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Útdráttur 

Í kjölfar efnahagshruns haustið 2008 hafa stjórnvöld þurft að skera niður, hagræða og 

forgangsraða verkefnum sínum og fjármögnun. Menningar- og listastarfsemi hefur ekki verið 

undanskilin niðurskurði og hafa hagsmunahópar listamanna haft skiptar skoðanir á þeim 

aðgerðum sem stjórnvöld hafa farið í. Gerð var eigindleg rannsókn sem byggir annars vegar á 

viðtölum við fólk sem starfar við menningar- og listastarfsemi og hins vegar á skriflegum 

heimildum til að kanna áhrif efnahagshrunsins á hagsmunahópa listamanna og álit þeirra á 

niðurskurði og stefnubreytingu stjórnvalda í menningarmálum. 

 Listgreinar hafa fundið misjafnlega mikið fyrir niðurskurðinum. Þetta ástand hefur 

kallað á hugsanlegar breytingar í stjórnsýslu sem varða útdeilingu fjármagns til listgreina. 

Lögbundnir sjóðir virðast vera ákjósanlegir þar sem fagnefndir útdeila fjármagni til ólíkra 

listgreina. Þessir sjóðir lúta reglu um hæfilega fjarlægð og eru óháðir pólitískum áhrifum.   

 Endurgreiðsla til kvikmyndagerðar er fyrirferðameiri á árunum eftir efnahagshrun og 

var endurgreiðslan aukin á sama tíma og skorið var niður fjármagn til úthlutunar úr 

kvikmyndasjóði. Hagræn áhrif menningar og lista verða sífellt meiri. Listastarfsemi tengist 

mörgum greinum með ýmsum hætti og er það álit viðmælenda að efnahagslegt mikilvægi 

listgreina megi meðal annars sjá í fjölda ferðamanna sem komi til landsins í tengslum við 

menningartengda ferðaþjónustu.   
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Abstract 

After an economic crisis in Iceland in the fall of 2008 the government had to cut spending and 

prioritise all projects and funding. Cultural and artistic activities have not been excluded from 

these cuts. Groups of artists have different opinions on the actions that authorities have taken. 

A qualitative research was done based on interviews with people who work in the cultural and 

artistic sector and also on written sources. The aim was to view impacts of the economic crisis 

on groups of interest, such as artists, and to view their opinion on the actions and policies 

authorities have taken in the cultural sector. 

 The cultural and artistic sector have experienced varying degrees of spending cuts. 

This situation has called on potential changes in the administration regarding allocation of 

resources to arts. Statutory art council, composed of board of trustees appointed by the 

government, are preferred which allocate funds to different arts. These arts councils are in 

arm’s length from the executive and legislative branches of government. 

 Rebate for the film industry has been more frequent since the economic crisis and the 

rate has been increased at the same time when the funds for film making has been cut. 

Economic impact of culture and arts are increasing. By the interviewers opinion the economic 

importance of the arts can be seen in the number of tourists who visit Iceland as a result of 

cultural tourism. 
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Formáli  

Rannsóknarritgerð þessi er 30 ECTS eininga ritgerð í meistaranámi í opinberri stjórnsýslu 

(MPA) við Háskóla Íslands. Viðfangsefni rannsóknarinnar er lýsing á áhrifum íslenska 

efnahagshrunsins sem hófst haustið 2008 á hagsmunahópa listamanna og áliti þeirra á 

niðurskurði og stefnubreytingu stjórnvalda. Leiðbeinandi minn við ritgerðarvinnuna var 

Gunnar Helgi Kristinsson og kann ég honum bestu þakkir fyrir vandaða og uppbyggilega 

leiðsögn.   

 Hugmyndin að rannsókninni kviknaði þegar ég sat námskeið um menningarstjórnun í 

opinberri stjórnsýslu. Í námskeiðinu var meðal annars fjallað um reglu hæfilegrar fjarlægðar í 

styrkveitingu til menningarmála, ólík menningarstefnulíkön og gerð opinberra 

menningarstefna. Í kjölfar efnahagshrunsins vaknaði ennfremur sú hugmynd að fjalla um áhrif 

hrunsins á menningar- og listastarfsemi. 

 Viðmælendum mínum kann ég bestu þakkir fyrir að veita mér upplýsingar og innsýn í 

skoðanir sínar á málefni rannsóknarinnar. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni og 

vinum fyrir stuðning og hvatningu og þá sérstaklega Soffíu Bjarnadóttur fyrir yfirlestur og 

leiðsögn og Ástu Björnsdóttur fyrir fræðilega aðstoð.     
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1. Inngangur  

Banka- og efnahagshrun hér á landi sem og í hinum vestræna heimi hefur haft áhrif á rekstur 

og afkomu ríkisins og opinberra stofnana. Ríkissjóður þurfti að taka á sig skuldbindingar 

gömlu íslensku bankanna og annarra stórskuldugra fyrirtækja sem reynt var að forða frá 

gjaldþroti. Þetta setti ríkissjóð í slæma stöðu og þurfti ríkið að leita aðstoðar til 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins vegna fjárhagsaðstoðar. Þetta ástand kallar á aðhald í 

ríkisfjármálum og niðurskurð í rekstri ríkisins. Hvar og hvernig skera skal niður er 

umdeilanlegt en ljóst þykir að flestar stofnanir ríkisins hafa fundið fyrir niðurskurði með 

einum eða öðrum hætti. Til að mynda hafa íslenskir kvikmyndagerðarmenn greint frá því í 

útgefinni skýrslu sinni að um 35% niðurskurður kvikmyndasjóðs á fjárlögum hafi verið 

staðreynd miðað við samning milli mennta- og menningarmálaráðherra og fjármálaráðherra 

og samtaka í íslenskri kvikmyndagerð frá árinu 2006. Ef engin breyting yrði á myndi 

niðurskurður hafa, að mati íslenskra kvikmyndagerðarmanna, áhrif á um 300 afleidd störf og 

myndi greinin þá verða af 5 milljarða tekjum á árunum 2010-2013 (Samtök 

kvikmyndagerðarfélaga, 2010 bls. 2).  

 Í þessari rannsókn verður lögð áhersla á starfsemi í menningargeiranum, hvort sem 

hann er hluti af menningarstofnunum sem eru ríkisreknar eða með aðkomu ríkisins og/eða 

Reykjavíkurborgar eða rekstur sjálfstæðra aðila (listamanna og listahópa) sem njóta stuðnings 

íslenskra stjórnvalda. Ætlunin er að skoða hver áhrif bankahrunsins eru á starfsemi í 

menningargeiranum og hvernig niðurskurðurinn bitnar á hinum ýmsu hagsmunahópum 

listamanna sem starfa við menningu og listir. Sömuleiðis er ætlunin að skoða áherslur ríkisins 

í menningarmálum, þau stjórntæki sem hið opinbera getur beitt og hvaða breytingar hafa átt 

sér stað í menningarrekstri frá efnahagshruni ef einhverjar breytingar hafa átt sér stað. Skoðuð 

er stefnubreyting stjórnvalda í garð menningarmála sem og hvaða áhrif niðurskurður í 

þjóðfélaginu hefur haft á menningarstarfsemi. 

 Ekki er vitað til þess að gerð hafi verið samskonar rannsókn um áhrif 

efnahagshrunsins á menningarstarfsemi. Einstaka greinar innan menningar- og listageirans 

hafa þó gefið út skýrslur, til að mynda Félag kvikmyndagerðarmanna (Samtök 

kvikmyndagerðarfélaga, 2010), sem fjallað hafa um áhrif niðurskurðar á listgreinar. 

Samráðshópur skapandi greina gaf einnig út skýrslu um kortlagningu hagrænna áhrifa 

skapandi greina (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011) svo eitthvað sé nefnt. 

Verða þessi gögn notuð í þessari rannsókn. Lista og menningargeirinn verður sífellt 
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mikilvægari sem iðnaður og tekjulind fyrir þjóðfélagið og því er þetta mikilvægt málefni, að 

hámarka gæði menningar og nýtingu fjármagns á sem skynsamlegastan máta. 

1.1. Um höfund rannsóknarinnar og mótun hugmyndar 

Hugmyndin að verkefninu má rekja til námskeiðisins Menningarstjórnun sem kennt var af 

Hauki F. Hannessyni í meistarnámi í opinberri stjórnsýslu og fjallar meðal annars um 

fjármögnun á listastarfsemi og gerð forskrifaðra og sjálfsprottinna menningarstefna. Höfundur 

skrifaði stutta ritgerð í námskeiðinu sem fjallaði um styrkveitingar og reglu hæfilegrar 

fjarlægðar (e. arm’s length principle) til sjálfstætt starfandi leikhópa. Þessi rannsókn er að 

einhverju leyti byggð á sömu hugmyndum. Efnahagshrunið sem skók Ísland og gjörvallan 

vestrænan heim haustið 2008 og afleiðingar hrunsins er mikilvægur þáttur í rannsókninni. Þó 

svo víða gæti áhrifa hrunsins í mörgum geirum þjóðfélagsins þá er áhugavert að taka 

menningargeirann fyrir og fjalla sérstaklega um hann.  

 Höfundurinn að þessari ritgerðar hefur ekki beina reynslu af vinnu í menningarmálum 

en bakgrunnur hans er úr sálfræði og hefur hann starfað að ýmsu tengt þeim fræðum, hjá 

ríkinu og hjá Reykjavíkurborg. Menning og listir eru ofarlega í huga höfundar og er málefnið 

honum mjög hugleikið þar sem þetta er mikilvægur þáttur í þjóðfélaginu.  

 Ritgerðin er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistarnámi í opinberri stjórnsýslu við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi rannsóknarinnar er Gunnar Helgi 

Kristinsson, prófessor við stjórnmálafræðideild. 

1.2. Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna áhrif efnahagshruns á fjármögnun menningar og 

menningarstofnana og áhrif niðurskurðar á starfsemina. Þessi áhrif eru skoðuð út frá nokkrum 

sjónarhornum, þar á meðal frá sjónarhorni starfsmanna stofnananna og listasjóða, frá 

ráðuneyti, þeirra sem hafa ákvarðanavald sem og út frá sýn aðila sem standa fyrir utan 

opinbera kerfið en eru þó þátttakendur í því eins og listamenn og sjálfstætt starfandi hópar. 

Með þessum hætti má fanga álit ólíkra hagsmunaaðila á atburðum og málefnum sem 

rannsakandi þarf til að niðurstaðan verði sem réttmætust.  

 Markmiðið er ekki að geta alhæft niðurstöðurnar yfir á alla stjórnsýsluna eða allar 

menningarstofnanir og listamenn, slíkt væri verkefni í mun stærri rannsókn. Markmiðið er 

frekar að kanna álit ýmissa hagsmunahópa innan menningargeirans, fanga viðhorf þess hóps á 

áhrifum niðurskurðar til menningarmála. Einnig er það markmið að skyggnast inn í það 

hvernig staðan er á ákveðnum sviðum menningar og lista og hvernig viðhorf hins opinbera 
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hefur þróast og breyst til menningar og lista eftir hrun. Rannsóknin á að endurspegla skoðanir 

og viðhorf þessara hópa sem eru hluti af menningarstarfseminni í landinu. Vert er að hafa í 

huga að skoðanir viðmælenda endurspegla ekki endilega skoðanir rannsakanda. Það er 

áhugavert að kanna hvort fólk sem starfar við listir og menningu sé sammála um þær leiðir 

sem farnar eru og hvar fólki greinir á milli.  

 Stofnanir íslenska stjórnsýslukerfisins eru margar og mjög breytilegar að stærð og 

formi, hvort sem þær teljast til menningarstofnana eða ekki. Í raun er fjölbreytnin svo mikil að 

ekki er einfalt að ákvarða hvað sé ríkisstofnun í sumum tilfellum (Fjármálaráðuneytið, 2000, 

bls. 20). Þess vegna er alhæfing ekki heppileg. Rannsóknin reynir miklu frekar að kanna 

viðhorf fólksins sem starfar í geiranum og hvernig viðhorf ólíks fólks rímar saman sem starfar 

við ólíkar aðstæður. Skýringarnar eru því alltaf aðstæðubundnar, frá hvaða sjónarhóli 

viðmælandi sér og kemur að málefninu á kostnað alhæfingargildis. Það er þó von höfundar að 

niðurstöður rannsóknarinnar geti að einhverju leyti endurspeglað raunveruleikann eins og 

hann er í hinum íslenska menningar- og listaheimi. Rannsóknin lýsir sér í upplifun 

hagsmunahópa sem starfa við menningu og listir og hvernig þeir túlka sinn veruleika. 

Rannsakandi varpar ljósi á hvernig þessir hópar sjá og upplifa hlutina og því verða 

niðurstöðurnar alltaf huglægar. Til að svara rannsóknarspurningunum voru notaðar 

eigindlegar rannsóknaraðferðir en þær henta vel til að dýpka skilning rannsakanda á 

viðfangsefninu og kynnast reynslu viðmælenda og upplifun (Lichtman, 2010 bls. 9-10).   
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2. Tilgangur og rannsóknarspurningar 

2.1. Tilgangur 

Þar sem menningar- og listagreinar eru mjög mikilvægar sem atvinnugreinar; sem afþreying, 

sem skapandi grein, fyrir ferðamannaiðnaðinn og sem gagnrýn rödd í samfélaginu, þá gegnir 

öll menningarstarfsemi viðamiklu hlutverki í samfélaginu. Menningargeirinn spannar mjög 

vítt svið og því er ekki um neinn einfaldan hlut að ræða og oft eru skiptar skoðanir um hvar 

og hvernig eigi að flokka menningartengda starfsemi. Menning snýr að tómstundum, mennta- 

og fræðslu starfi, almannaþjónustu, fagurfræðilegri sýn og svo framvegis. En þrátt fyrir ólíkar 

skoðanir og skilgreiningar þá er í grófum dráttum fólk sammála um það hvað megi kalla 

menningu, hvað megi kalla listir og hvað ekki.  

 Mikilvægt er hvernig staðið er að stefnumótun í menningarmálum, ekki einungis fyrir 

þann stóra hóp sem starfar í og við menningargeirann, heldur einnig annan almenning sem 

neytir listarinnar og nýtur góðs af henni. Í kjölfar efnahagshruns og fjárhagslegra erfiðleika í 

samfélaginu hefur verið óumflýjanlegt að halda starfsemi ríkis og borgar með óbreyttum 

hætti. Niðurskurður og áherslubreytingar hafa að öllum líkindum haft sitt að segja. Það skiptir 

sömuleiðis máli hvernig staðið er að niðurskurði þegar breytt er um áherslur í stjórnkerfinu. 

Af þeim sökum er þessi rannsókn sem hér er fjallað um verðugt verkefni. Hvernig yfirvöld 

telja almannahagsmunum best borgið og fjármunum almennings best varið. Að fá sjónarmið 

ólíks hóps og að skoða málefnið frá fleirum en einu sjónarhorni er tilgangur þessa verkefnis.

 Athugun á því hvernig staðið er að málum í rekstri og fjármögnun menningarstofnana 

og annarra aðila sem tengjast menningu og sköpun listar í dag eftir hrun er mikilvægt atriði í 

þessari skoðun minni. Að sjá og meta hvort breyttar áherslur hafi átt sér stað og hvaða 

skoðanir fólk hefur á þeim. 

 Ætlunin er að skoða viðfangsefnið frá fleiri en einu sjónarhorni. Með því að kanna 

viðhorf mismunandi fólks úr ólíkum stöðum og að auki kanna rituð gögn, skýrslur og greinar, 

telur höfundur að fleiri en eitt sjónarhorn á málefnið náist og ólík sjónarmið fáist til að svara 

spurningum rannsóknarinnar með sem bestum hætti. Umfjöllun um kenningar um beitingu 

opinberra stjórntækja og tenging við rekstur og starfsemi menningarstofnana er 

fyrirferðamikil í rannsókninni og athugun á beitingu stjórntækja eftir efnahagshrun. Einnig 

mun rannsóknin fjalla um viðfangsefnið út frá menningarlíkani Chartrands (Chartrand og 

McCaughey, 1989) og um hugmyndir Ágústs Einarssonar hagfræðings um hagræn áhrif 

listgreina og efnahagslegt mikilvægi þeirra (Ágúst Einarsson, 2004; 2011).  
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2.2. Rannsóknarspurningar 

Í ljósi þess sem áður hefur verið greint frá mótast eftirfarandi rannsóknarspurningarnar, sem 

eru í raun ein megin spurning og svo nokkrar undirspurningar: 

 � Hvert er álit hagsmunaaðila á ahrifum niðurskurðar til menningarmála á  

 menningar og listastarfsemi? 

