignir og skuldir safnanna. Hjá 36 söfnum (69% þeirra) þurfti að gera
leiðréttingar á fjárhagslegum upplýsingum sem settar voru í umsóknareyðublaðið, stundum
voru leiðréttingar smávægilegar en í mörgum tilfellum var innsláttur á gjöldum og tekjum í
ólestri. Má draga þær ályktanir af þessum leiðréttingum að forstöðumenn safna eigi sumir
hverjir í erfiðleikum með að lesa úr fjárhagslegum upplýsingum síns safns. Þegar leiðréttingum lauk voru upplýsingarnar nákvæmari en í upphafi og, það sem mikilvægast var,
þær voru orðnar sambærilegar á milli safna (til dæmis voru sambærilegir tekjuliðir hjá
söfnum nú flokkaðir á sama hátt). Voru upplýsingarnar síðan færðar í Pivot-töflu-forrit, sem
er hluti af Excel-forritinu og tölfræðilegar upplýsingar unnar úr því með tilliti til forsenda
(frumbreytna).

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar, Safnastarf á Íslandi er sagt frá safnastarfi á Íslandi, fjölda safna
og fjárframlagi ríkisins til safnastarfs. Sagt er frá starfsemi safnaráðs og safnasjóðs og að
lokum er umfjöllun um ný safnalög. Í öðrum kafla, Rekstrarform safna, er sagt að stofnanir
sem eru ekki reknar í hagsmunaskyni („non-profit organization“) og þess konar stofnunum
lýst og fjallað er um sérstöðu í rekstri safna. Helstu rekstrarformum safna á Íslandi er lýst
eftir eignarhaldi, söfn í eigu ríkisins, söfn í eigu sveitarfélags og söfn sem eru sjálfseignarstofnanir. Þriðji og fjórði kafli ritgerðarinnar, Rekstur 52 íslenskra safna og Rekstur safna út
frá flokkun fjalla um þær tölfræðilegu upplýsingar sem unnar voru úr gögnum safnasjóðs.
Í þriðja kafla er skoðað hvernig þessi 52 söfn skiptast eftir tegundum, rekstrarformi, eignarhaldi og gestafjölda. Einnig eru heildarrekstrargjöld skoðuð og skipting þeirra, heildarrekstrartekjur og skipting þeirra, eignir og skuldir, starfsmannamál, og faglegt starf. Í fjórða
kafla eru eru söfnin skoðuð eftir ákveðnum frumbreytum, fyrst eru söfnin skoðuð eftir
17

eignarhaldi og í loks eru söfnin skoðuð út frá tegund, staðsetningu og heildartekjum. Fimmti
kafli er samantekt á tölfræðiupplýsingum ásamt yfirferð yfir niðurstöður gagnagreiningarinnar.
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1. Safnastarf á Íslandi

Safnafjöldi og safngestir.
163 söfn, setur og sýningar og skyld starfsemi störfuðu á Íslandi árið 2011 samkvæmt tölum
Hagstofunnar (2011) og gestafjöldi var 1,6 milljónir heimsókna sama ár. Í Tafla 1-1 má sjá
þróun gestafjölda og fjölda sýningarstaða safna, setra og sýninga árin 2000-2010. Á þessum
tíma hefur fjöldi sýningastaða aukist um 42%, frá 115 stöðum í fyrrgreinda 163 staði.
Gestafjöldi hefur aftur á móti aukist um 77% á sama tíma, frá 918 þúsundum í 1.618 þúsund
gesti.
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Ekki er nema hluti þessara 163 staða safn samkvæmt alþjóðlegri skilgreiningu ICOM.
Samkvæmt því er safn stofnun sem ekki starfar í hagsmunaskyni (er non-profit stofnun) og
safnar, varðveitir, rannsakar, miðlar og sýnir menningararf, snertanlegan sem ósnertanlegan
(ICOM, 2004). Ekki eru til neinar opinberar tölur á Íslandi um fjölda þeirra safna sem starfa
19

undir safnalögum nr. 106/2001 og siðareglum ICOM, en ef er miðað út frá fjölda þeirra safna
sem fá styrki úr safnasjóði, auk þeirra safna sem eru í eigu ríkisins9, þá starfaði á Íslandi árið
2011 61 safn samkvæmt þeirri skilgreiningu og 62 árið 2012. Ekki hefur verið gerð heildstæð
úttekt á starfsemi safnanna svo það gætu verið færri sem sinna öllum þáttum safnastarfsins.
Því miður eru ekki til áreiðanlegar tölur um þróun fjölda safna á Íslandi á síðustu árum sem
falla undir skilyrði safnalaga.
Ríkisskattsstjóri flokkar lögaðila eftir tegund og árið 2012 störfuðu 116 aðilar með
kennitölu undir ÍSAT-skráningu nr. 91.02.0. - starfsemi safna10 samkvæmt upplýsingum frá
Ríkisskattstjóra (Sigríður L. Lúðvíksdóttir, 2012). Óvíst er að tveir aðilar með þessa ÍSATskráningu geti talist söfn, sýning eða setur, svo talning tekur til 114 aðila. Í ÍSAT-skráningunni
vantar 18 aðila sem sóttu um í safnasjóð, svo samtals eru 132 aðilar sem sannarlega koma að
safnastarfsemi samkvæmt þessari nálgun. Samkvæmt talningu safnaráðs þá eru á landinu
254 sýningastaðir safna, setra og sýninga á landinu (Safnaráð, 2012-c).
Ef skoðaðar eru tölur frá Norðurlöndunum um fjölda safna sem starfa samkvæmt
stöðlum hvers lands og siðareglum ICOM þá voru í Noregi árið 2010 starfrækt 137 söfn eða
eitt safn á hverja 33 þúsund íbúa (í Tafla 1-2 má sjá að þeim hefur fækkað frá 2009)
(European Group on Museum Statistics, 2012). Árið 2009 voru 166 söfn í Svíþjóð, það eru
rúmir 56 þúsund íbúar á hvert safn og
hefur söfnum þar fækkað úr 239 árið
2000 eða um rúm 40% (sama heimild). Í
Danmörku hefur söfnum verið að fækka
síðustu ár, eru nú árið 2012 110, en
voru árið 2009 124, það er eitt safn á
hverja 44 þúsund íbúa. Og í Finnlandi
voru árið 2009 329 söfn, en þeim hefur
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Tafla 1-2 - (European Group on Museum Statistics, 2012),
(Ríkisendurskoðun, 2009), (Safnaráð, 2012-c),
(Kulturarvsstyrelsen, 2011) (Danmarks Statistik, 2012)

9

Auk fleiri safna ef svo ber við sem ekki eru í eigu ríkisins
ÍSAT 2008 er flokkunarstaðall sem byggður er á atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins og er nýttur hér á
landi. Af vef ríkisskattstjóra: „Ísat 91.02.0. 91.02.0 Starfsemi safna. Til þessarar greinar telst:
Starfræksla hvers kyns safna annarra en bóka- og skjalasafna, s.s. listasafna, minjasafna, náttúrugripasafna og
tæknisafna. Til þessarar greinar telst ekki:
Starfsemi listmunahúsa og listverkasala, sjá 47.78.3
Viðgerðir á listaverkum og safnmunum, sjá 90.03
Starfsemi bókasafna og skjalasafna, sjá 91.01“ (Ríkisskattstjóri, 2012)
11
Ekki eru til áreiðanlegar tölur um fjölda safna á Íslandi áið 2002 sem starfa samkvæmt safnalögum og
siðareglum ICOM.
10
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fjölgað lítillega síðustu ár og er eitt safn á hverja 16 þúsund íbúa. Samanborið við þessar tölur
þá var á Íslandi árið 2009 eitt safn á hverja rúma 5 þúsund íbúa. Segir í skýrslu
Ríkisendurskoðunar (2009) að sú þróun að söfnum fjölgi hér á landi sé andstætt þeirri sem á
sér stað í nágrannalöndum okkar12.

Framlög ríkisins til safnastarfs
Frá árinu 2009 hafa framlög til safnastarfs dregist saman eins og ýmis opinber rekstrarútgjöld
(Fjármálaráðuneytið, 2005-2011) vegna sparnaðaraðgerða ríkisstjórnarinnar í kjölfar
efnahagsþrenginga haustið 2008. Frá 2007 til 2009 höfðu framlög hækkað til safna, frá 2006
til 2007 um 16%, frá 2007-2008 um 20% og frá 2008-2009 um 2% eins og má sjá í Tafla 1-3.
Gerir það tæplega 42% hækkun frá árinu 2006 til ársins 2009. Heildarframlög lækkuðu mikið
frá 2009-2010, um 21%, milli áranna 2010 og 2011 um 8% og á milli áranna 2011 og 2012
um 10%. Heildarlækkun frá árinu 2009-2012 er því samtals 34%. Er raunlækkun þó mun
meiri vegna áhrifa verðbólgu.
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Framlög ríkisins í þessari töflu eru samanlögð framlög ríkisins til höfuðsafnanna þriggja,
Þjóðminjasafns Íslands, Listasafns Íslands og Náttúruminjasafns Íslands (frá 2008), til
safnasjóðs, til þeirra þriggja annarra safna sem eru í eigu ríkisins, Listasafns Einars Jónssonar,
Kvikmyndasafns Íslands og Gljúfrasteins – Húss skáldsins og af fjárlagaliðum 02-919 Söfn,
ýmis framlög, 02-969-6.82 Geymsluhúsnæði safna og 02-969-6.96 Byggðasöfn. Mögulegt er
að einhver framlög séu ekki inni í þessari upptalningu en ættu að vera þar.

Framlög til höfuðsafna hafa

2008 2009 2010 2011 2012
487,8 463,6 413,3 366,3 381,7

einnig lækkað á síðustu árum

Þjóðminjasafn Íslands

(sjá Tafla 1-4) og er sá

Listasafn Íslands

147 165,4 162,4 150,9 159,0

samdráttur í takt við lækkun

Náttúruminjasafn Íslands

31,0

annarra rekstrarútgjalda

26,9

25,3

21,0

22,1

Tafla 1-4 - Framlög til höfuðsafna í milljónum króna

ríkisins. Sýnd eru framlög frá
2008 því það ár fékk Náttúruminjasafnið fyrst fjárveitingu, en það var stofnað árið 2007. Frá
2008 til 2009 hækkuðu framlög til Listasafns Íslands en lækkuðu til hinna safnanna tveggja.
Lækkuðu framlög á milli áranna 2010 og 2011 til Þjóðminjasafnsins um 11,4%, Listasafnsins
um 7,1% og Náttúruminjasafnsins um 17%. Til samanburðar lækkaði framlag ríkisins til
safnastarfs almennt um 13,4% og til menningarmála í heild um 4,5% á milli áranna 2010 og
2011 (Fjármálaráðuneytið og Datamarket, 2012a). Árið 2012 varð hins vegar breyting á og
jukust ríkisframlög til þessara þriggja höfuðsafna, til Þjóðminjasafns um 4,2%, til Listasafns
Íslands um 5,4% og til Náttúruminjasafnsins um 5,2%. Á sama tíma jukust framlög til
menningarmála um 6,4% og eru útgjöld til þessa málaflokks að nálgast sömu krónutöluupphæð og árið 2008. Hafa verður í huga að raungildi framlaga er lægra vegna áhrifa
verðbólgu13 og er því ekki hægt að segja að um raunhækkun á framlögum sé að ræða, þó að
krónutöluhækkun hafi orðið þar sem ríkið gerir ráð fyrir vísitöluleiðréttingum í sínum
útreikningum. Frá 2009 til 2012 hafa framlög til höfuðsafnanna þriggja lækkað um 15%.

13

Vísitala neysluverðs hefur hækkað um 37,3% frá janúar 2008 til janúar 2012 (frá 282,1 stigi í 387,2 stig)
(Hagstofa Íslands og Datamarket, 2012)
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Ár
2007

Framlög til menningar-mála
í milljörðum
14.043

Hlutfallsleg breyting
frá fyrra ári

Hlutfallsleg breyting á fjárlögum í
heild frá fyrra ári

2008

15.809

12,6%

18,2%

2009

16.135

2,1%

28,0%

2010

15.324

-5,0%

0,9%

2011

14.638

-4,5%

-9,1%

2012

15.578

6,4%

6,6%

Tafla 1-5 - (Fjármálaráðuneytið og Datamarket, 2012a)

Framlög til safnanna þriggja í eigu ríkisins á árunum 2006-2012 má sá í Tafla 1-6. Framlög
hækkuðu á árunum 2006-2009 um 30% en hækkuðu svo á ný frá 2009-2012 um 15%.

Ár
Heildarframlög í
milljónum
Hlutfallsleg breyting
frá fyrra ári
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81,2
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14%
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3%

11%

-4%

2011
85,1

2012
89,4

-16%

5%
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Söfn geta sótt um styrki vegna húsnæðis, bæði í fjárlagalið 02-969-6.82 Geymsluhúsnæði
safna og að einhverju leyti vegna fjárlagaliðar 02-969-6.96 Byggðasöfn. Árið 2012 var veitt af
fjárlögum samtals 77,1 milljón vegna viðhalds og stofnkostnaðar safna, til geymsluhúsnæðis
safna 60,5 milljónir og til húsnæðis byggðasafna 26,6 milljónir (Fjárlög fyrir árið 2012).
Árið 2010 voru framlög vegna viðhalds safna 123 milljónir, vegna geymsluhúsnæðis
safna 70 milljónir, vegna húsnæðis Lækningaminjasafns Íslands 25 milljónir og til
byggðasafna fóru 28 milljónir (Fjárlög fyrir árið 2010). Árið 2010 fengu 6 söfn rekstrarframlög
á fjárlögum, samtals 45,4 milljónir. Listasafn ASÍ fékk 2,1 milljón, Nýlistasafn 8 milljónir,
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar 8,5 milljónir, Hönnunarsafn 8,8 milljónir, Leikminjasafn
Íslands 6 milljónir og Síldarminjasafnið á Siglufirði 12 milljónir. Einnig er útgjaldaliður 1.90
Söfn, ýmis framlög að upphæð 31,4 milljónir og 1.98 Söfn, ýmis framlög mennta- og
menningarmála-ráðuneytis 87,7 milljónir. Framlag vegna stofnkostnaðar voru samtals 67,7
milljónir, 17 milljónir fóru til Víkinganausts í Reykjanesbæ og útgjaldaliðurinn 6.90 Söfn, ýmis
stofnkostnaður er 50,7 milljónir. Fjárlagaliðurinn 02-919 Söfn, ýmis framlög tekur miklum
breytingum á milli ára eins og sjá má í Tafla 1-7, nær hámarki árið 2008 þegar fjárveitingar
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þangað eru 330 milljónir króna og lækkar svo á hverju ári og eru framlög árið 2012 ekki nema
153 milljónir, hafa lækkað um 54% á þessum fjórum árum.

Framlög til 02-919 Söfn, ýmis framlög
2006-2012
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Fjárlagaliðurinn 02-919 Söfn, ýmis framlög er safnliður fyrir ýmis framlög til safnamála og
framlög frá fjárlaganefnd Alþingis fara meðal annars þarna í gegn. Mörg slík stök verkefni fá
styrki í eitt skipti og því eru upphæðir mjög ólíkar á milli ára. Mörg verkefni og aðilar sem fá
styrki frá fjárlaganefnd eru ekki söfn í skilningi safnalaga og siðareglna ICOM svo varlega
verður að fara í að áætla að þessi framlög renni öll til safnamála, samkvæmt þeirri skilgreiningu. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis frá árinu 2009 Íslensk muna‐ og minjasöfn.
Meðferð og nýting á ríkisfé er greinargóð úttekt á ríkisfjárframlögum til safnastarfs á Íslandi
og kemur þar meðal annars fram að árið 2008 hafi 730 milljónir af þeim 1.600 milljónum sem
ríkið varði til safnamála farið til safna sem ekki voru í ríkiseigu og að stærstur hluti þess fjár
sem var veittur til safnamála var úthlutað af fjárlaganefnd Alþingis. Segir í skýrslu Ríkisendurskoðunar að „Ekki er kunnugt um að Alþingi hafi við árlegar úthlutanir sínar til
safnamála vísað til opinberrar stefnu í safnamálum, þekktra úthlutunarreglna eða tiltekinnar
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fjárhæðar sem þingið hefur ákveðið fyrirfram að fara skuli til málaflokksins.“
(Ríkisendurskoðun, 2009, bls. 33) og síðar segir í sömu skýrslu;
„Þegar á heildina er litið virðist erfitt að dæma um hversu faglega fjárlaganefnd
Alþingis stendur að fjárveitingum frá sjónarmiði safnastarfa og hvort fylgt sé
jafnræðisreglu í því samhengi. Safnafólk hefur reyndar oft gagnrýnt að fé til
safnamála renni um of frá fjárlaganefnd til aðila sem ekki teljast til eiginlegra safna
samkvæmt skilgreiningu safnalaga.“ (Ríkisendurskoðun, 2009, bls. 34)
Ýmis konar byggðaverkefni falla undir þennan flokk sem ekkert endilega eru tengd
safnastarfsemi auk þess sem ekki er formlegt eftirlit með því fé sem þaðan er veitt. Aukin
umræða hefur verið síðustu ár um að efla þurfi faglega úthlutun þess fjármagns sem fer til
safnastarfs, (Ríkisendurskoðun, 2009) (Þjóðminjasafn Íslands, 2010) og hefur verið tekið tillit
til þessara athugasemda Ríkisendurskoðunar, en það er ein ástæða þess að auknu fé hefur
verið veitt í safnasjóð til að efla faglega útdeilingu styrkja.
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Safnaráð og safnasjóður
Safnaráð er skipað til fjögurra ára og skipar ráðherra meðlimi ráðsins. Eru í safnaráði fimm
fulltrúar, ráðherra mennta- og menningarmála skipar formann og varaformann safnaráðs úr
hópi þeirra sem sitja ráðið. Aðrir sem eiga aðild að ráðinu eru Samband íslenskra sveitarfélaga sem tilnefnir einn fulltrúa auk varamanns, Félag íslenskra safna- og safnmanna (FÍSOS)
tilnefnir einn fulltrúa auk varamanns. Einnig eiga forstöðumenn höfuðsafnanna þriggja sæti
og tilnefna þeir varamenn í sinn stað. Hjá safnaráði starfar framkvæmdastjóri í fullu starfi og
er hann eini starfsmaður á skrifstofu ráðsins.
Starfssvið sjóðsins er meðal annars:
-

að úthluta styrkjum til byggða- og minjasafna, listasafna og náttúruminjasafna
sem falla undir safnalög nr. 106/2001 í gegnum safnasjóð

-

að vera ráðgefandi stjórnsýslunefnd um málefni safna

-

að veita leyfi til flutnings menningarverðmæta úr landi, skv. 2., 4. og 7. gr. laga
nr. 105/2001 um flutning menningarverðmæta úr landi og skil
menningarverðmæta til annarra landa

-

að vera samráðsvettvangur safna

-

að fjalla um húsnæðisstyrki til safna sem falla undir safnalög

Í í fyrsta frumvarpi til safnalaga var umsögn um 10. grein safnalaga nr. 106/2001 og
var þar lagt til „að stofnaður verði sérstakur sjóður er beri heitið safnasjóður sem hafi það
hlutverk að sjá um styrkveitingar til safna. Með stofnun slíks sjóðs er tryggð aukin
samkvæmni í styrkveitingum og aukið eftirlit með þeim söfnum sem fá styrki.“ (Frumvarp til
safnalaga nr. 106/2001 - Þskj. 238 - 224. mál.). Hefur það verið leiðarljós safnasjóðs að
tryggja fagmennsku í safnastarfi og jafnræði í úthlutunum. Framlög til safnasjóðs hafa að
jafnaði aukist á ári hverju frá því að safnaráð var sett á laggirnar árið 2002. Er það til marks
um aukin umsvif safnastarfsemi hér á landi og auknar áherslur á faglegar forsendur við
úthlutun ríkisstyrkja.
Í III. kafla safnalaga er kveðið á um starfssvið safnaráðs og safnasjóðs, en þar segir að
hlutverk safnasjóðs sé „að styrkja starfsemi safna sem heyra undir lög þessi. Safnaráð
úthlutar úr sjóðnum styrkjum til safna samkvæmt sérstökum úthlutunarreglum sem ráðið
setur og mennta- og menningarmálaráðherra staðfestir.“ (Safnalög nr. 106/2001). Safnaráði
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er einnig ætlað að vera samráðsvettvangur safna og hefur eftirlit með söfnum sem hljóta
ríkisstyrki. Samkvæmt lögunum frá 2001 er safnaráð ráðgefandi nefnd sem gefur leyfi til
flutnings menningarverðmæta úr landi og fjallar um skil menningarverðmæta til annarra
landa14 samkvæmt lögum nr. 105/200115. (Safnaráð, 2012b). Safnasjóður fær úthlutað af
fjárlögum íslenska ríkisins og í gegnum fjárveitingar safnasjóðs hefur ríkið á undanförnum
árum styrkt að jafnaði á milli 50 og 60 söfn og verkefni þeim tengd. Þau eru styrkt með bæði
verkefna- og rekstrarstyrkjum á forsendum 10. greinar safnalaga nr. 106/2001, að uppfylltum
eftirfarandi skilyrðum:

1. Safnið skal hafa sjálfstæðan fjárhag og vera stjórnað af forstöðumanni
í a.m.k. hálfu starfi.
2. Safnið skal starfa eftir stofnskrá sem hlotið hefur staðfestingu
safnaráðs og skal starfa eftir stefnu sem endurskoðuð er á fjögurra ára
fresti.
3. Safnið skal rekið óaðfinnanlega að mati safnaráðs og
fjárhagsgrundvöllur þess skal vera tryggður.
4. Safnið skal vera opið almenningi daglega á auglýstum tíma a.m.k. þrjá
mánuði á ári.
5. Safnið skal bjóða upp á safnfræðslu eftir því sem við verður komið.
6. Safnið skal skrá safngripi eftir viðurkenndu skráningarkerfi.
7. Safnið skal fylgja viðurkenndum alþjóðlegum siðareglum safna.
(Safnalög nr. 106/2001)
Í sérstökum úthlutunarreglum safnasjóðs nr. 641/2010 er kveðið nánar um þá skilmála sem
umsækjendur þurfa að uppfylla til að vera styrkhæfir. Við útdeilingu styrkja þarf að hlíta 11.
grein stjórnsýslulaga nr. 37/1994, svokallaðri jafnræðisreglu sem segir að „Við úrlausn mála
skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti.“16 og einnig þarf að fara eftir
leiðbeiningum mennta- og menningarmálaráðuneytisins um málsmeðferð við úthlutun
styrkja úr opinberum sjóðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010).
14

Þessi tvö hlutverk safnaráðs, að vera samráðsvettvangur safna og að vera ráðgefandi nefnd sem gefur leyfi
um flutning menningarverðmæta úr landi og um skil menningarverðmæta til annarra landa eru ekki í nýjum
safnalögum nr. 141/2011.
15
Lög þessi falla úr gildi 1.janúar 2013 og þá munu lög um menningaminjar nr. 80/2011 taka gildi. Þá mun
Minjastofnun Íslands, sem er ný stofnun taka við hlutverki safnaráðs sem leyfisveitanda fyrir útflutning
menningarverðmæta.
16
Í 11.grein segir einnig að „Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, byggðum
á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, ætterni
eða öðrum sambærilegum ástæðum.“
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Eins og getið er hér að framan er ein af meginforsendum fyrir styrkveitingu úr
safnasjóði að rekstrargrundvöllur og fjárhagsgrundvöllur umsækjenda sé tryggður. Í 3. mgr.
10. gr. safnalaga nr. 106/2001 segir að til þess að safn fái úthlutað styrk þurfi það að
vera“...rekið óaðfinnanlega að mati safnaráðs og fjárhagsgrundvöllur þess skal vera
tryggður.“ Í nýjum safnalögum nr. 141/2011 segir í 10. grein að safn skuli vera í eigu aðila
„sem tryggir safninu fjárhagsgrundvöll fyrir eðlilega starfsemi þess“ og samkvæmt grein 1.9 í
siðareglum ICOM (2004) segir að „Yfirstjórn skal tryggja að nægir fjármunir séu fyrir hendi til
að standa undir starfsemi og framþróun safnsins.“ 17. Það er áhugavert að hvorki í safnalögum, siðareglum ICOM né í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2009) er skilgreint hvað talið er
vera tryggur fjárhagsgrundvöllur en væntanlega getur skilgreining hagsmunaaðila á því
hugtaki verið verulega ólík.
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Framlög til safnaráðs voru aukin árið 2012 en það var gert í kjölfar þeirrar ákvörðunar að
draga úr fjárveitingum fjárlaganefndar Alþingis. Markmiðið með þessum breytingum var að
auka faglegar styrkveitingar í gegnum viðeigandi ráðuneyti, (Ríkisendurskoðun, 2009),
(Oddný G. Harðardóttir, 2011).

17

Með yfirstjórn er átt við „Einstaklingar eða stofnanir sem samkvæmt samþykktum eða lögum bera ábyrgð á
viðgangi, stefnumótun og fjármögnun tiltekins safns.“ (ICOM, 2004)
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Verkefnastyrkir og rekstrarstyrkir

Við úthlutun styrkja styðst safnasjóður við safnalög nr. 141/2001 og úthlutunarreglur
safnasjóðs (Safnaráð, 2010) auk þess verða söfn sem styrkt eru að starfa eftir siðareglum
ICOM. Safnasjóður veitir bæði rekstrarstyrki og verkefnastyrki. Hefur fjöldi verkefnastyrkja
verið að fjölga síðustu ár en safnaráð hefur hvatt söfn til að sækja um slíka styrki í meira
mæli en áður (Safnaráð, 2011d). Alls er árið 2012 úthlutað úr safnasjóði 108.170.000 kr.18
Til að safn fái rekstrarstyrki þarf það að uppfylla skilyrði sem koma fram í 10. grein
safnalaga auk þess að þurfa að starfa eftir alþjóðlegum siðareglum ICOM. Árið 2012 var
rekstrarstyrkur flestra safna 1.000.000 kr. , en þau söfn sem eru í samrekstri fengu hærri
rekstrarstyrk að upphæð 2.000.000 kr. og viðbótarupphæð var einnig bætt við fyrir hvern
þjónustusamning sem safn er með við aðra aðila í safnastarfsemi. Árið 2012 var úthlutað
rekstrarstyrkjum til 44 safna að upphæð 47.700.000 kr.19
Samkvæmt úthlutunarreglum safnasjóðs er hægt að sækja um styrki fyrir eftirfarandi
verkefni: a) stefnumótun á sviði safnastarfs, b) skráningarverkefni, c) rannsóknir á vegum
safna, d) öryggismála safna, e) varðveislumál, f) fræðsluverkefni, g) sýningar, h) markaðssetningu, i) forvörslu, j) merkingu safna, k) endurmenntun og menntun safnamanna og l) til
annarra verkefna en þegar hafa verið talin og safnaráð metur styrkhæf hverju sinni
(Safnaráð, 2010). Verkefnastyrkir eru að jafnaði smærri í sniðum en rekstrarstyrkir og getur
hvert safn sótt um og fengið úthlutað úr safnasjóði fleiri en einn styrk. Einnig geta nokkur
söfn sótt sameiginlega um styrk til verkefna. Árið 2012 var úthlutað 81 verkefnastyrk til 56
aðila að samtals 60.470.000 kr., þar af fóru þrír styrkir til sameiginlegra verkefna.

18

Ekki hefur lokaákvörðun verið tekin þegar þetta er skrifað, því getur þessi tala breyst lítillega. Sama má segja
um upphæð verkefnastyrkja og rekstrarstyrkja 2012.
19
Árið 2012 fengu þau söfn sem fengu rekstrarstyrk á fjárlögum (voru á sér fjárlagalið) skertan rekstrarstyrk frá
safnasjóði.
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Þróun síðustu ára í styrkveitingu safnasjóðs má sjá í Tafla 1-9. Upphæð rekstrarstyrkja hefur
að jafnaði verið hærri en verkefnastyrkja en síðustu árin hefur upphæð verkefnastyrkja verið
að hækka.