  - Hvaða áhrif hefur niðurskurður á rekstur, fjármögnun og starfsemi  

  í menningargeiranum að áliti hagsmunaaðila? 

  - Hvaða munur er á notkun menningarstefna eftir efnahagshrun? 

  - Hefur stefnubreyting hjá stjórnvöldum í beitingu opinberra   

  stjórntækja átt sér stað eftir efnahagshrun, og þá hvernig? 

2.3. Afmörkun rannsóknarinnar 

Rannsóknin afmarkast við starfsemi í menningargeiranum. Fjallað verður um aðkomu ríkisins 

að rekstri í menningargeiranum með einum eða öðrum hætti, listasjóði sem hafa það hlutverk 

að styrkja listastarfsemi, efnahagslegt mikilvægi menningar og skapandi atvinnugreina, áhrif 

menningar á ferðamannaiðnað og þau tæki og aðferðir sem hið opinbera getur farið í 

fjármögnun á menningu og listum. Komið er inn á hlutverk ólíkra menningarstefna þar sem 

reynt er að varpa ljósi á núverandi stöðu mála. Einnig verður fjallað um áhrif efnahagshruns 

landsins á menningar og listageirann út frá áliti hagsmunaaðila innan menningar og lista og 

afmarkast rannsóknin svolítið við þau áhrif sem hugsanlegur niðurskurður hefur haft á 

menningargeirann hér á landi. Reynt er að varpa ljósi á þær breytingar sem orðið hafa á 

fjármögnun í menningargeiranum, hvernig stjórnvöld hafa tekist á við breyttar aðstæður við 

efnahagshrun í íslensku samfélagi og hvert álit hagsmunaaðila er á þessum breytingum.  
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3. Fræðileg samantekt 

3.1. Niðursskurður og leiðir til að mæta niðurskurði 

Árlega dreifir ríkisvaldið fjármunum milli stofnana og verkefna samkvæmt fjárlögum. Hver 

fær hvað, hvenær og hvernig, er sífellt deilt um þar sem ólíkir hagsmunahópar hafa ólíkar 

skoðanir. Í raun er það þó þannig að óskir um fjárframlög geta verið óþrjótandi og alltaf má 

bæta við. Staðan er hins vegar sú að fjármagn er takmarkað og eru það skattgreiðendur sem 

standa undir öllum kostnaðinum. Þegar útgjöld ríkisins eru hærri en tekjurnar þarf ríkisvaldið 

að grípa til forgangsröðunar og skera niður það sem telst síður mikilvægt. Að forgangsraða 

verkefnum ríkisins er flókið verkefni því afleiðingar niðurskurðar liggja ekki alltaf fyrir 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 1999 bls. 13-14). 

 Ýmsar leiðir eru færar til að mæta samdrætti sökum efnahagslægðar. Fyrir utan 

niðurskurð í ríkisútgjöldum er hægt að hækka skatta eða auka tekjur með lántöku. Að auka 

tekjur með lántöku hentar betur þegar um er að ræða tímabundnar lægðir en síður þegar um 

djúpar og langvarandi lægðir er að ræða. Auk þess getur kostnaður við erlenda lántöku verið 

óhóflegur og því leysir það ekki vandann að taka frekari lán til að mæta samdrættinum 

(Dunsire og Hood, 1989 bls. 165). 

 Ríkið getur gert kröfu um að opinberar stofnanir afli sér sértekna til að mæta halla í 

rekstri. Sértekjur geta lýst sér í aukinni gjaldheimtu fyrir þjónustu, sem þjónustugjöld, en 

einnig tíðkast það að stofnanir afli sértekna með styrkjum sem aflað er til rannsókna. Slíkar 

tekjur eru þægilegur kostur fyrir ríkissjóð þar sem um nokkuð ógagnsæja tekjuöflun er að 

ræða. Þjónustugjöld eru umdeild oft á tíðum og það er umhugsunarvert hversu mikið slík 

gjöld eigi að borga fyrir almannaþjónustu. Í raun er enginn eðlismunur á þjónustugjöldum og 

hefðbundinni skattheimtu (Gunnar Helgi Kristinsson, 1999 bls. 69-70; Gunnar Sigurðsson, 

2010 bls. 13).  

 Samkvæmt Gunnari Helga Kristinssyni (1999 bls. 71) voru sértekjur á áttunda 

áratugnum sem hlutfall af meðalútgjöldum ráðuneyta á Íslandi undir 5%. Á níunda áratugnum 

jókst þetta hlutfall hins vegar og um miðjan tíunda áratug síðustu aldar var hlutfallið yfir 20% 

(fimmtung) af útgjöldum. Þetta er gríðarleg aukning á hlutfalli sértekna af útgjöldum. 

 Niðurskurður í kjölfar efnahagshruns er efni rannsóknarinnar og hvernig þessi 

niðurskurður bitnar á menningarstofnunum og starfseminni í kringum þær. Þetta er 

þýðingarmikið málefni en áhrif niðurskurðar og hvernig honum er háttað snýr að því hvort 

þjónustustig stofnana muni lækka (Dunsire og Hood, 1989 bls. 2).  
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3.2. Opinber stjórntæki – Skilgreining á stjórntækjum 

Með opinberum stjórntækjum er átt við mismunandi rekstrarform sem ríkið getur notast við, 

aðferðir ríkisvaldsins til að takast á við og leysa samfélagsleg markmið með almennum 

aðgerðum. Opinber stjórntæki eru til dæmis beinn ríkisrekstur, þjónustusamningar og 

einkaframkvæmdir, ríkisstyrkir og ríkisábyrgð, lög og reglur (hagrænar og félagslegar) og 

skattar og skattaívilnanir (Salamon, 2002). Hægt er að greina áhrif og eiginleika þessara 

stjórntækja með ýmsum hætti og eru eftirfarandi viðmið: 

• Markvirkni (Effectiveness): Markvirkni stjórntækja segir til um það hversu einfalt er 

að ná markmiðum stjórnvalda.  

• Skilvirkni (Efficiency): Skilvirkni segir hins vegar til um getu stjórntækisins til að ná 

hagstæðum árangri á sem ódýrastan hátt. 

• Jöfnuður (equity): Jöfnuður þýðir að það sé jafnt aðgengi að þjónustu og að allir 

þjóðfélagsþegnar hafi sama rétt. 

• Lögmæti (Legitimacy): Lögmæti eru reglur eru settar fyrir rekstri en dæmi um slíkt 

eru reglur um ráðningar og launamál og reglur um aðferðir og leiðir sem farnar eru í 

rekstrinum.  

3.2.1. Beinn ríkisrekstur  

Í beinum ríkisrekstri er forræði og boðvald í höndum ráðherra sem æðsti yfirmaður 

stjórnsýslukerfis ráðuneytis. Allar ákvarðanir eru í hans nafni og hefur hann 

yfirstjórnarhlutverk gagnvart stofnunum sem heyra undir hans ráðuneyti, stofnunum sem 

sinna tilteknum og afmörkuðum verkefnum. Ráðuneytið fer ávallt með vald ráðherrans og 

þess vegna eru sömu tengsl milli stofnana við ráðherra og við ráðuneyti (Fjármálaráðuneytið, 

2000, bls.14). Boðvald ráðherra gagnvart stofnunum sem tilheyra viðkomandi ráðuneyti er 

mjög víðtækt en takmarkast af reglum stjórnsýsluréttarins, af stigveldi og hagnýtum 

sjónarmiðum um eðlilega verkaskiptingu. Ráðherra getur þannig að eigin frumkvæði gefið 

stofnun fyrirmæli um að breyta ákvörðun. Stigveldi þýðir að stjórnsýslan skiptist í afmörkuð 

stig. Hvert stig um sig lýtur boðvaldi næsta stigs fyrir ofan og ber ábyrgð gagnvart því en 

ráðherra trónir þar efst (Fjármálaráðuneytið, 2000, bls.16-17). Markmiðum stofnana er 

yfirleitt gerð góð skil í sérlögum um stofnunina og beinast að sérstökum viðfangsefnum 

hennar (Fjármálaráðuneytið, 2000, bls.23). Það sem einkennir stofnanir sem flokkast undir 

beinan ríkisrekstur er að þær starfa innan afmarkaðs ramma þar sem valdsvið og ábyrgð er 

skýr. Ótakmörkuð ábyrgð á skuldbindingum og gegnsæi er einnig einkennandi fyrir þessar 

stofnanir. Þessar stofnanir fá bein fjárframlög frá ríkinu sem jafnframt hefur mikið um það að 
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segja hvernig fjármunum (skattfénu) er varið. Þannig gerir ríkið ákveðnar kröfur um árangur í 

verkefnum og starfi stofnana og er oft gerð krafa um samfélagsleg markmið sem stofnunin 

skal setja sér. 

 Gerðar eru árangursmælingar þar sem yfirvöld fylgjast með því hvort stofnunin nær 

settum markmiðum og sinni sínum verkefnum eins og ráðuneyti og stofnunin hefur sett sér. 

Árangursstjórnun er í raun afrakstur nýsköpunar í ríkisrekstri og kom á sjónarsviðið um 

miðjan tíunda áratug síðustu aldar (Fjármálaráðuneytið, 2000, bls.47). Með henni er ætlunin 

að styrkja samskipti milli ráðuneyta og stofnana, en meginhugmyndin er að stjórnun sé ferli 

og að um sé að ræða orsakasamhengi sem stjórnendur geti haft áhrif á. Árangurinn á ekki að 

ráðast alfarið af ytri aðstæðum heldur af markvissum aðgerðum (Fjármálaráðuneytið, e.d.). 

Árangursstjórnun miðar jafnframt að því að rekstur einstakra stofnana sé árangursdrifinn og 

að haft sé hagkvæmni og skilvirkni að leiðarljósi. Ráðuneytin reyna að skilgreina þann 

árangur sem þau vilja að stofnanir skili á tilteknum tíma og gera formlega 

árangursstjórnunarsamninga um þau efni. Hér er um að ræða nýja nálgun og er forsendurnar 

þær að stofnanir og ráðuneyti séu upplýstir kaupendur (Fjármálaráðuneytið, 2004; Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2007 bls. 222). 

 Almennt séð er markvirkni í beinum ríkisrekstri mjög mikil. Ekki þarf að gera neinar 

málamiðlanir og heyrir starfólkið í framlínunni, þ.e.a.s. starfsfólk stofnana, beint undir 

ráðuneyti. Beinn ríkisrekstur er af þessum sökum laus við hluti eins og viðskiptasamninga, 

eitthvað sem væri nauðsyn ef um annað rekstrarform væri að ræða. Skilvirkni oft lítil í 

beinum ríkisrekstri þar sem kostnaður vill oft á tíðum fara fram úr áætlunum. Hvers vegna 

það vill gerast má velta fyrir sér en þegar margir koma að skipulagi og stjórnun á rekstri og 

framkvæmdum er hætta á að allir aðilar fái sínu framgengt og kostnaður bólgnar út. Jöfnuður 

er almennt mikill í samanburði við önnur stjórntæki, þar sem hagnaðarsjónarmið eru ekki 

höfð í fyrrirúmi heldur mun frekar hagur almennings, til dæmis varðandi jafnt aðgengi 

almennings að þjónustu. Lögmæti er sömuleiðis hátt á kostnað skilvirkninnar þar sem reglur 

eru settar sem hamlað geta skilvirkni í rekstri en dæmi um slíkt eru reglur um ráðningar og 

launamál hjá hinu opinbera og einnig reglur um aðferðir og leiðir sem farnar eru í rekstrinum 

(Leman, 2002 bls 67-73). Þegar óvissa er um árangur og jöfnuður þykir mikilvægur þá er gott 

að beita beinum ríkisrekstri. Einnig á ríkisrekstur vel við þegar annað en hagnaðarsjónamið 

ráða för, líkt og velferð og almannahagsmunir. 
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3.2.2. Þjónustusamningar og einkaframkvæmdir 

Þjónustusamningar eru formlegir samningar sem gerðir eru milli ríkisaðila og verksala um 

tiltekið rekstrarverkefni. Verkkaupandi er ríkið, ríkisstofnun eða ráðuneyti. Verksalinn getur 

verið ríkisstofnun, sveitarfélag, sjálfseignarstofnun eða einkaaðili. Gerður er samningur um 

þjónustu til almennings til lengri tíma en eins árs í senn gegn greiðslu (Reglugerð um 

samninga um rekstrarverkefni nr. 343/2006). Oft eru slíkir samningar boðnir út. 

Viðskiptavinurinn hefur því ekki bein afskipti af stjórnvöldum hér heldur er milliliðurinn, 

einkaaðilinn sem gerir þjónustusamninginn við stjórnvöld, í samskiptum við viðskiptavininn. 

Þjónustusamningar eru því flokkaðir sem óbein afskipti.  Grunnmarkmiðið er að hagræða 

með svona þjónustusamningum, að ríkið sé ekki að standa í rekstri heldur ákveðnir aðilar sem 

hafa meiri þekkingu. Einnig er þetta spurning um nýsköpun, að einkaaðilinn sé betri til þess 

fallinn að ýta undir nýsköpun. Dæmi um þjónustusamning í menningargeiranum er til dæmis 

samningur um flutning á óperuverkum (Fjármálaráðuneytið, 2005, bls.9).  

 Með einkaframkvæmd fara saman rekstur og fjárfesting. Líkt og með 

þjónustusamningi þá gerir ríkið samning við einkaaðila um að veita tiltekna þjónustu. 

Verkefnin eru þó umtalsvert stærri og dýrari og er samningtíminn mun lengri, jafnan 20-30 ár 

(Fjármálaráðuneytið, 1998). Dæmi um einkaframkvæmd í menningargeiranum má svo nefna 

þegar íslenska ríkið gerði samning við Portus um byggingu og rekstur tónlistarhússins Hörpu, 

sem síðan gerði samning við Íslenska Aðalverktaka. Vegna efnahagshrunsins þurfti íslenska 

ríkið og Reykjavíkurborg að taka yfir framkvæmdina svo hægt væri að ljúka verkinu og er 

hlutur ríkisins 54% en borgarinnar 46% þegar þetta er ritað (Svandís Svavarsdóttir, 2011; 

Austurhöfn-TR, 2006).  

 Þegar rætt er um þjónustusamninga og einkaframkvæmdir er svolítið erfitt að segja til 

um hluti eins og markvirkni, skilvirkni, jöfnuð og lögmæti. Markvirkni getur verið lág, sér í 

lagi ef lítil samkeppni er til staðar eða þegar erfitt er að skilgreina nákvæmlega verksvið 

stofnunarinnar. Mikill kostnaður getur fylgt gerð samninga og undirbúningi fyrir útboð. 

Sömuleiðis er áhætta fólgin í því að gera langa samninga. Áhættan getur svo haft áhrif á 

hagkvæmni samninganna, ef of mikil áhætta er færð einkaaðila (samanber bygging 

tónlistarhússins Hörpu). Þetta er allt háð þeim samningum sem ríkið gerir við verksalann. Ef 

hins vegar samkeppni er til staðar á markaði og fleiri aðilar en ríkið sem getur staðið í rekstri í 

tilteknum geira þá geta þjónustusamningar verið mjög skilvirkir. Möguleikarnir eru til staðar 

þar sem ríkið getur sett fram skilyrði í samningum, að þjónustan skuli vera fyrir tiltekinn hóp 
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og að greitt sé fyrirfram ákveðin upphæð fyrir þjónustuna og svo framvegis (Kelman, 2002 

bls. 314-315). 

3.2.3. Ríkisstyrkir 

Ríkisstyrkir geta verið með eftirfarandi hætti: Beinn fjárstyrkur, hagstæð lán, ríkisábyrgð, 

skattaívilnun, lækkun skulda, ókeypis land, lækkun á arðsemiskröfum, lækkun á opinberum 

gjöldum. 

 Hlutverk ríkisstyrkja er að styðja við eða að örva ákveðna þjónustu eða verkefni. Ekki 

er óalgegnt að um sé að ræða opinbera (e. public) eða góðgerðarstarfsemi (e. non-profit) sem 

er styrkt með þessum hætti. Sá aðili sem þiggur ríkisstyrk er í raun ekki bundinn því að skila 

ákveðnum árangri eða veita ákveðna þjónustu, líkt og um þjónustusamning væri að ræða 

(Beam og Conlan, 2002, bls. 341-342). Sá sem þiggur ríkisstyrkja getur verið opinber aðili 

eða sjálfstæður aðili í einkarekstri. Munur getur verið á því hvort opinber eða sjálfstæður aðili 

þiggur styrki sem þessa þar sem stjórnvöld hafa aðgang að bókhaldsreikningum opinberra 

aðila en það sama á ekki við um hjá sjálfstæðum aðilum. Einstaklingar eins og rithöfundar og 

aðrir sjálfstætt starfandi listamenn geta ekki þegið ríkisstyrki heldur flokkast styrkir þess hóps 

til annarskonar styrkja, t.d. listamannalauna. Tímabundnar endurgreiðslur frá ríki vegna 

kvikmyndagerðar á Íslandi er til að mynda dæmi um ríkisstyrki. 

 Það skiptir máli hvernig yfirvöld skilgreina menningu, menningageirann og hvort 

menningarstofnanir flokkist til almannaþjónustu, líkt og menntakerfið og heilbrigðiskerfið. 

Flokkun ólíkra menningarstofnana getur verið misjöfn en þær stofnanir sem flokkast innan 

almannaþjónustu fá ekki ríkisstyrki eins og aðrar stofnanir og fyrirtæki. Um aðra fjárveitingu 

er að ræða í tilfelli almannaþjónustu. 

 Markvirkni ríkisstyrkja getur verið misjöfn, eftir því hver starfsemin er. Í grófum 

dráttum er hún talsvert minni en í beinum ríkisrekstri því stjórnvöld hafa ekkert fast í hendi 

hvernig verkefnum reiðir af og hvort þau eru árangursrík, þótt fyrirætlanir styrkþiggjanda 

liggi fyrir. Samkvæmt þeim Beam og Conlan (2002) þá þykja ríkisstyrkir ekki vera mjög 

skilvirkir þar sem oft er erfitt að ákvarða hvernig styrkféð er nýtt og hvort kostnaðaráætlanir 

séu nákvæmar. Oft er um marga litla styrki að ræða sem fara til sambærilegra verkefna og því 

hætta á endurtekningum sem eru óþarfar. Jöfnuður er einnig lítill þar sem peningarnir fara 

ekki endilega til þeirra sem þurfa hvað mest á þeim að halda. Inni í þessa umræðu blandast 

svo hagsmunapólitík varðandi hvað eigi að styrkja og hvers vegna. Sveigjanleiki og frelsi 

styrkþiggjenda getur jafnframt verið veikleiki ríkisins ef styrkþiggjandi vill fara aðrar leiðir en 

ríkið hafði áætlað í upphafi (Beam og Conlan, 2002 bls. 370-372). 
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3.2.4. Hagræn reglun 

Með hagrænni reglun felast ýmsar reglur er varða verðstjórnun, aðgangsstjórnun, 

framleiðslustjórnun, aðgangstíma og samkeppnisgerðir (Salamon, 2002, bls. 128-137). Ljóst 

þykir að sumar þessara reglna á ekki endilega við menningargeirann á meðan aðrar eru meira 

viðeigandi, líkt og aðgangsstjórnun að menningararfi landsins, hvort og hvað beri að greiða 

fyrir slíkan aðgang og hvenær. Jafnræði er hluti af hagrænni reglun þar sem jafnt aðgengi að 

þjónustu skiptir máli. Þetta á til dæmis við um aðgengi að menningar- og listastarfsemi eins 

og að setja þak á miðaverð í leikhús, á listasöfn og aðra listviðburði, aðgang að bókasöfnum 

og þjóðminjasöfnum svo eitthvað sé nefnt. Hagræn reglun skiptir almenning oft miklu máli 

þar sem þessi starfsemi sem hér er rætt um lítur ekki hefðbundnum lögmálum um framboð og 

eftirspurn í mörgum tilfellum. Ekki er hægt að verðleggja slíka starfsemi sem hefðbundna 

neysluvöru á frjálsum markaði og því má segja að menningarstarfsemi sé nær 

almannaþjónustu.  

3.3. Skilgreining hugtaka 

3.3.1. Menning 

Hugtakið menning vísar vítt og breitt í allar mannlegar athafnir ef litið er til mannfræðilegs 

skilnings (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2012 bls.11). Þegar rætt er um menningu sem 

samheiti yfir listir í samfélaginu þá þrengist skilgreiningin nokkuð og spurningin fer að snúast 

um hvernig eða hvort skilgreina eigi list (Helgi Gestsson, 2004 bls. 203). Ef við lítum sem svo 

á að allir einstaklingar óháð kyni, trú, uppruna, menntun og reynslu geti skapað menningu þá 

erum við sammála Duelund (2003, bls. 19) um að nútíma skilningur á hugtakinu menning sé 

að allir einstaklingar hafi getu til að skapa menningu, sem geti undir réttum skilyrðum þróast í 

ánægju og orðið einstaklingum og samfélaginu öllu til gagns og gamans.  

 Ágúst Einarsson hefur skilgreint hugtakið menning sem hverja þá mannlegu hegðun 

sem nær frá einni kynslóð til annarrar og lýsir, skapar, varðveitir eða miðlar tilfinningum eða 

umhverfi mannlegs samfélags (Ágúst Einarsson, 2004). Önnur skilgreining á menningu er að 

menning sé sá frjói jarðvegur sem fóstri alla þroskavænlega iðju borgarbúa (Reykjavíkur 

Akademían, 2008). 

 Enn fremur getur menning skapað jákvæð ytri áhrif (e. positive externalities). Þetta 

lýsir sér í því að menning hefur jákvæð margföldunaráhrif út í samfélagið. Menningin hefur 

þannig ekki bara áhrif á neytandann sjálfa heldur verða áhrifin víðtækari eins og efnahagsleg, 

samskiptaleg, áhrif á ríkisvaldið og vinnumarkaðinn svo eitthvað sé nefnt (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2007 bls. 230). 
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 Menning skilgreinir inniviði þjóðarinnar, sem nokkurs konar þjóðarsál, og er mjög 

mikilvæg fyrir ímynd þjóðarinnar út á við. Í menningu og listum koma fram þjóðleg áhrif, 

náttúra, sérstaða og persónueinkenni þjóðarinnar og hvað einkennir þjóðina og landið. Við 

efnahagshrunið beið ímynd þjóðarinnar hnekki meðal annars vegna útrásar fjármálafyrirtækja. 

Áhrifin sem slík ímyndarkrísa hefur er erfitt að mæla þó ljóst sé að efnahagsleg áhrif eru 

mikil. Eftir efnahagshrun hefur íslensk menning og list verið vonarneisti landsins til að bæta 

ímynd þjóðarinnar (Gerður Jónsdóttir, 2009 bls. 100).  

 Menningarstofnanir eru stofnanir sem hafa með miðlun á list sem sitt megin hlutverk. 

Slíkar stofnanir eru til dæmis Þjóðleikhúsið, Borgarleikhúsið, Listasafn Íslands, Listasafn 

Reykjavíkur, Þjóðminjasafn Íslands, Sinfóníuhljómsveit Íslands, Íslenski Dansflokkurinn, 

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Kvikmyndamiðstöð Íslands og fleiri. Einnig eru til staðar sjóðir 

sem hafa það hlutverk að styrkja og aðstoða við fjármögnun á list eins og Bókmenntasjóður, 

Tónlistasjóður, Sviðslistasjóður og fleiri sjóðir. 

3.3.2. Menningarstefna 

Á einfaldan hátt má segja að menningarstefna (e. cultural policy) sé sú stefna sem ákvarðar 

hvernig listir og menning er fjármögnuð í tilteknu samfélagi og á tilteknum tíma. Einnig er 

hægt að segja að hún fjalli um það hvernig ólíkir hagsmunaaðilar í tilteknu samfélagi takast á 

um og endurspegla listir og menningu (Duelund, 2003 bls. 13). Menningarstefna 

samanstendur af flóknum samskiptum milli þessara ólíku hagsmunaaðila á menningarsviðinu, 

eins og til dæmis ríki, hins frjálsa markaðar, listamanna, framleiðenda, menningarstofnana, 

neytenda, sveitastjórna, einkafyrirtækja o.s.frv (Duelund, 2003 bls. 15). Hún á að innihalda 

skipulagningu og fjármögnun á listum og menningu og þess framlags sem menning á að gefa 

af sér til félagslegrar og efnahagslegrar þróunar (Mitchell, 2003 bls. 459). Einnig hefur hún 

með forgangsröðun í menningarmálum að gera, hvað teljist mikilvægur hluti af 

menningarlífinu og hvernig menningarlífið eigi að hafa bætt áhrif á samfélagið í heild sinni. 

 Í skandinavíu, og þar með talið Íslandi, er Arkitektalíkan Chartrands ríkjandi. Það sem 

einkennir menningarstefnur þjóða sem notast við arkitektalíkanið er frjálsræði, að það sé lögð 

áhersla á að menningarstofnanir séu frjálsar og lúti ekki pólitískum eða efnahagslegum 

þrýstingi (Duelund, 2003 bls. 14). Sjá nánar í kafla 2.4 sem fjallar um menningarstefnulíkön 

Chartrands.  

 Duelund nefnir að menning og listir eigi að fá stuðning á eigin forsendum. Það sem 

hefur einkennt norrænar menningarstefnur samkvæmt Duelund er eftirfarandi: 

• Áherslan á menntunargildi menningar (The enlightenment perspective). 
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• Að menning og stofnanir henni tengdar séu óháð peningaöflum, pólitískum 

öflum og að listin fái að þrýfast sjálfstætt (The element of liberty). 

• Að það sé jafn aðgangur að menningu og listum fyrir alla óháð stétt og stöðu 

(The egalitarian element). 

• Að menning sé hluti af velferðakerfi og lúti sömu lögmálum og reglum og 

önnur velferðarmál (Social welfare aim). 

• Að ríkisstjórn sé ábyrg fyrir verndun á þjóðlegri menningararfleifð (National 

aim). 

  (Duelund, 2003 bls. 489-490). 

 

 Talað er um þjónandi menningarstefnur þegar menning er notuð til þess að ná öðrum 

markmiðum en menningarlegum. Það er vissulega jákvætt að menning geti haft áhrif og fært 

samfélaginu efnahagslegan ávinning. Innra gildi lista verður þó alltaf að vera til staðar og 

standa og falla vegna eigin verðleika. Trúverðugleiki og áhrifmáttur lista getur glatast þegar 

önnur markmið en menningarleg eru ríkjandi. Dæmi um það er í tilfelli verkfræðilíkans 

Chartrands (Chartrand og McCaughey, 1989). Sjá nánar í kafla 2.4 sem fjallar um 

menningarstefnulíkön Chartrands. 

 Í júní árið 2012 setti mennta- og menningarmálaráðuneytið fram drög að 

menningarstefnu íslenska ríkisins. Aldrei áður hefur sérstök stefna íslenska ríkisins á sviði 

menningar og lista verið lögð fyrir Alþingi til samþykktar en á haustþingi 2012 mun 

þingsályktunartillaga um menningarstefnu stjórnvalda verða lögð fram í fyrsta sinn. Verður 

fjallað ítarlegar um þessi drög að menningarstefnu hér síðar í þessari ritgerð. 

3.3.3. Regla hæfilegrar fjarlægðar (Arm’s length principle) 

Regla hæfilegrar fjarlægðar er opinber regla sem tíðkast í mörgum vestrænum ríkjum. Í 

megindráttum er þessi regla höfð til að eyða pólitískum áhrifum við styrkveitingar og til að 

gera fjárveitingar hlutlausari, háða áliti fagaðila en óháða pólitík. Reglunni er þannig ætlað að 

sporna gegn því að stjórnmálamenn og stjórnvöld séu með bein afskipti af styrkveitingum. 

Styrkveitingar eiga eingöngu að vera á faglegum grunni veittar. Fjármunir sem veittir eru 

samkvæmt þessari reglu fara því í gegnum millilið sem er oftast fagnefnd eða fagráð (t.d. 

listráð), skipað hlutlausum aðilum með sérþekkingu á því sviði sem styrkirnir tilheyra. 

Stjórnmálamenn hafa því ekki vald til að velja hvað skal styrkja og fjármagna þar sem 

stjórnmálamaðurinn er í hæfilegri fjarlægð frá styrkþeganum. Stjórnmálamenn hafa þó áhrif á 

það hversu miklum fjármunum fagráðið getur útdeilt. Með þessum hætti er reynt að eyða því 
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að styrkveitingar séu tengdar við pólitíska hagsmuni einstakra aðila. Beiting reglu hæfilegrar 

fjarlægðar er oft heppileg við fjármögnun á listastarfsemi en reglunni er oftast beitt í 

styrkveitingum til svokallaðrar fínni lista (e. fine arts) eða atvinnulistar (Chartrand og 

McCaughey, 1989). 

3.4. Menningastefnulíkön Chartrands 

Menningarhagfræðingurinn Harry Hillman Chartrand setti fram líkan um fjármögnun á list og 

listastarfsemi í grein hans og Claire McCaughey (1989) sem birtist í bókinni Who’s to pay for 

the arts?: The international search for models of art support. Chartrand skiptir hlutverki 

ríkisins niður í fjóra flokka, eftir því hvernig staðið er að fjármögnun á menningar- og 

listastarsemi: 

 

Miðlarinn (e. The Facilitator) er þegar ríkið beitir skattaívilnun fyrir fyrirtæki sem styrkja 

og kosta menningarstarfsemi. Ríkið sjálft tekur ekki beinan þátt í fjármögnun á list heldur er 

það í höndum efnasterkra einstaklinga, fyrirtækja og félagasamtaka. Lítið er um regluverk í 

kringum menningargeirann og ríkið fær því litlu sem engu um það ráðið hvaða 

menningarstarfsemi er styrkt og er það alfarið í valdi þess sem styrkir að ákveða hvaða 

starfsemi skuli verða fyrir valinu. Fyrir vikið verður menningarstarfsemin mun 

markaðsdrifnari en ella og reynir að höfða til þeirra sem hafa fjármagnsvald til að styrkja og 

kosta menningu. Gott dæmi um þessa leið í fjármögnun á list eru Bandaríkin, þar sem 

bandaríska ríkið er í hlutverki miðlara (Chartrand og McCaughey, 1989).  

 Kostirnir við þetta kerfi eru þeir að fjármagnið sem fer til menningar kemur frá ólíkum 

aðilum sem getur ýtt undir fjölbreytni. Gallinn er hins vegar sá að gæði menningarinnar og 

listarinnar sem hlýtur styrki er ekki endilega látin ráða för. Þannig verður menningarstarfsemi 

sem þykir að einhverju leiti umdeild eða erfið og sem er ekki auðskilin og þægileg síður fyrir 

valinu hjá þeim sem leggja til fjármagn. Einnig má segja það sama um list sem hefur sögulegt 

eða þjóðlegt mikilvægi. Að endingu er mjög erfitt að reikna út hvað þetta kerfi kostar 

skattgreiðendur því skattaívilnanir og frádráttur hvers konar er ekki sérlega gagnsær 

(Chartrand og McCaughey, 1989).  

 

Velgjörðarmaðurinn (e. The Patron) er þegar ríkið fjármagnar listastarfsemi með 

listaráðum eða nefndum, skipuð af fagfólki úr listageiranum, í hæfilegri fjarlægð (e. arm’s 

length principle) frá framkvæmdavaldinu. Þannig ákveða pólitíkusar hvað ríkið eyðir miklum 
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fjármunum í menningargeirann en ekki hvaða starfsemi skuli fjármagna og styrkja. Yfirleitt er 

það svokölluð hámenning og fín list (e. fine arts) sem er fjármögnuð með þessum hætti. 

Áherslan er á gæði umfram magn listarinnar. Einnig er það ekki markmið velgjörðarmannsins 

að höfða til sem flestra eða almennings, heldur miklu frekar til fagfólks sem hefur þekkingu 

og starfa að menningu og listum. Í kerfi sem þessu þá tíðkast einnig, líkt og í tilfelli 

miðlarans, að veita skattafrádrátt til þeirra sem styrkja og fjármagna list. Kerfið höfðar þannig 

til annarra velgjörðarmanna sem sjá sér hag í því að styðja við bakið á listastarfsemi. Ríki eins 

og Bretland, Kanada og Ástralía eru dæmigerð fyrir hlutverk velgjörðarmannsins (Chartrand 

og McCaughey, 1989). 

 Það að styðja við fínar listir og list fagmanna er bæði hægt að túlka sem kost og galla. 

Kosturinn við slíkt er að listin reynir ekki að höfða til fjöldans að fyrra bragði. Hún er 

krefjandi og skipuð fagfólki eins og t.d. í tilfelli sinfóníuhljómsveita og ballet dansflokka. 

Gallinn er hins vegar sá að slík list höfðar oft á tíðum til færri einstaklinga en svokölluð 

markaðslist sem lútir lögmálum markaðarins. Listin nær því ekki athygli almennings líkt og 

markaðslistin og að auki getur hún verið kostnaðarsöm. (Chartrand og McCaughey, 1989).    