Styrkveitingar safnaráðs 2002-2012 í
milljónum króna
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Hlutfall verkefna- og rekstrarstyrkja af styrkveitingu safnasjóðs má sjá í Tafla 1-10. Árið 2002
var hlutfallið fremur jafnt, en 2003-2011 var meirihluti úthlutunarupphæða safnasjóðs
rekstrarstyrkir. Nú 2012 er hlutfallið að snúast við, verkefnastyrkir eru meirihluti úthlutunarupphæðarinnar. Það er í samræmi við breyttar áherslur safnasjóðs, að auka vægi verkefnastyrkja í styrkveitingum safnasjóðs.

Hlutfall verkefna- og rekstrarstyrkja af
heildarúthlutun safnaráðs 2002-2012
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Fjölda verkefna- og rekstrarstyrkja má sjá hér í Tafla 1-11. Fjöldi rekstrarstyrkja20 hefur vaxið
reglulega ár frá ári á meðan að fjöldi aðila sem fengu verkefnastyrki hefur verið mjög
breytilegur.

Fjöldi aðila sem fengu rekstrar- og
verkefnastyrki 2002-2012
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20

Þau söfn sem frá rekstrarstyrk á fjárlögum, á sér fjárlagalið, fengu skertan rekstrarstyrk frá safnasjóði árið
2012.
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Ný safnalög nr. 141/2001

Á síðustu árum hefur átt sér stað endurskoðun á löggjöf um innlenda safnastarfsemi. Um
íslenska safnastarfsemi gilda nú safnalög nr. 106/2001 en auk þeirra laga gilda nokkur sérlög
um starfsemi annarra safna. Um höfuðsöfnin þrjú í eigu ríkisins eru í gildi sérlög;
þjóðminjalög nr. 107/2001 sem fjalla um Þjóðminjasafn Íslands, lög um Náttúruminjasafn
Íslands nr. 35/2007 og lög um Listasafn Íslands nr. 58/199821. Um n.k. áramót 1. janúar 2013
taka ný safnalög gildi, safnalög nr. 141/2011, og falla þá úr gildi safnalög nr. 141/2001. Á
sama tíma munu bæði þjóðminjalög og lög um Listasafn Íslands falla úr gildi. Í stað þeirra
taka gildi lög um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011 og myndlistarlög nr. 64/2012 þar sem
kveðið er á um hlutverk Listasafns Íslands. Einnig ber að líta til laga um flutning menningarverðmæta úr landi og um skil menningarverðmæta til annarra landa nr. 105/2001. Þau lög
munu falla úr gildi 1. janúar 2013 og lög um menningarminjar nr. 80/2012 taka við.
Í nýjum safnalögum er skerpt á því hvert eigi að vera grunnhlutverk safna. Þar segir í 3.gr. að:
„Söfn í skilningi laga þessara eru varanlegar stofnanir sem starfa í þágu almennings og eru
ekki rekin í hagnaðarskyni. Þau skulu vera opin almenningi. Með söfnun, skráningu,
varðveislu, rannsóknum, sýningum og annarri miðlun er það hlutverk safna að tryggja
menningar- og náttúruarf Íslands, varpa ljósi á menningar-, náttúru- og listasögu
landsins...“22.
Í nýjum lögum mun hlutverk safnaráðs taka nokkrum breytingum og einnig hlutverk
safnasjóðs. Meðal annars er kveðið á um breytt hlutverk safnasjóðs að einhverju leyti og
einnig mun opnast fyrir fleiri tegundir safna að sækja um í sjóðinn. Til að mynda mun sú
breyting verða að öll söfn geta sótt um skilgreinda verkefnastyrki samanber 22. grein
laganna, þá einnig söfn í eigu ríkisins. Einnig munu safnvísar, setur og sýningar geta sótt um
verkefnastyrki í safnasjóð í samvinnu við viðurkennd söfn. Sú nýbreytni verður tekin upp að
söfn geta sótt um viðurkenningu til safnaráðs ef þau vilja falla undir safnalögin og þar af
leiðandi sækja um styrk í safnasjóð. Þurfa söfnin að uppfylla ákveðin skilyrði til að fá þessa
opinberu viðurkenningu. Meðal annars segir í 7. lið 10. greinar að safn skuli starfa í samræmi
21

Í eigu ríkisins eru einnig þrjú önnur söfn, Kvikmyndasafn Íslands, en um það er fjallað í kvikmyndalögum nr.
137/2001, Gljúfrastein – Hús skáldsins og Listasafn Einars Jónssonar.
22
Í safnalögum nr. 106/2001 segir í 4.gr.: Safn er samkvæmt lögum þessum stofnun, opin almenningi, sem
hefur það hlutverk að safna heimildum um manninn, sögu hans, umhverfi og náttúru landsins, standa vörð um
þær, rannsaka, miðla upplýsingum og hafa þær til sýnis svo að þær megi nýtast til rannsókna, fræðslu og
skemmtunar.“
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við siðareglur ICOM. Umsóknir um viðurkenningu á að beina til safnaráðs og verður
viðurkenningin forsenda fyrir því að safn sé styrkt af safnasjóði. Það verður á forræði nýs
safnaráðs að útfæra viðurkenningarferlið, en núverandi viðurkenning eftir safnalögum nr.
106/2011 verður í gildi út árið 2013 og því verður næsta úthlutun safnasjóðs 2013 í samræmi
við núverandi verklag. Í nýjum safnalögum nr. 141/2011 kemur fram að eitt af skilyrðum fyrir
viðurkenningu safns sé að safnið skuli „vera í eigu opinberra aðila, sjálfseignarstofnunar,
félags eða fyrirtækis sem tryggir safninu fjárhagsgrundvöll fyrir eðlilega starfsemi þess.
(Safnalög nr. 141/2011)(leturbreyting mín). Telja má líklegt að aukin áhersla verði lögð á að
fjárhagsgrundvöllur sé traustur þegar meta á stofnanir eða aðila með tilliti til viðurkenningar
og er skerpt á ábyrgð eigenda viðurkenndra safna í því samhengi.

Í nýjum safnalögum er ekki kveðið á um að eitt af helstu hlutverkum safnaráðs sé að vera
samráðsvettvangur safna, eins og það var áður í eldri lögum. Ráðherra mun nú skipa
formann og varaformann en forstöðumenn höfuðsafna munu ekki vera fulltrúar í ráðinu.
Þeim er hins vegar heimilt að sitja fundi sem áheyrnarfulltrúar. Einnig færist leyfisveiting um
útflutning menningarminja til nýstofnaðar Minjastofnunnar Íslands. Hlutverk safnasjóðs
verður eftirfarandi í nýjum safnalögum:

VI. kafli. Safnasjóður.
21. gr. Hlutverk og skipulag.
Hlutverk safnasjóðs er að efla starfsemi safna sem undir lög þessi falla. Í þeim tilgangi getur
sjóðurinn styrkt rekstur og skilgreind verkefni viðurkenndra safna, samstarfsverkefni slíkra
safna innbyrðis og önnur verkefni. Sjóðnum er heimilt að styrkja aðra starfsemi til að efla
faglegt safnastarf, m.a. rannsóknir á starfssviði sjóðsins og miðlun upplýsinga um þær.
Safnasjóði er heimilt að verja allt að 40% af ráðstöfunarfé sínu í styrki til að efla rekstur
viðurkenndra safna.
Tekjur safnasjóðs eru:
a. framlag ríkissjóðs eftir því sem ákveðið er í fjárlögum,
b. önnur framlög.
22. gr. Styrkveitingar.
Styrkir úr safnasjóði eru ákveðnir í samræmi við úthlutunarreglur sjóðsins, sbr. i-lið 2. mgr.
7. gr.
Viðurkennd söfn önnur en söfn í eigu ríkisins geta sótt um rekstrarstyrki til sjóðsins til að
efla starfsemi sína.
Öll viðurkennd söfn geta sótt um styrki til skilgreindra verkefna.
Önnur söfn, safnvísar, setur og sýningar geta notið styrks úr safnasjóði til skilgreindra
verkefna í samstarfi við viðurkennd söfn. Skal hið viðurkennda safn vera aðalumsækjandi og
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ábyrgðaraðili verkefnisins. Höfuðsöfn og önnur söfn sem eru rekin af ríkinu geta átt aðild að
slíkum verkefnum.
Safnasjóður getur veitt styrki til alþjóðlegra verkefna sem viðurkennd söfn eru
þátttakendur í.
Heimilt er að krefjast endurgreiðslu hafi verkefni sem hlotið hefur styrk ekki verið unnið í
samræmi við umsókn og þau gögn sem styrkveiting var byggð á, hafi verkefnið ekki verið
unnið samkvæmt skilmálum sjóðsins eða lokaskýrslu ekki verið skilað innan árs frá áætluðum
lokum verkefnis.
Ráðherra úthlutar styrkjum úr safnasjóði að fengnum tillögum safnaráðs.
(Safnalög nr. 141/2011)
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2. Rekstrarform safna

Rekstur safna
Söfn eru stofnanir sem eru reknar í hagsmunaskyni en ekki hagnaðarskyni, svokallaðar nonprofit organizations. Í siðareglum ICOM segir „Söfn eru stofnanir með fastan rekstur sem ekki
eru reknar til ágóða heldur til þjónustu við samfélagið“. Skilgreiningin á stofnunum sem ekki
eru rekin í hagnaðarskyni er að allur tekjuafgangur eða hagnaður skal renna óskiptur í
reksturinn til eflingar hans. Stofnanir sem eru reknar í hagsmunaskyni hafa oft annan tilgang
en hefðbundin fyrirtæki. Þau eru stofnanir sem eru reknar í þágu almennings, starfa að
almannaheill eða veita samfélaginu einhverja þjónustu, eins og söfn gera, og tilgangur þeirra
er ekki að skila rekstrarafgangi eða hagnaði. Góðgerðarsamtök eru til dæmis nær öll
stofnanir sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni, en einnig eru félagasamtök oft á tíðum rekin á
þessum forsendum og eru hagsmunaðilar stofnanna sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni fyrst
og fremst almenningur.
Stofnunum sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni þarf að vera stjórnað á faglegan og
ábyrgan hátt. Er þó algengast að ekki sé fenginn aðili með rekstrarkunnáttu til að stýra
stofnunum heldur einhver sem hefur sérfræðiþekkingu á því sviði sem stofnunin starfar á
(Wolf, 2012), sem gerir reksturinn oft óþarflega erfiðan. Sem dæmi segir Wolf að
fjárhagsáætlun sé eitt af því erfiðasta sem stjórnendur stofnanna sem eru ekki reknar í
hagnaðarskyni þurfa að útbúa. Oft er þetta vegna þess að stjórnendur koma inn í stofnunina
án nokkurrar fyrri reynslu af fjármálum og í sumum tilfellum haldnir talnafælni (Wolf, 2012,
bls. 173).

Söfn eru stofnanir sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni. Þau eru ólík öðrum rekstri því söfn
eru eigendur töluverðra verðmæta (safnkostsins) en hafa fáa möguleika til að afla sér tekna.
Annað sem gerir rekstur safna sérstakan er að erfitt er að henda reiður á virði safns og
safnkosts, því flest söfn eru „rík“ í þeim skilningi að þau eiga mikið af verðmætum safngripum, ef horft er á mögulegt fjárhagslegt og menningarlegt virði þeirra muna sem þau
geyma. Safnkost safns má ekki selja eða veðsetja en í gr. 5.2 í siðareglum ICOM segir að
safnkost skuli eingöngu verðmeta ef tryggja þarf safnkostinn (ICOM, 2004)
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Á sama tíma og söfn eiga verðmætar eignir þá eru þau fjárþurfi í flestum tilfellum því
þau geta ekki nýtt sér eignir sínar með sama hætti og hefðbundin fyrirtæki til að afla tekna,
og rekstrarkostnaður er jafnan hár (Frey & Meier, 2006). Sem dæmi má nefna að söfn geta
ekki komið safnkostinum í verð og safnkost má ekki veðsetja (ICOM, 2004), en söfn mega að
jafnaði selja allar aðrar eignir sínar s.s. eins og húsnæði. Í Bandaríkjunum hafa söfn fundið
leið til fjáröflunar með því að láta safnkostinn skapa tekjur. Þar er stöðugt algengara að söfn
leigi út safnkostinn til að auka tekjur sínar og er þá safnkosturinn sýndur annaðhvort sem
tilbúnar sýningar eða sem einstaka gripir eða gripasöfn (Gardner, 2011). Með þessu móti
verður safnkosturinn að beinni tekjumyndandi eign fyrir safnið án þess að eignin sé seld, sem
væri andstætt siðareglum ICOM eins og áður hefur komið fram.
Frey og Meier (2006) hafa bent á það að þegar söfn eru í eigu og rekin af hinu
opinbera, og þá fjármögnuð af þeim, getur ákveðið óhagræði verið til staðar þegar kemur að
fjármögnun safnanna. Ef fjármagnið kemur að mestu frá opinberum aðilum þá verður
reksturinn frábrugðinn venjulegum rekstri þar sem þá er ekki einblínt á að sýna rekstrarhagnað, enda er söfnum „refsað“ með þeim hætti að sá afgangur sem verður í rekstri þeirra
fyrir ákveðið rekstrartímabil færist ekki yfir á fjárframlag næsta rekstrartímabils, fjárframlagið sem sagt lækkar til þeirra safna sem sýna sparnað og ráðdeild. Í einhverjum
skilningi má halda því fram að góður rekstrarárangur hafi því í raun þau áhrif að 100% skattur
leggst á allan fjárhagslegan hagnað viðkomandi safns. Segja Frey og Meier að þetta geri það
að verkum að söfn sem eru rekin af opinberum aðilum sjá sér lítinn hag í því að spara fé, til
dæmis til að geyma hluta af tekjum sínum fyrir önnur verkefni á komandi árum.

Samkvæmt rannsóknum Skinner, Ekelund jr. og Jackson (2009) virðist gæta ákveðinnar
tilhneigingar til að aðsókn eða eftirspurn eftir þjónustu safna aukist (fleiri vilja heimsækja
söfn) þegar hagkerfið í niðursveiflu, að eftirspurnarkúrfa safna sveiflast andstætt hagsveiflunni. Almenna reglan er sú að fjárframlög opinbera aðila fylgi hagsveiflum. Þýðir þetta
að á krepputímum eykst aðsókn að söfnum á meðan ríkisútgjöld dragast venjulega saman.
Getur þetta haft þau áhrif að ekki er komið til móts við raunverulega fjármagnsþörf á réttum
tímum því að ljóst er að tekjur ríkissjóðs fylgja hagsveiflum, þ.e.a.s. að þegar kreppa er í
hagkerfinu lækka tekjur ríkissjóðs og opinberra aðila. Fjárframlög til safna frá hinu opinbera
eru hins vegar ekki í beinu sambandi við breytingar á hagsveiflum. Að mati þeirra Skinner og
fl. er talið nauðsynlegt að fjárveitingar til safna fylgi eftirspurn eftir þjónustu safna, þ.e. að
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þegar eftirspurnin aukist þá aukist einnig fjárveitingar. En raunin er sú að þörf fyrir aukið
fjármagn er ekki mætt vegna fjárþurrðar hins opinbera þegar aðsókn eykst að söfnum. Þessi
staða kallast „aðsóknar-mein“ (á ensku „attendance disease“) og er algengt vandamál við
fjármögnun safna (Skinner, Ekelund Jr., & Jackson, 2009).

Eignarhald á söfnum getur haft úrslitaáhrif hvaða varðar umfang starfseminnar og
tekjuöflun. Hér á landi er augljóst að ríkið og stærstu sveitarfélögin eru mun betur í stakk
búin en flestir aðrir eigendur til að búa vel að söfnum og starfsemi þeirra. Tekjustofnar
þessara opinberu aðila eru stöndugir og því af meiru að taka þegar kemur að því að
fjármagna söfnin. Einnig er ýmis önnur starfsemi í stærri sveitarfélögum sem getur stutt
safnastarfsemina, til að mynda önnur menningarstarfsemi eða aðstoð við viðhald fasteigna.

Rekstrarform safna á Íslandi

Söfn í eigu ríkisins

Söfnum í eigu íslenska ríkisins má skipta í tvo flokka, höfuðsöfn og önnur söfn í eigu ríkisins.
Höfuðsöfn eru þrjú talsins, Þjóðminjasafn Íslands, Listasafn Íslands og Náttúruminjasafn
Íslands, en hvert þeirra afmarkar starfsemi sína á grundvelli viðfangsefna og sérhæfingar.
Höfuðsöfnin eru eign íslenska ríkisins og gegna því hlutverki að vera „miðstöð safnastarfsemi
hvert á sínu verksviði. Höfuðsöfn skal stofna með lögum þar sem nánar er kveðið á um
starfsemi þeirra. Höfuðsöfn eru öðrum söfnum til ráðgjafar og stuðla þau að samvinnu safna
og samræmdri safnastefnu hvert á sínu sviði.“ (Safnalög nr. 106/2001) Þrátt fyrir mikilvægi
þeirra og fjárhagslegar skuldbindingar hins opinbera til þeirra eru þau ekki með í úttekt
þessari og er megin ástæðan fyrir því er sú að í 7.grein safnalaga 106/2001 segir að
„Höfuðsöfn og önnur söfn, sem rekin eru af ríkinu, geta ekki notið styrkja úr safnasjóði.“
Fjárhagsgrundvöllur þeirra á að vera tryggður af ríkinu, enda í eigu þess, og á hvert höfuðsafn
að hafa sjálfstæða fjárveitingu í fjárlögum (Safnalög nr. 106/2001). Listasafn Íslands rekur
einnig Listasafn Ásgríms Jónssonar og í júní 2012 var Listasafni Íslands fært Listasafn
Sigurjóns Ólafssonar að gjöf og gerður var samningur um að hið fyrrnefnda tæki yfir rekstur
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og allar eigur þess (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). Þjóðminjasafn Íslands á
einnig mikinn húsakost sem dreifður er víða um land.

Íslenska ríkið á einnig þrjú önnur söfn; Listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrastein - Hús skáldsins
og Kvikmyndasafn Íslands. Rétt eins og höfuðsöfnin þá geta söfn í eigu ríkisins ekki sótt um
styrk til safnasjóðs samkvæmt safnalögum nr. 106/2001 og þau söfn sem eru með rekstrarsamning við ríkið geta einungis sótt um verkefnastyrki til safnasjóðs samkvæmt úthlutunarreglum safnasjóðs, sbr. 2.grein „Söfn sem hljóta rekstrarstyrk á fjárlögum skulu ekki hljóta
rekstrarstyrk úr safnasjóði sama ár“ (Safnaráð, 2010). Söfn með rekstrarsamninga við
íslenska ríkið árið 2012 eru sex talsins og eru framlög til þeirra fyrir árið 2012 í sviga fyrir
aftan. Nýlistasafn (7,1 milljón), Listasafn Sigurjóns Ólafssonar (8,5 milljónir), Hönnunarsafn
Íslands (7,6 milljónir), Lækningaminjasafn Íslands (9,8 milljónir), Leikminjasafn (5,9 milljónir)
og Síldarminjasafnið á Siglufirði (10,4 milljónir).

Söfn í eigu sveitarfélaga

Söfn sem eru rekin af sveitarfélögum eru stór hluti af íslenskri safnaflóru. Nánast öll
byggðasöfn landsins eru í eigu sveitarfélaga en mikill aðstöðumunur getur verið eftir stærð
þess sveitarfélags sem rekur viðkomandi safn. Sérstaða safna í eigu þessara stóru sveitarfélaga (sem flest eru á höfuðborgarsvæðinu) Reykjavíkur, Kópavogs, Garðabæjar,
Hafnarfjarðar, Seltjarnarness og Akureyrar er nokkur miðað við söfn sem rekin eru af
fámennum sveitarfélögum á landsbyggðinni. Bæði eru möguleikar eiganda meiri hvað varðar
stuðning við söfnin og einnig eru þau flest á starfssvæði þar sem meiri tækifæri eru til
tekjuöflunar, enda mögulegt að ná til stærri gestahóps. Í þessari ritgerð er 32 söfnum í eigu
sveitarfélaga skipt í 3 undirflokka. Í fyrsta lagi eru skoðuð saman 21 safn í eigu sveitarfélaga á
landsbyggðinni. Þá eru skoðuð 7 söfn í eigu stærstu sveitarfélaganna í nágrenni Reykjavíkur
og loks 4 söfn í eigu Reykjavíkurborgar.
Nokkur sveitarfélög hafa sameinað safnarekstur sinn og eru söfn af því tagi nefnd
samrekstur hér í ritgerðinni. Sum hver samnýta húsnæði og annað tilfallandi (sem dæmi
Safnasvæðið á Akranesi og safnahúsið í Borgarnesi), og þá er jafnvel önnur menningarstarfsemi undir sama þaki, á meðan önnur hafa sameinað allan rekstur og fjárhag.
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Um söfn í eigu opinberra aðila má segja að ætla mætti að í flestum tilfellum væri reksturinn
tryggari vegna stöndugs eiganda en óvissa vegna samdráttar og sparnaðaraðgerða sem geta
verið kröfur um ár eftir ár getur dregið úr rekstraröryggi. Erfitt er fyrir söfn í opinberri eigu að
safna fyrir stærri verkefnum í framtíðinni vegna þess að fjárhagsáætlanir er einungis hægt að
treysta á til eins árs í senn og ef sparnaður verður eftir í lok fjárlagaárs er það tekið sem
vísbending um að fjárþörf viðkomandi starfsemi sé undir fjárhagsáætlun og fjárveiting
lækkuð næsta fjárlagaár. Söfn í opinberri eigu hafa oft ekki aðgang að eigin sjóðum. Þau
mega að jafnaði ekki taka lán, og alls ekki fyrir rekstri, en stundum fyrir framkvæmdum og
húsbyggingum.

Önnur rekstrarform í safnastarfi

Sjálfseignarstofnanir
Söfn sem eru sjálfseignarstofnanir falla undir lög um sjálfseignarstofnanir sem stunda
atvinnurekstur nr. 33/1999. Þar segir í 3. grein að „Sjálfseignarstofnun samkvæmt lögum
þessum verður til með þeim hætti að reiðufé eða önnur fjárverðmæti eru afhent
óafturkallanlega með erfðaskrá, gjöf eða öðrum gerningi til ráðstöfunar í þágu sérgreinds
markmiðs, enda fullnægi afhendingin að öðru leyti ákvæðum laganna.“ Upphæð stofnfjárins
verður að minnsta kosti að vera ein milljón króna. Sjálfseignarstofnunum sem eru á
sjálfseignarstofnanaskrá ber að skila ársreikningum til Ríkisendurskoðunar.
Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur skulu eins og aðrir lögaðilar skila árlega
ársreikningum til ríkisskattstjóra samanber lög um ársreikninga nr. 3/2006.
Hér á landi eru söfn sem sjálfseignarstofnanir oft stofnuð í kringum eitthvert málefni
eða sértæka söfnun. Má þar nefna Samgönguminjasafnið Ystafelli og Síldarminjasafnið. Sum
af þessum söfnum hafa bakhjarl sem styður reksturinn en önnur hafa ótryggari rekstrargrundvöll og treysta á fjölbreytta tekjustofna, eins sjá má í 4. kafla um tekjudreifingu
sjálfseignarstofnana.
Sjálfseignarstofnanir þurfa að byggja fjárhagsáætlanir meira eins og venjuleg fyrirtæki
en vaninn er hjá söfnum í opinberri eigu. Tekjur eru oft ótryggari því að söfnin þurfa oft á
tíðum að hafa meira fyrir tekjuöflum, þau hafa oft fleiri tekjustofna en söfn í opinberri eigu
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og reiða sig meira á sértekjur. Söfn sem sjálfseignarstofnanir ráða sjálf yfir eigin sjóðum og
geta tekið lán að vild fyrir framkvæmdum og einnig rekstri. Svigrúm til ákvarðana í rekstri
getur því verið meira og ætla má að þau hafi tök á að áætla lengra fram í tímann.
Í þessari ritgerð er fjallað um 20 söfn sem eru sjálfseignarstofnanir.

Til eru aðilar sem starfa sem söfn en eru í einkaeigu. í siðareglum ICOM eru ekki ákvæði um
hvernig eignarhaldi safna skal háttað, einungis að safn sé ekki rekið í hagnaðarskyni (ICOM,
2007), en ekkert er skýrt tekið fram um eignarhald. Í 10. grein nýrra safnalaga nr. 141/2011
segir að: „Safn skal vera í eigu opinberra aðila, sjálfseignarstofnunar, félags eða fyrirtækis
sem tryggir safninu fjárhagsgrundvöll fyrir eðlilega starfsemi þess og skipar því stjórn. Safn
skal ekki rekið í hagnaðarskyni.“ Söfn sem vilja fá viðurkenningu samkvæmt safnalögum nr.
141/2011 skulu því ekki vera í einkaeigu og munu söfn með slíku eignarhaldi ekki geta sótt
um í safnasjóð. Hér á landi hefur verið litið svo á að söfn í eigu einkaaðila falli ekki undir
skilgreiningu ICOM á safni, því að félög í einkaeigu eru ekki stofnun sem er ekki rekin í
hagnaðarskyni. Einkaaðilar sem eiga og reka söfn þurfa því að breyta rekstrarforminu í
sjálfseignarstofnun ef þau ætla sér að geta sótt um í safnasjóð en þar með þarf einkaaðilinn
að afsala sér eignarhaldi á safninu og safnkosti þess. Söfn í einkaeigu eru því ekki tekin með í
þessari samantekt.
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3. Rekstur 52 íslenskra safna

Eins og áður hefur komið fram, þá eru þau fjárhagslegu gögn sem notast er við í þessari
greiningu fengin frá safnasjóði. Umsóknum í safnasjóð þurfa að fylgja ársreikningar
viðkomandi safna, auk þess sem söfnin þurfa að setja tölur úr rekstri í umsóknirnar sjálfar.
Þær upplýsingar sem þurfa að fylgja eru: a) heildarkostnaður, greindur niður í launakostnað
og annan kostnað, b)heildartekjur, greindar niður í sjö flokka: i) tekjur af aðgangseyri, ii)
aðrar sértekjur, iii) framlög frá ríkissjóði, iv) framlög frá sveitarfélögum, v) framlög frá öðrum
félögum, vi) framlög eða gjafir/styrkir frá einstaklingum og vii) framlög af öðrum uppruna
(Safnaráð, 2011b).
59 aðilar sóttu um styrk frá safnasjóði árið 2011 (vegna úthlutunar fyrir árið 2012)
auk þriggja sérverkefna, samtals 62 aðilar og fengu 53 söfn úthlutað úr safnasjóði auk
þessara þriggja sérverkefna, samtals 56 aðilar. 6 aðilar fengu ekki úthlutað þar sem þeir
uppfylltu ekki úthlutunarkröfur safnasjóðs um styrkhæfi (Safnaráð, 2010). Af þeim aðilum
sem ekki fengu úthlutað styrkjum er einn aðili einkahlutafélag, en tekið er fram í siðareglum
ICOM að safn skuli ekki vera rekið í hagnaðarskyni (ICOM, 2004).