 

Arkitektinn (e. The Architect) er kerfi þar sem fjárframlög til menningar- og listastarfsemi 

eru ákveðin í fjárlögum og þar sem menningarráðuneyti mótar menningarstefnu og sér um 

framkvæmd stefnunnar. Litið er á menningarstarfsemi sem hluta af velferðarkerfi og aðgengi 

og hagur almennings af listum er aðal markmiðið. Menningarstarfsemi er minna háð markaði 

en í kerfi miðlarans og velgjörðarmannsins og eru fjárframlög frá ríkinu rífleg. Stefnan er að 

miðaverð og kostnaður sé lágmarkaður fyrir almenning, að allir hafi rétt á að njóta menningar 

og lista. Listamenn og annað starfsfólk sem vinnur að menningarmálum er í mörgum tilfellum 

ríkisstarfsmenn eða borgarstarfsmenn og starfar því við ákveðið fjárhagslegt öryggi. Með 

þessu öryggi eru listamenn ekki háðir því að listin sé keypt af almenningi, að hún höfði til 

almennings, heldur hafa listamenn gott frelsi til athafna og listsköpunar óháð markaðsöflum. 

Gallinn við þetta fjárhagslega öryggi listamanna er að ákveðin stöðnun getur átt sér stað. Þetta 

kerfi hefur verið ríkjandi hjá skandinavíuþjóðunum að Íslandi meðtöldu en auk þeirra hafa 

lönd eins og Frakkland og Holland verið í hlutverki arktítektsins (Chartrand og McCaughey, 

1989). 

 

Verkfræðingurinn (e. The Engineer) er síðasta kerfið sem Chartrand nefnir og lýsir sér í 

því að ríkið á og stjórnar allri menningar- og listastarfsemi. Ríkið hefur þannig vald yfir öllu 
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því sem gert er í nafni menningar og lista og styður einungis list sem er pólitískt þóknanleg 

yfirvöldum. Frumleiki og sköpunarkraftur fær því ekki notið sín sé hann utan þess ramma sem 

valdhafar hafa ákveðið og listamenn verða að halda sig innan hans ellegar verða útskúfaðir og 

ekki álitnir listamenn samkvæmt ríkinu. Frami listamanna ræðst af því hvort þeir eru hlýðnir 

við yfirvöld og þau stjórnmálaöfl sem fara með valdið. Ríki sem eru í hlutverki 

verkfræðingsins nota listina til að koma á framfæri pólitískum skoðunum og rétthugsun. 

Listin verður því nokkurs konar verkfæri fyrir yfirvöld til að ná fram markmiðum sínum. Þær 

þjóðir sem hægt er að tengja við þetta kerfi eru Sovétríkin sálugu og Kína (Chartrand og 

McCaughey, 1989).  

 Það eru augljósir gallar við þetta kerfi, eins og að hamla listsköpun og takmarka hana 

við pólitískan vilja yfirvalda. Mikil ritskoðun á sér stað í ríkjum sem styðjast við 

verkfræðikerfið. Við þetta skapast nokkurs konar neðanjarðar menning og 

menningarstarfsemi í andstöðu við ríkjandi viðhorf, sem yfirvöld berjast síðan gegn.   

 Þótt Chartrand flokki kenningar sínar í fernt og geri skýr skil á mill þeirra, þá er líklegt 

að þjóðir styðjist við fleiri en eina gerð og blandi þeim saman að einhverju leyti. 

Menningarlíkön Chartrands er áhugaverð umfjöllun um ólíkar aðferðir sem farnar eru við 

stefnumótun og fjármögnun á menningu og list og verða höfð til hliðsjónar í þessari rannsókn. 

Munu kenningar Chartrands verða tengdar við umræðu í þessari ritgerð um þær stefnur sem 

ríkjandi eru í dag í menningarmálum hér á landi og hvort breytingar hafi orðið á stefnumótun í 

fjármögnun til menningar og lista undanfarin ár.  

3.5. Menningarhagfræði 

Eftir 1960 varð menningarhagfræði til (e. Cultural Economics) (McCain, 2008). Meðal fyrstu 

rita innan fræðasviðs menningarhagfræðinnar má nefna bók eftir John Kenneth Galbraith 

(1960) The Liberal Hour þar sem meðal annars er fjallað um hlutverk hins opinbera í 

niðurgreiðslum á kostnaði við söfn. 

 Listir hafa ætíð fylgt manninum sem mjög mikilvægur þáttur í menningu hans og er 

einn af mikilvægustu þáttum í því að greina manninn frá dýrum (Ágúst Einarsson, 2011 bls. 

14). Mikilvægt er að ræða um menningu og menningarafurðir bæði með tilliti til hagræns og 

menningarlegs virðis en ekki gleyma öðru hvoru. Til að meta virði menningarafurða verður að 

leggja hagfræðilegt eða efnahagslegt virði og svo menningarlegt virði til grundvallar. Þegar 

talað er um efnahagslegt virði er átt við verðmæti í peningum, svo sem eins og 

útflutningstekjur, sölugróði og skatttekjur af menningarafurðum og svo framvegis. En 

menningarafurð hefur sérstakt virði, ólíkt öðrum afurðum, vegna þess að hún er listræn eða 
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fagurfræðileg og því er ekki alltaf hægt að meta hana með hefðbundnum aðferðum 

hagfræðinnar (Ágúst Einarsson, 2011 bls. 14-15). Menningarlegt virði eru hlutir sem snerta 

upplifun menningar, sögu og þjóðararfs og hver áhrif virði þessara hluta eru fyrir Íslendinga 

og samfélagið allt. Í sumum tilfellum getur verið samspil milli efnahagslegs virðis og svo 

menningarlegs virðis. Það sem hefur mikið menningarlegt virði, líkt og óperuhúsið í Sidney í 

Ástralíu, hefur í för með sér umtalsvert efnahagslegt virði eins og fyrir ferðaþjónustu (Ágúst 

Einarsson, 2011 bls. 16). Að mjög mörgu leyti má líkja íslenska tónlistar- og ráðstefnuhúsinu 

Hörpu við óperuhúsið í Sidney og önnur stór og mikil tónlistarhús. Væntingar eru fyrir því að 

Harpa geti tvinnað saman efnahagslegt og menningarlegt virði. Húsið var vissulega mjög 

kostnaðarsamt í byggingu á tímum kreppu og niðurskurðar. Væntingar eru að með tilkomu 

slíks húss megi trekkja að fleiri ferðamenn og hýsa stórar og merkilegar ráðstefnur sem hafi 

efnahagslegt virði í för með sér (Eyrún Magnúsdóttir, Þórhildur Ósk Halldórsdóttir og Guðjón 

Svansson, 2011 bls.6). Á sama tíma gefst tækifæri á að bjóða upp á fyrsta flokks 

tónlistarflutning af ýmsum stærðum og gerðum sem hafi menningarlegt virði í för með sér og 

gætu einnig aukið aðsókn að slíkum viðburðum.   

3.5.1. Skapandi greinar 

Skapandi greinar er samheiti yfir menningartengdar atvinnugreinar og er fjallað um þær í 

skýrslu starfshóps um skapandi greinar sem var skipaður af mennta- og 

menningarmálaráðherra (Ása Richardsdóttir, 2012). Að talað sé um skapandi greinar sem 

hugtak í umræðu á Íslandi er nokkuð nýtt, upp úr aldarmótunum síðustu. Ágúst Einarsson 

(2004) markaði tímamót með bók sinni Hagræn áhrif tónlistar þar sem hann setti fram 

fullyrðingu um mikilvægi listgreina í hagkerfi þjóðarinnar. Ágúst Einarsson hefur verið ötull 

talsmaður skapandi greina og um mikilvægi þeirra með skrifum sínum og rannsóknum (Ágúst 

Einarsson, 2004; 2005; 2011).  

 Ástralir voru þeir fyrstu til að setja fram hugmyndir um skapandi greinar í tengslum 

við opinbera stefnumótun árið 1996. Það voru svo Bretar sem voru fyrstir til að skilgreina og 

marka stefnu um skapandi greinar. Samkvæmt þeirri skilgreiningu eru skapandi greinar 

atvinnugreinar sem byggja á sköpunarkrafti einstaklingsins, hæfni og hæfileikum og eiga 

möguleika á að skapa verðmæti og störf með þróun hugverka. Greinunum er skipt í þrettán 

flokka; auglýsingagerð, byggingalist, myndlist og fornminjar, handverk, hönnun, 

tískuhönnun, kvikmyndagerð, gagnvirkan tómstundahugbúnað (tölvuleikir), tónlist, 

sviðslistir, útgáfu, hugbúnaðargerð og framleiðslu efnis fyrir útvarp og sjónvarp. Starfshópur 

um skapandi greinar hefur einnig notast við einfaldari flokkun; menningararfur, sviðslistir, 
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tónlist, myndlist, bókmenntir, kvikmyndagerð, hönnun, þverfagleg verkefni og svo menntun 

og rannsóknir (Ása Richardsdóttir, 2012). 

 Einkum fjögur ráðuneyti fara með málefni skapandi greina. Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti fer með málaflokka sem varða grunnstoðir skapandi greina, s.s. 

menningarstofnunum ríkisins, lögbundnum listasjóðum, samningum og alþjóðlegum 

menningarsamskiptum. Nýtt atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti fer með stuðningsþjónustu 

og þróun skapandi greina, stuðning við nýsköpun svo eitthvað sé nefnt. Utanríkisráðuneyti fer 

með alþjóðleg samskipti og útflutning. Sendiskrifstofur utanríkisráðuneytisins sinna ýmsum 

menningarsamskiptum og þjónustu við greinarnar erlendis. Íslandsstofa er ein af þessum 

skrifstofum sem heyrir undir ráðuneytið og ber henni að styðja við kynningu á menningu á 

erlendri grundu. Nýtt fjármála- og efnahagsráðuneyti fer svo með ýmis grunnverkefni s.s. 

samkeppnismálefni, söfnun og mælingu hagtalna og skattalega stöðu þeirra sem starfa innan 

greinanna (Ása Richardsdóttir, 2012). 

 Listsköpun er rót skapandi greina. Útkoman af þessari listsköpun getur orðið verk sem 

hefur bæði gildi vegna óáþreifanlegra þátta eins og hughrifa og upplifunar en einnig vegna 

efnahagslegra gilda og hagsældar. Í skýrslu starfshópsins um skapandi greinar kemur fram 

það álit að jafnvægis verður að gæta er varðar efnahagslegs vægis skapandi greina annars 

vegar og svo listræns og samfélagslegs gildis hins vegar (Ása Richardsdóttir, 2012).  

 Það er ýmislegt sem hefur áhrif á sköpunarkraft þessara greina og eitt af því er 

fjármagnið. Skortur á fjármagni getur auðveldlega leitt til þess að hið markaðslega fái forgang 

við sköpun listaverka. Þetta hefur til dæmis áhrif á að meira er framleitt af dægurtónlist en 

sígildri tónlist þar sem dægurlagamarkaðurinn er stærri og aðgengilegri. Takmörkun á 

fjármagni er mjög mikil takmörkun við alla sköpun líkt og við margt annað. Skapandi 

atvinnugreinar eru mikilvægur þáttur í efnhagslífinu og þær endurspegla nýja sýn á 

efnahagslífið sem menningarhagfræðin fjallar um (Ágúst Einarsson, 2011 bls. 18-19). 
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4. Rannsóknaraðferð  

Ýmsar aðferðir eru notaðar til að hámarka réttmæti eigindlegra rannsókna. Þríprófun 

(e.triangulation) er góð leið til að lýsa sama viðfangsefninu frá fleiri en einni hlið. Með því að 

nota mismunandi aðferðir við gagnasöfnun og með því að lýsa viðfangsefninu út frá mörgum 

hliðum má auka réttmæti eigindlegra rannsókna og öðlast víðari sýn á viðfangsefnið eins og 

gert var í þessari rannsókn (Lichtman, 2010 bls. 246). 

 Samkvæmt Creswell (1998) er best að notast við fleiri en eina rannsóknaraðferð til að 

hámarka réttmæti rannsóknarinnar. Dæmi um slíkt er söfnun skriflegra heimilda og með 

notkun eigindlegra viðtala í sömu rannsókninni. Þannig er gagnasöfnunin með tvenns konar 

hætti. Í rannsókn sem þessari eru skýringar og lýsingar viðmælenda alltaf aðstæðubundnar, 

þar sem fólk sér hlutina frá ólíkum sjónarhornum og vegna ólíkrar aðkomu fólks að 

menningarmálefnum. Álit og skoðanir eru því alltaf huglægar en ekki hlutlausar og er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því í upphafi. Þess vegna var það mat rannsakanda að það 

væri mikilvægt að skoða málefni rannsóknarinnar frá sem fjölbreyttasta sjónarhorni. 

 Creswell (1998) nefnir einnig það að gefa viðmælendum tækifæri á að sjá útkomu 

viðtalanna og gera athugasemdir ef þeim finnst túlkunin á skjön við þeirra meiningu geti verið 

árangursrík leið til að auka réttmæti og var viðmælendum boðið upp á það í þessari rannsókn. 

 Áhættan við rannsókn sem þessa er sú að viðmælendur séu ekki tilbúin að tjá sig eða 

að láta taka við sig viðtöl. Hættan er líka sú að þeir séu ekki færir um að geta tjáð sig um 

málefnið, vegna hagsmuna eða vegna hræðslu við viðkvæm málefni. Eigindleg rannsókn sem 

þessi sem byggir að miklu leyti á viðtölum á það alltaf á hættu að upplýsingarnar sem fást við 

viðtölin séu ekki nægileg. Jafnframt eru skýringar viðmælenda alltaf aðstæðubundnar líkt og í 

tilfelli rannsakandans. 

 Persónulegar skoðanir rannsakandans geta litað niðurstöðu rannsóknarinnar. 

Rannsakandi er hluti af rannsóknarferlinu og mikilvægt að gera sér grein fyrir því að skoðanir 

hans hafa áhrif við greiningu og túlkun gagnanna en það er hluti af gagnagreiningarferlinu 

(Glaser, 1999). Ef rannsakandi er fylgjandi ákveðnum leiðum í fjármögnun á menningu og 

listum, er með eða á móti núverandi stjórnvöldum sem dæmi þá getur það auðveldlega haft 

áhrif. Það er enginn rannsakandi alveg hlutlaus í sinni skoðun eða afstöðu, hvort sem er til 

fjármögnunar á menningar- og listastarfsemi eða öðrum málefnum og því er alltaf um huglægt 

mat að ræða. Þetta á einnig við um viðmælendur rannsóknarinnar sem eru heldur ekki 

hlutlausir í sinni afstöðu til málefnisins.  
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4.1. Aðferð og gagnasöfnun 

Þeim gögnum sem var safnað og voru höfð til grundvallar rannsókninni má í raun skipta í 

tvennt. Í fyrsta lagi byggir rannsóknin á ritheimildum og í öðru lagi var notast við eigindleg 

viðtöl. 

 Þær skriflegu heimildir og gögn sem stuðst var við eru fræðigreinar og skýrslur um 

fjármögnun í menningargeiranum, kenningar Chartrands (Chartrand og McCaughey, 1989) 

um ólíkar nálganir í fjármögnun á menningu og list og hugmyndir Ágústs Einarssonar (2004; 

2011) um hagræn áhrif listgreina. Hafðar voru til hliðsjónar skýrslur frá fagaðilum í 

listageiranum eins og skýrsla Félags kvikmyndagerðarmanna, tölulegar upplýsingar frá 

menntamálaráðuneyti, greinar og blaðaskrif menntamálaráðherra, blaðagreinar er fjalla um 

efnahagslegt mikilvægi skapandi greina, skýrslur varðandi stefnu yfirvalda til menningarmála, 

opinber gögn á heimasíðu menntamálaráðuneytis og fjármálaráðuneytis sem og fræðibækur. 

Allar hafa þessar ritheimildir það sameiginlegt að varpa ljósi á málefni sem varða rekstur og 

fjármögnun í menningargeiranum í víðara samhengi eftir efnahagshrun. 

 Eigindlegi rannsóknarhlutinn byggir á hálf opnum viðtölum við viðmælendur sem 

einkennast af fyrirfram mótuðum en sveigjanlegum atriðalistum sem notaðir eru með öllum 

viðmælendum. Þessi tegund viðtala gefur rannsakandanum frelsi til að víkja frá atriðalista og 

leyfa viðtalinu að þróast og laga sig að hverjum viðmælanda fyrir sig (Lichtman, 2010; 

Hitchcock og Hughes, 1995). Við úrvinnslu og túlkun gagnanna var beitt aðferð í anda 

kenninga um póststrúktúralisma (e. poststructuralism) þar sem ekki er leitast eftir einum 

sannleika eða réttu svari við spurningum (Cherryholmes, 1988; Schwandt, 2007). Öll viðtölin 

fyrir utan eitt voru skráð niður nákvæmlega orð fyrir orð eftir upptöku. Viðtal við starfsfólk 

skrifstofu menningarmála í mennta- og menningarmálaráðuneytinu var ekki tekið upp en 

rannsakandi skráði vandlega niður mikilvæg atriði á meðan á því viðtali stóð og skráði 

jafnframt niður upplýsingar eftir að viðtalið fór fram. Ekki verður vitnað í einstaka 

viðmælendur í þessu eina viðtali heldur verður einungis vitnað í skrifstofu menningarmála í 

ráðuneytinu.  

 Allir viðmælendur voru aðilar sem starfa í menningargeiranum og við 

menningarstofnanir og starfsemi því tengdu. Markmiðið með viðtölunum var að fá 

upplýsingar og vitneskju um rekstur í menningargeiranum, fjármögnun á honum og áhrif og 

mikilvægi menningarstarfseminnar frá þeim aðilum sem þekkja hann best út frá reynslu sinni. 

Það er von rannsakanda að með þessum hætti megi fá djúpa innsýn inn í viðfangsefnið. Þegar 

spurt er út í persónuleg sjónarmið og hugmyndir fólks er varða stefnu og stöðu málefna eins 
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og menningarmála þá hentar eigindlega rannsóknaraðferð vel (Kvale, 1996). Viðtölin voru fá 

en ítarleg. Þessi aðferðafræði er að mati höfundar góð til að svara spurningum 

rannsóknarinnar á sem bestan og einfaldastan máta. Hugmyndin miðar að því að nálgast fólk 

og hafa bein samskipti við viðmælendur rannsóknarinnar sem hafa til brunns að bera þá 

þekkingu sem rannsakandi þarf til að geta svarað rannsóknarspurningum. Kosturinn við hana 

er að hún er einföld og ódýr í framkvæmd og hentar rannsókninni. Áhugavert væri að kanna 

sama viðfangsefni með megindlegum aðferðum í framhaldi af þessari rannsókn til 

samanburðar. Ef megindleg rannsókn hefði verið gerð í stað eigindlegrar þá væri nálgun 

rannsóknarinnar á efninu talsvert önnur. Það er ekkert sem segir að ein rannsóknaraðferð sé 

endilega betri en önnur eða líklegri til að komast að hinum eina rétta sannleik í málinu þar 

sem bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir hafa hvor um sig ákveðnar takmarkanir 

(Raadshelder og Lee, 2011 bls.28). Þær henta hins vegar misvel til að svara ólíkum tegundum 

rannsóknarspurninga. Kosturinn við eigindlega rannsóknaraðferð er að hún veitir innsýn inn í 

veruleika viðmælenda eins og þeir upplifa hann beint og á sem persónulegastan máta. 

Eigindlega aðferðin er mun sveigjanlegri en sú megindlega og gefur rannsakanda tækifæri á 

því að spyrja ítarlegar ef þörf er á. Með eigindlegri aðferð gefst höfundi einnig tækifæri á að 

lýsa því sem gerist í samskiptum við viðmælendur þegar viðtalið á sér stað og upplifun hans á 

samskiptunum. 

 Eins og áður sagði voru þátttakendur rannsóknarinnar fólk sem starfar við 

menningarstofnanir og fæst við starfsemi í kringum menningarstofnanir. Tekin voru viðtöl við 

starfsfólk skrifstofu menningarmála í mennta- og menningarmálaráðuneytinu, við 

framkvæmdastjóra Bandalags íslenskra listamanna (BÍL) (Kolbrúnu Halldórsdóttur), við 

framkvæmdastjóra Bókmenntasjóðs (Þorgerði Öglu Magnúsdóttur), við forstöðumann 

Kvikmyndamiðstöðvar Íslands (Laufeyju Guðjónsdóttur) og við framkvæmdastjóra Iceland 

Airwaves (Grím Atlason). Þótt viðtölin hafi ekki verið mörg voru þau mjög ítarleg og gagnleg 

þar sem miklu magni af upplýsingum var safnað.  

4.2. Þema greining 

Til að greina viðtöl við viðmælendur var notast við þema greiningu (e. thematic coding) 

(Lichtman, 2010 bls. 194). Viðtölin voru lesin vandlega yfir þar sem efni textans var greint og 

flokkað eftir mismunandi þemu. Öll viðtölin voru greind og flokkuð eftir sömu þemu sem 

unnið var svo út frá. Þannig verður fjallað um gögn rannsóknarinnar eftir mismunandi þemu 

er viðkemur menningar- og listastarfsemi. Inn í þessa þema greiningu koma svo önnur gögn 

og heimildir sem ekki fengust með eigindlegum viðtölum. Þemu rannsóknarinnar eru: 
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niðurskurður stjórnvalda og úrræði, áhrif niðurskurðar til leiklistar, áhrif niðurskurðar á 

kvikmyndagerð, efnahagslegt mikilvægi menningar og skapandi greina, hlutverk og 

mikilvægi listasjóða, menningarstefna og stefnubreytingar. 

 Þessi þemu voru síðan leiðandi í umfjölluninni og hvernig þeim er skipt eftir köflum. 

Þannig verður fjallað um áhrif niðurskurðar til menningar og lista eins og hann blasir við 

starfsfólki skrifstofu menningarmála í mennta- og menningarmálaráðuneytinu annars vegar og 

svo Bandalagi íslenskra Listamanna (BÍL) hins vegar. Farið er ofan í hvert álit viðmælenda er 

á áhrifum niðurskurðar til leiklistar og til kvikmyndagerðar. Þá er fjallað um hlutverk 

skapandi atvinnugreina í efnahagslífi landsins að mati viðmælenda og hlutverk menningar í 

ferðaþjónustu. Fjallað er um hlutverk lögbundinna listasjóða og er ítarlega farið í umræðu um 

Bókmenntasjóð. Að lokum er kafli tileinkaður drögum að menningarstefnu stjórnvalda og 

hvernig sú menningarstefna passar við hugmyndir viðmælenda rannsóknarinnar, og annarra 

gagna sem rannsóknin fjallar um, um menningarstarfsemi í landinu. Þemu rannsóknarinnar 

eru vissulega undir áhrifum frá viðmælendum og á hvaða sviðum þeir starfa. Viðmælendurnir 

voru valdir til að spanna ólík svið innan menningar- og listageirans og til að fanga ólíka 

reynslu fólks úr menningarlífinu.     
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5. Breytingar í menningarrekstri, fjármögnun og niðurskurður 

5.1. Skrifstofa menningarmála í mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Í samtali við starfsfólk skrifstofu menningarmála í mennta- og menningarmálaráðuneyti komu 

fram ýmsar breytingar sem hafa orðið á undanförnum misserum. Hlutir eins og 

árangursstjórnunarsamningar, sem voru vinsælir með tilkomu nýskipunar í ríkisrekstri (e. new 

public management) upp úr miðjum 10. áratug síðustu aldar, runnu út árið 2010 og hafa ekki 

verið endurnýjaðir. Í raun liggur ekki enn fyrir hvort þeir verði endurnýjaðir og notaðir sem 

stjórntæki hins opinbera. Ef svo verður að árangurssamningar verði ekki notaðir áfram er það 

breyting á vinnu- og verklagi í stjórnsýslunni. Kom það fram í viðtali á skrifstofu 

menningarmála ráðuneytisins að árangursstjórnunarsamningar hafi reynst misvel. Sumir 

forstöðumenn stofnana hafa unnið mikið með og stuðst vel við það sem gert er grein fyrir í 

samningnum án þess að láta það hefta sig á meðan aðrir forstöðumenn hafa litið á þetta sem 

heftandi plagg, stungið því niður í skúffu og einungis uppfyllt þær kröfur sem kveða á um í 

samningnum rétt undir lok samnings (Skrifstofa menningarmála í mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011).   

 Niðurskurður hefur verið talsverður og mikil hagræðingarkrafa gerð á hverju ári eftir 

bankahrun að sögn þeirra sem starfa á skrifstofu menningarmála ráðuneytisins. Í raun hafa 

upphæðirnar sem veittar eru til menningamála staðið í stað en vísitalan hefur hækkað og því 

hefur niðurskurðurinn verið frá um það bil 20-35%. Ekki var farið í flatan niðurskurð heldur 

reynt að vernda mannauð, þekkingu og alla stoðþjónustu í menningargeiranum. Þá hefur til 

dæmis verið reynt að fá sjálfstæða aðila í samstarf við Þjóðleikhúsið í stað þess að ráðast 

eingöngu sjálf í verkefnin. Með þeim hætti er reynt að styðja við sjálfstæða starfsemi í stað 

þess að neita þeim aðilum skilyrðislaust um styrki.  

 Annað dæmi, sem hluti af hagræðingu hins opinbera í menningarstarfsemi sinni, er að 

rekstur Þjóðmenningarhúss muni renna undir Þjóðminjasafnið þegar núverandi forstöðumaður 

Þjóðmenningarhúss líkur störfum (Skrifstofa menningarmála í mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Með þessarri hugsanlegu breytingu er ljóst að einhver 

hagræðing mun eiga sér stað og eru þessi áform afrakstur aukinnar hagræðingarkröfu 

stjórnvalda. Einnig eru hugmyndir um að Húsafriðunarstofnun og Fornleifafræðistofnun 

sameinist í eina stofnun. Þetta er hluti af stefnu stjórnvalda að sameina og fækka 

ríkisstofnunum. 
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5.2. Gagnrýni á skrifstofu menningarmála 

Kolbrún Halldórsdóttir (2011) segir að það sé munur á ráðherraskrifstofunni í 

menntamálaráðuneytinu annars vegar og svo skrifstofu menningarmála í ráðuneytinu hins 

vegar. Að mati Kolbrúnar skortir ákveðinn skilning hjá menningarskrifstofunni gagnvart 

listamönnum og Bandalagi íslenskra listamanna. Bandalag íslenskra listamanna er með 

samkomulag við ráðuneytið um að vera ráðgjafar en samkvæmt Kolbrúnu eru þau teljandi á 

fingrum annarrar handar þau erindi sem BÍL hefur fengið að vera ráðgefandi að á síðustu 

tveimur til þremur árum. Að mati Kolbrúnar finnst henni skorta á samvinnu með fólki úr 

listageiranum frá hendi menningarskrifstofunnar þar sem um sjö til átta manns eru í fullu 

starfi og finnst Kolbrúnu að einhver hluti af þessum starfsmönnum geti verið í virku sambandi 

við Bandalag íslenskra listamanna, sem og aðra listamenn og samtök. Annað og betra 

samband er við menntamálaráðherrann sjálfan og viðurkennir Kolbrún að það geti auðvitað 

stafað að einhverju leyti vegna vináttu hennar við Katrínu Jakobsdóttur sem fyrrum 

þingflokkssystur í Vinstrihreyfingunni-Grænt framboð. Hún tekur þó fram að samband við 

forvera Katrínar Jakobsdóttur, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, fyrrum menntamálaráðherra, 

hafi verið gott þó að það hafi verið minna og vissulega auðveldi það sambandið að þekkja 

viðkomandi persónulega. Kolbrún segir sína upplifun vera á þá leið að ráðherraskrifstofan, 

(með aðstoðarmanni ráðherra, með ritara ráðherra, með ráðuneytisstjóra eða þá ráðherranum 

sjálfum) hefur miklu frekar starfað sem menningarskrifstofa á meðan sjálf 

menningarskrifstofan með öllum sínum starfsmönnum hefur ekki verið eins samvinnufús. 

Hefur upplifun Kolbrúnar á viðhorfi menningarskrifstofunnar verið sú að listamenn geti aldrei 

komið sér saman um neitt og því sé ekkert á þeim að byggja og að þeim finnist Bandalag 

íslenskra listamanna einfaldlega vera að trufla sig.  

5.2.1. Áhrif á leiklistargeirann 

Álit Kolbrúnar Halldórsdóttur (2011) er að opinberar menningarstofnanir hafi í sjálfu sér ekki 

breyst neitt og að rekstur þeirra sé með sama hætti og fyrir bankahrun. Í raun haldi þær áfram 

því starfi og þeirri stefnu sem fyrr hefur tíðkast. Hins vegar má vera að umfjöllunarefni 

listastofnana, hvaða verk þau bjóði uppá og svo framvegis hafi breyst eitthvað. Frjálsa senan, 

sjálfstæðir listamenn og listahópar af ýmsum gerðum, hafa sér í lagi breytt um 

umfjöllunarefni þar sem verkefni hafa verið róttækari eftir hrunið. Meira sé um 

samfélagsádeilu og gagnrýni á samfélagið í verkum eftir hrun. En þrátt fyrir niðurskurð og 

minna af fjármagni á öllum sviðum þá er ekki hægt að segja að áherslur í rekstri stærri 

menningarstofnana hafi breyst í grófum dráttum, að mati Kolbrúnar. Samkvæmt upplýsingum 
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frá skrifstofu menningarmála í mennta- og menningarmálaráðuneyti og eins og kemur fram í 

kaflanum hér á undan varðandi leikhúsin og sjálfstæðu leikhópana þá hefur verið reynt að 

leysa þau vandamál sem varða niðurskurð með því að bjóða sjálfstæðum leikhópum að setja 

upp sýningar í Þjóðleikhúsinu (Skrifstofa menningarmála í mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Reynt hefur verið að fá minni sjálfstæða leikhópa í samtarf 

sem kæmi ef til vill í staðinn fyrir beinan styrk til leikhópanna. Þetta hefur verið gert bæði í 

Þjóðleikhúsi og Borgarleikhúsi jafnframt. Kolbrún Halldórsdóttir (2011) segir þetta vera mjög 

neikvætt og að þetta sé ekki ákjósanlegt fyrir sjálfstætt starfandi leikhópa og listamenn. Vald 

stóru leikhúsanna er mikið hér. Meiri líkur eru á að verkefni fái styrk úr sviðslistasjóði ef því 

hefur verið boðið samstarf við stóru leikhúsin. Þannig bjóði stóru leikhúsin verkefnum sem 

þeim líst vel á að vera hjá sér á meðan önnur verkefni sem þeim líst ekki vel á hljóta engan 

hljómgrunn og fá þar af leiðandi síður verkefnastyrk úr sjóði eins og sviðslistasjóði. Að auki 

nefnir Kolbrún Halldórsdóttir (2011) að aðstöðumunurinn fyrir aðra sviðslistahópa sem koma 

með verkin sín inn í stóru leikhúsin sé mikill og ósanngjarn. Þannig fái fólkið í sjálfstæðu 

hópunum ekki greitt líkt og aðrir fastir starfsmenn viðkomandi stofnunar. Litlu sjálfstæðu 

listahóparnir eru notaðir sem ódýrt vinnuafl inni í leikhúsinu sem fái ekki sömu tækniaðstoð, 

fái ekki sama tíma, fái ekki sömu góðu sýningarkvöldin og svo framvegis. Tekur Kolbrún svo 

djúpt í árinni að segja að nánast sé um mannréttindabrot að ræða. Hins vegar sé allt annað 

uppi á teningnum þegar slíkar sýningar ganga vel innan veggja stóru húsanna því þá séu þau 

fljót að monta sig af slíkum sýningum og verkum sem sínum eigin. Kolbrún Halldórsdóttir 

sem formaður Bandalags íslenskra listamanna (BÍL) vill sjá að frjálsa senan geti verið þar sem 

hún vill vera óháð stóru leikhúsunum og að hún geti fengið styrki óháð því hvort 

Þjóðleikhúsið eða aðrir skjóta skjólshúsi yfir tiltekið verkefni. Meðal annars út af þessu hefur 

verið lögð áhersla á að Tjarnarbíó sé heimili sjálfstæðra leikhópa og annarra sambærilegra 

hópa. Til að koma í veg fyrir alla mismunun líkt og nefnt var hér að ofan hefur verið í smíðum 

sviðslistarlög, sem eiga að ná yfir sviðslistarsjóðinn, og Bandalaga íslenskra listamanna hefur 

verið með umsögn um lögin sem álitsgjafi og vilja að í lögunum verði sagt: „Ef leikhópur fær 

inni í öðruhvoru stofnanaleikhúsinu þá verður stofnanaleikhúsið að tryggja það að leikurum, 

listmönnum og öðrum starfsmönnum í þeim hópi verði greitt samkvæmt gildandi samningum, 

þar sem leikhúsin mega ekki greiða undir umsömdum lágmarkstaxta sem landslög gilda yfir 

sem opinber stofnun“ (Kolbrún Halldórsdóttir, 2011). Með þessum nýju sviðslistarlögum er 

von á að lausn verði fundin á þessu máli sérstaklega.  