Þau söfn sem sóttu um styrk frá sjóðnum skiluðu eftir atvikum inn ársreikningum eða
sambærilegum upplýsingum. Með sambærilegum upplýsingum er sem dæmi átt við að ef
söfnin eru rekin af sveitarfélögum, þá er bókhald þeirra oft hluti af bókhaldi sveitarfélagsins
og eiginlegur ársreikningur ekki gefinn út fyrir safnið sem slíkt. í þeim tilfellum var byggt á
útprentunum úr bókhaldi viðkomandi sveitarfélags. Upplýsingar um fjárhag og gestafjölda
eiga við árið 2010 (því umsóknir bárust að hausti 2011) en aðrar upplýsingar eiga við árið
2011. Eins og áður segir fengu 53 af þessum 59 aðilum (89,8%) úthlutað úr safnasjóði. Eitt af
þessum 53 söfnum breytti um rekstrarform um áramót 2012, þannig að ekki fylgdu
fjárhagsupplýsingar um fyrri rekstrarsögu23. Í þessari ritgerð eru eftirfarandi upplýsingar
athugaðar hjá þeim 52 söfnum sem sóttu um í safnasjóð: a) tegund safns, b) eignarhald, c)
heildartekjur (skipt eftir uppruna tekna), d) heildarrekstrargjöld (skipt í launakostnað og
annar kostnað), e) eignir og skuldir, f) starfsmannamál og g) faglegt starf og aðstöðu.
23

Reksturinn á Listasafni Akureyrar tók breytingum um áramót 2012 og er nú í umsjá Akureyrar en var áður
rekið sem hlutafélag og því ekki styrkhæft.

41

Söfnin sem heild greind hér í þriðja kafla og í fjórða kafla er síðan rekstur safna greindur út
frá nokkrum forsendum, s.s. eignarhaldi, tegund safns og heildartekjum.
Tvö söfn skera sig út hvað varðar allan rekstur, til dæmis varðandi tekjur, gjöld og
aðsókn. Eru það söfn í eigu Reykjavíkurborgar, Minjasafn Reykjavíkur og Listasafn
Reykjavíkur, og voru þau með samtals 28% af heildartekjum þeirra 52 safna sem fengu
úthlutað úr safnasjóði 2012. Þessi tekjuháu söfn skekkja því nokkuð meðaltalsniðurstöðu
þannig að hún lýsir ekki dæmigerðri dreifingu safnanna sem er verið að skoða. Til að leiðrétta
fyrir útlagaáhrifum þessara tveggja safna, þar sem við á, eru meðaltöl reiknuð án þessara
tveggja safna. Hafa ber í huga að þegar söfnin eru flokkuð eftir tegundum, eignarhaldi eða
annarri flokkun þá lenda oft fá söfn í sumum flokkum. Verður því að hafa í huga þegar rýnt er
í tölulegan samanburð, að það meðaltal sem er gefið upp í fáliðuðum flokkum er einungis
meðaltal þeirra fáu safna sem þar eru. Vegna smæðar úrtaksmengisins er því ekki hægt að
álykta að þær tölur séu að öllu leyti marktækar og dæmigerðar fyrir öll söfn sem eru af þeirri
flokkum.
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Tegund safna og gestafjöldi

Tegund safna sem sóttu um í safnasjóð

Tegund safns
Byggðasafn
Listasafn
Náttúruminjasafn
Sérsafn
Samrekstur
Samtals

Fjöldi umsókna
17
11
5
22
4
59

Úthlutað
17
11
4
17
4
53

Hlutfall
100,0%
100,0%
80,0%
77,3%
100,0%
89,8%%

Tafla 3-1

Eins og greina má á töflunni Tafla 3-1 hér að ofan fengu tæplega 90% þeirra safna sem sóttu
um í safnasjóð úthlutað styrk. Öll byggða- og listasöfn fengu styrk sem og öll söfn sem eru í
samrekstri. Við flokkun eftir tegund safna er fylgt flokkun safnaráðs. Í flokknum byggðasöfn
eru (auk 12 byggðasafna) 5 minjasöfn. Innan listasafna eru (auk 6 listasafna) Nýlistasafnið,
Hönnunarsafn Íslands og Safnasafnið – Alþýðulist Íslands. Náttúruminjasöfn eru Fuglasafn
Sigurgeirs, Hvalasafnið á Húsavík, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Sæheimar – fiskasafn.
Sérsöfn eru að jafnaði stofnuð í kringum sérstakt viðfangsefni og þeim flokki tilheyra
Heimilisiðnaðarsafnið, Iðnaðarsafnið á Akureyri, Landbúnaðarsafn Íslands, Leikminjasafn
Íslands, Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Ljósmyndasafnið Ísafirði, Lækningaminjasafn Íslands,
Samgönguminjasafnið Ystafelli, Sauðfjársetur á Ströndum, Síldarminjasafn Íslands,
Sjóminjasafn Austurlands, Tónlistarsafn Íslands, Tækniminjasafn Austurlands, Veiðisafnið og
Víkin - Sjóminjasafnið í Reykjavík.
Samrekstur er það kallað þegar nokkur söfn sameinast í rekstri undir sama hatti og
jafnvel fylgja þar í einhverjum tilfellum fleiri menningarstofnanir. Söfn í samrekstri eru í
þessari úttekt Menningarmiðstöð Þingeyinga, þar sem eru meðal annars byggðasafn,
náttúruminjasafn, ljósmyndasafn og listasafn (Menningarmiðstöð Þingeyinga, 2012) og
Menningarmiðstöð Hornafjarðar þar sem meðal annars eru byggðasafn, listasafn,
ljósmyndasafn og náttúruminjasafn auk þess sem bókasafn og héraðsskjalasafn er rekið þar
ásamt ýmissi annarri menningarstarfsemi (Menningarmiðstöð Hornafjarðar, 2012). Einnig
eru flokkuð sem samrekstur Byggðasafn Borgarfjarðar og Byggðasafnið að Görðum, Akranesi.
Eru þessi tvö söfn rekin af sveitarfélagi og samnýta þau aðstöðu með öðrum söfnum og
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menningarstofnunum, Byggðasafnið Borgarnesi er hluti af Safnahúsi Borgarfjarðar sem
samanstendur af munasafni og er Byggðasafnið hluti af því ásamt listasafni og náttúrugripasafni og einnig eru í Safnahúsinu bókasafn og héraðsskjalasafn (Safnahús Borgarfjarðar,
2012). Byggðasafnið að Görðum á Akranesi er hluti af Safnasvæðinu á Akranesi þar sem
Byggðasafnið er ásamt Íþróttasafni Íslands, Steinaríki Íslands og öðrum sýningum
(Safnasvæðið á Akranesi, 2012), (Safnaráð, 2011c)24.

Gestafjöldi
Af þeim 52 söfnum sem fengu úthlutað úr safnasjóði gáfu 49 upplýsingar um gestafjölda.
Heildargestafjöldi þessara 49 safna árið 2010 er 958.92525 eða þrjár safnaheimsóknir á hvern
íbúa landsins. Hlutfall þessara 49 safna af gestafjölda á sýningastöðum 138 safna, setra og
sýninga landsins er þá 59,3% (Hagstofa Íslands, 2011). Meðaltal safngesta á safn voru rúm
19.500 og miðgildið er 7.367 gestir. Þau söfn sem að jafnaði fengu mesta aðsókn voru
listasöfn og minnstu aðsóknina fengu söfn í samrekstri. Ef þau tvö söfn sem voru aðsóknarhæst (Listasafn Reykjavíkur og Minjasafn Reykjavíkur, sjá Tafla 3-2) eru tekin út úr
meðaltalsútreikningunum þá er meðaltal hinna 47 safnanna 13.672 gestir, sem greina má
niður þannig að meðaltal gestafjölda listasafna lækkar í 17.605 gesti og meðaltal gestafjölda
byggðasafna lækkar í 13.904 gesti.

Tegund safna
Byggðasafn
Listasafn
Náttúrugripasafn
Samrekstur
Sérsafn
Samtals

Fjöldi
17
10
4
4
17
52

Gestafjöldi
295.891
400.397
59.419
29.270
173.948
958.925

Meðaltalsfjöldi gesta
17.405
40.040
14.855
7.318
12.425
19.570

Tafla 3-2 - (Safnaráð, 2011c), (Landbúnaðarsafn Íslands, 2012), (Ljósmyndasafn Ísafjarðar, 2012)

24

Færa má rök fyrir því að fleiri söfn ættu að falla undir söfn í samrekstri, en matið byggði á nokkrum þáttum
sem söfnin þurfa að uppfylla til að geta flokkast undir samrekstur og í sumum tilfellum voru ekki nægileg gögn
fyrir hendi til að meta það.
25
Fyrirvari: Gestafjöldi Ljósmyndasafns Ísafjarðar er samkvæmt þessu 43.000, sem virðist óvenjulega mikið. Er
þessi gestafjöldi hafður óbreyttur á þeim forsendum að sýningar safnsins eru í Gamla sjúkrahúsinu, safnahúsi
Ísafjarðar þar sem Bæjar- og héraðsbókasafnið Listasafn Ísafjarðar og Héraðsskjalasafnið eru einnig til húsa og
eru sýningar Ljósmyndasafnsins í þeim sal sem Listasafnið hefur til umráða og á fleiri stöðum í húsnæðinu og er
þetta heildargestafjöldi í húsið. Af því að ekkert hinna safnanna er til umfjöllunar í ritgerðinni, þá er ekki talið að
um tvítalningu sé að ræða þó rétt sé að gera hér þennan fyrirvara. (Ljósmyndasafn Ísafjarðar, 2012)
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Þrjú söfn gáfu ekki upp tölur um gestafjölda. Ekki eru til tölur frá því safni sem er án efa með
hæstu aðsóknina, Grasagarði Reykjavíkur, en ekki hefur verið unnt að telja gesti þar með
viðunandi hætti26 (Hildur Arna Gunnarsdóttir, 2010). Leikminjasafn Íslands og
Lækningaminjasafn Íslands eru ekki með stöðuga sýningastafsemi og því eru þar ekki til tölur
um gestafjölda. Gestafjöldi er mældur með mjög mismunandi hætti milli safna. Sum söfn
hafa mjög góðar gætur á gestafjölda – allir gestir eru taldir, hvort sem þeir greiða
aðgangseyri eður ei. Önnur áætla gestatölur, sum söfn telja nöfn í gestabók og enn önnur
gefa eingöngu upp tölu þeirra sem greiða aðgangseyri.

15 fjölsóttustu söfnin
Safn

Fjöldi

Listasafn Reykjavíkur
Minjasafn Reykjavíkur
Hafnarborg, menningar- og listastofnun Hafnarfjarðar
Byggðasafn Reykjanesbæjar
Ljósmyndasafnið Ísafirði
Listasafn Reykjanesbæjar
Byggðasafnið í Skógum
Víkin - Sjóminjasafnið í Reykjavík
Byggðasafn Skagfirðinga
Minjasafnið á Akureyri
Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Listasafn Kópavogs - Gerðarsafn
Hvalamiðstöðin á Húsavík SES (Hvalasafnið á Húsavík)
Byggðasafn Hafnarfjarðar
Síldarminjasafn Íslands

241.952
73.430
57.500
43.668
43.000
42.253
40.000
35.700
35.129
34.106
31.143
24.397
21.000
20.414
19.500

Hlutfall af
heildaraðsókn
25,23%
7,66%
6,00%
4,55%
4,48%
4,41%
4,17%
3,72%
3,66%
3,56%
3,25%
2,54%
2,19%
2,13%
2,03%

Tafla 3-3 - 15 fjölsóttustu söfnin

Eins sjá má í Tafla 3-3 hér fyrir ofan þá var eitt safn, Listasafn Reykjavíkur með rúm 25% af
heildargestafjölda og söfnin þrjú í eigu Reykjavíkurborgar voru með samtals rúm 36% af
heildargestafjölda eða 346.325 gesti. Þessi 15 söfn af 52 voru með tæp 80% af heildargestafjölda eða rúma 760 þúsund gesti.

26

Í Grasagarðinum er ókeypis aðgangur og opið allan sólarhringinn. Ekki hefur fundist ásættanlegt kerfi sem
telur gestafjölda í garðinum, samkvæmt upplýsingum frá starfsmönnum garðsins.
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Hlutfall gestafjölda, safna og íbúafjölda eftir landsvæði
Tafla 3-4 er þrískipt, hún sýnir hlutfallsskiptingu íbúafjöldasvæðisins, fjölda safna og gestafjölda árið 2010. Á höfuðborgarsvæðinu voru 64% íbúa landsins, þar var 31% safna og þau
fengu 56% safngesta þessara 52 safna. Þau landsvæði sem fengu flesta gesti miðað við
safnafjölda eru Suðurnes, þar sem bjuggu 7% landsmanna og þar voru 4% safna en 9% gesta
komu þangað og Norðurland vestra en þar bjuggu 2% landsmanna og voru þar 8% safna sem
fengu 7% af gestafjölda.

Skipting eftir staðsetningu
Hlutfall íbúafjölda 1.jan 2011
64%

Hlutfall safna

Hlutfall gestafjölda

56%

31%
12%
5% 4%

2%

8% 4%

2%

8% 7%

17%
9% 10%

4% 8% 1%

13%
7% 8%

7% 4% 9%

Tafla 3-4

Eignarhald
Eins og kom fram í öðrum kafla getur eignarhald haft mikil áhrif á umfang og starfsemi safna.
Upplýsingar um eignarhald bárust frá 59 af þeim aðilum sem sóttu um styrk. 53 aðilar fengu
úthlutað úr safnasjóði, en af þeim sem fengu ekki úthlutað voru tveir aðilar í eigu sveitarfélags, þrjár sjálfseignarstofnanir og einn aðili í einkaeigu.
Eignarhald

Fjöldi safna sem sótti um
í safnasjóð
24

Fjöldi safna sem fékk
úthlutað úr safnasjóði
22

Söfn í eigu sveitarfélag í nágrenni Reykjavíkur

7

7

Söfn í eigu Reykjavíkurborgar

4

4

Sjálfseignarstofnun

23

20

Í einkaeigu

1

Samtals

59

Söfn í eigu sveitarfélags á landsbyggðinni

Tafla 3-5
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53

Heildarrekstrartekjur og skipting þeirra
Samsetning rekstrarfjár

Safnasjóður flokkar rekstrarfé safna í sjö flokka. Þeir eru: a) tekjur af aðgangseyri, b) aðrar
sértekjur, c) fé frá ríkissjóði, d) fé frá sveitarfélögum, e) fé frá öðrum félögum, f) gjafir/styrkir
frá einstaklingum og g) tekjur af öðrum uppruna (Safnaráð, 2011b). Flest söfn njóta einhvers
stuðnings frá sveitarfélögum eða ríki fyrir utan styrki safnasjóðs.

Skipting tekna
Hér er greint hvaðan tekjur safnanna komu og notuð eru gögn frá þeim 52 söfnum sem
fengu úthlutað árið 2012.
Heildartekjur 52 safna 2010 voru 2.040.315.729 kr. Meðaltal heildarrekstrartekna var
39.236.841 kr. á safn og miðgildið er 24.282.660 kr. Ef Minjasafn Reykjavíkur og Listasafn
Reykjavíkur eru tekin út úr meðaltalsútreikningunum þá var meðaltal þeirra sem eftir standa
tæplega 29,4 milljónir á safn, lækkar um tæpar 10 milljónir á safn eða 25%, sjá má skiptingu í
Tafla 3-6.

Skipting heildartekna hjá 52 söfnum
2010
5,0% 2,6%

1,1%
Sveitarfélög

7,4%

Aðrar sértekjur
Ríkissjóður

9,3%

Aðgangseyrir
9,6%

65,0%

Önnur félög
Aðrir
Einstaklingar

Tafla 3-6
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Heildarrekstrartekjur – 10 hæstu söfnin
10 tekjuhæstu söfnin voru með 56% af heildartekjum þessara 52 safna, þar af voru tvö hæstu
með 28% af heildartekjum allra 52 safnanna. 7 af söfnunum eru í Reykjavík eða nágrenni.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 tekjuhæstu söfnin
Listasafn Reykjavíkur
Minjasafn Reykjavíkur
Listasafn Kópavogs - Gerðarsafn
Menningarmiðstöð Þingeyinga
Minjasafnið á Akureyri
Hafnarborg
Víkin - Sjóminjasafnið í Reykjavík
Byggðasafnið í Skógum
Grasagarður Reykjavíkur
Náttúrufræðistofa Kópavogs
Samtals

17,1%
10,9%
4,1%
3,9%
3,5%
3,5%
3,5%
3,4%
3,2%
3,0%
56,1%

Tafla 3-7

Tekjur af aðgangseyri og aðrar sértekjur
7,4% tekna safna komu frá aðgangseyri og voru heildartekjur safnanna 151.054.094 kr. og
meðaltal 2,9 milljónir króna. 16 söfn (31%) innheimtu ekki aðgangseyri. Tvö þeirra voru ekki
opin almenningi, annað var lokað tímabundið á meðan hitt hafði ekki fastan sýningastað.
Nokkur af aðsóknarmestu söfnunum innheimtu ekki aðgangseyri árið 2010 eins og Listasafn
Reykjavíkur, Hafnarborg, Byggðasafn Hafnarfjarðar og Byggðasafn Reykjanesbæjar. 17 söfn
(32%) fengu innan við eina milljón á ári í aðgangstekjur og 3 söfn fengu 5-10 milljónir árlega.
5 söfn fengu meira en 10 milljónir árlega í aðgangstekjur og má geta þess að það safn sem
fékk meira en 20 milljónir var með tæpar 35 milljónir í árstekjur af aðgangseyri og er það
Byggðasafnið í Skógum.

Tekjur af aðgangseyri 52 safna 2010
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Hlutfall aðgangseyris af heildartekjum

Fjöldi safna

Hlutfall aðgangseyris af heildartekjum 52
safna 2010
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Hlutfall aðgangseyris af heildartekjum
Tafla 3-9

Eins og áður hefur komið fram innheimtu 16 söfn ekki aðgangseyri. 20 söfn (39%) fengu
innan við 10% af heildartekjum sínum frá aðgangseyri og má sjá nánari skiptingu í Tafla 3-9
hér fyrir ofan. 6 söfn fengu 10-20% af heildartekjum frá aðgangseyri, 4 söfn fengu 20-30% af
heildartekjum þaðan, 1 safn 30-40% og 5 söfn fengu 40-50% af heildartekjum sínum frá
aðgangseyri. Má draga þá ályktun af þessu að söfn geta tæplegast gert ráð fyrir aðgangseyri
sem aðaltekjulind. Meðaltal hlutfalls aðgangseyris af heildartekjum hjá öllum 52 söfnum
(einnig þeim sem ekki tóku aðgangseyri) var 10,3%. Hjá þeim sem innheimtu aðgangseyri var
meðaltalið 14,9% af heildartekjum. Meðaltalsupphæðin var 2,9 milljónir hjá öllum söfnunum
52 en ef einungis eru skoðuð þau söfn sem innheimtu aðgangseyri þá var meðaltalsupphæðin tæpar 4,2 milljónir. Það safn sem innheimti hæstan aðgangseyri fékk tæpar 34,6
milljónir. Tafla 3-10 sýnir þau fimm söfn sem fengu hæstar tekjur af aðgangseyri.

1
2
3
4
5

Söfn með hæstar tekjur af aðgangseyri
Byggðasafnið í Skógum
Hvalamiðstöðin á Húsavík SES (Hvalasafnið á Húsavík)
Minjasafn Reykjavíkur
Byggðasafn Skagfirðinga
Víkin - Sjóminjasafnið í Reykjavík

Tafla 3-10
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Aðrar sértekjur safna

Sértekjur 52 safna 2010
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Tafla 3-11 sýnir aðrar sértekjur safna og voru þær 9,7% af heildartekjum, samtals
196.603.922 kr. og voru meðalsértekjur 3.780.845 kr. á safn og miðgildi þeirra er 1.212.320
kr. Það safn sem var með sértekjur hærri en 20 milljónir er með tæpar 49 milljónir í sértekjur,
það er Listasafn Reykjavíkur í eigu Reykjavíkurborgar. Ef meðaltal sértekna er skoðað án
Listasafns Reykjavíkur þá fer meðaltal sértekna niður í 2.897.316 kr. og lækkar þá meðaltalið
um rúm 24%. Innan þessa flokks falla ólíkir tekjuliðir, allt frá sérverkefnum safnanna til sölu á
veitingum og minjagripum í safnbúð. Mörg söfn eru með fyrirlestrarsali og aðra aðstöðu til
útleigu og flokkast tekjur af þeirri starfsemi innan þessa liðar. Nokkuð mörg söfn reka
safnbúð og veitingasölu utan rekstrarreiknings safnsins sjálfs auk þess sem veitingasala er
stundum útvistuð og í þeim tilvikum eru þær tölur ekki reiknaðar sem sértekjur. Því er
nokkrum vandkvæðum bundið að bera saman tölur frá þessum tekjulið. Í ársreikningum
safna eða þeim bókhaldsgögnum sem söfnin skila safnaráði er ekki alltaf hægt að sjá hvaðan
þessar aðrar tekjur koma, því skýringar fylgja ekki öllum færslum. Til dæmis ættu styrkir frá
sjóðum ekki að vera flokkaðir undir þessum lið, heldur flokkast eftir uppruna, styrki frá
ríkissjóðum ætti að flokka með tekjum frá ríkinu á sama hátt og styrkir frá safnasjóði. Styrkir
frá styrktarsjóðum ættu að flokkast sem styrkir frá öðrum félögum, en mögulegt er að í
sumum tilfellum hafi þeir verið settir undir þennan sértekjulið og ekki hafi verið hægt að sjá
glögglega í ársreikningum eða bókhaldsgögnum hvaðan tekjurnar koma.
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Framlag frá ríkissjóði

Af heildartekjum safna komu 9,3% frá ríkissjóði. Ef þetta hlutfall er borið saman við framlög
frá sveitarfélögum þá virðist þetta hlutfall vera lágt. Skýrist það að mörgu leyti af úthlutunarreglum safnasjóðs (Safnaráð, 2010). Þar kemur fram að höfuðsöfn og söfn í eigu ríkisins eru
ekki úthlutunarhæf.
Heildarupphæð framlags ríkissjóðs var 188.966.277 kr. Úthlutun safnasjóðs er flokkuð
sem framlag ríkissjóðs. Safnasjóður veitti 51 af þessum 52 söfnum styrk árið 2010 og var
framlag safnasjóðs árið 2010 til þessa 51 safns 84.150.000 kr.27 eða 44,5% af heildarframlagi
ríkissjóðs það árið. Í Tafla 3-12 má sjá að ekkert safn fékk undir einni milljón frá ríkissjóði og
skýrist það af því að það var lágmarksframlag safnasjóðs það árið. Þrjú söfn fengu hærra en
10 milljónir og var hæsta framlagið rúmar 13 milljónir króna. Meðalupphæðin frá ríkissjóði
var rúmar 3,6 milljónir og er miðgildið um 2,5 milljónir.

Framlag ríkissjóðs til 52 safna 2010
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Frá http://www.safnarad.is/safnasjodur/uthlutanir/: „52 aðilar sóttu um styrki úr safnasjóði fyrir árið 2010.
Heildarupphæð veittra styrkja var 84.650.000 kr. Veittar voru 61,6 millj. kr. í rekstrarstyrki og 23.05 millj. kr. í
verkefnastyrki. 51 safn hlaut rekstrarstyrki úr sjóðnum, en rekstrarstyrkir voru reiknaðir út eftir heildarlaunakostnaði
safns“

51

Hlutfall framlags ríkissjóðs af
heildartekjum hjá 52 söfnum 2010
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Framlag ríkissjóðs af heildartekjum
Tafla 3-13

Meðaltalshlutfall af framlagi ríkissjóðs af heildartekjum 2010 var 9,2% og í Tafla 3-13 sést að
hjá 35 söfnum (67%) var hlutfall af framlagi ríkissjóðs undir 20% af heildartekjum. Eitt safn
fékk rúm 93% af sínum tekjum frá ríkissjóði28, en einungis hjá 4 söfnum var hlutfall ríkissjóðs
af heildartekjum hærra en 50%.
Framlag frá sveitarfélögum

Langstærstur hluti tekna safna sem sækja um í safnasjóð komu frá sveitarfélögum, tæp 65%
eða rúmir 1,3 milljarðar króna. 48 söfn fengu framlög frá sveitarfélögum en 4 söfn fengu
engin framlög frá sveitarfélögum. Meðaltalsframlag sveitarfélaga er tæpar 25,5 milljónir
króna. Tvö söfn sem fengu 37% af heildarframlögum sveitarfélaga og eru það Listasafn
Reykjavíkur og Minjasafn Reykjavíkur (LR og MR) og fengu þau tæpar 486 milljónir alls í
framlög. Heildarframlög sveitarfélaga til safnanna án LR og MR voru tæpar 843 milljónir og
var meðalframlag til þeirra tæpar 16,9 milljónir. Tafla 3-14 sýnir hvernig dreifing er á
heildarframlagi sveitarfélaga til safna. 27 söfn (52%) fengu minna en 10 milljónir í framlög frá
sveitarfélögum, 5 söfn fengu undir einni milljón, 8 söfn fengu 1-5 milljónir og 10 söfn fengu
5-10 milljónir í framlög frá sveitarfélögum. Þau tvö söfn sem fengu yfir 80 milljónir í framlög
fengu tæpar 191 milljón annars vegar og tæpar 292 milljónir hins vegar. Hér er súlunni í
28

Söfn sem fá styrki af fjárlagalið „02-919 Söfn, ýmis framlög“ af fjárlögum 2010 hafa fengið styrki úr
safnasjóði, því það hefur verið mat safnaráðs að þau söfn séu ekki rekin af ríkinu, en það er ein af forsendum
fyrir styrkhæfi safnasjóðs (Safnaráð, 2010). Eitt af söfnunum sem fær styrki af þessum fjárlagalið (Leikminjasafn
Íslands) fær nánast allar tekjur sínar þaðan, um 80% (Fjárlög fyrir árið 2010, 2009). Vegna jafnræðisreglu
stjórnsýslulaga 37/1993 ber safnaráði svo að láta jafnt yfir söfnin ganga.
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flokknum 1-10 milljónir skipt í tvennt til að sjá hve mörg söfn fengu framlög á milli 1-5
milljóna og 5-10 milljóna.

Framlag sveitarfélaga til 52 safna 2010
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Í Tafla 3-15 má sjá hlutfall framlaga sveitarfélaga af heildartekjum. Þar ber hæst að 12 söfn
(23%) fengu á milli 70-80% tekna sinna frá sveitarfélögum og meira en helmingur safna fengu
60% eða meira af sínum heildartekjum frá sveitarfélögum.

Fjöldi safna

Hlutfall framlags sveitarfélaga af
heildartekjum hjá 52 söfnum 2010
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Framlag frá öðrum aðilum

Þessir liðir skiptast í framlög frá öðrum félögum, framlög (gjafir og/eða styrkir) frá
einstaklingum og loks tekjur af öðrum uppruna. Að jafnaði voru þessir tekjuliðir ekki háir, en
þessir þrír liðir voru samtals 178 milljónir króna, eða 8,7% af heildartekjum safna. Framlög
frá öðrum félögum voru að heildarupphæð 101 milljón kr. eða um 5% af heildartekjum.
Framlög frá einstaklingum voru tæpar 23 milljónir kr. eða rúmt 1% og framlög frá öðrum
voru tæpar 54 miljónir króna eða tæp 3% . Tafla 3-16 sýnir hvernig þessir tekjuliðir skiptust
niður á milli safna og sýna súlurnar fjölda safna.

Aðrar rekstrartekjur hjá 52 söfnum
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Aðrir

Tafla 3-17 sýnir hversu hátt hlutfall af heildartekjum þessir þrír tekjuliðir voru.
Önnur félög (bláa súlan): 25 söfn (48%) fengu engin framlög frá öðrum félögum, en áhugavert er að 6 söfn fengu meira en 20% sinna tekna frá þessum tekjulið og af þeim eru tvö söfn
sem fengu um helming sinna tekna þaðan. Einstaklingar (rauða súlan): Þessi liður sveiflast að
jafnaði mikið á milli ára, því ef safninu til að mynda tæmist arfur þá myndi það flokkast undir
þennan lið29. En þetta árið voru framlög frá einstaklingum sá tekjuliður sem fæst söfn fengu
framlög frá, einungis 11 söfn (21%) fá einhverjar tekjur frá þessum lið og eitt safn fékk meira
en 20% tekna sinna þaðan. Aðrir (græna súlan): þetta er tekjuliður sem er ætlaður fyrir tekjur
sem alls ekki flokkast undir hina flokkana, en ekki eru meiri skýringar við tekjuliðinn í
umsóknarformi safnasjóðs. 25 söfn fengu engar tekjur þaðan, en 20 söfn fengu á milli 2030% tekna sinna þaðan.

Hlutfall annarra tekna af
heildartekjum hjá 52 söfnum 2010
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29

Sem dæmi fékk Byggðasafn Árnesinga í arf hús og innbú árið 2009 (Byggðasafn Árnesinga, 2011).
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Hlutfall framlags safnasjóðs af rekstrartekjum

Hlutfall safnasjóðs af framlagi ríkissjóðs
Safnasjóður veitti styrki að upphæð 84.150.000 kr. árið 2010 til 51 safns af þessum 52 sem
eru hér til umfjöllunar, sótti eitt safn sem er hér til umfjöllunar ekki um styrk til safnasjóðs
201030. Rekstrarstyrkir voru samtals 61.600.000 kr. og verkefnastyrkir voru að upphæð
21.050.000 kr. Meðalrekstrarstyrkur var rúm 1,2 milljón og miðgildi um 1,1 milljón.
Verkefnastyrkir voru veittir 41 safni og fengu sum söfn fleiri styrki en einn. Meðaltal samtölu
verkefnastyrkja til safna var rúm hálf milljón króna. Framlag safnasjóðs er 44,5% af heildarframlagi ríkissjóðs til þessara 52 safna árið 2010, eða 84,5 milljónir af tæpum 189 milljónum.
Tafla 3-18 sýnir að hjá 17 söfnum (33%) nam framlag safnasjóðs öllu framlagi ríkissjóðs til
viðkomandi safna og hjá 31 safni (60%) var styrkur safnasjóðs meira en 50% af heildarframlagi ríkissjóðs til viðkomandi safns.

Hlutfall styrks safnasjóðs 2010 af
heildarframlagi ríkissjóðs
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30

Eitt safn, Tónlistarsafn Íslands sem fékk úthlutað styrk 2012 sótti ekki um í safnasjóð árið 2010.
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Hlutfall framlags safnasjóðs af heildartekjum
Meðaltal hlutfalls framlags safnasjóðs af heildartekjum safna var 9% og miðgildið er 6,8%.
Hjá 21 safni (40%) var framlag safnasjóðs undir fimm prósentum af heildartekjum safnsins
(Tafla 3-19). Hjá 5 söfnum (10%) var framlag safnasjóðs meira en 20% af heildartekjum.

Hlutfall styrkja safnasjóðs af heildartekjum
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Samanburður nokkurra ára

Styrkur safnasjóðs sem hlutfall af
heildartekjum, 2009, 2010 og 2012
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Tafla 3-2031 sýnir hvernig dreifingin hefur verið á hlutfalli styrks safnasjóðs af heildartekjum
síðustu árin. Styrkur safnasjóðs sem hlutfall af heildartekjum hefur ekki breyst mikið og hjá
flestum söfnum er hlutfall safnasjóðs af heildartekjum á milli 1 og 10%. Er hlutfall þeirra
safna að aukast þar sem hlutfallið er milli 20 og 30 prósenta og má skýra það með því að
styrkir eru að jafnaði hærri nú en þeir voru árið 2010. Einnig er vert að hafa í huga að þegar
söfn sem eru að jafnaði með lágar heildartekjur, þá vega styrkirnir meira af heildartekjum.

31

Skoða þarf þessa töflu með fyrirvara því hér eru þær forsendur gefnar að heildartekjur 2012 verði
sambærilegar tekjum árið 2010. Geta tölur breyst fyrir árið 2012.
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Verkefna- og rekstrarstyrkir safnasjóðs 2012

Á grundvelli rekstrarársins 2010 var styrkjum úthlutað úr safnasjóði 2012. Alls sóttu 60 aðilar
um 134 verkefnastyrki og heildarupphæð þeirra umsókna nam tæpum 149 milljónum fyrir
úthlutunarárið 2012. Voru einstakar umsóknarupphæðir frá 150.000 kr. til 15.000.000 kr.
Það safn sem sótti um hæstan styrk sótti um 27.000.000 kr. Má geta þess að sú upphæð var
rúm 44% af heildarúthlutun safnasjóðs til verkefnastyrkja árið 2012. Meðaltal umsókna
verkefnastyrkjanna var 1.111.638 kr. 49 aðilar sóttu um rekstrarstyrki, en þær umsóknir voru
án upphæða. Heildarúthlutun fyrir árið 2012 var 108.520.000 kr. Úthlutað var 60.820.000 til
verkefnastyrkja, þar af fóru 3.450.000 kr. til sérstakra samvinnuverkefna safna32 og 700.000
kr. var úthlutað til safns sem hóf starfsemi sína um áramótin 2012, á gömlum grunni þó 33.
Úthlutað var 81 verkefnastyrk og var meðalupphæð hvers styrks tæplega 751 þúsund.
Heildarúthlutunin til þeirra 52 safna sem eru hér til umfjöllunar var 104,4 m.kr.34
Úthlutað var rekstrarstyrkjum til 44 safna að upphæð 47.700.000 kr. og var meðaltal styrkja
1.084.090 kr.35 77 verkefnastyrkjum var úthlutað til þessara 52 safna og heildarupphæðin var
56.670.000 kr. eða um 43% af umsóttum upphæðum þessa sömu safna. Meðaltalsupphæð
hvers verkefnastyrks var 736 þúsund og að meðaltali fékk hvert safn samtals tæpa 1,1 milljón
í verkefnastyrki.

32

Verkefnin þrjú voru, skráningar listasafna í Sarp-gagnagrunninn, styrkur vegna Farskóla safnmanna 2012 og
styrkur til samtaka Sjóminjasafna á Íslandi.
33
Þessi styrkur fór til Listasafns Akureyrar
34
Lokaúthlutun er ekki lokið, því getur þessi tala breyst.
35
Þau söfn sem frá rekstrarstyrk á fjárlögum (voru á sér fjárlagalið) fengu skertan rekstrarstyrk frá safnasjóði.
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Heildarrekstrargjöld
Tafla 3-21 sýnir dreifingu heildarrekstrargjalda þeirra 52 safna sem fengu úthlutað, en
samtals voru þau 2.034.191.915 kr. Meðaltal heildarrekstrargjalda var 39.119.075 kr. á safn
og miðgildið er 22.942.861 kr. 24 söfn (46%) voru með heildarrekstrargjöld undir 20
milljónum króna og 10 söfn voru með heildarrekstrargjöld undir 10 milljónum króna, en
meðaltal þeirra var rúmar 6,9 milljónir króna á safn. Ef tvö tekjuhæstu söfnin eru tekin út,
Minjasafn Reykjavíkur og Listasafn Reykjavíkur, þá lækkar meðaltalið í 29.392.696 kr.

Fjöldi safna

Heildarrekstrargjöld 2010 hjá 52 söfnum
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Launakostnaður og annar kostnaður

Í gögnum safnasjóðs er rekstrargjöldum skipt í launakostnað og annan kostnað. Tafla 3-22
sýnir að tvö söfn greiddu engin laun árið 201036 og hjá einu safni var launakostnaður rúm
90% af heildarkostnaði safnsins. Meðaltal hlutfalls launakostnaðar af heildarkostnaði var
49% og miðgildi er 49,8%. Flest söfn voru með launakostnað á milli 40-60% . Hjá stofnunum
sem starfa ekki í hagsmunaskyni (non-profit stofnunum) og sem veita þjónustu sem byggir á
vinnuframlagi starfsmanna er eðlilegt að launakostnaður sé stór hluti rekstrargjaldanna og er
það í tilfelli safna (Wolf, 2012).

Hlutfall launakostnaðar af
heildarkostnaði hjá 52 söfnum 2010
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Hjá þessum 52 söfnum heildarlaunakostnaður 935.033.725 kr., meðaltal launakostnaðar var
17.981.418 kr. og meðaltal hlutfalls launakostnaðar af heildarkostnaði var 49,4%
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fengu úthlutað
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Tafla 3-23

36

Þessi söfn hafa byggt starfsemi sína á sjálfboðavinnu forstöðumanna og annarra sem starfa að safninu.
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Heildarrekstrargjöld – 10 hæstu
Error! Reference source not found. hér að neðan er um margt lík töflunni yfir 10 tekjuhæstu
öfnin, og eru 5 fyrstu söfnin í sömu röð og í þeirri töflu. 10 gjaldahæstu söfnin voru með tæp
56% af heildarrekstrargjöldum þessara 52 safna, þar af voru tvö hæstu með 28% af
heildarrekstrargjöldum. 7 af söfnunum eru í Reykjavík eða nágrenni.

Rekstrargjöld – 10 hæstu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Listasafn Reykjavíkur
Minjasafn Reykjavíkur
Listasafn Kópavogs - Gerðarsafn
Menningarmiðstöð Þingeyinga
Minjasafnið á Akureyri
Víkin - Sjóminjasafnið í Reykjavík
Hafnarborg
Grasagarður Reykjavíkur
Náttúrufræðistofa Kópavogs
Menningarmiðstöð Hornafjarðar
Samtals

17,1%
10,9%
4,1%
3,8%
3,6%
3,6%
3,5%
3,2%
3,0%
2,9%
55,8%

Tafla 3-24
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Eignir og skuldir

Eins og áður hefur verið minnst á, þá eru eignir safna mun verðmætari en efnahagsreikningar
safnanna gefa til kynna. Safnkostur safna er ekki metinn til fjár, en eru engu að síður
mikilvægustu eignir safnanna. Safnkostinn skal ekki verðmeta, nema til að tryggja
safnakostinn, en ekki til að selja eða veðsetja (ICOM, 2004). Söfn geta átt aðrar eignir,
húsnæði, bifreiðar, tölvur og tæki, sem eru að jafnaði metin til fjár í ársreikningum. Alls eru
það 22 söfn sem virðast eignalaus í ársreikningum eða bókhaldsgögnum, en skýringar á því
má rekja til þess að rekstur margra safna er samofinn rekstri eiganda viðkomandi safns og
eigur safnsins (eða þær eigur sem safnið nýtir) er færðar til eignar á efnahagsreikningi
eiganda. Í Error! Reference source not found. má sjá að 30 söfn (58%) gáfu upp upplýsingar
m eignir safnsins. Heildareignir þeirra námu 2.062.923.866 kr. og var meðaltal eigna
68.764.129 kr. á safn. 28 söfn gáfu upplýsingar um skuldir safnsins og voru heildarskuldir
þeirra 813.766.697 kr. og meðaltal skulda var 29.063.096 kr. á safn. Mörg safna sem eru í
eigu sveitarfélaga eru ekki með sjálfstæðan fjárhag að því leytinu að bókhald safnsins er þá
samofið bókhaldi þess sveitarfélags sem fer með forráð þess eins og áður hefur verið greint
frá. Mögulegt er að í einhverjum tilfellum37 hafi verið stofnað til skulda vegna safns sem eru
eingöngu færðar til bókar í ársreikning sveitarfélags eða þá að til séu eignir sem eru strangt
til tekið í eigu safnsins en eru skráðar sem eign sveitarfélagsins. Því verður að skoða
eftirfarandi tölur í Tafla 3-25 með þessum fyrirvörum.

Eignir
Skuldir

Fjöldi safna sem telur
eignir / skuldir á
efnahagsreikningi
30
28

Heildarupphæð
Meðaltal
2.062.923.866 kr. 68.764.129 kr.
813.766.697 kr. 29.063.096 kr.

Tafla 3-25

37

Erfitt er að segja til um uppruna þeirra fjármuna sem sveitarfélög leggja til safnastarfs en leiða má að því
líkum að einhver sveitarfélög hafi fjármagnað rekstur og/eða fjárfestingar í söfnum með lántöku.
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Eignir

Eignir 52 safna 2010 í milljónum króna
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Tafla 3-26 sýnir eignir safna. 22 söfn (42%) áttu engar eignir og 30 söfn (58%) áttu einhverjar
eignir. Af þeim 15 söfnum sem áttu eignir á milli 1 til 49 milljóna voru 9 söfn sem áttu eignir
undir 10 milljónum. 8 söfn áttu á milli 50 og 99 milljónir og 7 söfn áttu eignir að hærri
upphæð en 100 milljónir.
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Skuldir

Skuldir 52 safna 2010 í milljónum
króna
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Mjög svipað hlutfall er á eignum safna og skuldum, í töflu Tafla 3-27 sést að 24 söfn (46%)
töldu ekki fram skuldir á efnahagsreikningi sínum. 17 söfn (29%) skulduðu innan við 19
milljónir króna og þar af skulduðu 6 innan við eina milljón króna. 6 söfn skulduðu 10-59
milljónir og 4 söfn skulduðu 60-79 milljónir króna. Eitt safn skuldaði meira en 80 milljónir en
skuldastaða þess var rúmar 260 milljónir króna. Benda þarf á að upphæð skulda ein og sér
segir ekki alla söguna. Horfa þarf á upphæð skulda í samhengi við eignastöðu annars vegar
og rekstrar-tekjur hins vegar, þ.e. ef vergar eignir eru umfram skuldir og/eða hlutfall
rekstrartekna á móti skuldum er viðunandi, þá þurfa háar skuldir ekki að vera óásættanlegar.
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Starfsmannamál

Forstöðumenn safna

Tafla 3-28 sýnir skiptingu starfshlutfalls forstöðumanna safna en 50 söfn gáfu upp starfshlutfall forstöðumanna sinna. Meðalstarfshlutfall forstöðumanna er 88%. Hjá 34 söfnum
(65%) var starfshlutfall forstöðumanns 100% (eða hærra). Hjá 9 söfnum var starfshlutfall
forstöðumanns 50-74% og hjá 6 söfnum var forstöðumaður í 75-99% starfi. Þess má geta að
2 söfn greiddu forstöðumanni sínum ekki laun en tóku þó fram að starfshlutfall forstöðumanns sé 100%.

Starfshlutfall forstöðumanns 52 safna
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Konur voru forstöðumenn 27 safna (52%) og

Karl

karlmenn forstöðumenn 25 safna (48%) (sjá Tafla
Byggðasafn
Listasafn
Náttúrugripasafn
Samrekstur
Sérsafn

3-29). Meðalheildartekjur safna38 með kvenkyns
forstöðumenn voru 28.644.133 kr. og þar sem
karlar eru forstöðumenn voru meðalheildartekjurnar 30.203.639 kr. eða um 5% hærri og
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Tafla 3-29

meðallaunakostnaðurinn er 14% hærri. 53%
styrkja safnasjóðs fóru til safna þar sem konur voru forstöðumenn og 47% styrkja til safna
þar sem karlar voru forstöðumenn. Söfnin sóttu um 122 styrki samtals að heildarupphæð
tæplega 130 milljónir og var úthlutað 56.670.000 kr. Meðalupphæð styrkumsóknar var
1.513.302 kr. hjá körlum og 853.969 kr. hjá konum, eða að meðaltali 77% hærri hjá körlum
en konum. Karlar sóttu að meðaltali um 2,8 styrki á safn og konur um 2,2 styrki, þ.e. karlar
sóttu um 27% fleiri styrki. Tafla 3-30 sýnir heildarupphæð umsókna, en karlkyns forstöðumenn sóttu um 84,5 milljónir eða 65% af heildarupphæð umsóknarupphæða og kvenkyns
forstöðumenn sóttu alls um 45,3 milljónir eða 35% heildarupphæð umsóknar-upphæða. Söfn
þar sem karlar eru forstöðumenn fengu að meðaltali 1.970 þúsund kr. í styrki frá safnasjóði
og söfn þar sem konur eru forstöðumenn fengu að meðaltali 2.040 þúsund kr. í styrki frá
safnasjóði.

Heildarupphæð umsókna
um verkefnastyrki 2012 í
milljónum króna
Safnstjórar karlar

Safnstjórar konur

45,3
35%
84,5
65%

Tafla 3-30

38

Hér eru tekin út svokölluð útgildi (útlagar), eða Listasafn Reykjavíkur og Minjasafn Reykjavíkur. Meðaltekjur
þessara safna eru svo miklu mun hærri en annarra þannig að til að fá sem skýrasta mynd að stærstum fjölda
safnanna eru þessi tvö stærstu ekki talin með. Þó má geta þess að karl er forstöðumaður Listasafnsins og kona
forstöðumaður Minjasafnsins.
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Ársverk starfsmanna

Fjöldi ársverka hjá 50 söfnum 2010
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50 söfn gáfu upplýsingar um fjölda ársverka hjá safninu. hjá þessum, meðalársverk voru 3,83
og heildarfjöldi ársverka var 192,6. Miðgildi ársverka var 2,8. Starfsmenn voru mun fleiri en
ársverkin, því að starfshlutfall getur verið allt frá 5% hlutastarfi að fullu starfi eða 100%
starfshlutfalli. Hagstofan (2011) metur starfsmannafjölda safna og sýninga á Íslandi árið 2010
vera 760 að sumri og 468 við árslok 2010, á bak við þá tölu eru færri ársverk en starfsmannafjöldinn gefur til kynna. Tafla 3-31 sýnir að 37 söfn (74%) voru með færri ársverk en 4 á ári. 7
söfn voru með 4-7 ársverk og 4 söfn með 8-10 ársverk. Tvö söfn voru með fleiri en 10
ársverk, annað var með 18,2 ársverk og hitt með 23,2 ársverk. Eru þetta söfn í eigu
Reykjavíkurborgar, Minjasafn Reykjavíkur og Listasafn Reykjavíkur. Ef þessi tvö söfn eru tekin
úr meðaltalinu, þá lækkar meðaltal ársverka í 3,13 ársverk á ári (eða um tæp 19%) og
heildarfjöldi ársverka lækkar í 150,2. Kostnaður á ársverk var 4.879.370 kr., sem gerir
meðalkostnað á mánuði um 406 þúsund kr. í laun og launatengdan kostnað og er sú tala með
þeim tveimur söfnum sem greiða ekki forstöðumönnum sínum laun.
Upplýsingum um fjölda ársverka er því miður ábótavant. Í sumum tilfellum er
ástæðan sú að forstöðumenn safna reiknuðu ekki rétt út ársverkin eða fylltu ekki umsóknina
út rétt. Einnig verður að geta þess að menningarsögulega gagnasafnið Sarpur39 fær
upplýsingar frá safnasjóði um fjölda ársverka sem unnin eru á söfnum á landinu. Byggt á
þeim upplýsingum innheimtir Sarpur gjald frá þeim söfnum sem hafa aðgang að
gagnasafninu. Því fleiri ársverk sem starfsmenn viðkomandi safns vinna, því fleiri
39

Sjá http://www.sarpur.is/
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notendaaðganga hefur viðkomandi safn að Sarpi og því hærri verður greiðslan. Er því hægt
að álykta sem svo að öfugur hvati sé fyrir söfn að upplýsa um þann fjölda ársverka sem
starfsmenn vinna – til að lágmarka þessa greiðslu. Komið hefur fram gagnrýni á greiðslufyrirkomulag Sarps, þar sem söfn telja sum hver að þau séu að greiða fyrir of marga aðganga
að Sarpi sem eru ónýttir (Haustfundur listasafna - munnleg heimild, 31. október 2011). Er
þetta dæmi um að óskyldir þættir geta haft áhrif á útkomu þeirra tölfræðilegra gagna sem
hér er byggt á. Má því jafnvel álykta að þessi upphæð, rúmar 406 þúsund á mánuði í laun og
launatengd gjöld, sé of há.

Sjálfboðaliðar

21 safn eða (41%) þeirra fékk hjálp frá sjálfboðaliðum við starfsemi safnsins og tvö söfn eru
rekin eingöngu á sjálfboðaliðavinnu. Fjölda sjálfboðaliða við hvert safn er oft erfitt að henda
reiður á, en sum söfn eru með eina manneskju sem hjálpar til á meðan önnur eru með virkt
sjálfboðaliðastarf þar sem allt að 100 manns koma að starfinu á hverju ári. Starfsemi
sjálfboðaliða er einnig fjölbreytt, eins og meistararitgerð Skúla Sælands, Vinna fúslega gefin
ber. Skoðun á eðli og hlutverki sjálfboðavinnu við menningarstofnanir (Skúli Sæland, 2011)
ber glöggt vitni. Sem dæmi um skýringar safnanna þegar spurt var hvaða sjálfboðavinna væri
unnin í söfnunum 52 voru svörin meðal annars:: „Aðstoð við móttöku skólabarna í
safnfræðslu og jólaheimsóknir“40, „Baðstofuvinna, leiðsögn, ráðgjöf, viðhald, myndöflun,
merkingar.“41, „Viðhald á varðskipinu Óðni“42, „Afgreiðsla, viðhald, umhirða útisvæðis,
byggja geymslu, ræstingar, bakstur“43 og svo einnig „Flest sem til fellur“44. Tímaframlag
sjálfboðaliða var allt frá nokkrum tímum á mánuði að því að framlag þeirra fyrir tiltekið safn
var metið á tvö ársverk. Hjá þessu 21 safni voru ársverkin samtals tæplega 14, meðaltal hjá
hverju þess 21 safns var þá tæp 0,7 ársverk og meðaltal allra safnanna 52 var tæp 0,3. Hafa
verður í huga að þessum tölum þarf að taka með fyrirvara því venjulega eru tímar sem
sjálfboðaliðar vinna ekki taldir sérstaklega og þessi tala oft byggð á huglægu mati
forstöðumanns (Safnaráð, 2011c).
40

Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla (Safnaráð, 2011c)
Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna (sama)
42
Víkin - Sjóminjasafnið í Reykjavík (sama)
43
Fuglasafn Sigurgeirs ses. (sama)
44
Flugsafn Íslands (sama)
41
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Faglegt starf og aðstaða
Í umsóknareyðublaðinu voru rúmlega 20 spurningar um faglegt starf og aðstöðu sem átti að
svara með já eða nei, einnig var hægt að sleppa að svara spurningum. Eftirfarandi töflur eru
niðurstöður þeirra spurninga, sýndar í hlutfallsskiptingu.

Miðlun og fræðsla

Miðlun og fræðsla hjá 52 söfnum 2010
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Tafla 3-32

Tafla 3-32 sýnir hvernig miðlun og fræðslu er háttað hjá söfnunum 52. Langflest söfnin sinntu
öllum þessum þáttum, þó má sjá að rúm 13% safna (sem eru 7 söfn) svöruðu ekki
spurningunni um útgáfur á vegum safnsins.

Rannsóknir
39 söfn (75%) stunduðu rannsóknir á árinu 2011 og 33 söfn (64%) þeirra birtu þær
rannsóknir á einhvern hátt, í útgáfu, með sýningum eða á annan hátt.
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Aðstaða

Aðstöðu safna má skipta gróflega í tvo flokka, þá sem snýr að gestum – sýningaaðstöðu,
salernisaðstöðu, veitingasölu, fyrirlestrasali, aðgengi og vinnustofur fyrir hópa. Þá er sú
aðstaða sem snýr að faglegu starfi safnsins, geymslu- og forvörslu, skrifstofuaðstöðu og
öryggismálum. Sýna þessar tölur einungis hvort þessi tiltekna aðstaða er til staðar, ekki er
lagt neitt mat á gæði aðstöðunnar.
Gestaaðstaða

Aðstaða fyrir gesti á 52 söfnum 2011
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Tafla 3-33 - (Hvalasafnið á Húsavík, 2012), (Safnaráð, 2011c)

Tafla 3-33 sýnir hvaða aðstaða fyrir gesti var á þessum 52 söfnum. 2 söfn voru ekki með
sýningarrými og athygli vekur að 9 söfn voru ekki aðgengileg fyrir fólk í hjólastólum og 8 söfn
gáfu ekki upplýsingar um aðgengi fyrir hjólastóla á safninu.
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Fagleg aðstaða

Fagleg aðstaða á 52 söfnum 2011
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Tafla 3-34- (Safnaráð, 2011c), (Hvalasafnið á Húsavík, 2012)

Tafla 3-34 sýnir faglega aðstöðu á söfnum. Sú aðstaða sem fæst söfnin hafa var aðstaða fyrir
forvörslu gripa, 38 söfn (73%) voru með eitthvert rými til fyrirbyggjandi forvörslu safngripa,
30 söfn (58%) voru með fyrirbyggjandi forvörslu í geymslurými og 24 söfn (46%) voru með
möguleika á fyrirbyggjandi forvörslu í sýningarrými.

71

4. Rekstur safna út frá flokkun
Í þessum kafla er leitast við að skoða rekstrarumhverfi safna út frá ákveðnum þáttum með
það að markmiði að auðvelda skilning á rekstrarumhverfi safna. Mikill munur getur verið á
rekstri safna út frá eignarhaldi eða öðrum þáttum og er hér leitast við að varpa ljósi á þann
mun. Fyrst eru söfn skoðuð út frá þeirri flokkun eignarhalds sem lýst er í öðrum kafla, þá eru
söfnin skoðuð út frá tegund þeirra (til dæmis listasafni eða byggðasafni) og að lokum er litið
á ákveðnar forsendur (einhverja ákveðna frumbreytu). Eins og fram hefur komið áður, þá eru
tvö söfn í eigu Reykjavíkurborgar, Listasafn Reykjavíkur og Minjasafn Reykjavíkur, svo miklu
stærri að umfangi að þau lyfta meðaltalssamantektum verulega mikið upp (eru útgildi) og því
getur verið betur lýsandi fyrir tiltekið úrtak að skoða meðaltal án þessara útgilda. Er það gert
í nokkrum tilvikum hér á eftir, þar sem það er talið gefa gleggri mynd af viðfangsefninu.

Við lestur þessa kafla þarf að hafa í huga að þýðið í þessari tölfræðiúttekt er 52 söfn og þegar
þau eru flokkuð niður eftir ákveðnum frumbreytum þá verða í einhverjum tilvikum fá söfn í
hverjum flokki. Því ber að varast að alhæfa um, að niðurstöður eigi við söfn almennt í
þessum tilteknu flokkum, þó svo að hægt eigi að vera að lesa ákveðnar tilhneigingar sem við
eiga á starfsemi safna.
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Eignarhald safna
Áhugavert er að skoða hvort rekstur og starfsemi safnanna sé ólíkur eftir eignarhaldi. Í
skiptingunni hér er sveitarfélögum skipt í þrjá flokka. Bæði er það gert því mikill munur getur
verið á stærð sveitarfélaganna og tekjum þeirra og einnig þar sem áhugavert getur verið að
athuga hvort munur sé á safnastarfi á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.
Reykjavíkurborg er langstærsta sveitarfélag landsins með rúmlega 118.000 íbúa eða 37%
íbúa landsins. Í sveitarfélögunum í nágrenni Reykjavíkur búa samtals 84.000 manns, en söfn
eru í Kópavogi (31.200 íbúar), Hafnarfirði (26.500 íbúar), Garðabæ (11.300 íbúar) og
Seltjarnarnesi (4.300 íbúar) (Hagstofa Íslands, 2012). Sveitarfélög utan höfuðborgarsvæðisins
eru að jafnaði mannfærri, þó að einnig megi finna stór sveitarfélög á Suðurnesjum, í Eyjafirði
og á Suðurlandi. Flokkurinn söfn sem eru sjálfseignarstofnanir er kannski sá flokkur sem er
hvað ólíkastur innbyrðis og telur hann 20 söfn. Stærð safnanna þar er fjölbreytt og tegund
safnanna er líka margbrotinn og aðbúnaður þeirra getur verið nokkuð ólíkur. Nokkur söfn þar
eru í raun að mestu rekin undir forsjá sveitarfélaga en valið hefur verið það rekstrarform að
hafa safnið sem sjálfseignarstofnun, á meðan að önnur söfn eru sérsöfn stofnuð af
áhugamönnum sem leita eftir rekstrarfé frá ári til árs. Áætla má að rekstrarumhverfi þeirra
geta verið ólík45.