 Kolbrún Halldórsdóttir (2011) segir að þrátt fyrir gagnrýni sína á stóru leikhúsin og 

hvernig þau nýti sér bága stöðu sjálfstæðra leikhópa, hagi samstarfi við þá eftir eigin 
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hentisemi, þá hafi hún skilning á því hvernig staðan sé hjá Borgarleikhúsi og Þjóðleikhúsi. 

Stóru leikhúsin hafa átt í erfiðleikum líka þar sem fjármunir sem þau höfðu frá 

einkafyrirtækjum fyrir efnahagshrun sé ekki til staðar í dag. Leikhúsin geri þannig allt sem 

þau mögulega geta til að halda úti sínu starfi. Þetta er því ein afleiðingin af efnahagshruninu, 

að færri styrktaraðilar eru til staðar sem þrengir að starfsemi og svigrúmi stofnana líkt og 

stóru leikhúsanna. Samkvæmt skýrslunni Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina 

kemur svo fram að starfsfólki leikhúsanna hefur fækkað en á sama tíma hafi mikil fjölgun átt 

sér stað í aðsókn að uppfærslum leikhúsanna (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas 

Young, 2011).  

5.3. Listamannalaun 

Samkvæmt menntamálaráðuneyti þá hefur listamannalaunum fjölgað eftir hrun, úr 1200 upp í 

1600 mánuði og er það eitt lítið atriði sem hefur verið beitt meðvitað í því erfiða árferði sem 

hefur verið. Hægt er að líta svo á að í raun sé einfaldlega betra að hafa listamenn á 

listamannlaunum sem eru að vinna að verkum sínum, í stað þess að hafa atvinnulausa 

listamenn á atvinnuleysisbótum. Kolbrún Halldórsdóttir (2011) talar um að þetta hafi verið 

áralangt baráttumál listafólks sem aldrei hafi fengið góðan hljómgrunn fyrr en vinstri stjórn 

komst á hér eftir efnahagshrun, að fjölga mánaðarlaunum í launasjóði listafólks, og að þetta 

hafi verið mikil breyting. Nefnir Kolbrún að núverandi menntamálaráðherra, Katrín 

Jakobsdóttir, hafi staðið vörð um þetta samkomulag og að hækka átti listamannalaunin, 

þ.e.a.s. fjölda mánaða og heildar upphæðina sem fer í sjóðina. Var hækkunin til að mynda allt 

upp í 30% á ári milli áranna 2010 og 2011 svo dæmi sé tekið. Þessi hluti var eini liðurinn í 

fjárlagafrumvarpinu 2011 sem var með svona mikilli hækkun. Á móti kemur að 

listamannalaun geta ekki talist há og eru þegar þetta er ritað 277.000 kr. á mánuði, 

verktakagreiðsla sem greitt er frá ráðuneyti. Listamaður má ekki vera í annarri fastri launaðri 

vinnu á meðan hann þiggur listamannalaun.    

 Listamannalaun er góð innspýting inn í menningarlífið, gefur listafólki tækifæri á að 

vinna að sinni iðju sem almenningur nýtur svo góðs af með upplifun á listinni. Skiptar 

skoðanir eru þó um mikilvægi listamannalauna og reglulega spretta upp umræður á alþingi 

sem og í þjóðfélaginu um mikilvægi og tilgang listamannalauna. 

5.4. Áhrif niðurskurðar á kvikmyndagerð 

Hérlendis hefur það tíðkast að stjórnvöld styðji við kvikmyndagerð með tvenns konar hætti, 

með fjárframlögum til kvikmyndamiðstöðvar Íslands sem síðan veitir styrki til 
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kvikmyndagerðar úr Kvikmyndasjóði út frá faglegum forsendum, og hins vegar er það með 

endurgreiðslum á kostnaði við kvikmyndagerð (Ágúst Einarsson, 2011 bls. 75). 

 Í grein sem birtist á vef mennta- og menningarmálaráðuneytisins þann 1.október 2011, 

rituð af Katrínu Jakobsdóttur menntamálaráðherra og Katrínu Júlíusdóttur iðnaðarráðherra, 

segja þær meðal annars að vegna efnahagshrunsins hafi allar tekjuspár ríkissjóðs brugðist. 

Þess vegna hafi ekki verið annað í stöðunni en að skera niður framlög í Kvikmyndasjóð. 

Jafnframt kemur fram að framlög sjóðsins hafi lækkað um 23% frá því sem mest var árið 

2009. Í yfirliti sem birtist í greininni segir að frá árinu 2006 hafi framlög í Kvikmyndasjóð 

verið eftirfarandi: 

        Tafla 1 

Ár Framlög í Kvikmyndasjóð 

2006 372,4 milljónir kr. 

2007 515,4 milljónir kr. 

2008 560,0 milljónir kr. 

2009 590,0 milljónir kr. 

2010 450,0 milljónir kr. 

2011 452,0 milljónir kr. 

       (Katrín Jakobsdóttir og Katrín Júlíusdóttir, 2011). 

 

 Samkvæmt samningi milli menntamálaráðherra og fjármálaráðherra við samtök 

kvikmyndagerðarmanna frá árinu 2006 átti kvikmyndasjóður að útdeila 700 milljónum króna 

árið 2010. Vegna efnahagshrunsins og niðurskurðar í kjölfarið var þetta samkomulag fellt úr 

gildi og skorið niður um 35% til kvikmyndagerðar á fjárlögum. Þess vegna er 

kvikmyndasjóðurinn í rétt rúmum 450 milljónum í lok árs 2011 (Samtök 

kvikmyndagerðarfélaga, 2010; Ágúst Einarsson, 2011 bls. 116). Samkvæmt Laufeyju 

Guðjónsdóttur hjá Kvikmyndamiðstöð Íslands var slíkt samkomulag eða samningur gerður 

fyrst árið 1998. Síðan var samkomulagið endurnýjað árið 2003 og loks 2006. Þessir 

samningar eða samkomulag gengu út á það að fá aukningu fjármagns í kvikmyndasjóðinn og 

til að gera umhverfi fyrir kvikmyndagerð traustara því fjármögnun í kvikmyndagerð, og þá 

sérstaklega íslenskra kvikmynda, tekur oft mjög langan tíma og mikil óvissa er með verkefni 

á þeim tíma (Laufey Guðjónsdóttir, viðtal 2012). 

 Í greinninni sem rituð var af Katrínu Jakobsdóttur og Katrínu Júlíusdóttur (2011) 

kemur fram að drög að samkomulagi um stefnumörkun til fimm ára um aðgerðir til að efla 

íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu liggi fyrir. Í þessu samkomulagi kom fram 
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að framlög til Kvikmyndasjóðs muni hækka í skrefum úr 452 milljónum króna árið 2011 í 

700 milljónir króna árið 2016. Að auki fjallaði samkomulagið um eflingu og úrbætur á sviði 

kvikmyndagerðar. Þann 8. desember 2011 birtist síðan frétt þess eðlis að undirritað hafi verið 

samkomulag um stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndgerð og kvikmyndamenningu árin 

2012-2015. Í samkomulaginu er komið inn á áherslur á sviði kvikmyndagerðar á Íslandi er 

varða þróun styrkjakerfis á sviði kvikmyndamála, kvikmyndahátíðir, að komið verði á 

miðastyrkjum, framlög til kvikmyndahúsa sem leggja áherslu á listrænar myndir og 

markaðssetningu á íslenskri kvikmyndagerð svo eitthvað sé nefnt. Að lokum segir að 

samkomulagið feli í sér stuðning við kvikmyndagerð á Íslandi í gegnum Kvikmyndasjóð sem 

aukist úr 452 milljónum króna (líkt og kom fram hér áður) árið 2011 í 700 milljónir króna 

árið 2015 (sem er breyting frá fyrri drögum) (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Laufey Guðjónsdóttir nefnir að stuðningur við stoðgreinar í kvikmyndageiranum skipti 

auðvitað máli og nefnir sem dæmi stuðning við listræn kvikmyndahús, við kvikmyndalæsi og 

aukinni menntun á sviði kvikmynda sem sé partur af þessu nýja samkomulagi (Laufey 

Guðjónsdóttir, viðtal 2012). 

5.4.1. Endurgreiðsla til kvikmyndagerðar 

Hlutfall endurgreiðslu til kvikmyndagerðar á móti styrkjum úr kvikmyndasjóði er ein af þeim 

breytingum sem hafa átt sér stað á þeim tíma sem liðinn er frá efnahagshruni. Mikill 

niðurskurður hefur verið í framlagi til íslenskrar kvikmyndagerðar, en hins vegar hefur 

endurgreiðsla til kvikmyndagerðar farið vaxandi (Samtök kvikmyndagerðarfélaga, 2010). 

Samkvæmt lögum sem gilda fást 20% af framleiðslukostnaði sem fellur til í landinu 

endurgreitt úr ríkissjóði. Árið 2011 voru endurgreiðslurnar hærri heldur en 

kvikmyndasjóðurinn í fyrsta skipti. Samtals var endurgreiðslan 687 milljónir króna sem 

skiptis í 471 milljón vegna íslenskra kvikmynda og 216 milljónir vegna erlendra kvikmynda 

(Katrín Jakobsdóttir og Katrín Júlíusdóttir, 2011).  

          Tafla 2 

Ár Endurgreiðsla til íslenskra kvikmynda 

2006 42,9 milljónir kr. 

2007 183,9 milljónir kr. 

2008 87,3 milljónir kr. 

2009 218,9 milljónir kr. 

2010 168,5 milljónir kr. 

2011 470,9 milljónir kr. 

          (Katrín Jakobsdóttir og Katrín Júlíusdóttir, 2011). 
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 Lög um endurgreiðslu til kvikmyndagerðar hafa reynst vel að mati Ágústs Einarssonar 

(2011, bls. 92). Árið 1999 voru lögin sett um tímabundna endurgreiðslu vegna 

kvikmyndagerðar á Íslandi (lög nr. 43/1999). Með þessum lögum er veitt heimild til að 

endurgreiða hluta af framleiðslukostnaði við kvikmyndagerð sem unnið er að hér á landi. 

Hlutverk endurgreiðslunnar er að styrkja innlenda kvikmyndagerð og að laða fram erlend 

verkefni sem geti verið góð fyrir kvikmyndaiðnaðinn hér á landi. Mörg lönd styðjast við 

svipað endurgreiðslukerfi og má til dæmis nefna að 25% endurgreiðsla er á kvikmyndagerð í 

Bretlandi og er hún jafnvel hærri í öðrum löndum. Til að byrja með nam endurgreiðslan hér á 

landi 12% af framleiðslukostnaði og var síðan hækkuð upp í 14% árið 2006. Árið 2009 var 

hún aftur hækkuð og getur því numið allt að 20% af framleiðslukostnaði í dag eins og áður 

segir (Lög um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi nr. 43/1999). Ef 

framlag frá kvikmyndamiðstöð fæst til kvikmyndaverkefnisins er það dregið frá þegar kemur 

að endurgreiðslunni. Þetta endurgreiðslukerfi hófst árið 2001, þó svo lögin hafi verið sett 

1999 þar sem Eftirlitsstofnun EFTA gerði athugasemd við lögin, að um ólögmætan ríkisstyrk 

væri að ræða og að áhersla á menningarþátt kvikmyndagerðar væri ekki nógu skýr í lögunum. 

Brugðist var við þessum athugasemdum árið 2000. Nam endurgreiðslan fyrir 2001 um 22 

milljónum króna. Endurgreiðsla vegna innlendra verkefna hefur síðan farið vaxandi. Samtals 

hefur endurgreiðslan í þau ellefu ár sem hún hefur verið starfrækt, numið 2 milljörðum króna 

(allar tölur út frá verðlagi 2010). Hækkun upp í 20% endurgreiðslu á framleiðslukostnaði varð 

árið 2009 eins og áður segir og er von um að slík hækkun á endurgreiðslu geti laðað að stór 

kvikmyndaverkefni erlendis frá í meira mæli. Undanfarin ár, frá árinu 2007 fram að 2011, 

hefur nánast alfarið verið endurgreitt til íslenskra kvikmyndagerðar (Ágúst Einarsson, 2011 

bls. 93-94, 113). Þetta virðist þó eitthvað vera að breytast þar sem að frá og með seinni hluta 

ársins 2011 og til ársins 2012 hafa verið nokkur stór Hollywood verkefni tekin upp hér á 

landi. Má til dæmis nefna stórmyndir eins og Prometheus sem er leikstýrð af leikstjóranum 

Ridley Scott, myndin Oblivion sem skartar Tom Cruise í aðalhlutverki, myndin Noah 

leikstýrð af Darren Aronofsky, með Russel Crowe í aðalhlutverki og svo var myndin The 

secret life of Walter Mitty kvikmynduð hérlendis sem er leikstýrð og leikin af Ben Stiller. 

Þetta eru kvikmyndir sem munu vafalaust fá mikla athygli og fara víða. Þetta hefur góð áhrif á 

atvinnulífið, á þá sem starfa við hinar ýmsu þjónustugreinar sem þjónusta þessi verkefni á 

einn eða annan hátt og hefur góð áhrif á þekkingu og reynslu innlends kvikmyndagerðarfólks 

(Ágúst Einarsson, 2011 bls. 79). Einnig hefur þetta áhrif á gjaldeyristekjur því miklir erlendir 

peningar fylgja þessu.  
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 Sett eru ýmis skilyrði fyrir endurgreiðslunni. Gerð er krafa um að innlent félag sé 

stofnað um framleiðsluna og að kvikmyndirnar skuli hafa menningarlegt gildi, skuli vera góð 

landkynning, saman ber athugasemdir frá Eftirlitsstofnun EFTA. Fjögurra manna nefnd fer 

yfir umsóknir um endurgreiðslur en iðnaðarráðherra fer með yfirstjórn endurgreiðslna. Í 

nefndinni sitja svo fulltrúar frá iðnaðarráðherra, frá fjármálaráðherra og frá 

menntamálaráðherra auk fulltrúa frá Kvikmyndamiðstöð Íslands (Ágúst Einarsson, 2006; 

Laufey Guðjónsdóttir, 2012).  

 Þó margt gott megi segja um endurgreiðsluna þá er ekki farið eftir menningarlegum 

forsendum, þó svo þessari klausu um menningarlegt gildi hafi verið sett inn, fyrir þau verkefni 

sem hljóta endurgreiðslu að mati Kolbrúnar Halldórsdóttur. Þess vegna sé um svolítið skakkt 

mat að ræða að verið sé að neita listafólki á öðrum sviðum og öðrum listgreinum um styrki út 

frá menningarlegum forsendum og af fagráðum (Kolbrún Halldórsdóttir, 2011). Laufey 

Guðjónsdóttir nefnir að þetta sé svolítið umdeilt atriði og talsvert rætt innan 

kvikmyndageirans. Í raun sé hvoru tveggja mikilvægt, styrkir úr kvikmyndasjóði sem séu út 

frá menningarlegum forsendum og svo endurgreiðslan sem sé út frá öðrum forsendum. Hins 

vegar sé kvikmyndasjóðurinn og styrkur úr honum forsenda fyrir því að íslenskar kvikmyndir 

séu framleiddar yfir höfuð þar sem styrkurinn er notaður við fjármögnun í upphafi og er 

jafnframt forsenda fyrir því að fjármagn fáist síðan erlendis frá úr öðrum sjóðum og frá öðrum 

aðilum. Hins vegar kemur endurgreiðslan ekki fyrr en í lok verkefnisins og því gagnast hún 

ekki við fjármögnunina sem slíka. Það er því ljóst að ef engir styrkir koma úr kvikmyndasjóði 

þá verður engin endurgreiðsla til innlendra verkefna. Hins vegar er einn af kostum 

endurgreiðslunnar að hingað koma erlend kvikmyndaverkefni sem gagnast innlendu 

starfsfólki í kvikmyndageiranum, einna helst tæknihlið kvikmyndageirans, sem vinnur við 

þessi verkefni og bæði veitir fólki atvinnu og reynslu (Laufey Guðjónsdóttir, viðtal, 2012). 

Gagnrýnin hefur því verið á þá leið að endurgreiðslan sé ekki veitt út frá menningarlegum 

forsendum líkt og Kolbrún Halldórsdóttir nefnir og Laufey Guðjónsdóttir tekur undir það og 

bætir við að á sama tíma gengur kvikmyndasjóður út frá því að kvikmyndagerð sé listgrein 

fyrst og fremst en ekki bara iðnaður. 