Ef söfnin eru skoðuð út frá eignarhaldi má gróflega flokka þau í fjóra flokka 46:


Söfn í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni (21 safn)



Söfn í eigu Reykjavíkurborgar (4 söfn)



Söfn í eigu sveitarfélaganna í nágrenni Reykjavíkur (Seltjarnarness, Kópavogs,
Garðabæjar og Hafnarfjarðar)47 (7 söfn)



Söfn sem eru sjálfseignarstofnanir (20 söfn)

45

Byggir þetta á umsóknargögnum í safnasjóð 2012 (Safnaráð, 2011b) (Safnaráð, 2011c)
Flokkun má sjá í viðauka.
47
Engin söfn eru í Mosfellsbæ (sem sækja um í safnasjóð) eða á Álftanesi
46
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Tegund safna
Alls

Byggðasafn
Listasafn
Náttúrugripasafn
Samrekstur
Sérsafn
Samtals

17
10
4
4
17
52

Söfn í eigu
sveitar-félaga
á landsbyggð
14
2
1
3
1
21

Söfn í eigu
sveitarfélaga í
nágrenni Rvk.
1
3
1
2
7

Söfn í eigu
Reykjavíkurborgar
1
1
2
4

Sjálfseignarstofnun
1
4
2
1
12
20

Tafla 4-1

Tafla 4-1 sýnir skiptingu tegunda safna miðað við eignarhald. Langflest byggðasöfn eru í
eigum sveitarfélaga á landsbyggðinni og flest sérsöfn eru sjálfseignarstofnanir.

Gestafjöldi

Heildarfjöldi gesta á 49 söfn árið 2010 er 958.925 gestir. Öll söfn í eigu sveitarfélaga gáfu upp
upplýsingar um gestafjölda og komu þangað samtals 326.515 gestir. 6 söfn í eigu sveitarfélaga í nágrenni Reykjavíkur gáfu upp gestafjölda og komu þangað samtals 121.469 gestir 48.
3 söfn í eigu Reykjavíkurborgar gáfu upp gestafjölda og þangað komu samtals 346.525
gestir49. 19 söfn sem eru sjálfseignarstofnanir gáfu upp gestafjölda og var hann 164.416
gestir50. Meðalfjöldi gesta eftir eignarhaldi safna er sýndur í töflu Tafla 4-2 og er meðalgestafjöldi á söfn í eigu Reykjavíkurborgar bæði sýndur með og án Minjasafns Reykjavíkur og
Listasafns Reykjavíkur.

48

Eitt safn var ekki með stöðuga sýningastafsemi, Lækningaminjasafn Íslands.
Gestafjöldi er ekki talinn í Grasagarð Reykjavíkur.
50
Leikminjasafn Íslands er ekki með sýningaaðstöðu, en setur upp sýningar á hverju ári.
49
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Meðalgestafjöldi eftir eignarhaldi
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Sveitarfélag í
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Reykjavíkurborg- öll Sjálfseignarstofnun Reykjavíkurborg 4 söfnin
án LR og MR

0
Eignarhald safns
Tafla 4-2

Heildartekjur

Þegar söfn eru flokkuð eftir eignarhaldi sést talsverður munur á fjárhag þeirra. Ef skoðað er
meðaltal heildartekna í hverjum flokki fyrir sig kemur í ljós að söfn í eigu Reykjavíkurborgar
bera höfuð og herðar yfir aðra flokka með meðaltekjur upp á rúmlega 170 milljónir, sem er
umtalsvert hærra en hjá öðrum söfnum.

Meðaltal
tekjuliða
Fjöldi safna
Meðaltal
heildartekna
Aðgangseyrir
Aðrar sért.
Ríkissjóður
Sveitarfélög
Önnur félög
Einstaklingar
Aðrir

Sveitarfélag á
landsbyggð
21
28.101.945

Sveitarfélag í
nágrenni Rvk.
7
50.744.636

Reykjavíkurborg
4
170.868.821

Sjálfseignarstofnun
20
20.574.357

52
39.236.841

3.396.426
2.388.152
2.378.549
17.280.800
1.440.580
164.395
1.053.042

43.478
2.481.895
4.682.763
42.815.589
230.301
57.143
433.468

3.947.40951
17.643.562
2.175.000
144.969.034
2.133.816

3.181.758
2.925.261
4.876.870
4.159.983
3.467.333
952.641
1.010.512

2.904.886
3.780.845
3.633.967
25.493.879
1.946.364
440.483
1.036.416

Heildartekjur

590.140.846

355.212.455

683.475.283

Tafla 4-3

51

Árið 2010 var frítt inn í Listasafn Reykjavíkur.
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52 söfn

411.487.145 2.040.315.729

Rekstrarumhverfi safna sem eru í eigu Reykjavíkurborgar sker sig úr miðað við aðra aðila. Eru
þau miklu stærri í öllu umfangi og rekstri og þessi 4 söfn í eigu borgarinnar (Listasafn
Reykjavíkur, Minjasafn Reykjavíkur, Ljósmyndasafn Reykjavíkur og Grasagarðurinn í
Reykjavík) lyfta upp meðaltali í allri umfjöllun um raunverulegt rekstrarumhverfi safna hér á
landi. Það eru sér í lagi tvö söfn í eigu

Meðaltal
tekjuliða
Fjöldi safna
Heildartekjur
Aðgangseyrir
Aðrar sért.
Ríkissjóður
Sveitarfélög
Önnur félög
Einstaklingar
Aðrir

borgarinnar, Listasafn Reykjavíkur og
Minjasafn Reykjavíkur sem skera sig úr.
Listasafnið er með rúmlega 348 milljónir í
heildartekjur og Minjasafnið með rúmar 222
milljónir. Þessi tvö söfn fengu samtals 28% af
öllum heildartekjum þessara 52 safna
sem eru hér til umfjöllunar. Því er oft

Listasafn og
Minjasafn

Önnur söfn

2
285.340.463
7.836.018
31.077.328
2.350.000
241.347.623
0
0
2.729.494

50
29.392.696
2.707.641
2.688.985
3.685.326
16.859.729
2.024.219
458.103
968.693

Tafla 4-4-heildartekjur án LR og MR

brugðið á það ráð að sýna meðaltöl án

þessara tveggja safna og til að sýna stærðarmun á þessum söfnum er birt Tafla 4-4 þar sem
meðaltal heildartekna 50 safna er sýnt, þá án Listasafns Reykjavíkur og Minjasafns
Reykjavíkur og svo meðaltal einungis þessara tveggja safna. Áhrif þessara tveggja stóru safna
á heildarrekstrarupphæðir safnanna eru ótvíræðar, enda eru þessi söfn að mörgu leyti
sérstök hvað varðar rekstrarstærð og afkomu.

Heildartekjur út frá eignarhaldi 52 safna
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Hlutfall heildartekna

Tafla 4-5

Tafla 4-5 sýnir skipting heildartekna út frá eignarhaldi. 40% safna eru í eigu sveitarfélaga á
landsbyggðinni en fengu 29% heildartekna. 13% safna eru í eigu sveitarfélaga í nágrenni
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Reykjavíkur og fengu þau 17% heildartekna. 8% safna eru í eigu Reykjavíkurborgar en fengu
33% heildartekna og 38% safna eru sjálfseignarstofnanir og fengu þær 20% heildartekna. Ef
þessar sömu tölur eru skoðaðar án LR og MR (sem eins og áður hefur komið fram að fengu
28% heildartekna allra 52 safnanna) þá sést niðurstaðan hér fyrir neðan í Tafla 4-6.

Heildartekjur út frá eignarhaldi 50 safna (án
LR og MR)
Hlutfall safna
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Hlutfall heildartekna

Sjálfseignarstofnun

Hlutfallsskipting tekna eftir eignarhaldi

Uppruni tekna eftir eignarhaldi
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Tafla 4-7

Í Tafla 4-7 hefur tekjuliðunum „önnur félög“, „aðrir“ og „einstaklingar“ verið skeytt saman í
einn lið „Annað“ til einföldunar. Hér sést hversu dreifing tekna hjá söfnum sem eru sjálfseignarstofnanir er meiri en í öðrum flokkum, þau fengu til að mynda einungis 20% sinna
tekna frá sveitarfélögum á meðan önnur söfn fengu 61%-85% tekna sinna þaðan. Söfn sem
eru sjálfseignarstofnanir höfðu hvað dreifðustu tekjuliði og greinilegt að þau þurfa að leita
ýmissa leiða til að fjármagna söfnin.

Söfn í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni
Söfn í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni eru 21 talsins, eða rúm 40% af þessum 52 söfnum
og eru tekjur þeirra 29% heildartekna safnanna 52. Tekjuskipting þeirra er svipuð tekjuskiptingu allra safnanna 52. Helst má greina mun í aðgangseyri og er hlutur hans 12% af
heildartekjum safna í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni en rúm 7% af heildartekjum allra 52
safnanna.
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Tekjuskipting hjá söfnum í eigu sveitarfélaga
á landsbyggðinni
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Tafla 4-8 Söfn í eigu sveitarfélaga í nágrenni Reykjavíkur

Söfn í eigu sveitarfélaga í nágrenni Reykjavíkur
Söfn í eigu sveitarfélaga í nágrenni Reykjavíkur eru 7 talsins, (13%) og eru tekjur þeirra 17%
heildartekna allra 52 safnanna. Framlög frá sveitarfélögum eru stærsti tekjuliður þeirra, rúm
84% tekna. Athygli vekur að aðgangseyrir telur aðeins 0,1% af heildartekjum þeirra sem
skýrist væntanlega af því að viðkomandi sveitarfélög styrkja starfsemi safnanna með beinum
styrkjum til þess að íbúar sveitarfélaganna geti notið þeirra án þess að greiða aðgangseyri.

Tekjuskipting hjá söfnum í eigu sveitarfélaga
í nágrenni Reykjavíkur
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Söfn í eigu Reykjavíkurborgar
Söfn í eigu Reykjavíkurborgar eru 4 talsins (8%)en tekjur þeirra eru 33% heildartekna allra
safnanna 52. Líkt og hjá öðrum söfnum á höfuðborgarsvæðinu þá koma 85% tekna frá
sveitarfélaginu og hér er hlutfall ríkissjóðs um 1% af heildartekjum. Skýrist það af háum
heildartekjum þessara safna að hlutfall styrks safnasjóðs verður hlutfallslega lítið.
Aðgangseyrir er einnig lítill hluti af heildartekjum, en tvö söfn í eigu Reykjavíkurborgar,
Grasagarður Reykjavíkur og Listasafn Reykjavíkur, innheimtu ekki aðgangseyri árið 2010.

Tekjuskipting hjá söfnum í eigu
Reykjavíkurborgar
84,8%
80%

65,0%

60%
40%
20%

9,6% 10,3% 9,3%

1,3%

7,4%

2,3%

5,0%

0,0%

2,6% 1,2%

1,1% 0,0%

Aðrir

Einstaklingar

0%
Sveitarfélög

Aðrar
sértekjur

Ríkissjóður
Heildin

Aðgangseyrir Önnur félög
Reykjavíkurborg
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Söfn sem eru sjálfseignarstofnanir
Söfn sem eru sjálfseignarstofnanir eru 20 (38%) og eru tekjur þeirra 20% heildartekna
safnanna 52. Hér má finna mestu tekjudreifinguna, engin einn tekjuliður er hærri en tæp
24%. Samlagðar sértekjur sjálfseignstofnanna, þ.e.a.s. aðgangseyrir og aðrar sértekjur, eru
tæpar 30% á meðan meðaltalið hjá söfnunum 52 er 17%. Áhugavert er að sjá að framlög frá
öðrum félögum eru tæp 17%, getur það skýrst af því að söfn sem eru sjálfseignarstofnanir
þurfa að sækja meira í aðra sjóði og fá styrktaraðila til að styðja við rekstur safnsins. Einnig
getur verið að sum söfnin fái framlög frá bakhjarli safnsins, ef einhver er.

Tekjuskipting hjá söfnum sem eru
sjálfseignarstofnanir
70%

65,0%

60%
50%
40%
30%

23,7%

20,2%

20%

9,6%

10%

14,2%

9,3%

16,9%

15,5%
7,4%

5,0%

2,6% 4,9%

1,1%

4,6%

0%
Sveitarfélög

Aðrar
sértekjur

Ríkissjóður

Aðgangseyrir Önnur félög

Aðrir

Blá súla = öll söfnin - Rauð súla =sjálfseignarstofnanir
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Einstaklingar

Heildargjöld

Gjöldum er skipt í launakostnað og annan kostnað. Tafla 4-12 sýnir meðaltal þessara
gjaldaliða með tilliti til eignarhalds. Meðaltal launakostnaðar hjá öllum söfnum er tæpar 18
milljónir og meðaltal annars kostnaðar er rúm 21 miljón. Ef stóru söfnin tvö eru tekin út þá
lækkar meðaltal launakostnaðar allra safnanna í rúmar 14 milljónir og annars kostnaðar í
tæpar 15 milljónir.
Meðaltal gjalda

Launakostnaður
Annar kostnaður
Heildargjöld
Heildarupphæð
gjalda

Sveitarfélag Sveitarfélag Reykjavíkurborg Sjálfseignar- Samtals
á
í nágrenni
stofnun
landsbyggð Reykjavíkur
14.562.510
21.782.726
71.361.176
9.564.862
17.981.418
13.252.763
28.960.496
99.507.645
11.004.806
21.137.658
27.815.273
50.743.222
170.868.821
20.569.667
39.119.075
584.120.731 355.202.554

683.475.283 411.393.347 2.034.191.915
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Tafla 4-13 sýnir hlutfallskiptingu launakostnaðar og annars kostnaðar eftir eignarhaldi safna.
Hjá öllum söfnum er hlutfall launagjalda 46% og annars kostnaðar 54%. Er skiptingin sú sama
hjá sjálfseignarstofnunum, en hjá söfnum í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni er hlutfall
launakostnaðar hæst eða 52% af heildargjöldum og hjá Reykjavíkurborg er hlutfall annars
kostnaðar hæst eða 58% og hlutfallið er svipað hjá sveitarfélögum í nágrenni Reykjavíkur.

Hlutfall gjalda eftir eignarhaldi
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

48%

52%

Sveitarfélag á
landsbyggð

57%

58%

54%

54%

43%

42%

46%

46%

Sveitarfélag í
nágrenni Rvk

Reykjavíkurborg

Sjálfseignarstofnun

Öll 52 söfn

Hlutfall launakostnaðar

Hlutfall annars kostnaðar
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Safnasjóður

Hlutfall ríkissjóðs og safnasjóðs af heildartekjum
Í þriðja kafla kom fram að meðaltal framlags ríkissjóðs er 9% af heildartekjum hjá öllum
söfnunum og hjá 21 safni (40%) er framlag safnasjóðs undir fimm prósentum af heildartekjum safnsins. Í Tafla 4-14 má sjá að hlutfall safnasjóðs af heildartekjum er hæst hjá
söfnum sem eru sjálfseignarstofnanir, eða tæp 24% af heildartekjum, og lægst hjá söfnum í
eigu Reykjavíkurborgar eða rétt rúmt eitt prósent.

Hlutfall ríkissjóðs og safnasjóðs af
heildartekjum 52 safna 2010
25%
20%
15%
10%
5%
0%

23,7%

9,3%

9,2%

8,5%
6,2%

2,9%

Sveitarfélag á
landsbyggð

Sveitarfélag í
nágrenni Rvk

1,3%1,2%

7,1%

Reykjavíkurborg Sjálfseignarstofnun

4,1%
Meðaltal

Eignarhald safns

Framlag ríkissjóðs af heildartekjum

Framlag safnasjóðs af heildartekjum
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Tafla 4-15 sýnir að meðaltal hlutfalls safnasjóðs af ríkisframlagi er 45%. Hlutfall safnasjóðs af
framlagi ríkissjóðs er lægst hjá söfnum sem eru sjálfseignarstofnanir (30% af heildarframlagi
ríkissjóðs) og hæst hjá söfnum í eigu Reykjavíkurborgar (92%). Er þetta í samræmi við þær
niðurstöður að sjálfseignarstofnanir hafa mestu dreifingu tekna. Hjá sjálfseignarstofnunum
kemur lægri hluti af tekjum frá ríkissjóði frá safnasjóði, 30% á meðan meðaltalið er 45% en
þó er hlutfall safnasjóðs af heildartekjum hæst hjá söfnum sem eru sjálfseignarstofnanir.
Hlutfall safnasjóðs af
ríkisframlagi
Sveitarfélag á landsbyggð
Sveitarfélag í nágrenni
Reykjavíkur
Reykjavíkurborg
Sjálfseignarstofnun
Meðaltal allra

73%
32%
92%
30%
45%

Tafla 4-15

83

Styrkveiting 2010

Meðalupphæð styrkja úr safnasjóði
2010 eftir eignarhaldi safna
2.000.000
500.000
1.500.000

380.952

483.333
407.500

412.745

1.000.000
500.000

1.285.714

1.250.000

Sveitarfélag á
landsbyggð

Sveitarfélag í
nágrenni Rvk

1.500.000
1.055.000

1.207.843

Reykjavíkurborg Sjálfseignarstofnun

Öll söfn

Eignarhald safns
Rekstrarstyrkir meðaltal 2010

Verkefnastyrkir meðaltal 2010
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Verkefnaumsóknir 2012
Öll söfnin sóttu um verkefnastyrki, 2,3 að meðaltali á safn og var meðaltal umsóknarupphæðar 1.170.956 kr. Söfn í eigu sveitarfélaga sóttu um að meðaltali um 2,3 verkefnastyrki og var meðaltal verkefnisumsóknar 877.041 kr. eða um 75% af meðaltalsupphæð allra
safnanna.Söfn í eigu sveitarfélaga í nágrenni Reykjavíkur sóttu um að meðaltali um 2,3
verkefnastyrki og var meðaltal verkefnisumsóknar 1.492.810 kr. eða 127% af meðaltalsupphæð allra safnanna. Söfn í eigu Reykjavíkurborgar sóttu um að meðaltali um 3,3
verkefnastyrki og var meðaltal verkefnisumsóknar 768.229 kr. eða 66% af meðaltalsupphæð
allra safnanna. Söfn sem eru sjálfseignarstofnanir sóttu um að meðaltali um 2,2 verkefnastyrki og var meðaltal verkefnisumsóknar 1.447.463 kr. eða um 124% af meðaltalsupphæð
allra safnanna.
Styrkveiting 2012
Meðalupphæð verkefnastyrkja hefur hækkað mikið frá árinu 2010 og er það í samræmi við
þær áherslur safnasjóðs að stærri hluti úthlutunar sé í formi verkefnastyrkja. Í Tafla 4-17 má
sjá að söfn í eigu Reykjavíkurborgar fá hæstu styrkina, samtals að meðaltali 2.600.000 kr., og
eru verkefnastyrkir 59% af heildarupphæð styrkja. Söfn sem eru sjálfseignarstofnanir fá
lægstu styrkupphæðirnar, að meðaltali 1.701.000 kr., og eru verkefnastyrkir 52% af
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meðaltali heildarstyrks. Hjá söfnum í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni eru verkefnastyrkir
að meðaltali 50% heildarstyrks en hjá söfnum í eigu sveitarfélaga í nágrenni Reykjavíkur eru
verkefnastyrkir 71% af meðaltali heildarstyrks. Að meðaltali hjá öllum söfnunum 52 er
hlutfall verkefnastyrkja af heildarstyrkupphæð 54% 52.

Meðalupphæð styrkja úr safnasjóði
2012 eftir eignarhaldi safna
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-

1.600.000

1.080.952
1.407.143
1.095.238
Sveitarfélag á
landsbyggð

886.000
1.100.000

571.429
Sveitarfélag í
nágrenni Rvk

1.089.808
917.308

815.000

Reykjavíkurborg Sjálfseignarstofnun

Öll 52 söfnin

Eignarhald safns
Rekstrarstyrkir meðaltal 2012

Verkefnastyrkir meðaltal 2012
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Starfsmannamál

Starfshlutfall forstöðumanns
Hjá öllum söfnum er meðaltals starfshlutfall forstöðumanns 85%. Hjá bæði söfnum í eigum
sveitarfélaga í nágrenni Reykjavíkur og Reykjavíkurborgar eru allir forstöðumenn í 100%
starfshlutfalli. Hjá söfnum í eigu sveitarfélags á landsbyggðinni er meðaltalið 82% og hjá
söfnum sem eru sjálfseignarstofnanir er meðaltalið 80%.
Ársverk starfsmanna
Að meðaltali eru unnin 3,7 ársverk í öllum söfnunum. Hjá söfnum í eigu sveitarfélaga á
landsbyggðinni eru unnin að meðaltali 3,2 ársverk og hjá söfnum í eigu sveitarfélaga í
nágrenni Reykjavíkur eru unnin að meðaltali 3,3 ársverk. Söfn í eigu Reykjavíkurborgar skera
sig úr, þar eru unnin að meðaltali 14,5 ársverk og hjá söfnum sem eru sjálfseignarstofnanir
eru unnin að meðaltali 2,2 ársverk. Ef tvö stærstu söfnin eru tekin úr þá lækkar meðaltal
52

Tölur geta breyst fyrir árið 2012.
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hinna 50 safnanna í 3,0 ársverk og meðaltal ársverka hjá söfnum í eigu Reykjavíkurborgar
verður þá að meðaltali 8,2 ársverk.

Sjálfboðaliðar
Tafla 4-18 sýnir meðaltal sjálfboðaliða hjá söfnum eftir eignarhaldi. 21 safn svaraði spurningu
um starfsframlag sjálfboðaliða. Er þetta talið í ársverkum, ekki fjölda einstaklinga sem taka
þátt, og geta þeir skipt tugum. Söfn sem eru sjálfseignarstofnanir voru með mesta framlegð
frá sjálfboðaliðum, að meðaltali eru unnin þar 0,6 ársverk. Hafa ber í huga að þessar tölu
byggjast að mestu á huglægu mati forstöðumanna safnanna.

Hlutfall safna

Söfn í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni
Söfn í eigu sveitarfélaga í nágrenni Reykjavíkur
Söfn í eigu Reykjavíkurborgar
Söfn sem eru sjálfseignarstofnanir
Meðaltal 21 safns

24%
43%
50%
55%
40%
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Meðaltal
ársverka
sjálfboðaliða
0,2
0,4
0,5
0,6
0,4

Faglegt starf og aðstaða

Miðlun og fræðsla

Tafla 4-19 sýnir hvernig faglegu starfi er háttað hjá söfnum með tilliti til eignarhalds. Söfn
fengu svarmöguleikann já eða nei og eru tölurnar hlutfall svara. Hvað viðkemur söfnum í eigu
sveitarfélaga í nágrenni Reykjavíkur þá skýrist þessi 14% sem svara neitandi öllum atriðum
þannig að Lækningaminjasafnið hefur eru ekki með stöðuga sýningastafsemi undanfarin ár.
Sama er hjá söfnum sem eru sjálfseignarstofnanir og er Leikminjasafn Íslands ekki með
sýningaraðstöðu.

Sýningar

Almenn
leiðsögn

Útgáfur

Viðburðir

Rafræn
miðlun

Sveitarfélag á landsbyggð
21 safn
Nei
0%
0%
0%
0%
0%
Já
100%
100%
67%
95%
90%
Svara ekki
0%
0%
33%
5%
10%
Sveitarfélag í nágr. Rvk.
7 söfn
Nei
14%
14%
14%
14%
14%
Já
86%
86%
86%
86%
86%
Svara ekki
0%
0%
0%
0%
0%
Reykjavíkurborg
4 söfn
Nei
0%
0%
0%
0%
0%
Já
100%
100%
100%
100%
100%
Svara ekki
0%
0%
0%
0%
0%
Sjálfseignarstofnun
20 söfn
Nei
5%
5%
5%
5%
5%
Já
95%
95%
95%
95%
90%
Svara ekki
0%
0%
0%
0%
5%
Meðaltal
52 söfn
Nei
4%
4%
4%
4%
4%
Já
96%
96%
83%
94%
90%
Svara ekki
0%
0%
13%
2%
6%
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Rannsóknir

Rannsóknir

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

86%
71%
72%

100%

75%
60%

71%
55%

63%
Rannsóknir
Nýting rannsókna
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60% safna sem eru sjálfseignarstofnanir svöruðu spurningu um hvort safnið stundaði
einhverjar rannsóknir og 55% þeirra hafa birt þær rannsóknir á einhvern hátt, í útgáfu, í
sýningum eða á annan máta. Er þetta lægra en hjá söfnum með annars konar eignarhald, en
hafa ber í huga að vel getur verið að söfn sem svara ekki spurningunni um rannsóknir sinni
samt sem áður einhverjum rannsóknum.
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Gestaaðstaða
Gestaaðstaða er sú aðstaða sem snýr að gestinum, hvort sýningarými er fyrir hendi,
salernisaðstaða og fleira. Söfn í eigu Reykjavíkurborgar svörðu öllum þáttum gestaaðstöðu
játandi, því er sleppt súluriti fyrir þau söfn. Má sjá hvernig gestaaðstaða er hjá söfnum í
öðrum eignarhaldsflokkum í töflum Tafla 4-21, Tafla 4-22 Tafla 4-23.

Söfn í eigu sveitarfélags á landsbyggð
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Söfn í eigu sveitarfélags í nágrenni Rvk.
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Sjálfseignarstofnanir
100%
80%

25%

18%

12%

17%

59%

65%

61%

73%

60%
40%

0%

17%

25%

55%

61%

55%

Svara ekki

20%
20%

27%

22%

20%

24%

24%

Já

22%

Nei

0%

Tafla 4-23

Fagleg aðstaða
Fagleg aðstaða safnanna er sú aðstaða sem snýr að starfsmönnum og faglegri vinnu á
safninu. Tafla 4-24 sýnir skiptingu eftir eignarhaldi á söfnum.
Skrifstofuaðstaða

Geymslurými

Aðstaða til
forvörslu
safngripa

Fyrirbyggjandi
forvarsla í
geymslurými

Fyrirbyggjandi
forvarsla í
sýningarrými

Öryggiskerfi

Brunavarnakerfi
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á landsbyggð
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Tölfræði út frá tegund, heildartekjum og staðsetningu.
Áhugavert getur verið að skoða hvernig ákveðnir þættir rekstursins taka breytingum ef
skoðaður er rekstur safna eftir ákveðnum forsendum (eða frumbreytum). Hér getur safnafólk
til dæmis skoðað sitt safn út frá meðaltali þess flokks sem safnið tilheyrir. Skoðað er hvernig
rekstrartölur breytast eftir tegund, staðsetningu og heildartekjum.

Tegund safns
Hér er flokkað eftir tegundum safna og ber að geta þess að í flokknum byggðasöfn eru einnig
ljósmyndasöfn. Samrekstur er þegar nokkur söfn sameinast um rekstur undir einum hatti og
jafnvel ásamt fleiri menningarstofnunum. Sem dæmi má nefna Menningarmiðstöð
Þingeyinga, sem er samrekstur utan um byggðasöfn, náttúruminjasafn, sjóminjasafn,
ljósmyndasafn, skjalasafn, ásamt rekstri á
Fjöldi
safna
Byggðasafn
17
Listasafn
10
Náttúrugripasafn
4
Samrekstur
4
Sérsafn
17
Samtals
52

torfbæ og þjónustumiðstöð í eigu
Þjóðminjasafns Íslands. Sérsafn er safn sem
er byggt utan um sérstakt málefni, til að
mynda Flugsafn Íslands og Síldarminjasafnið.
Eignarhald á söfnum eftir tegund má sjá í
töflu Tafla 4-26.