 Endurgreiðslan, líkt og framlag úr kvikmyndasjóði, sem veitt er til kvikmyndagerðar 

er mjög gott dæmi um ríkisstyrki. Hér er því gott dæmi um beitingu opinberra stjórntækja í 

menningargeiranum. Endurgreiðslan er orðin talsvert hærri en framlagið úr 

kvikmyndasjóðnum og ein af þeim breytingum sem hefur orðið í kjölfar efnahagshruns og 

niðurskurðar. 
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5.4.2. Fjárhagslegur ávinningur fyrir ríkið 

Í grein sem Björn B. Björnsson kvikmyndaframleiðandi skrifaði í Fréttablaðið þann 9. 

nóvember 2011 fjallar hann um niðurskurðinn í íslenskri kvikmyndagerð. Það er álit Björns 

að fjárfesting ríkisins í kvikmyndaframleiðslu skili sér öll til baka í launatengdum gjöldum og 

að sparnaðurinn sé því þegar á botninn er hvolft enginn (Björn B. Björnsson, 2011). Ágúst 

Einarsson hagfræðingur komst að þeirri niðurstöðu að fjárfesting ríkisins til kvikmyndagerðar 

skili sér fimmfalt til baka þegar allt er tekið til eins og afleidd störf og fleira. Þessar tekjur eru 

tekjuskattur vegna launa, virðisaukaskattur vegna umsvifa í kvikmyndagerð, tekjur af 

ferðamönnum vegna áhrifa kvikmyndaiðnaðarins og fleira (Ágúst Einarsson, 2011 bls. 107-

108). Samkvæmt skýrslu kvikmyndagerðarmanna sýnir hún að 2,7 milljarða fjárfesting 

ríkisins í kvikmyndum á um fjögurra ára tímabili skilaði sér til baka á skömmum tíma. Þessi 

fjárfesting laðaði jafnframt að sér fjármagn, að miklu leyti erlendis frá, og þegar upp var 

staðið var framleitt kvikmyndaefni fyrir 12 milljarða króna. Yfir 70% af því fjármagni voru 

launagreiðslur sem runnu til fólks sem starfar í hinum ýmsu greinum sem beint eða óbeint 

þjónusta kvikmyndaframleiðsluna á margvíslegan hátt. Launagreiðslur skila sér svo að 

einhverjum hluta til baka í formi tekjuskatts sem ríkið innheimtir (Samtök 

kvikmyndagerðarfélaga, 2010; Björn B. Björnsson, 2011; Ágúst Einarsson, 2011). Þessar 

tölur og upplýsingar hafa Samtök kvikmyndagerðarfélaga bent á í rökstuðningi sínum gegn 

niðurskurði stjórnvalda til kvikmyndagerðar.  

 Laufey Guðjónsdóttir forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar Íslands nefnir að þó svo 

hún vilji ekki segja neitt um það hversu margar krónur skili sér til baka þá séu ýmsir sem hafi 

tekið saman þessar forsendur eins og Kanadamenn sem eru með svipað módel og hér á landi. 

Kanadamenn eru líkt og Íslendingar að þjónusta stór erlend verkefni eins og þeirra eigin og 

hafa þeir útreiknað að hver króna verði fast að fjórum krónum og víðar annars staðar má sömu 

sögu segja. Þessar tölur sem Samtök kvikmyndagerðarfélaga og Ágúst Einarsson nefna eru 

ekkert á skjön við þær erlendu nefnir Laufey Guðjónsdóttir (2012). 

 Hér hefur einungis verið rætt um fjárhagslegan ávinning og fjárhaglegt tap sem styrkir 

til kvikmyndagerðar og niðurskurður til kvikmyndagerðar hefur að áliti fólks sem starfar í og 

við kvikmyndagerð. En ekki má gleyma að í menningu líkt og íslenskri kvikmyndagerð, hvort 

það er í formi heilla bíó- og sjónvarpsmynda, heimildamynda, íslenskrar þáttagerðar eða 

sjónvarpsefnis eru fólgin mikil menningarleg verðmæti sem Ágúst Einarsson (2011) talar fyrir 

í bók sinni Hagræn áhrif kvikmyndalistar og í grein sinni Hagræn áhrif menningar í 

alþjóðlegu samhengi (2005). Þar talar Ágúst, til viðbótar við hagrænu áhrifin, að þessi þáttur í 
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menningu landsins spilar stórt hlutverk fyrir þjóðarímynd, fyrir sjálfsmynd fólks í landinu, 

fyrir íslenska tungu og menningararf þjóðarinnar í heild sinni. Sá þáttur er ekki síður 

mikilvægur að mati Ágústar og undir þetta hafa íslenskir kvikmyndagerðarmenn tekið og bent 

sömuleiðis á. Það er álit Ágústar Einarssonar (2005) að ein af ástæðum þess að mikilvægt 

þykir að fámennar og litlar þjóðir líkt og Ísland leggi mikla áherslu á menningarmál er til að 

viðhalda sjálfstæði sínu og sérkennum.  

5.4.3. Kvikmyndamiðstöð Íslands 

Kvikmyndamiðstöð Íslands starfar samkvæmt kvikmyndalögum. Hún er rekin á ábyrgð 

forstöðumanns en hefur enga sérstaka stjórn. Verkefni kvikmyndamiðstöðvar er að styrkja 

framleiðslu og dreifingu íslenskra kvikmynda ásamt því að vinna að kynningu þeirra 

innanlands sem erlendis (Ágúst Einarsson, 2011 bls. 87; Laufey Guðjónsdóttir, 2012). 

 Samkvæmt ríkisreikningi fyrir hvert ár frá 1979 má sjá að opinber framlög í 

kvikmyndasjóð (sem er deild innan Kvikmyndamiðstöðvar Íslands í dag) hafa nánast farið 

stig vaxandi ár frá ári til áranna 2008-2009. Eftir það tekur sjóðurinn dýfu niður á við. Voru 

framlögin fyrir árið 2011 orðin 452 milljónir eins og hefur komið fram hér áður, sem er 

svipað og framlögin voru áratugi fyrr þegar verðlag hvers árs er tekið með í reikninginn. Til 

að setja þessar upphæðir í samhengi þá er framleiðslukostnaður leikinna kvikmynda í fullri 

lengd, sem framleiddar hafa verið hér á landi, að meðaltali um 170 milljónir króna eða um 1,5 

milljónir US$. Þetta er því dýr og umsvifamikil atvinnugrein (Ágúst Einarsson, 2011 bls. 87-

89; Katrín Jakobsdóttir og Katrín Júlíusdóttir, 2011). Laufey Guðjónsdóttir forstöðumaður 

Kvikmyndamiðstöðvar segir að allir styrkir úr Kvikmyndasjóði séu lágmarksstyrkir og mjög 

erfitt sé að lækka upphæðirnar til einstakra kvikmyndaverka. Fjöldi styrkja hefur því fækkað í 

stað þess að veita fleirum minni upphæðir (Laufey Guðjóndsóttir, 2012). 

  Ekki má svo gleyma að hluti framlaga ríkisins til kvikmyndamiðstöðvar fer í rekstur á 

Kvikmyndamiðstöð Íslands og hefur hann numið um það bil 15% af öllum framlögunum. 

Þetta er svo haft aðskilið, rekstrarféð annars vegar og framlög í kvikmyndasjóðinn hins vegar 

svo kvikmyndagerðarfólk sjái nákvæmlega hver staða sjóðsins er og hversu miklu er deilt út 

(Laufey Guðjónsdóttir, 2012). 

5.4.4. Gagnrýni kvikmyndagerðarmanna á RÚV 

Efnahagshrunið hefur haft mikil áhrif á allar hliðar kvikmyndaiðnaðarins hér á landi. 

Samdráttur í framlögum til Kvikmyndamiðstöðvar Íslands er ekki eina málið heldur er fleira 

sem spilar inn í eins og samdráttur í kaupum Ríkissjónvarpsins á íslensku efni og samdráttur í 
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gerð leikinni auglýsinga sem tengist kvikmyndagerð talsvert. Íslenskir kvikmyndagerðarmenn 

hafa oft gagnrýnt Ríkissjónvarpið sérstaklega fyrir það hversu litlum fjármunum það ver að 

þeirra mati til fjármögnunar íslenskra kvikmynda og annars innlends sjónvarpsefnis með því 

að draga saman innkaup á íslensku efni. Í skýrslu formanns Samtaka kvikmyndaleikstjóra 

fyrir árið 2010 segir Ragnar Bragason formaður að RÚV sé að brjóta þær menningarlegu 

skyldur að sýna íslenskt vandað efni (Ragnar Bragason, 2011). Staðan hefur vissulega ekki 

batnað eftir efnahagshrun og niðurskurð í kjölfarið hjá Ríkissjónvarpinu. Kvikmyndageirinn 

er mjög viðkvæm atvinnugrein og á stuttum tíma er hægt að valda honum miklum skaða en 

þetta er listiðnaður sem hefur tekið langan tíma að byggja upp hér á landi (Ágúst Einarsson, 

2011 bls. 90).   

5.5. Þáttur skapandi greina í efnahagslífinu 

Af hverju á hið opinbera að styðja skapandi atvinnugreinar eins og kvikmyndagerð, 

tónlistariðnað, leiklist, bókmenntir og annað innan menningargeirans? Af hverju á hið 

opinbera að styðja atvinnugreinar yfir höfuð? Það eru sjálfsagt skiptar skoðanir um það hvort 

styðja eigi við skapandi atvinnugreinar og ýmis rök með og á móti slíkum stuðningi.  

 Það er skoðun Gríms Atlason, framkvæmdastjóra Iceland Airwaves, að þar sem hið 

opinbera styrkir ýmsar atvinnugreinar líkt og landbúnað og álframleiðslu þá sé það 

fullkomlega eðlilegt að styðja við skapandi greinar (Grímur Atlason, 2011). Grímur Atlason 

nefnir að menningariðnaðurinn, líkt og tónlistargeirinn, sé verðmætaskapandi og því sé góð 

réttlæting fyrir því að hið opinbera styðji við menningu, starfsemi og framleiðslu hennar. 

 Að mati Ágústs Einarssonar hagfræðings geta hinar skapandi atvinnugreinar og 

menningariðnaðurinn orðið stóriðja Íslendinga á 21.öldinni. Íslendingar kunna að mörgu leyti 

vel til verka, þeir eru vel menntað fólk og hafa fallega og sérstaka náttúru svo fátt eitt sé nefnt. 

Atvinnuþátttaka í menningargeiranum sérstaklega er mjög mikil hérlendis og með því sem 

gerist hvað mest í Evrópu en við deilum toppsætinu ásamt Hollandi með 3,8% af vinnuafli í 

menningargeiranum. Til samanburðar er meðaltalið í Evrópusambandinu 2,4% (Ágúst 

Einarsson, 2011 bls. 23-24, 84). 

 Undanfarin ár hefur átt sér stað vakning gagnvart mikilvægi skapandi greina í Evrópu. 

Í skýrslu frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (e. European Commission) kemur fram 

að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hvetur til þess að framlög til menningar og annarra 

skapandi greina verði stóraukin (European Commission, 2012). Í skýrslunni kemur fram að 

alls starfi á bilinu 6,7 til 8,5 milljónir íbúa ríkja Evrópusambandsins við skapandi greinar og 

er algengt að yngra fólk starfi við þessar greinar. Framkvæmdastjórnin telur að skapandi 
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greinar leiki lykilhlutverk í vexti í Evrópu og telur að auka þurfi framlög til menningarmála 

um 37% á næstu sjö árum í fjárhagsáæltun Evrópusambandsins. Samkvæmt 

framkvæmdastjórninni verði Evrópa að skipa stórt hlutverk í menningu og skapandi greinum 

og að þessar greinar skipti miklu máli og hafi gríðarleg áhrif á ferðaþjónustu, tísku og aðrar 

greinar atvinnulífsins. Jafnframt verði Evrópusambandið að styðja betur við bakið á menningu 

og öðrum skapandi greinum og hvetur stjórnsýsluna á öllum stigum, hjá Evrópusambandinu 

og hjá einstaka ríkjum og sveitastjórnum, til að spýta í lófana og auka framlögin í 

málaflokkinn (European Commission, 2012). Nýlega kynnti svo Evrópusambandið áætlun 

sem nefnist Creative Europe en sú áætlun miðar að því að lagðir verða 1,8 milljarðar evra, 

eða um 290 milljarðar króna, til skapandi greina á tímabilinu frá 2014-2020. Áætlunin hefur 

þó ekki verið samþykkt þegar þessi orð eru rituð af leiðtogum Evrópusambandsins. Áætlað er 

að á bilinu 3,3% til 4,5% af vergri landsframleiðslu ríkja Evrópusambandsins komi frá 

skapandi greinum og fer það hlutfall vaxandi (European Commission, 2011).  

 Í skýrslu framkvæmdastjórnarinnar Evrópusambandsins er jafnframt fjallað um að 

skapandi greinar búa við umhverfi sem breytist mjög ört þar sem hlutir eins og stafrænar 

nýjungar og alþjóðavæðing hefur mikil áhrif. Þróunin er hröð og þarfir neytenda og væntingar 

þróast sífellt. Þessar hröðu breytingar í heimi skapandi greina geta skapað tækifæri en 

jafnframt vandamál. Fjármögnun er oft hluti af vandanum. Það getur reynst erfitt að 

verðleggja hugmyndir og hluti sem ekki eru orðnir að veruleika eða að söluvöru. 

Framkvæmdastjórnin hvetur til þess að gefa skapandi greinum tækifæri á því að vaxa og 

dafna á alþjóðavísu og ná þannig til nýrri og stærri hóps. Einnig leggur hún til að skapandi 

greinar verði opnar fyrir samstarfi sín á milli en einnig við greinar eins og ferðamannaiðnað. 

Menningartengd ferðaþjónusta væri gott dæmi um slíkt samstarf. Að lokum segir í skýrslunni 

að með skapandi greinum aukist tækifæri fyrir ungt fólk í atvinnuleit og að sama skapi ýti þær 

undir þekkingarmiðaðri og meira skapandi samfélags (European Commission, 2012). 

 Í skýrslunni Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina kemur fram að 

skapandi greinar á Íslandi veltu 189 milljörðum árið 2009 en hlutur hins opinbera er 12,5% af 

heildar veltu greinanna. Útflutningstekjur voru 24 milljarðar á umræddu ári eða því sem 

samsvarar 3% af útflutningi þjóðarinnar (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 

2011). Í sömu skýrslu er það nefnt að vöxtur innan skapandi greina hafi verið mestur í útgáfu 

á tölvuleikjum og hafði velta þeirra sexfaldast á árunum 2005-2009. Sömu þróun má einnig 

sjá í öðrum löndum. Nær öll velta í útgáfu á tölvuleikjum telst til útflutnings.  
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 Í dag standa skapandi greinar undir um 4% af landsframleiðslu samkvæmt Ágúst 

Einarssyni en í samanburði má nefna að famlag landbúnaðar er rúmlega 1% og sjávarútvegs 

um 7%. Telur Ágúst Einarsson að vægi skapandi greina í atvinnulífinu muni fara vaxandi á 

næstu árum og nefnir að áherslur ríkisstjórnarinnar í þessum vexti hafi mikil áhrif, svo sem 

eins og aukin endurgreiðsla til kvikmyndagerðar (Ágúst Einarsson, 2011, bls. 19, 75). Hlutir 

sem hafa áhrif á hlutfall skapandi greina af landsframleiðslu eru til dæmis fjölgun 

kvikmyndaverkefna, vaxandi tölvuleikjaiðnaður og svo skattaumhverfið hér á landi. Rúmlega 

sjö þúsund fyrirtæki eru starfrækt sem flokkast sem skapandi greinar (Margrét Sigrún 

Sigurðardóttir og Tómas Young (2011).  