Heildartekjur
666.775.822
677.482.699
134.098.136
199.291.758
362.667.314
2.040.315.729
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Eignarhald

Sveitarfélag á landsbyggð
Sveitarfélag í nágrenni Rvk.
Reykjavíkurborg
Sjálfseignarstofnun
Samtals

Byggðasafn Listasafn Náttúrugripa- Samrekstur Sérsafn
safn
14
2
1
0
1
1
3
1
3
2
1
1
0
0
2
1
4
2
1
12
17
10
4
4
17
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Staðsetning

Mynd 4-1 sýnir dreifingu safna eftir landshlutum og tegundum. Á Suðurnesjum eru 2 söfn, á
Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og Austurlandi eru 4 söfn, á Vesturlandi eru 6 söfn, á
Suðurlandi eru 7 söfn, á Norðurlandi eystra eru 9 söfn og á höfuðborgarsvæðinu eru alls 16
söfn53.

Byggðasöfn: 2
Sérsöfn: 2

Byggðasöfn: 2
Listasöfn: 1
Náttúrugripasöfn: 2
Samrekstur: 1
Sérsöfn: 3
Byggðasöfn:2
Sérsöfn: 2

Byggðasöfn: 3
Samrekstur: 2
Sérsöfn: 1

Byggðasöfn: 2
Sérsöfn: 2

Byggðasöfn: 2
Listasöfn: 7
Náttúrugripasöfn: 1
Sérsöfn: 6

Byggðasöfn: 1
Listasöfn: 1

Byggðasöfn: 3
Listasöfn: 1
Náttúrugripasöfn: 1
Samrekstur: 1
Sérsöfn: 1
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Mynd fengin af: http://www.hagstofa.is/default.aspx?pageid=155&templateid=8
Copyright Landmælingar Íslands.
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Tekjur og gjöld

Tekjur
Tafla 4-27 sýnir hlutfall heildartekna safnanna eftir tegund þeirra. Byggðasöfn eru bæði
tæplega 33% af heildarfjölda 52 safna og fengu 33% heildartekna 52 safna. Listasöfn eru rúm
20% safna, en voru með rúm 33% af heildartekjum, og sérsöfn eru tæp 33% af heildarfjölda
en eru einungis með tæp 18% af heildartekjum.

Fjöldi safna og heildartekjur eftir
tegund safna
40%

32,7%

30%

32,7%

32,7%

20%

33,2%
19,2%
7,7%

10%

17,8%

7,7%
9,8%

6,6%
0%
Byggðasafn

Listasafn

Náttúrugripasafn

Hlutfall af heildarfjölda safna

Samrekstur

Sérsafn

Hlutfall heildartekna

Tafla 4-27

Tafla 4-28 sýnir meðaltal heildartekna eftir tegund safna. Listasöfn voru að meðaltali með
hæstu tekjurnar, tæpar 68 milljónir króna, lægstu heildartekjur að meðaltali voru hjá
sérsöfnum, rúm 21 milljón króna. Tafla 4-29 á næstu síðu sýnir skiptingu heildartekna eftir
tekjuliðum

Tekjur í milljónum

Meðaltal tekna eftir tegund í
milljónum króna
80

67,75

60
40

49,82
39,24

39,22

33,52
21,33

20
0
Öll 52 söfnin

Byggðasafn

Listasafn

Náttúrugripasafn
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Samrekstur

Sérsafn

Skipting heildartekna eftir tegund
safns
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36%
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37%
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66%

16%
16%
13%
7%
11%

29%

19%
12%
3%

9%
8%
2%

27%

Aðgangseyrir

Aðrar sértekjur

Ríkissjóður

Önnur félög

Einstaklingar

Aðrir
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50%

7%
12%

Sveitarfélög

19%
9%
10%

Gjöld
Tafla 4-30 sýnir meðaltal launakostnaðar, annars kostnaðar og heildargjalda eftir tegund
safna. Hér sést að listasöfn voru með hæstu gjöldin (sem kemur ekki á óvart þar sem þau eru
með hæstu tekjurnar) og sérsafn voru með lægstu gjöldin og lægsta launakostnaðinn.

Byggðasafn
Listasafn
Náttúrugripasafn
Samrekstur
Sérsafn
Samtals

Meðaltal
launakostnaðar
18.661.403
26.294.654
16.645.682
20.601.355
12.109.128
17.981.418

Meðaltal
annars
kostnaðar
20.277.910
41.467.668
12.112.268
29.747.178
10.136.427
21.137.658

Meðaltal
heildargjalda
38.939.313
67.762.322
28.757.951
50.348.533
22.245.555
39.119.075

Tafla 4-30

Hlutfallsskipting gjalda
Tafla 4-31 sýnir hvernig gjöld safna skiptast niður í launakostnað og annan kostnað. Meðaltal
52 safna er lengst til hægri. Hæsta hlutfall af launakostnaði var hjá náttúrugripasöfnum 58%
og hæsta hlutfall annarra gjalda er hjá listasöfnum 61%.

Hlutfall gjalda hjá söfnum eftir
tegundum
100%
80%
60%
40%
20%
0%

54%

61%

50%

39%

42%
58%

Hlutfall launakostnaðar

59%

44%

54%

41%

52%

46%

Hlutfall annars kostnaðar
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Safnasjóður

Hlutfall ríkissjóðs og safnasjóðs af heildartekjum

Tafla 4-33 sýnir hvert hlutfall ríkissjóðs og safnasjóðs er af heildartekjum safnanna eftir
tegund. Framlag ríkissjóðs er hæst hlutfallslega hjá sérsöfnum, 29% af heildartekjum þeirra
koma þaðan, og er lægst hjá söfnum í samrekstri en
9% tekna þeirra komu frá ríkissjóði. Einnig er hlutfall
safnasjóðs af heildartekjum hæst hjá sérsöfnum
(11%) og lægst hjá náttúrugripasöfnum (4%). Tafla
4-32 sýnir hlutfall safnasjóðs af ríkisframlagi og þar
sést að hjá byggðasöfnum er hlutfall hans 83% af
framlagi ríkissjóðs og lægst er það hjá náttúru-

Hlutfall safnasjóðs
af ríkisframlagi
Byggðasafn
83%
Listasafn
59%
Náttúrugripasafn
27%
Samrekstur
73%
Sérsafn
57%
Öll söfn
65%
Tafla 4-32

gripasöfnum eða 27% af framlagi ríkissjóðs.

Hlutfall ríkissjóðs og safnasjóðs af
heildartekjum 52 safna 2010 eftir
tegund
35%
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11%

Styrkveiting 2010
Í Tafla 4-34 má sjá meðalupphæð styrkja safnasjóðs 2010 eftir tegund safna. Söfn í samrekstri fengu hæstu samanlögðu styrkina 2,2 milljónir króna. Lægstu samanlögðu styrkina
fengu náttúrugripasöfn, en það skýrist af lágum verkefnastyrkjum. Söfn eru misdugleg að
sækja um verkefnastyrki og það getur skýrt misháa verkefnastyrki eftir söfnum. Eitt sérsafn
fékk ekki verkefnastyrk árið 2010.

Meðalupphæð styrkja úr safnasjóði eftir
tegund safna
2.500.000
2.000.000
1.500.000

325.000
458.824

600.000

1.000.000
500.000
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334.375

150.000

412.745

1.750.000
1.050.000

1.125.000

1.100.000

1.207.843

-

Rekstrarstyrkir meðaltal 2010

Verkefnastyrkir meðaltal 2010
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Verkefnaumsóknir 2012
Öll söfnin sóttu að meðaltali um 2,3 verkefnastyrki og var meðaltal umsóknarupphæðar
1.170.956 kr. Byggðasöfn sóttu um að meðaltali um 2,7 verkefnastyrki og var meðaltal
verkefnisumsóknar 1.009.811 kr. eða um 86% af meðaltalsupphæð allra safnanna. Listasöfn
sóttu um að meðaltali um 2,4 verkefnastyrki og var meðaltal verkefnisumsóknar 1.079.642
kr. eða um 92% af meðaltalsupphæð allra safnanna. Náttúrugripasöfn sóttu um að meðaltali
um 2,8 verkefnastyrki og var meðaltal verkefnisumsóknar 1.629.167 kr. eða um 139% af
meðaltalsupphæð allra safnanna. Söfn í samrekstri sóttu um að meðaltali um 2,5
verkefnastyrki og var meðaltal verkefnisumsóknar 633.333 kr. eða um 54% af meðaltalsupphæð allra safnanna. Sérsöfn sóttu um að meðaltali um 1,8 verkefnastyrki og var meðaltal
verkefnisumsóknar 877.041 kr. eða um 120% af meðaltalsupphæð allra safnanna.
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Styrkveiting 2012
Í Tafla 4-35 má sjá nokkra breytingu frá úthlutun styrkja 2010. Meðalupphæð verkefnastyrkja
hefur hækkað mikið og er það í samræmi við þær áherslur safnasjóðs að stærri hluti
úthlutunnar skuli vera í formi verkefnastyrkja. Söfn í samrekstri fá hæstu styrkina, samtals að
meðaltali 2.562.500 kr. og eru verkefnastyrkir 49% af heildarupphæð styrkja. Hjá byggðasöfnum eru verkefnastyrkir einnig að meðaltali 49% heildarstyrks en hjá listasöfnum eru
verkefnastyrkir 65% af meðaltali heildarstyrks. Verkefnastyrkir eru 55% af heildarstyrk hjá
náttúrugripasöfnum og sérsöfnum.

Meðalupphæð styrkja úr safnasjóði
2012 eftir tegund safna
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Starfsmannamál

Í töflu Tafla 4-36 má sjá hvernig starfsmannamál og sjálfboðaliðastarf skiptist eftir tegund
safna. Söfn í samrekstri eru eina tegund safna þar sem allir forstöðumenn eru í fullu starfi,
einnig er meðaltal ársverka hæst þar. Eftirtekt vekur að engin söfn í samrekstri fylla út
upplýsingar um framlag sjálfboðaliða. Þó kann að vera að þau söfn njóti aðstoðar
sjálfboðaliða, en hafi ekki tekið það fram í umsókninni.

Fjöldi
safna
Byggðasafn
Listasafn
Náttúrugripasafn
Samrekstur
Sérsafn
Meðaltal 52 safna

17
10
4
4
17
52

Meðaltal
starfshlutfall
forstöðumanns
86%
95%
75%
100%
87%
88%

Meðaltalsfjöldi
ársverka
4,0
4,7
3,3
5,1
2,6
3,7
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Fjöldi safna
með
sjálfboðaliða
6
3
1
11
21

Meðaltal
ársverka
sjálfboðaliðar
0,7
1,0
0,5
0,6
0,7

Staðsetning

Vestfirðir
Gestafjöldi
Heildartekjur
Heildartekjur mt.
Safnasjóður 2010
Safnasj. 2010 mt.

4 söfn
58.527
55,6 m.kr.
13,9 m.kr.
5,6 m.kr.
1,4 m.kr.

Vesturland
6 söfn
Gestafjöldi
39.052
Heildartekjur
123,5 m.kr.
Heildartekjur mt. 20,6 m.kr.
Safnasjóður 2010 10,3 m.kr.
Safnasj. 2010 mt. 1,7 m.kr.
Höfuðborgarsvæði 16 söfn
Gestafjöldi
519.144
Heildartekjur
1.177 m.kr.
Heildartekjur mt. 73,6 m.kr.
Suðurnes
Safnasjóður 2010 25,5 m.kr.
Gestafjöldi
Safnasj. 2010 mt. 1,6 m.kr.
Heildartekjur
Heildartekjur mt.
Safnasjóður 2010
Safnasj. 2010 mt.

Norðurland Vestra
Gestafjöldi
Heildartekjur
Heildartekjur mt.
Safnasjóður 2010
Safnasj. 2010 mt.
.

2 söfn
85.921
71,7 m.kr.
35,8 m.kr.
4,6 m.kr.
2,3 m.kr.

4 söfn
63.429
85,4 m.kr.
21,4 m.kr.
6,3 m.kr.
1,6 m.kr.

Norðurland Eystra
Gestafjöldi
Heildartekjur
Heildartekjur mt.
Safnasjóður 2010
Safnasj. 2010 mt.

Austurland
Gestafjöldi
Heildartekjur
Heildartekjur mt.
Safnasjóður 2010
Safnasj. 2010 mt.
.

9 söfn
105.973
85,4 m.kr.
27,0 m.kr.
15,2 m.kr.
1,7 m.kr.

4 söfn
10.627
56,8 m.kr.
14,2 m.kr.
6,6 m.kr.
1,7 m.kr.

Suðurland
7 söfn
Gestafjöldi
76.252
Heildartekjur
227,4 m.kr.
Heildartekjur mt. 32,5 m.kr.
Safnasjóður 2010 10,1 m.kr.
Safnasj. 2010 mt. 1,4 m.kr.
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Á höfuðborgarsvæðinu eru flest söfn með hæstar meðaltekjur. Lægstu meðaltekjur safna eru
á Vestfjörðum, 13,9 m.kr. og á Austurlandi 14,2 m.kr. Lægsta meðaltal gestafjölda er á
Austurlandi 2.700 gestir og hæsta meðaltal gestafjölda er á Suðurnesjum, eða tæpir 43.000
gestir og er það hærra en meðaltal á höfuðborgarsvæðinu sem er 40.000 gestir.
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Heildartekjur
Athugaðir voru ýmsir þættir eftir heildartekjum safna og var
sú skipting notuð sem sjá má í Tafla 4-37. Þrjú söfn voru með
hærri árstekjur en 80 milljónir og eru það Gerðarsafn í
Kópavogi og Reykjavíkursöfnin tvö, Listasafn Reykjavíkur og

Upphæð
heildartekna
0-19,9 milljónir

Fjöldi
safna
24

20-39,9 milljónir

12

40-59,9 milljónir

6

Minjasafn Reykjavíkur, sem voru með umtalsvert hærri

60-79,9 milljónir

7

tekjur en 80 milljónir, Listasafnið er með tæplega 349

80 milljónir +

3

milljónir í heildartekjur 2010 og Minjasafnið er með

Tafla 4-37

rúmlega 222 milljónir eins og áður hefur komið fram.
Í töflunni eru tölur í milljónum króna.

Tegund
Tafla 4-38 sýnir hvernig tegundir safna dreifast eftir heildartekjum. Hér er tekjubilið 20
milljónir svo auðveldara sé að glöggva sig á dreifingunni. Í lægsta tekjuþrepinu eru flest
sérsöfn og fækkar þeim þegar tekjur aukast á meðan listasöfn dreifast jafnara yfir öll
tekjuþrepin.

Tegund safna eftir heildartekjum
25

Sérsafn

20
Fjöldi safna

11

Samrekstur

15
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5

Náttúrugripasafn
1
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1
2
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1
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80 milljónir +

8

0
0-19,9 milljónir

Heildartekjur
Tafla 4-38
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Gestafjöldi
Hér eru þau 49 söfn skoðuð sem gáfu upp gestafjölda út frá heildartekjum. Meðaltal
gestafjölda hækkar mikið með auknum heildartekjum, ef Reykjavíkursöfnin tvö eru tekin úr
hæsta tekjuflokknum er meðalgestafjöldi þar 24.397, en það er bara tölur frá einu safni svo
ekki er hægt að álykta að það sé dæmigert fyrir söfn með þessar heildartekjur.

Gestafjöldi

Meðaltal gestafjölda eftir heildartekjum
113.260

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
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milljónir

40-59,9
milljónir
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milljónir

80 milljónir +

Heildartekjur safns
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Eignarhald
Tafla 4-40 sýnir eignarhald á söfnum eftir heildartekjum. Við þetta má bæta að 9 söfn sem
eru sjálfseignarstofnanir og þrjú söfn í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni voru með árstekjur
undir 10 milljón krónum árið 2010. Sjálfseignarstofnanir eru flestar í lægri tekjuþrepum og er
helmingur af söfnum í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni einnig í lægsta tekjuþrepinu. Söfn í
eigu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eru 11 samtals og eru 6 þeirra (55%) í tveimur
hæstu tekjuþrepunum.

Eignarhald á söfnum eftir heildartekjum
25
Sjálfseignarstofnun

Fjöldi safna

20
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2
1
80 milljónir +

Safnasjóður

2010 og 2012
Í Tafla 4-41 eru meðaltalsstyrkir safnasjóðs 2010 flokkaðir eftir heildartekjum. Ástæða fyrir
því að söfn í næsthæsta þrepinu fá hærri tekjur er sá að þar raðast söfn í samrekstri sem fá
hærri rekstrarstyrk. Tafla 4-42 sýnir styrki 2012 til samanburðar.

Styrkur safnasjóðs 2010 frá
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Styrkur safnasjóðs 2012 frá
heildartekjum
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80 milljónir +

5. Samantekt og niðurstöður

I.

Söfnin 52

Gögnin sem stuðst er við eru byggja á upplýsingum sem umsóknaraðilar sendu til safnasjóðs
vegna styrkveitinga safnasjóðs fyrir árið 2012, en úthlutað er samkvæmt safnalögum nr.
106/2001. 62 aðilar sóttu um í sjóðinn, 3 verkefni og 59 söfn eða sýningar. Verkefnin 3 og 53
söfn fengu úthlutað styrk úr safnasjóði og eru upplýsingar 52 safna sem fengu úthlutað
notaðar til gagnagreiningar, en eitt safn er nýstofnað54 og því ekki engar upplýsingar til
staðar um fyrri starfsemi. Söfnin 52 sendu inn upplýsingar um fjárhag og starfsemi byggða á
rekstrarárinu 2010. Söfnin samanstanda af 17 byggðasöfnum, 11 listasöfnum, 4 náttúruminjasöfnum, 17 sérsöfnum og 4 söfnum í samrekstri. 49 söfn gáfu upp gestafjölda og á þau
komu 958.925 gestir árið 2010 og er það 59% heildargestafjölda á söfn, setur og sýningar
árið 2010 samkvæmt tölum Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, 2012).
Á Íslandi voru 19,5 söfn á hverja 100 þúsund íbúa árið 2010, í Danmörku voru 2,3 söfn
á hverja 100 þúsund íbúa, í Svíþjóð voru 1,8 söfn á hverja 100 þúsund íbúa, í Noregi voru 3,1
söfn á hverja 100 þúsund íbúa og í Finnlandi voru 6,1 söfn á hverja 100 þúsund íbúa. Hefur
þeim farið fækkandi í Danmörku, Svíþjóð og Noregi á síðustu árum.
Meðalgestafjöldi á safn var 19.500 gestir. 15 fjölsóttustu söfnin voru með samtals
80% af heildargestafjölda allra safnanna 49. Af þessum 52 söfnum eru 16 á höfuðborgarsvæðinu og 36 á landsbyggðinni. 22 söfn eru í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni, 7 söfn eru
í eigu sveitarfélaga í nágrenni Reykjavíkur, 4 söfn eru í eigu Reykjavíkurborgar og 20 söfn eru
sjálfseignarstofnanir. Tvö söfn í eigu Reykjavíkurborgar skera sig úr hvað varðar stærð og
rekstur, en það eru Minjasafn Reykjavíkur (MR) og Listasafn Reykjavíkur (LR).

54

Reksturinn á Listasafni Akureyrar tók breytingum um áramót 2012 og er nú í umsjá Akureyrar en var áður
rekið sem hlutafélag og því ekki styrkhæft.
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Tekjur
Heildarrekstrartekjur safnanna 52 voru um 2.040 milljónir króna árið 2010. Meðaltal
heildarrekstrartekna var 39,2 m.kr. á safn og miðgildið er 24,3 m.kr., meðaltal heildartekna
án MR og LR er 29,4 m.kr. á safn. Rekstrartekjur MR og LR til samans voru 28% heildartekna
safnanna 52.

Rekstrartekjum safnanna má skipta í sjö flokka,
a) tekjur af aðgangseyri: Heildartekjur af aðgangseyri voru rúm 151 milljón kr. eða um 7,4%
heildartekna og meðaltal tekna 52 safna af aðgangseyri var 2,9 milljónir. Það safn sem var
með hæstar tekjur af aðgangseyri var með tæpar 35 m.kr. 36 söfn innheimtu aðgangseyri en
16 söfn ekki.
b) aðrar sértekjur: Heildartekjur annarra sértekna safnanna voru tæpar 196 milljónir kr., eða
um 9,7% af heildartekjum. Meðaltal var 3,8 m.kr. Hæstu sértekjur safns námu 49 m.kr. 5 söfn
höfðu engar sértekjur.
c) fé frá ríkissjóði: Framlag ríkisins til safnanna var 189 milljónir króna eða um 9,3% af
heildartekjum. Undir þennan lið flokkast framlag safnasjóðs. Meðalframlag ríkissjóðs var 3,6
m.kr. og fengu öll söfnin eitthvað framlag frá ríkissjóði. 33 söfn fengu innan við 3 milljónir frá
ríkissjóði, en þrjú söfn fengu meira en 10 milljónir. Það safn sem fékk hæstu framlögin fékk
13 m.kr. 35 söfn fengu innan við 20% tekna sinna frá ríkissjóði, 10 söfn fengu milli 20-40%
tekna frá ríkissjóði, 6 söfn fengu 40-70% tekna sinna þaðan og eitt safn fékk meira en 90%
sinna tekna úr ríkissjóði.
d) fé frá sveitarfélögum: Framlag sveitarfélaga til safnanna var rúmir 1.325 milljónir króna
eða 65% heildartekna. Meðaltal framlaga var 25,5 m.kr. en LR og MR fengu samtals 37% af
heildarframlagi safnanna eða 486 m.kr. Meðaltal án LR og MR er 16,9 m.kr.á safn. 4 söfn
fengu engin framlög frá sveitarfélögum. Hjá 20 söfnum var heildarframlag sveitarfélaga
innan við 50% af heildartekjum, 24 söfn fengu á milli 60% og 90% af heildartekjum frá
sveitarfélögum og 1 safn fékk meira en 90% tekna sinna frá sveitarfélögum.
e) fé frá öðrum félögum: Heildartekjur frá öðrum félögum voru rúm 101 milljón kr. eða um 5
% heildartekna. 27 söfn fengu einhverjar tekjur frá öðrum félögum.
f) gjafir/styrkir frá einstaklingum: 23 milljónir kr. komu frá einstaklingum eða um 1%
heildartekna. 11 söfn fengu einhver framlög frá einstaklingum.
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g) tekjur af öðrum uppruna: Heildartekjur af öðrum uppruna voru 54 milljónir kr. eða tæp
3% tekna. 27 söfn fengu einhverjar tekjur af öðrum uppruna en fram koma í liðum a) til f).
Gjöld
Heildarrekstrargjöld þessara 52 safna voru 2.034 milljónir króna og var meðaltal gjalda rúmar
39 m.kr. Ef MR og LR eru tekin út þá lækkar meðaltalið í 29,4 m.kr. Heildarrekstrargjöld 24
safna voru undir 20 m.kr. Rekstrargjöld skiptast í launagjöld og önnur gjöld og að meðaltali
voru launagjöld 49% af heildarkostnaði og annar kostnaður 51%. Meðaltal launakostnaðar
var 18 m.kr. og annars kostnaðar 21 m.kr. Tvö söfn höfðu engan launakostnað en starfsemi
þeirra byggði fyrst og fremst á sjálfboðavinnu. Flest söfn voru með launakostnað á milli 4060% gjalda en 3 söfn voru með launakostnað á bilinu 80-100%. Heildarlaunakostnaður allra
safnanna var 935 milljónir króna.
Safnasjóður
Styrkur safnasjóðs er talinn til fjár frá ríkissjóði. Styrkir safnasjóðs 2010 skiptast í
rekstrarstyrki og verkefnastyrki og var styrktarupphæð alls 84,1 m.kr. Hlutfall safnasjóðs var
45% af heildarríkisframlagi og 9% af heildartekjum safna. Hjá 17 söfnum var styrkur
safnasjóðs eina framlag ríkisins og hjá 5 söfnum nam styrkur safnasjóðs meira en 20% af
heildartekjum safnsins. 51 safn fékk úthlutað rekstrarstyrk og voru rekstrarstyrkir samtals
61,6 m.kr., en meðalrekstrarstyrkur 1,2 m.kr. 41 safni var úthlutað verkefnastyrkjum úr
safnasjóði 2010 og fengu sum söfn fleiri en einn styrk. Voru verkefnastyrkir samtals 21 m.kr.
og meðalupphæð til hvers safns var 500 þúsund kr. 25% af styrkveitingum safnasjóðs til
þessara 52 safna fór til verkefnastyrkja og 75% til rekstrarstyrkja.
Árið 2012 úthlutaði safnasjóður til 52 safna samtals 104,4 m.kr. Af þeirri fjárhæð fóru 46% í
rekstrarstyrki eða 47,7 m.kr. og 54% í verkefnastyrki eða 56,7 m.kr. 44 söfn fengu
rekstrarstyrk og var meðalupphæð 1,1 m.kr. 52 söfn fengu samtals 77 styrki og var
meðalupphæð hvers styrks 736 þúsund kr. Hvert safn fékk að meðaltali samtals 1,1 m.kr. í
verkefnastyrki.
Eignir og skuldir
Safnkosturinn er ekki talinn í efnahagsreikningi safna. 30 söfn gáfu upplýsingar um eignir
safnsins og voru heildareignir þeirra 2.063 milljónir kr. og var meðaltal eigna 68,8 m.kr. Af
þeim sem töldu eignir fram áttu 23 söfn eignir undir 100 m.kr. og 7 söfn eignir yfir 100 m.kr.
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29 söfn gáfu upplýsingar um skuldir safnsins og voru heildarskuldir þeirra 814 m.kr. og
meðaltal skulda 28 m.kr. á safn. kr. 17 söfn skulda innan við 20 m.kr., 10 söfn skulduðu 20-80
milljónir og eitt safn skuldaði rúmlega 260 m.kr.
Starfsmannamál
50 söfn gáfu upp starfshlutfall forstöðumanna sinna. Meðalstarfshlutfall forstöðumanna er
88%. Flest söfnin eða 34 voru með forstöðumann í 100% starfi. Konur voru forstöðumenn 27
safna og meðaltekjur þeirra safna voru 28,6 m.kr. en karlmenn voru forstöðumenn 25 safna
og meðaltekjur þeirra safna 30,2 m.kr. Meðallaunakostnaður var 14% hærri hjá söfnum þar
sem karlar voru forstöðumenn. 53% styrkja safnasjóðs 2012 fóru til safna þar sem konur voru
forstöðumenn og 47% styrkja til safna þar sem karlar voru forstöðumenn. Konur sóttu að
meðaltali um 2,2 styrki og var meðalupphæð verkefnastyrkjaumsókna 850 þúsund kr. Karlar
sóttu að meðaltali um 2,8 verkefnastyrki og var meðalupphæð þeirra 1,5 m.kr. eða 77%
hærri en hjá konum.
50 söfn gáfu upplýsingar um ársverk og voru þau samtals 193 og var meðaltal þeirra
3,8 ársverk á safn. 37 söfn voru með færri ársverk en 4 á ári en MR og LR höfðu flest ársverk,
MR 18 og LR 23. Ef þau eru tekin úr meðaltalinu þá lækkar meðaltalið í 3,1 ársverk.
Launakostnaður á ársverk var 4,9 m.kr. Upplýsingum um fjölda ársverka var þó ábótavant og
þarf að taka með fyrirvara, eins og fram kemur í þriðja kafla. 21 safn fékk hjálp frá
sjálfboðaliðum við starfsemi safnsins og tvö söfn eru rekin eingöngu með vinnuframlögum
sjálfboðaliða.
Faglegt starf og aðstaða
39 söfn stunduðu rannsóknir og 33 þeirra birtu þær rannsóknir á einhvern hátt, í útgáfu, með
sýningum eða á annan hátt. 38 söfn höfðu eitthvert rými til fyrirbyggjandi forvörslu
safngripa, 30 söfn voru með fyrirbyggjandi forvörslu í geymslurými og 24 söfn voru með
möguleika á fyrirbyggjandi forvörslu í sýningarrými.
Aðgengi fyrir hjólastóla er á 36 söfnum, en ekki á 9 söfnum og 8 söfn gáfu ekki
upplýsingar um aðgengismál.

Í fjórða kafla eru þættir í rekstri safnanna skoðaðir út frá ákveðnum þáttum, a) eignarhaldi,
b) tegund safna og c) tekjum með það að markmiði að auðvelda skilning á rekstrarumhverfi
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safna. Einnig er birt tafla í kaflanum um skiptingu ýmissa þátta m.t.t. staðsetningar safnsins.
Greinilegur munur er á rekstri og starfsemi safna þegar tillit er tekið til þessara þátta.
Eignarhald safna

Eignarhaldi er skipt í a) Söfn í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni (21 safn, um 40% safna), b)
Söfn í eigu Reykjavíkurborgar (4 söfn, um 8% safna), c) Söfn í eigu sveitarfélaganna í nágrenni
Reykjavíkur (7 söfn, 14% safna) og d) Söfn sem eru sjálfseignarstofnanir (20 söfn, um 38%
safna). Mikill munur kom fram á rekstri og aðbúnaði safna eftir eignarhaldi. Söfn í eigu
Reykjavíkurborgar báru höfuð og herðar yfir önnur söfn, sér í lagi vegna LR og MR sem
samanlagt voru með 28% tekna þessara 52 safna.
Gestafjöldi
Gestafjöldi var langmestur hjá söfnum í eigu Reykjavíkurborgar, meðalgestafjöldi þar var 115
þúsund gestir, ef LR og MR eru ekki talin með þá lækkar meðaltal gesta safna í eigu
Reykjavíkurborgar í 31 þúsund gesti. Hjá söfnum í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni var
gestafjöldi 16 þúsund, hjá söfnum í eigu sveitarfélaganna í nágrenni Reykjavíkur var gestafjöldi 20 þúsund og hjá söfnum sem eru sjálfseignarstofnanir var gestafjöldi tæp 9 þúsund á
safn.
Tekjur
Tekjur voru einnig hæstar hjá söfnum í eigu Reykjavíkurborgar, meðaltal heildartekna var
171 m.kr. og fá þau 33% heildartekna 52 safna, samtals 683 m.kr. Hjá söfnum í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni var meðaltal heildartekna 28 m.kr. og fá þau 29% heildartekna safna,
samtals 590 m.kr. Hjá söfnum í eigu sveitarfélaganna í nágrenni Reykjavíkur var meðaltal
heildartekna 51 m.kr. og fá þau 17% heildartekna safna, samtals 355 m.kr. Hjá söfnum sem
eru sjálfseignarstofnanir var meðaltal heildartekna 21 m.kr. og fá þau 17% heildartekna
safna, samtals 411 m.kr.
Uppruni tekna var með þeim hætti að hjá söfnum í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni kom 61% tekna frá sveitarfélögum, 8% frá öðrum sértekjum, 8% frá ríkissjóði, 12%
kom frá aðgangseyri og 10% kom frá öðrum tekjuliðum (öðrum félögum og einstaklingum).
Hjá söfnum í eigu sveitarfélaganna í nágrenni Reykjavíkur kom 84% tekna frá sveitarfélögum,
5% frá öðrum sértekjum, 9% frá ríkissjóði, innan við 1% kom frá aðgangseyri og 1% kom frá
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öðrum tekjuliðum (öðrum félögum og einstaklingum). Hjá söfnum í eigu Reykjavíkurborgar
kom 85% tekna frá sveitarfélögum, 10% frá öðrum sértekjum, 1% frá ríkissjóði, 2% kom frá
aðgangseyri og 1% frá öðrum tekjuliðum (öðrum félögum og einstaklingum). Athygli vekur að
söfn sem eru sjálfseignarstofnanir höfðu hvað jöfnustu dreifingu milli tekjuliða, komu
einungis 20% tekna frá sveitarfélögum, 14% frá öðrum sértekjum, 24% frá ríkissjóði, 15%
kom frá aðgangseyri og 26% frá öðrum tekjuliðum (þar af komu 17% frá öðrum félögum og
5% frá einstaklingum). Augljóst er að sjálfseignarstofnanirnar þurfa að leita ýmissa leiða til að
fjármagna söfnin enda geta þau ekki reitt sig á stuðning frá sveitarfélögum.
Gjöld.
Heildargjöld hjá söfnum í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni voru 584 m.kr. Að meðaltali
voru þau 27,8 m.kr. en hlutfall launakostnaðar var hæst hjá þessum söfnum eða 52% og
hlutfall annars kostnaðar var 48%. Heildargjöld hjá söfnum í eigu sveitarfélaganna í nágrenni
Reykjavíkur voru 355 m.kr. Að meðaltali voru þau 50,7 m.kr. og var hlutfall launakostnaðar
43% og annars kostnaðar 57%. Heildargjöld hjá söfnum í eigu Reykjavíkurborgar voru
langhæst eða 683 m.kr., að meðaltali voru þau 170,9 m.kr. og var hlutfall launakostnaðar
42% og var hlutfall annars kostnaðar þar hæst eða 58%. Heildargjöld hjá söfnum sem eru
sjálfseignarstofnanir var 411 m.kr. og að meðaltali voru þau lægst hjá þessum söfnum 20,6
m.kr. og var hlutfall launakostnaðar 46% og annars kostnaðar 54%.

Flest ársverk voru unnin að meðaltali í söfnum í eigu Reykjavíkurborgar eða 14,5 ársverk og
fæst hjá söfnum sem eru sjálfseignarstofnanir eða 2,2 ársverk. Öll söfnin í eigu Reykjavíkurborgar stunduðu rannsóknir en aðeins 60% safna sem eru sjálfseignarstofnanir.

Úthlutun úr safnasjóði2010:
Framlag safnasjóðs sem hlutfall af heildartekjum var 6,2% hjá söfnum í eigu sveitarfélaga á
landsbyggðinni og fengu þau að meðaltali 380 þúsund í verkefnastyrk og 1,3 m.kr. í
rekstrarstyrk. Framlag safnasjóðs sem hlutfall af heildartekjum var 2,9% hjá söfnum í eigu
sveitarfélaganna í nágrenni Reykjavíkur og fengu þau að meðaltali 480 þúsund í verkefnastyrk og 1,3 m.kr. í rekstrarstyrk. Framlag safnasjóðs sem hlutfall af heildartekjum var 1,2%
hjá söfnum í eigu Reykjavíkurborgar og fengu þau að meðaltali 500 þúsund í verkefnastyrk og
1,5 m.kr. í rekstrarstyrk. Framlag safnasjóðs sem hlutfall af heildartekjum var hæst hjá
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söfnum sem eru sjálfseignarstofnanir eða 7,1% og fengu þau að meðaltali 410 þúsund í
verkefnastyrk og 1,2 m.kr. í rekstrarstyrk.

Rannsóknir
Söfn í eigu Reykjavíkurborgar stunda öll 4 rannsóknir. 15 söfn af 21 safni í eigu sveitarfélaga á
landsbyggðinni stunda rannsóknir, 5 söfn af 7 söfnum í eigu sveitarfélaganna í nágrenni
Reykjavíkur og 11 af 20 söfnum sem eru sjálfseignarstofnanir stunda rannsóknir.

Tegund safna

Af söfnunum 52 flokkast 17 sem byggðasafn, 10 sem listasafn, 4 sem náttúrugripasafn, 4 söfn
flokkast að vera í samrekstri (nokkur söfn og önnur menningarstarfsemi sameinuð í rekstri)
og 17 söfn flokkast sem sérsafn (safn um sérstakt málefni, t.a.m. Síldarminjasafnið og
Flugsafnið). Flest byggðasöfn eru í eigu sveitarfélaga á landsbyggð, eða 14 talsins, og eitt í
eigu sveitarfélags í nágrenni Reykjavíkur, eitt í eigu Reykjavíkurborgar og eitt byggðasafn er
sjálfseignarstofnun.
Tvö listasöfn eru í eigu sveitarfélaga á landsbyggð, 3 í eigu sveitarfélags í nágrenni
Reykjavíkur, eitt í eigu Reykjavíkurborgar og 4 eru sjálfseignarstofnanir. Eitt náttúrugripasafn
er í eigu sveitarfélaga á landsbyggð, eitt í eigu sveitarfélags í nágrenni Reykjavíkur og tvö eru
sjálfseignarstofnanir. Söfn í samrekstri eru 3 í eigu sveitarfélaga á landsbyggð og eitt er sjálfseignarstofnun. Sérsöfn eru flest sjálfseignarstofnanir, eða 12 talsins, eitt er í eigu sveitarfélaga á landsbyggð, tvö í eigu sveitarfélags í nágrenni Reykjavíkur og tvö í eigu Reykjavíkurborgar.
Flest ársverk voru unnin að meðaltali hjá söfnum í samrekstri eða 5,1 og fæst hjá
sérsöfnum eða 2,6 ársverk.
Tekjur og gjöld:
Byggðasöfn fengu að meðaltali 39 m.kr. í tekjur og komu 61% tekna frá sveitarfélögum og
13% frá ríkissjóði. Þau voru að meðaltali með 39 m.kr. í gjöld og var hlutfall launakostnaðar
50%. Listasöfn fengu að meðaltali 68 m.kr. í tekjur og komu 54% tekna frá sveitarfélögum og
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19% frá ríkissjóði. Þau voru með að meðaltali með 68 m.kr. í gjöld og var hlutfall launakostnaðar lægst hjá listasöfnunum eða 39%. Náttúrugripasöfn fengu að meðaltali 34 m.kr. í
tekjur og komu einungis 36% tekna frá sveitarfélögum, 16% frá ríkissjóði og athyglisvert er að
27% tekna komu frá innheimtu aðgangseyris. Þau voru með 29 m.kr. í gjöld að meðaltali og
var hlutfall launakostnaðar hæst hjá náttúrugripasöfnum eða 58%. Söfn í samrekstri fengu að
meðaltali 21 m.kr. í tekjur, komu 66% frá sveitarfélögum, 9% frá ríkissjóði og 12% frá öðrum
félögum en það er hlutfallslega hæst af söfnunum. Þau voru að meðaltali með 50 m.kr. í
gjöld og var hlutfall launakostnaðar 46%. Sérsöfn voru með mestu dreifingu milli tekjuliða,
37% koma frá sveitarfélögum, þau fá hæstu hlutfallslegu framlög frá ríkissjóði af söfnunum
eða 29%, 12% frá aðgangseyri og 8% frá öðrum félögum. Er þetta í samræmi við það að flest
sérsöfn eru sjálfseignarstofnanir og þær hafa einnig mikla dreifingu milli tekjuliða. Þau fengu
að meðaltali 21 m.kr. í tekjur, voru að meðaltali með 22 m.kr. í gjöld og var hlutfall launakostnaðar 46%.

Athygli vekur hvað staða sjálfseignarstofnanna, og þá sér í lagi sérsafna sem eru sjálfseignarstofnanir, er mikið lakari en annarra safna. Eru tekjur lægri og sækja þarf í mun fleiri
tekjubrunna til að geta haldið starfseminni gangandi. Fjöldi ársverka er færri og gestafjöldi er
lægri en hjá öðrum söfnum.
Eins og gera má ráð fyrir þá eru söfn á höfuðborgarsvæðinu að jafnaði með hærri
meðaltekjur en söfn á landsbyggðinni. Ef horft er á meðaltal safnanna án þess að taka
Listasafn Reykjavíkur og Minjasafn Reykjavíkur með þá var meðaltal tekna á
höfuðborgarsvæðinu 43 m.kr. á meðan meðaltal tekna hjá söfnum á landsbyggðinni var 24
m.kr. Gestafjöldinn er einnig hærri. Þáttökuhlutfall bæði ríkis og sveitarfélaga er meira í
kostnaði við söfnin á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni, kostnaðarhlutfall ríkis er 23%
hjá söfnum á höfuðborgarsvæðinu en 19% hjá söfnum á landsbyggðinni og er kostnaðarhlutfall sveitarfélaga 58% hjá söfnum á höfuðborgarsvæðinu en 45% hjá söfnum á landsbyggðinni. Vekur þetta upp spurningar um hvort farið sé eftir einhverri stefnumörkun í
dreifingu fjármagns til menningarmála milli byggða landsins. Þess ber að geta að 36 söfn eru
á landsbyggðinni en 14 á höfuðborgarsvæðinu.
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Úthlutun úr safnasjóði2010.
Söfn í samrekstri fengu hæsta styrkveitingu að meðaltali, 2,1 m.kr., byggðasöfn fengu 1,7
m.kr., listasöfn fengu 1,7 m.kr., sérsöfn fengu 1,4 m.kr. og náttúrugripasöfn fengu 1,3 m.kr.
Flest söfn eru með meðaltekjur undir 20 m.kr. á ári, t.a.m. 11 af 17 sérsöfnum og 8 af 17
byggðasöfnum. 13 af 20 sjálfseignarstofnunum höfðu tekjur undir 20 m.kr. Eins og gera hefði
mátt ráð fyrir þá aukast meðaltekjur með auknum gestafjölda og styrkir frá safnasjóði aukast
með auknum tekjum.

II.

Með tilkomu safnaráðs og þeim upplýsingum sem fram koma í umsóknum til safnaráðs hefur
verið hægt að safna samræmdum upplýsingum frá söfnum og er hér gerð tilraun til setja
saman heilstæða mynd af því rekstrarumhverfi sem söfnin búa við.
Tölfræðigögnin frá safnasjóði eru þó ekki gallalaus, upplýsingar sem óskað er eftir eru
umfangsmiklar og umsóknareyðublöðin eru flókin. Takmarkaðar skýringar eru til
leiðbeiningar við að fylla út hvern reit svo oft er óljóst eftir hvaða upplýsingum er verið að
leita. Óþarft er að óska eftir gögnum sem eru ónauðsynleg og endurskoða þyrfti frá grunni
hvaða gögn safnaráð ætti að kalla eftir, sérstaklega með tilkomu viðurkenningar sem
safnaráð mun sjá um að veita frá ársbyrjun 2013. Flókið umsóknareyðublað er ein ástæða
þess að verulegar leiðréttingar þurfti að gera á gögnunum áður en þau urðu hæf til notkunar.
Oft var þó ljóst að umsóknareyðublaðið var ekki sökudólgurinn því sumar þær leiðréttingar
sem gera þurfti á frumheimildum til að þær teldust áreiðanlegar voru þess eðlis að draga má
þá ályktun að auka þurfi þekkingu forstöðumanna safna á fjármálum og rekstri og hvernig
lesa skuli ársreikninga.
Vegna óheppilegrar uppsetningar umsóknareyðublaðsins voru sumar upplýsingar
óáreiðanlegar þó að í einhverjum tilfellum væri hægt að nálgast þær í ársskýrslum eða
ársreikningum. Í einstaka tilfellum reyndist það þó ekki unnt. Til að mynda voru þær
upplýsingar sem bárust um umfang safnkosts safnanna ekki áreiðanlegar. Utanaðkomandi
þættir geta einnig haft áhrif á gæði upplýsinganna og minnst hefur verið á möguleg áhrif
Sarps á þann fjölda ársverka sem forstöðumenn safna segja að falli til við safnið. Heppilegra
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væri að stuðst væri við annað viðmið til að ákvarða kostnað safna við þátttöku í Sarpi heldur
en fjölda ársverka, s.s. veltu eða annað viðmið sem tæki tillit til ólíkrar stærðar safna.
Samanburður sem þessi er alltaf að einhverju leyti matskenndur. Í mörgum tilfellum
er samanburðurinn erfiður viðfangs Til að mynda er reksturinn yfirleitt ólíkur hjá sjálfseignarstofnunum og söfnum í eigu opinberra aðila. Stór hluti safna í greiningunni er í eigu eða á
forræði hins opinbera, þ.e. sveitarfélaga, og gerir það samanburð erfiðan enda búa söfn sem
eru sjálfseignarstofnanir við allt annað rekstrarumhverfi og munurinn verður því óeðlilega
mikill vegna aðstöðumunar. Erfiðasta rekstrarform safna sem eru sjálfseignarstofnanir sem
eru ekki á framfæri opinberra aðila eru, með lægstu tekjurnar af söfnunum, og þurfa að hafa
mun meira fyrir því að afla tekna.
Þegar óskað er eftir ársreikningum eða bókhaldsgögnum í umsóknum frá söfnum
kemur fram töluvert misræmi í niðurbroti tekna og gjalda. Oft eru upplýsingar frá söfnum í
eigu sveitarfélaga eitt útprentað blað með mismiklum upplýsingum um tekjur og gjöld og
sveitarfélög kostnaðargreina með mismunandi hætti og nákvæmni raunkostnað við rekstur
safnanna. Þegar upplýsingarnar eru svo ónákvæmar er yfirleitt hægt að álykta að einhverjar
upplýsingar skorti um rekstur safnsins. Ýmis rekstrar- og raunkostnaður við rekstur safns er
jafnvel ekki metinn að fullu og einhver þjónusta sem safnið fær frá sveitarfélaginu er ekki
endilega kostnaðargreind og flokkuð með kostnaði safnsins. Ekki var alltaf ljóst hvort að
eignir og skuldir safna í eigu sveitarfélaga voru að fullu tilgreindar og því eru takmarkaðar
upplýsingar um eignir og skuldir safnanna birtar í þessari ritgerð. Einnig verður að taka fram
að ekki var hægt að líta á hagnað eða tap einstakra safna sem mælikvarða á rekstrarafkomuna þar sem mörg söfn eiga sjóði sem eru til þess ætlaðir að styrkja starfsemina ár
hvert og virtust þeir ekki alltaf taldir til eigna safnanna.
Annað sem ber að nefna er staða húsnæðismála safnanna og kostnaður því tengdur,
en upplýsingum um húsnæði er ekki safnað sérstaklega af safnaráði að svo stöddu. Einnig
reyndist ekki unnt að bera saman húsnæðiskostnað safnanna út frá ársreikningum eða
bókhaldsgögnum. Í einhverjum tilvikum var enginn húsnæðiskostnaður tiltekinn í bókhaldi
eða ársreikningum viðkomandi safns. Nokkrar skýringar geta verið þar á því, til dæmis eru
söfn í nokkrum tilfellum starfrækt í húsnæði sveitarfélaga og virðist vera að innri leiga eða
raunkostnaður vegna húsnæðis sé ekki í öllum tilfellum reiknaður með í kostnaðarútreikningum. Húsakostur safnanna er ólíkur, aðstaða mismunandi, staðsetning og stærð en
allir þessir þættir hafa mikið að segja við greiningu á húsnæðiskostnaði. Áhugavert hefði
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verið að sjá aðstöðumun safnanna og uppbyggingu þeirra með tilliti til ólíks fyrirkomulags
þessa þáttar og gæti verið áhugavert fyrir safnaráð til framtíðar að safna upplýsingum um
húsnæðisaðstöðu og kostnað við hana.
Ákjósanlegt væri fyrir safnaráð að fara að fordæmi sænska menningarráðsins
(Kulturrådet) og safna saman upplýsingum um safnastarf og gefa það út á hverju ári, en ráðið
gaf árið 2012 út skýrsluna Museer 2010 - Kulturen i siffror, sem er tölfræðiskýrsla um starfsemi safna í Svíþjóð árið 2010. Þar koma fram þarflegar upplýsingar um starfsemi safna þar í
landi sem varpa ljósi á það sem betur má fara og hvert skuli stefna (Kulturrådet, 2012). Erfitt
er að taka upplýstar ákvarðanir um hvernig til tekst í rekstri og stefnumörkun ef gögn eru
ekki fyrir hendi. Er mat höfundar að þau gögn sem safnaráð hefur undir höndum um fjármál
safnanna séu ekki eins áreiðanleg og þau þyrftu að vera til að gagnast sem best við stefnumörkun og ákvarðanatöku hagsmunaaðila.
Áhugavert væri einnig að bera safnastarf hér á landi saman við það sem þekkist
annars staðar í nágrannalöndunum, svo sem á Norðurlöndunum, meginlandi Evrópu og í
Bandaríkjunum, en víða er gefnar út greinargóðar skýrslur um málefni safna eins og minnst
hefur verið á hér að framan (Kulturrådet, 2012), (Kulturarvsstyrelsen, 2011). American
Alliance of Museums, AAM, gefur einnig út sambærilega skýrslu sem nefnist Museum
Financial Information (þó nokkuð viðameiri) með reglulegu millibili, síðast kom út skýrsla
fyrir árið 2009 og var hún gefin út í lok árs 2010 (Merritt, Katz, & AAM, 2010).

Augljóst er við skoðun á þessari greiningu á rekstrarumhverfi safna hérlendis að rekstur
safna sem ekki eru í eigu ríkisins er að jafnaði erfiður. Söfn eiga þó yfirleitt umtalsverð
verðmæti (eða eru vörsluaðilar mikilla verðmæta í eigu almennings). Bæði á og utan efnahagsreiknings safna eru verðmætar eignir (því safnkostur er oft verðmætur þó ekki sé
raunvirði hans fært til bókar á efnahagsreikningi safnanna), en rekstrarfjár er erfitt að afla.
Því þurfa mörg söfn töluvert átak til að ná jákvæðri rekstrarniðurstöðu enda tekjuöflun
vandkvæðum bundin og tækifæri safna til að afla eigin tekna (t.d. aðgöngueyris og annarra
sértekna) er takmarkaður. Söfn hafa tækifæri til að sækja sér fé í opinbera sjóði en venjulega
er sá tekjubrunnur ekki djúpur.
Varla getur talist heppilegt að treysta um of á að fá stóran hluta tekna frá opinberum
sjóðum enda er oft gerð sú krafa, sem forsenda styrkveitingar, að viðkomandi safn hafi
traustan rekstrargrundvöll. Ein af forsendum fyrir styrkveitingu safnasjóðs til safna er einmitt
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að fjárhagsgrundvöllur viðkomandi safns sé tryggður (Safnalög nr. 141/2011) og ef styrkveiting úr einum sjóði er úrslitavald um hvort safnið geti rekið sig næsta ár, þá er hæpið að
fullyrða að fjárhagsgrundvöllurinn sé tryggður. Charles Saumarez Smith (2006) heldur því t.d.
fram að í Bretlandi bindi safnstjórar miklar vonir til að hægt sé stöðugt að sækja í brunn
opinberra sjóða og ráðuneyta og hefur það áhrif á ákvarðanatöku þeirra og áætlanir: „nearly
everyone in the cultural arena works with a set of half-formed ideas and expectations as to
what the future holds, a set of presumptions and beliefs, which inevitably helps to inform
their decision-making“ (Smith, 2006, bls. 543). Vonir safnstjóra sem Smith vísar til geta haft
þá hættu í för með sér að væntar tekjur verði ofmetnar, til dæmis væntingar um að vilji sjóða
til að styrkja sé mikill, og ofmat á væntanlegum aðgangseyri. Ofmat á tekjum getur haft það í
för með sér að þegar á reynir þarf safnið að treysta á sjálfboðavinnu starfsmanna og eru hér
á landi söfn sem byggjast eingöngu á sjálfboðavinnu, svo sem eins og Veiðisafnið og
Safnasafnið. Varla getur sú nálgun skapað varanlegan rekstrargrundvöll því þegar þegar
þessara starfsmanna nýtur ekki lengur við þá er ekki alltaf ljóst hver á að taka við keflinu.
Söfn eru varanlegar stofnanir samkvæmt siðareglum ICOM og ef safn er rekið á sjálfboðavinnu fárra, jafnvel eins einstaklings, þá hlýtur sú spurning að vakna hver varanleiki
stofnunarinnar er þegar að sjálfboðaliða nýtur ekki lengur við.

Þegar söfn eru í eigu opinberra aðila þá er rekstur þeirra að einhverju leyti auðveldari í
samanburði við sjálfseignarstofnanir en rekstrarvandamál geta einnig fylgt slíku eignarhaldi.
Eigendur safnanna, sveitarfélögin, gera fjárhagsáætlanir til eins árs í senn og fjárveitingum
eins árs fylgja ekki loforð um sömu fjárveitingu á næsta ári. Því geta söfn í eigu opinberra
aðila ekki gert rekstraráætlanir nema til eins árs í senn og ekki gengið frá endanlegri fjárhagsáætlun fyrr en loforð um fjárveitingu eigenda liggur fyrir. Ef ekki er hægt að gera áætlanir til
lengri tíma getur það haft neikvæð áhrif á öll stig safnarekstursins, forstöðumenn safna geta
hvorki tekið skynsamlegar langtímaákvarðanir varðandi fjárstýringu (t.d. hvernig skal ávaxta
fé safnsins eða hvaða lánsform og lánstími hentar), eða faglegt starf, s.s. starfsmannamál,
þjálfun starfsmanna, að halda góðum starfsmönnum og vinna áætlanir um markmið í faglegu
starfi.
Augljóst er af þeim gögnum sem birtast í þessari ritgerð að því stærri sem söfn eru því
öflugri og traustari er reksturinn. Auðveldara er að mæta sveiflum í rekstri, eins og hefur
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komið í ljós undanfarin ár, þegar reksturinn er öflugur og stærri söfn geta betur sinnt faglegu
starfi auk þess sem meiri líkur er á því að þau hafi þá aðstöðu sem talist getur ásættanleg.

Ríkisendurskoðun benti á í skýrslu árið 2009, og áréttaði í eftirfylgni skýrslunnar (2012), að
huga þarf að langtímastefnumörkun í safnamálum hér á landi. Verið er að hefja þá vinnu
með tilliti til þeirra breytinga sem munu eiga sér stað í lagaumhverfi safna í ársbyrjun 2013. Á
sumu hefur þegar verið tekið, til að mynda fara menningarstyrkir nú í meira mæli í gegnum
sérstaka menningarsjóði, og var safnasjóður efldur til að mæta þessu markmiði. Ýmsum
atriðum þarf þó að huga að varðandi skipulag fjárveitinga til safna og þyrfti að móta áætlun
til lengri tíma þar sem fram kæmi með hvaða hætti ætti að styrkja safnastarfsemi í landinu á
komandi árum. Til dæmis þarf að meta hvort auka eigi kröfur til safna, velja færri söfn og
styðja þau betur, eða ýta undir fjölbreytni í safnastarfi og menningarstarfi og styðja fleiri
aðila með jafnari styrkjum.
Til dæmis væri lag að fjölga rekstrarsamningum við söfn sem ríkið vill styrkja þar sem
samið væri til nokkurra ára í senn. Ef ríkið vill á annað borð styrkja safnastarfsemi og ákveðin
söfn þá væri að mörgu leyti ákjósanlegra að leggja meiri áherslu á lengri rekstrarsamninga.
Söfn verða að geta reitt sig á langtímaáætlanir og fyrirsjáanleika tekna, þar sem það getur
aukið hagkvæmni og gert starfsemina markvissari.
Norðurlöndin hafa á síðustu árum unnið slíka vinnu og má nefna að nefnd á vegum
danska menningarráðuneytisins kynnti nýlega skýrslu, Udredning om fremtidens
museumslandskab, þar sem farið er í gegnum möguleg líkön í safnastarfi framtíðarinnar í
Danmörku og voru þrjú möguleg líkön kynnt til sögunnar: Videreførelsesmodellen,
Opgavemodellen og Delingsmodellen. Þar er mælt með fyrsta kostinum sem byggir á frekari
þróun á núverandi stefnu í Danmörku þar sem áhersla er lögð á valddreifingu og frumkvæði
smærri safna og sveitarfélaga. Skýrslan lagði einnig til að þegar forstöðumenn safna væru
ráðnir væri litið til bæði reynslu á því faglega sviði sem safnið nær til og stjórnunar- og
rekstrarlegrar reynslu, en ekki eingöngu menntunar á fagsviði safnsins eins og hafði verið
reyndin til margra ára (Kulturministeriet, 2011).
Í stefnumótun í menningarmálum hefur í nágrannalöndum okkar verið lögð aukin
áhersla á sameiningu safna og aukið samstarf. Hér á landi hefur verið aukin umræða um
sameiningu safna og kallað hefur verið eftir því af hendi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisendurskoðunar að söfn hugi meira að samstarfi og jafnvel sameiningu
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(Ríkisendurskoðun, 2009) (Eiríkur Þorláksson, 2012), þá með fjárhagslega hagræðingu í huga
og betri nýtingu almannafjár. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar segir „Meðan íslenskum söfnum
og sýningarstöðum hefur fjölgað verulega hefur þeim fækkað í Danmörku og Noregi við það
að lítil og meðalstór söfn hafa sameinast öðrum söfnum. Þannig hafa orðið til fjárhagslega og
faglega öflugri rekstrareiningar en áður.“ (bls. 5). Eðlilegt er að söfn séu eitthvað fleiri hér á
landi miðað við höfðatölu en annars staðar, bara höfuðsöfnin þrjú og eitt safn í hvern
landshluta (8 söfn) gera 3,4 söfn á hverja 100 þúsund íbúa sem er til dæmis hærra en er í
Danmörku (2,3söfn), Svíþjóð (1,8 söfn) og í Noregi (3,1 safn). En þó að tekið sé tillit til
fólksfæðar landsins, strjálbýlis og erfiðra samgangna hluta ársins þá verður ekki litið fram hjá
því að hér á landi eru starfandi mjög mörg söfn og velta þarf fyrir sér hvort þessi mikli munur
sem er á fjölda safna hér á landi og í nágrannalöndum okkar sé réttlætanlegur og geti borið
sig til langframa. Huga verður að framtíðarstefnu í safnamálum og ekki má gleyma því að ef
til sameininga kæmi þá gætu þess vegna allar þær rekstrareiningar sem nú eru til staðar
verið áfram í rekstri en þá sameinaðar eða að minnsta kosti í miklu samstarfi. Það er ekki
hægt að horfa fram hjá þeirri þróun sem á sér stað í nágrannalöndunum og sú bylting sem
hefur átt sér stað í rafrænum samskiptum og stjórnsýslu á síðustu 20 árum ætti að auðvelda
útfærslu á auknu samstarfi.
Dæmi eru um að söfn sem hafa áður sótt um í safnasjóð hafa sameinast á síðustu
árum og svo hafi ný stofnun sótt um í safnasjóð í kjölfar þess. Eru þetta ekki mörg tilfelli en
þau virðast benda til þess að úthlutunarreglur safnasjóðs hafi í sumum tilfellum ekki að fullu
tekið tillit til fjárþarfar stærri stofnunnar. Rekstrarstyrkir voru bróðurpartur úthlutanna frá
safnasjóði og við sameiningu safnanna hækkaði þessi rekstrarstyrkur (sem að jafnaði var
ákveðin upphæð reiknuð eftir stærð safnanna) en eftir sameiningu náði rekstrarstyrkurinn
ekki þeirri upphæð sem aðskilin söfnin fengu fyrir sameiningu. Úthlutunarreglur safnasjóðs
hafa í þessu tilviki ekki verið í takti við vilja stjórnvalda um sameiningu safna þar sem slík
dæmi vekja öfugan hvata til sameiningar þar sem söfnum er í raun refsað fyrir hagræðingu
með lækkun styrks. Komið hefur fram vilji safnaráðs til að fylgja þessari stefnu en fjárveitingar sjóðsins hafa ekki leyft það (Safnaráð, 2008). Hafa þarf í huga að safnasjóður er
ekki hugsaður sem grundvallartekjustofn fyrir söfn. Fjárhagsgrundvöllur þeirra á að vera
tryggður áður en safnasjóður styrkir söfnin (Safnalög nr. 106/2001) (Safnalög nr. 141/2011)
og tekur safnaráð undir þessa skoðun því í skýrslu Ríkisendurskoðunar er vitnað í greinargerð
frá safnaráði þar sem segir að „Raunar eigi söfn líka að geta borið sig fjárhagslega án aðkomu
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safnasjóðs, enda sé eitt af skilyrðum þess að þau geti hlotið rekstrarstyrk að fjárhagsgrundvöllur þeirra sé tryggður.“ (Ríkisendurskoðun, 2009, bls. 37). Flest gögn sem koma fram
í þessari ritgerð eru vísbendingar í þá átt að fjárhagslegur ávinningur sé talsverður við að
stækka rekstrareiningarnar með sameiningu, enda er rekstrarlega hagræðing helsta
forsendan fyrir þróun stefnu stjórnvalda um sameiningu safna (Ríkisendurskoðun, 2009). Ekki
má þó gleyma að einnig þarf að kanna faglegar og samfélagslegar hliðar við sameiningu
safna.

Ný safnalög nr.141/2011 munu hafa í för með sér breytt umhverfi fyrir rekstur safna og getur
það haft áhrif á þann fjölda safna í landinu sem starfa samkvæmt lögunum. Safnaráð mun sjá
um að veita þeim söfnum viðurkenningu sem vilja starfa undir lögunum og eiga þess kost að
geta sótt um styrk frá safnasjóði. Eiga söfn að uppfylla ákveðin skilyrði en þó þarf að velta
fyrir sér á hvaða forsendum veita skuli viðurkenninguna. Verður viðurkenningin háð strangari
kröfum en nú þekkist og verða öll söfn metin frá grunni. Ef söfn hafa hingað til starfað eftir
siðareglum ICOM þá ætti það að auka líkur á að ná faglegum markmiðum og hljóta þessa
viðurkenningu. Árið 2012 sóttu 59 aðilar um í safnasjóð, en ekki er hægt að segja til um þá
þróun sem verður eftir að viðurkenning verður tekin upp, hvort þetta hafi einhver teljandi
áhrif á fjölda umsókna eða á safnastarf í landinu, en núverandi viðurkenning verður þó við
lýði í eitt ár frá gildistöku nýju laganna.
Í umræðunni um aukna fagmennsku, má ekki horfa fram hjá öllum þeim aðilum sem
taldir eru upp í nýjum safnalögum nr. 141/2011, safnvísum, setrum og sýningum, enda benti
Ríkisendurskoðun (2009) á að koma þyrfti upp sjóðakerfi þar sem þessir aðilar geti sótt um
fjármagn. Starfsemi af þessum toga er virðisaukandi fyrir það samfélag sem það starfar í,
mikið af metnaðarfullum aðilum eru á sama neytendamarkaði og söfn (ef markhópurinn er
skilgreindur sem neytendur menningar). Þó svo að þessi starfsemi flokkist ekki undir
viðurkennd söfn þá eru þessir aðilar í huga þeirra sem þau eiga að þjóna, almennings, oft á
sama stalli hvað varðar afþreyingargildi og jafnvel einnig fræðslugildi. Í nýjum safnalögum
felst einnig hvati til þess að söfn og aðrir aðilar starfi saman.
Samstarf er að aukast hjá söfnum og sem dæmi má nefna að klasasamstarf hefur
aukist í safnastarfi á síðustu árum. Væntanlega er það svar við niðurskurði á fjárframlögum til
safna og liður í því að mæta þessum þrengingum. Klasasamstarf er skilgreint sem
samansöfnun ólíkra fyrirtækja og stofnanna sem vinna innan sama vettvangs og landsvæðis
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sem bæði vinna saman en eru einnig í samkeppni (Porter, 2000). Sem dæmi um frekara
klasasamstarf sem söfn gætu tekið þátt í þá gætu þau aukið samstarf sitt við sýningar (og
setur sem ekki flokkast undir skilgreind söfn) og ferðamannaiðnað á því svæði sem söfnin
starfa. Er vísir að klasasamstarfi þar sem söfn taka þátt að finna á nokkrum stöðum á landinu.
Til að mynda er verkefnið „Saga og Jökull“ klasasamstarf 9 aðila á Vesturlandi innan ferðamannageirans. Er verkefnið einhverskonar sögubók fyrir börn þar sem þau fá hluta af sögu
hjá hverjum aðila fyrir sig og að lokum þegar fjölskyldan hefur heimsótt alla staðina þá
mynda þessir sögubútar heila sögu um vinina Sögu og Jökul. Eitt safn tekur þátt í þessu
verkefni (Gljúfrasteinn), fjórar sýningar/setur (Eiríksstaðir, Landnámssetrið í Borgarnesi,
Sögumiðstöðin í Grundarfirði og Snorrastofa í Reykholti55), þrír ferðaþjónustuaðilar
(Fossatún, Sæferðir í Stykkishólmi og Bjarteyjarsandur í Hvalfirði) og svo einnig
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökli. Er unnið náið með Markaðsstofu Vesturlands í þessu verkefni
(Markaðsstofa Vesturlands, 2012). Á vefsíðu Markaðsstofunnar segir: „Saga og Jökull á
Vesturlandi er svokallað Gáttaverkefni sem er tveggja ára vöruþróunarverkefni í
menningartengdri ferðaþjónustu, styrkt af iðnaðarráðuneyti, Ferðamálastofu og Impru hjá
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, auk þess sem Háskólinn á Hólum er samstarfsaðili.“ (sama og að
ofan). Fleiri landsvæði eru að þróa klasasamstarf. Í uppsveitum Árnessýslu er starfrækt
Upplit sem er klasi 42 einstaklinga, fyrirtækja og stofnanna og hafa söfn tekið þátt í því
samstarfi (Upplit, 2012). Verkefni á borð við þetta getur aukið sýnileika safna fyrir ólíkan og
stærri markhóp og því aukið gestafjölda. Sóknartækifæri gætu verið fólgin í samstarfi við
ferðaþjónustu eða sýningar/setur á þeirra starfssvæði og verður áhugavert að fylgjast með
þróun á þessu sviði á næstu árum.

55

Einnig tók þátt Brúðuheimar í Borgarnesi en sú sýning hefur lagt upp laupana.
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Lokaorð
Safnastarf þróast sem annað starf þó svo að grunnhugmyndafræðin eigi að halda sér. Á
næstu árum og áratugum verða kynslóðaskipti í safnageiranum. Hugsa þarf til þess að þessi
skipti verði sem áreynsluminnst, þau verða að gerast jafnt og þétt svo að þekkingaryfirfærsla
eigi sér stað en samhliða þurfa þau að taka mið af þeim breytingum sem eru sífellt í gangi í
umhverfinu.

Í 10.gr. safnalaga nr.141/2011 segir að „Safn skal vera í eigu opinberra aðila,
sjálfseignarstofnunar, félags eða fyrirtækis sem tryggir safninu fjárhagsgrundvöll fyrir
eðlilega starfsemi þess og skipar því stjórn. Safn skal ekki rekið í hagnaðarskyni.“ Eðlileg
starfsemi safns hlýtur því að miðast við að grunnþættir safnastarfsins, að safna, viðhalda,
rannsaka, miðla og sýna, séu í öndvegi og bera eigendur safna ábyrgð á því að starfsemin
fylgi þessum grunnþáttum.
Markmiðið með þessari ritgerð er ekki að skilgreina hvað skuli teljast tryggur
fjárhagsgrundvöllur í augum stjórnvalda heldur er markmiðið að samantektin auðveldi
hagsmunaðilum greiningu og ákvarðanatöku á ólíkum valkostum varðandi rekstur og
stuðning við safnastarf. Ritgerðin gæti því nýst þeim hagsmunaaðilum sem vilja kynna sér
hvernig rekstri safna er háttað og hver áhrif ýmissa þátta á tekjuöflun og aðrar rekstrarforsendur, svo sem rekstrarform, tegund og eignarhald. Einnig gæti þessi yfirferð gagnast
sem tæki sem liðsinnir í því hvernig haga skal langtímastefnumörkun og áætlanagerð. Það er
ljóst að upplýsingarnar sem safnaráð hefur undir höndum eru mjög gagnlegar við að skoða
rekstrarumhverfi safna og þær sýna dreifingu opinbers fjármagns til safna með tillits til gerða
þeirra, eignarhalds og landshluta svo eitthvað sé nefnt. Einnig getur ritgerðin verið innlegg í
umræðu um safnamál og aukið aðgang hagsmunaaðila að samandregnum og flokkuðum
upplýsingum. Þeir hagsmunaaðilar sem hér um ræðir væru aðallega starfsfólk safna,
embættismenn bæði hjá ríki og sveitarfélögum, starfsfólk og stjórn safnasjóðs og annarra
sjóða, almenningur og áhugamannasamtök um safnamál. Óskandi væri að þessar upplýsingar
beini umræðunni um rekstur safna í þann farveg að umræðan sé betur upplýst, byggi á
raunverulegum gögnum og þeim ályktunum sem draga má út frá greiningu þeirra.
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Viðaukar
1. Söfn sem sóttu um í safnasjóð 2012

Umsækjendur í safnasjóð 2012
Fengu úthlutað:
Byggðasafn Árnesinga
Byggðasafn Borgarfjarðar
Byggðasafn Dalamanna
Byggðasafn Garðskaga
Byggðasafn Hafnarfjarðar
Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna
Byggðasafn Reykjanesbæjar
Byggðasafn Skagfirðinga
Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla
Byggðasafn Vestfjarða
Byggðasafnið að Görðum, Akranesi
Byggðasafnið Hvoll
Byggðasafnið í Skógum
Flugsafn Íslands
Fuglasafn Sigurgeirs ses
Grasagarður Reykjavíkur
Hafnarborg, menningar- og listastofnun Hafnarfjarðar
Heimilisiðnaðarsafnið
Hvalamiðstöðin á Húsavík SES (Hvalasafnið á Húsavík)
Hönnunarsafn Íslands
Iðnaðarsafnið á Akureyri
Landbúnaðarsafn Íslands
Leikminjasafn Íslands
Listasafn ASÍ
Listasafn Árnesinga
Listasafn Kópavogs-Gerðarsafn
Listasafn Reykjanesbæjar
Listasafn Reykjavíkur
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar
Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Ljósmyndasafnið Ísafirði
Lækningaminjasafn Íslands
Menningarmiðstöð Hornafjarðar
Menningarmiðstöð Þingeyinga
Minjasafn Austurlands
Minjasafn Egils Ólafssonar
Minjasafn Reykjavíkur
Minjasafnið á Akureyri
Minjasafnið á Bustarfelli
Náttúrufræðistofa Kópavogs
Nýlistasafnið
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Safnasafnið - Alþýðulist Íslands
Sagnheimar - byggðasafn
Samgönguminjasafnið Ystafelli
Sauðfjársetur á Ströndum
Síldarminjasafn Íslands
Sjóminjasafn Austurlands
Sæheimar, fiskasafn
Tónlistarsafn Íslands
Tækniminjasafn Austurlands
Veiðisafnið ses.
Víkin - Sjóminjasafnið í Reykjavík

Fengu ekki úthlutað
Grasagarðar Vestfjarða
Mótorhjólasafn Íslands
Náttúrugripasafn Bolungarvíkur
Sjóminjasafnið Ósvör

Flokkun eftir eignarhaldi

Söfn í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni
Byggðasafn Árnesinga
Byggðasafn Borgarfjarðar
Byggðasafn Dalamanna
Byggðasafn Garðskaga
Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna
Byggðasafn Reykjanesbæjar
Byggðasafn Skagfirðinga
Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla
Byggðasafn Vestfjarða
Byggðasafnið að Görðum, Akranesi
Byggðasafnið Hvoll
Byggðasafnið í Skógum
Listasafn Árnesinga
Listasafn Reykjanesbæjar
Ljósmyndasafnið Ísafirði
Menningarmiðstöð Hornafjarðar
Minjasafn Austurlands
Minjasafn Egils Ólafssonar
Minjasafnið á Akureyri56
Sagnheimar - byggðasafn
Sæheimar, fiskasafn
56

Minjasafnið á Akureyri er í raun sjálfseignarstofnun, en er rekið eins og væri í eigu sveitarfélaga. Að
ígrunduðu máli var því ákveðið að láta safnið fylgja flokkuninni söfn í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni.

128

Söfn í eigu sveitarfélaganna í nágrenni Reykjavíkur
Byggðasafn Hafnarfjarðar
Hafnarborg, menningar- og lista-stofnun Hafnarfjarðar
Hönnunarsafn Íslands
Listasafn Kópavogs-Gerðarsafn
Lækningaminjasafn Íslands
Náttúrufræðistofa Kópavogs
Tónlistarsafn Íslands
Söfn í eigu Reykjavíkurborgar
Grasagarður Reykjavíkur
Listasafn Reykjavíkur
Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Minjasafn Reykjavíkur
Söfn sem eru sjálfseignarstofnanir
Flugsafn Íslands
Fuglasafn Sigurgeirs ses.
Heimilisiðnaðarsafnið
Hvalamiðstöðin á Húsavík ses. (Hvalasafnið á Húsavík)
Iðnaðarsafnið á Akureyri
Landbúnaðarsafn Íslands
Leikminjasafn Íslands
Listasafn ASÍ
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar
Menningarmiðstöð Þingeyinga
Minjasafnið á Bustarfelli
Nýlistasafnið
Safnasafnið - Alþýðulist Íslands
Samgönguminjasafnið Ystafelli
Sauðfjársetur á Ströndum
Síldarminjasafn Íslands
Sjóminjasafn Austurlands
Tækniminjasafn Austurlands
Veiðisafnið ses.
Víkin - Sjóminjasafnið í Reykjavík
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2. Afrit af umsóknareyðublaði safnasjóðs
Safnasjóður - umsókn um rekstrarstyrk 2010

Stofnun - samskiptaupplýsingar
Safn:
Heimilisfang safns:
Kennitala:
Sími:

Bréfsími:

Netfang:
Vefslóð:

@
www.

Forstöðumaður
Nafn forstöðumanns:
Heimilisfang
forstöðumanns:
Menntun
forstöðumanns:
GSM forstöðumanns:
Netfang

@

forstöðumanns:

Stofnun – skipulag, markmið
Stofnár safns:

Safn opnað almenningi (ár):

Safnið er opið almenningi á
auglýstum tíma (fj. mánaða / fj.
daga vikunnar / frá-til):
Eigandi safns:
Safnið starfar eftir
stofnskrá/skipulagsskrá/

Já (Ath! Tvísmellið á box og veljið „checked” til að merkja
í boxið)

samþykkt:

Nei

Markmið með rekstri –

Safnið starfar í almannaþágu (ekki er stefnt að því að skila eigendum

ráðstöfun hagnaðar/taps af

fjárhagslegum ávinningi/arði).

starfsemi:

Ef merkt var við hér, skal svara eftirfarandi ef um er að ræða safn í
einkaeigu eða sem rekið er af einkafyrirtæki:
Í stofnskrá/skipulagsskrá/samþykkt er ákvæði þar sem tilgreint er að
allar tekjur
(að með töldum öllum tekjuafgangi/tapi) skuli renna óskipt til

130

rekstursins.
Ekki er fjallað um ráðstöfun tekna (tekjuafgangs/taps) í
stofnskrá/skipulagsskrá/
samþykkt safnsins.

Safnið starfar í eigin þágu (stefnt er að því að skila eigendum
fjárhagslegum ávinningi/arði).
Nöfn og heimili stjórnarmanna:

Rekstrareining (sé safnið hluti af
stærri rekstrareiningu):
Heiti rekstrareiningar
Hlutfall í rekstrareiningu

%

Safnið starfar eftir heildarstefnu

Já

sem endurskoðuð er á a.m.k. 4

Nei

ára fresti:
Safnið og starfsmenn þess fylgja

Já

alþjóðlegum siðareglum safna,

Nei

sem gefnar eru út af ICOM (sjá
www.icom.is):

Starfsmannahald
Starfshlutfall forstöðumanns:

%

Aðrir launaðir starfsmenn (ársverk):
Aðrir ólaunaðir starfsmenn
(ársverk):
Starfsheiti í notkun á safninu:
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Nöfn, kennitölur, starfsheiti og starfshlutfall fjögurra starfsmanna (annarra en forstöðumanns):
Nafn og

Starfsheiti og

kennitala:

starfshlutfall:

Nafn og

Starfsheiti og

kennitala:

starfshlutfall:

Nafn og

Starfsheiti og

kennitala:

starfshlutfall:

Nafn og

Starfsheiti og

kennitala:

starfshlutfall:

,

%

,

%

,

%

,

%

Nöfn, kennitölur, starfsheiti og starfshlutfall fjögurra starfsmanna safna/setra/sýninga/annarra stofnana í
safnastarfi sem safnið á í samstarfi við (skv. þjónustusamningi sem fylgi umsókn):
Nafn stofnunar,

Starfsheiti og

Nafn starfsmanns

starfshlutfall:

,

%

,

%

,

%

,

%

og kennitala:
Nafn stofnunar,

Starfsheiti og

Nafn starfsmanns

starfshlutfall:

og kennitala:
Nafn stofnunar,

Starfsheiti og

Nafn starfsmanns

starfshlutfall:

og kennitala:
Nafn stofnunar,

Starfsheiti og

Nafn starfsmanns

starfshlutfall:

og kennitala:
Starfsemi, þjónusta, aðstaða:
Þjónusta, aðstaða
Í húsnæði safnsins

Skrifstofuaðstaða

er fyrir hendi:

Sýningarrými

↓ Mat á húsnæði og aðstöðu
(styrkleikar/veikleikar):

Fyrirlestrasalur
Vinnustofa fyrir hópa
Vinnustofa barna
Geymslurými
Rými/aðstaða til vinnslu/forvörslu
safngripa
Kaffiaðstaða fyrir gesti
Salerni fyrir gesti
Aðgengi fyrir hjólastóla
Öryggiskerfi
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Brunavarnakerfi
Fyrirbyggjandi forvarsla í geymslurými
Fyrirbyggjandi forvarsla í sýningarrými
Annað sem vert er að taka fram:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Gestafjöldi
síðasta ár:

gestir

Aðgengi er fyrir alla

Já

(óháð aldri/getu/

Nei

uppruna/þjóðerni/
o.s.frv.) á sýningum
og í þjónusturými

Mat á aðgengi fyrir

Gott

fatlaða:

Sæmilegt
Ekki til staðar

Safnfræðsla fyrir

Fyrir alla aldurshópa

skóla:

Fyrir ákveðna aldurshópa
Ekki til staðar

Safngestir eru hafðir

Í gegnum samtöl við gesti

með í ráðum eða

Með skipulagðri viðhorfskönnun

hafa rödd varðandi

Með notkun hugmyndabanka

starfsemi og

Með skriflegum ábendingum í gestabók

þjónustu safnsins:

Með skriflegum ábendingum af vefsíðu
Á annan hátt:______________________
Nei

Safnið safnar

Já

upplýsingum um

Nei

aðsókn og fylgist
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með þróun
aðsóknar:

Fjármál
Ársreikningur

Já

safnsins er

Nei

staðfestur:

Heildarvelta síðasta
árs (2008 skv.
ársreikningi:

Heildartekjur 2008:
Heildargjöld 2008
Hlutfall launa og launat. gjalda af

%

heildargjöldum:
Samsetning rekstrarfjár 2008 í upphæðum og %:

Tekjur af aðgangseyri:

Kr.

%

Aðrar sértekjur:

Kr.

%

Ríkissjóður:

Kr.

%

Sveitarfélag/félög:

Kr.

%

Önnur félög:

Kr.

%

Einstaklingar:

Kr.

%

Aðrir:

Kr.

%

Samtals:

Kr.

Hlaut safnið styrk á fjárlögum í ár (2009):
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%

Já, af fjárlagalið nr.

Nei

Söfnun
Virk söfnun fer fram á safninu:

Já
Nei

Safnað er skv. skráðri söfnunarstefnu þar sem tilgreint er m.a. söfnunarsvið,

Já

söfnunarsvæði og söfnunartímabil:

Nei

Fjöldi nýrra aðfanga á síðasta

___________________________________ gripir

ári (2008):
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Ný aðföng á síðasta ári voru:

Gjafir
Keypt

Stærð safnkosts (fjöldi gripa):

_______________________ gripir.

Um er að ræða nákvæman fjölda
safngripa.
Um er að ræða áætlaðan fjölda
safngripa.

Lýsing á safnkosti í stuttu máli
(einkenni/innihald):

Skráning
Skráningarkerfi:

Sarpur
Virtual Collection
Filemaker Pro
Microsoft Access
Excel
Aðfangabók/spjaldskrá (ekki rafræn)
Annað skráningarkerfi (tilgreinið):____________________________

Er safnkostur skráður af annarri stofnun (t.a.m.

Nei

með samningi við aðra stofnun um skráningu)?:

Já. Heiti stofnunar sem skráir safnkost:
____________________________________________

Hlutfall safnkosts (í %) sem skráður er í rafrænt

%

skráningarkerfi:

Hlutfall safnkosts (í %) sem EINGÖNGU er skráður

%

í aðfangabók eða á annan hátt (ekki rafrænan):

Hlutfall safnkosts (í %) sem er óskráður:

%
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Rannsóknir
Helstu rannsóknir á

1.

vegum safnsins á

2.

síðasta ári (eftir

3.

umfangi):

4.

(Greinið í stuttu máli

5.

frá rannsóknum á
safnkosti eða öðru sem
varpar ljósi á safnkost,
sem unnar voru á
vegum safnsins eða
sem safnið var
samstarfsaðili að.
Viðamesta rannsóknin
fyrst og svo koll af
kolli).

Niðurstöður rannsókna – birting:

1.

(Skráið helstu skýrslur, greinar, fyrirlestra,

2.

sýningarskrár, bæklinga og annað þar sem

3.

niðurstöður rannsóknir á vegum safnsins á síðasta

4.

ári voru birtar.)

5.

Miðlun
Miðlun safnsins fer

Sýningar

fram á eftirfarandi hátt:

Almenn leiðsögn
Útgáfur
Viðburðir
Fyrirlestrar/málþing/málstofur
Rafræn miðlun
Safnfræðsla fyrir skóla
Annað:___________________________________________________

Safnið hefur fastasýningu:

Já
Nei
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Safnið hefur tímabundnar sýningar:

Já, Fjöldi tímabundinna sýninga á ári: __________________
Nei

Sýningar safnsins eru byggðar á safnkosti:

Allar sýningar
Hluti sýninga
Engar sýningar

Dagsetning:

Undirskrift
forstöðumanns/umsækjanda:

ATH! Umsókn sem ekki fylgja eftirtalin fylgigögn telst ófullnægjandi og verður ekki tekin til greina:

Stofnskrá/samþykkt/skipulagsskrá safnsins.
Söfnunar- og sýningarstefna safnsins (dagsett).
Ársskýrsla safnsins 2008 (komi inn á alla þætti starfseminnar, er m.a. notuð til að meta safnið skv. 4. og 10. gr.
safnalaga).
Ársreikningur safnsins 2008 (staðfestur ársreikningur, ath. ef ársreikningur sveitarfél. nær yfir safnið, þá
staðfestar bókanir safnsins).
Rekstrar- og almenn verkefnaáætlun 2010 (nægir að skila drögum hafi slík áætlun ekki verið samþykkt af
eigendum safnsins þegar
umsókn er skilað. Samþykkt áætlun berist þegar hún liggur fyrir).
Heildarstefna safnsins til fjögurra ára, sbr. 10. gr. safnalaga nr. 106/2001 (heildarstefnan nái til allra þátta
safnsins)
Afrit af þjónustusamningum safnsins við setur/sýningar/aðrar stofnanir á sviði safnastarfs. (Átt er við samninga
safnsins um fagaðstoð við aðrar stofnanir í safnastarfi, svo sem setur og/eða sýningar).
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