5.5.1. Opinber stuðningur við skapandi greinar og velgjörðarmenn 

Í Evrópu er mjög algengt að stjórnvöld styðji við skapandi atvinnugreinar líkt og 

kvikmyndagerð. Í Bandaríkjunum er hins vegar ekki opinber stuðningur en bandarísk 

kvikmyndagerð er ein af fáum sem stendur undir sér fjárhagslega enda meðal vinsælustu 

kvikmynda nútímans sem framleiddar eru þar (Ágúst Einarsson, 2011 bls. 75). Rímar það vel 

við menningarlíkan Chartrands sem fjallað var um fyrr í þessari ritgerð þar sem Bandaríkin 

styðjast við Miðlaralíkanið (e. The Facilitator). Í tilfelli Miðlarans skiptir ríkið sér lítið af 

menningargeiranum og leggur ekki fram styrki og fjárveitingar sértaklega heldur er það í 

höndum markaðarins og einkageirans að sjá til þess að menning geti þrifist og staðið undir sér 

eða ekki. Þar sem mörg Evrópuríki styðjast við Arkitektalíkanið passar það einnig mjög vel 

að þau ríki innan Evrópu styðji við kvikmyndagerð með styrkjum, fjárframlögum og 

endurgreiðslu þar sem kvikmyndir eru líkt og önnur list mikilvæg almannagæði í líkani 

Arkíteksins (Chartrand og McCaughey, 1989). Vissulega getur verið erfitt að bera saman til 

dæmis skandinavískan eða annan afmarkaðan evrópskan kvikmyndaiðnað við bandarískan 

kvikmyndaiðnað sem er gamalreyndur og býr yfir mikilli tækniþekkingu og hefur býsna stórt 

markaðssvæði. Bandaríkin ein og sér eru yfir 310 milljónir manns og enskan sem tungumál er 

mjög útbreitt tungumál sem skiptir máli í þessu samhengi og má segja að hinn vestræni 

heimur sé í raun markaðssvæði bandarísks kvikmyndaiðnaðar. Í samanburði búa um 65 

milljónir manns í Frakklandi, einu af stærri ríkjum Evrópu sem býr yfir talsverðri 

kvikmyndahefð sem hefur m.a. þótt framúrstefnuleg, en fanska sem tungumál er talsvert 

minna útbreidd í samanburði við enskuna. Það er því ólíku saman að jafna þegar rætt er um 

evrópska kvikmyndagerð og bandaríska hvað þessa hluti varðar.    

 Í Bandaríkjunum hefur verið stuðst við þá hefð sem hófst upphaflega í Evrópu að 

velgjörðarmenn studdu við listir. Upphaflega voru þessir velgjörðarmenn kirkjan, aðalsmenn, 
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konungar og páfar svo eitthvað sé nefnt. Medici ættin í Flórens á endurreisnartímanum (e. 

Renaissance) var gott dæmi um velgjörðarmenn sem fjármögnuðu listir sem Ítalía nýtur góðs 

af sem menningarleg verðmæti enn þann dag í dag (Ágúst Einarsson, 2011 bls. 78; Duelund, 

2003 bls.15-16; Wu, 2002 bls. 250). Núna í dag eru auðmenn í svipuðu hlutverki og aðallinn 

fyrr á öldum sem velgjörðarmenn. Oft njóta slíkir velgjörðarmenn skattaívilnanna og tíðkast 

það til dæmis í Bandaríkjunum. Slíkt hefur hins vegar í litlu mæli verið notað hér á landi enn 

sem komið er enda er Ísland og önnur norræn ríki með annars konar kerfi ríkjandi líkt og 

kemur fram í Arkitektalíkani Chartrands. Í Arkitektalíkaninu kemur fram að þau lönd sem 

styðjast við það minnki áhrif markaðarins. Listastarfsemi er þess í stað styrkt af ríkinu, 

listamenn verða launþegar og aðgangseyrir er niðurgreiddur fyrir almenning til að sjá og 

upplifa listir og menningu. Þar sem auðmenn og velgjörðarmenn eru ríkjandi í stuðningi við 

listir og menningu er hefð fyrir að markaðlögmálin ráði miklu í menningarstarfsemi (Ágúst 

Einarsson, 2011 bls. 78; Chartrand og McCaughey, 1989). 

 Ágúst Einarsson, sem hefur orðið talsmaður skapandi greina líkt og kvikmyndagerðar 

með skrifum sínum, telur upp rök með opinberum stuðningi við íslenska kvikmyndagerð. 

Nefnir hann meðal annars hluti eins og menningarlegt virði, jákvæð ytri áhrif, stuðningur við 

menningarstarf á grundvelli tungumálsins, sem sjálfstæðrar þjóðar og varðveisla 

tungumálsins, sögu og menningu þjóðarinnar, að stjórnvöld tryggi jöfnuð og jafnt aðgengi að 

menningu, landkynning og góð áhrif á ferðaþjónustu, gjaldeyristekjur, skatttekjur af 

kvikmyndaframleiðslu svo eitthvað sé nefnt (Ágúst Einarsson, 2011 bls. 76). Það má 

vissulega yfirfæra þessi sömu rök yfir á aðrar greinar menningar, til að mynda stuðning hins 

opinbera við íslenskan tónlistariðnað og stuðning við íslenskar bókmenntir. Það er ljóst á 

þessum rökum að Ágúst Einarsson er fylgjandi Arkitektalíkaninu og vill að þátttaka hins 

opinbera sé mikil í menningarlífinu. 

5.6. Ferðaþjónustan og aðrar atvinnugreinar njóta góðs af menningu 

Ferðaþjónustan hefur farið vaxandi sem atvinnugrein hérlendis. Tengsl ferðaþjónustu og 

skapandi greina eru mikil og ferðaþjónustan er mikilvæg stoðgrein fyrir flestar skapandi 

greinar. Menning og skapandi greinar hafa góð áhrif á ferðaiðnaðinn, auka áhuga á 

ferðamennsku, auka áhuga ferðamanna á landinu og bæta lífsgæði landsmanna (Margrét 

Sigrún Sigurðardóttir o.fl., 2011; Eyrún Magnúsdóttir o.fl., 2011 bls. 31).  

 Einnig má ætla að stórar kvikmyndastjörnur sem fylgja stórum erlendum 

kvikmyndaverkefnum hafi jákvæð áhrif á ferðaþjónustuna með beinum og óbeinum hætti, 

bæði sem góð auglýsing fyrir því að Ísland sé spennandi áfangastaður og sem sjálfir 
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kaupendur dýrrar þjónustu. Kvikmyndaiðnaðurinn tengist mörgum öðrum listgreinum og 

myndar mikið stoðkerfi fyrir aðrar greinar eins og tónlist, leiklist og hönnun (fatahönnun, 

leikmyndahönnun, grafíska hönnun o.fl.). Að mati Ágústi Einarssyni hafa kvikmyndir 

margvísleg áhrif á ríkissjóð eins og gjaldeyristekjur vegna erlendra fjármögnunar, vegna 

dreifingar á íslensku efni erlendis og fleira (Ágúst Einarsson, 2011 bls. 79-81).  

 Iceland Airwaves tónlistarhátíðin er sennilega besta dæmið um hvernig samstarf 

skapandi greina og ferðaþjónustunnar getur laðað ferðamenn reglulega til Íslands utan háanna 

tíma og vakið jafnframt áhuga og athygli á landi og þjóð (Eyrún Magnúsdóttir o.fl. 2011, bls. 

31). 

5.6.1. Iceland Airwaves 

Grímur Atlason framkvæmdastjóri Iceland Airwaves telur að ferðamannaiðnaðurinn og 

tónlistarlíf tengis saman á margvíslegan hátt. Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves sem haldin er 

í Reykjavík laðar að mikinn fjölda erlendra ferðamanna, tónlistarsfólks og fólks sem starfar í 

tónlistargeiranum á hverju ári og tekjurnar sem skapast af þessum hópi eru gróflega áætlaðar 

um 700 milljónir króna í gjaldeyristekjur samkvæmt Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar, 

ÚTÓN (Tómas Young 2011; Morgunblaðið, 2012). Fram kemur í skýrslu sem ÚTÓN gerði 

að erlendir gestir á Iceland Airwaves árið 2011 hafi verið samtals 2.794 talsins en árið áður 

voru erlendir gestir 2215 talsins og er það rúm 26% aukning. Inn í þessari upphæð, 700 

milljónir króna, er ferðakostnaður meðtalinn. Að meðaltali eyddu erlendir gestir hátíðarinnar 

26.168 krónum á dag í Reykjavík samkvæmt þessum upplýsingum.  

 Af þessum 700 milljónum má gróflega áætla að um það bil 120 milljónir króna fari 

beint til hins opinbera. Það er talsverð upphæð af einni tónlistarhátíð sem stendur yfir í tæpa 

viku einu sinni á ári að mati Gríms Atlasonar (2011). Auk erlendra gesta eru svo íslenskir 

gestir í stórum hluta sem sækja Iceland Airwaves og eru þeir aðeins fleiri en þeir erlendu. 

Árið 2011 voru innlendir gestir 4.068 talsins en heildar fjöldi gesta var því 6.862 og af þeim 

fjölda voru listamenn 846 talsins. Erlendir gestir voru því rétt rúm 40% gesta á hátíðinni 2011 

(Tómas Young, 2011). Grímur Atlasonar segir gróflega áætla að samanlagt fari 200 milljónir 

króna til hins opinbera vegna Iceland Airwaves. Hér eru ekki tekin með í reikninginn ýmis 

margföldunaráhrif (Grímur Atlason, 2011). Ef slík margföldunaráhrif af komu alls þessa hóps 

og umstangsins í kringum hann yrðu tekin með í reikninginn væri upphæðin talsvert hærri að 

mati Gríms Atlasonar. Hann nefnir ýmis önnur áhrif sem íslensk tónlist og tónlistarfólk hefur 

á ferðamannaiðnaðinn og þar af leiðandi efnahag landsins. Íslenskt tónlistarfólk er mjög 

mikilvægt sem landkynning, fyrir útflutning á tónlist sem skapar tekjur, og er atvinnuskapandi 
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fyrir marga sem vinna í kringum íslenska tónlist sem og að sjálfsögðu tónlistarfólkið sjálft. 

Þessu til stuðnings hélt Björk Guðmundsdóttir tónleika hér á landi árið 2011. Um fjölmarga 

tónleika var að ræða sem haldnir voru í Silfurbergi og Eldborgarsal tónlistarhússins Hörpu og 

áætlaði Grímur Atlason, sem vann að hluta til við umgjörð tónleikanna, að sala á miðum hafi 

verið fyrir um 100 milljónir króna einungis hér á landi. Stór hluti af þeim fjárhæðum verður 

hér eftir þar sem fjöldinn allur af starfsfólki vinnur að tónleikunum sem þiggur laun og svo er 

annar kostnaður sem fylgir.1  

 Iceland Airwaves fékk í fyrsta skiptið, árið 2011, samþykktar 5 milljónir sem styrk á 

fjárlögum fyrir rekstri á hátíðinni. Að auki fékk hátíðin 6 milljónir frá Reykjavíkurborg. Það 

er hins vegar óljóst hvernig og hvort þessir styrkir verði áfram sökum efnahagsástandsins. 

Grímur Atlason segir að þessar 11 milljónir sem samanlagt ríki og borg leggi til sé um það bil 

5% af þeim tekjum sem hátíðin gefi til baka. Að mati Gríms eigi styrkir sem þessi rétt á sér og 

að upphæðirnar séu ekki það háar þegar heildarmyndin er skoðuð í kringum hátíð eins og 

Airwaves. Við þeirri spurningu hvort hátíð eins þessi sé ekki sjálfbær svarar Grímur því að í 

raun væri hægt að segja að hvaða atvinnugrein sem er hér á landi sé niðurgreidd af hinu 

opinbera og því sé ekki frábrugðið að þessi starfsemi hljóti stuðning líkt og aðrar (Grímur 

Atlason, 2011). Grímur bendir á að sambærilegar erlendar tónlistarhátíðir fái jafn mikinn 

styrk frá hinu opinbera og velta Iceland Airwaves er. Nefnir hann sem dæmi tónlistarhátíð í 

Osló, by:Larm, sem er árleg hátíð og ráðstefna sem miðar að því að koma ungu tónlistarfólki 

á framfæri. Sama megi segja um hátíðir eins og Spot Festival í Árásum og Eursonic hátíðin í 

Groningen í Hollandi sem fái háa styrki hvaðanæva að.  

 Helsti styrktaraðili Iceland Airwaves og jafnframt eigandi vörumerkisins er Icelandair. 

Þeir leggja til fjármuni í formi gjafabréfa og nokkuð raunsarlega peningaupphæð. Gjafabréfin 

eru notuð til að kaupa flugmiða fyrir tónlistarfólk sem kemur fram á hátíðinni. Hátíðin var 

færð um tíma meðal annars svo að fjármunir nýttust betur fyrir flugmiðakaup því 

flugmiðaverð fari eftir framboði og eftirspurn og flugsætin dýrari á ákveðnum tímum ársins 

(Grímur Atlason, 2011). 

 Áhrif efnahagshrunsins á starfsemi eins og Iceland Airwaves og annan innflutning á 

erlendu tónlistarfólki hafa verið talsverð, segir Grímur. Aðal höfuðverkurinn í þessari 

starfsemi hefur verið lækkun krónunnar sem afleiðing af bankahruninu og þar sem erlendir 

aðilar fái greitt í erlendum gjaldmiðlum, evru og dollurum, þá þurfi miðaverð að hækka á 

                                                      
1 Hafa verður í huga að tölulegar upplýsingar í þessari málsgrein eru fengnar frá viðmælanda, Grími Atlasyni, og 

endurspegla hans álit og skoðanir. 
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þessa viðburði. Grímur Atlason, sem hefur starfað sem sjálfstæður aðili við innflutning og 

skipulagningu á tónleikum erlends tónlistarfólks áður en hann hóf störf hjá Iceland Airwaves, 

segir að þetta sé ástæðan fyrir því að mjög hafi dregið saman í komu erlendra hljómsveita og 

tónlistarfólks, sérstaklega stærri nafna í geiranum. Það hafi einfaldlega ekki borgað sig að 

flytja inn þessi stóru nöfn sökum kostnaður. Miðað við árið 2008 og árin þar á undan þegar 

þessi innflutningur tónlistarfólks var í fullum gangi þá var algjör ládeyða árið 2009. Árið eftir 

var litlu skárra en svo var aðeins farið að glæðast á árinu 2011. Afleiðing af þessu er að 

miðaverð hefur tvöfaldast og algengt verð á viðburði í betri sætum er 20.000 krónur miðinn, 

eitthvað sem hefði kostað 10.000 krónur fyrir hrunið. Það er mjög mikil hækkun á skömmum 

tíma. Hins vegar hefur tónleikahald hjá íslensku tónlistarfólki gengið ágætlega og það hefur 

komið svolítið í staðin fyrir erlenda viðburði þar sem fólk hættir ekkert að hlusta á tónlist þó 

svo illa ári í efnahagslífinu (Grímur Atlason, 2011).  

 Umræða um viðburðarhald í menningarlífinu kemur inn á starfsemi og hlutverk 

Hörpunnar, tónlistar- og ráðstefnuhúss. Harpan er hönnuð og hugsuð fyrir stærri 

tónlistarviðburði. Mjög kostnaðarsamt er fyrir tónlistarfólk og hljómsveitir að halda viðburði í 

húsinu sem þar að auki er ekki eins sveigjanlegt hvað varðar hljóðkerfi og aðrar sérþarfir 

tónlistarmanna. Harpan hentar því ekki fyrir alla tónlistarviðburði. Þetta hefur svo áhrif á 

rekstur Hörpunnar þar sem það er í raun og veru ekki margir íslenskir aðilar sem geta haldið 

tónleika með góðu móti í húsi eins og Hörpu án þess að tapa á því. Þar sem fáir erlendir 

tónlistarmenn eru fluttir inn skapast vandamál með rekstrargrunvöll Hörpunnar. Grímur 

Atlason gagnrýnir einnig rekstur hússins og segir einfaldlega skorta umhyggju fyrir því starfi 

sem fer fram í Hörpunni. Ef Harpan á ekki að enda eins og Perlan í Öskjuhlíðinni, 

minnisvarði með enga sál, þá þurfi að breyta hugsunarhættinum, segir Grímur (Grímur 

Atlason, 2011).  

5.6.2. Menning mikilvæg fyrir búsetu fólks 

Rannsókn sem Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir gerði fjallar um áhrif sem atvinnustarfsemi á 

sviði menningar og lista hefur á samfélög á landsbyggðinni. Samkvæmt rannsókninni hefur 

menningarlíf áhrif á búsetu fólks. Voru niðurstöður rannsóknarinnar í stuttu máli að 

uppbygging á sviði menningar og lista hafi jákvæð áhrif á samfélagið, sjálfsmynd íbúa hefði 

styrkst, ný störf hafi skapast og líkur á afleiddum störfum í ferðaþjónustu. Uppbygging á sviði 

menningar og lista jók fjölbreytni í störfum og starfsmöguleikum á svæðunum sem til 

rannsóknar voru, en það voru bæirnir Hólmavík, Siglufjörður og Seyðisfjörður (Ragnheiður 

Jóna Ingimarsdóttir, 2012). Þessar niðurstöður koma ekki á óvart segir Grímur Atlason (2011) 
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og bætir við að menningarlíf sé landsmönnum mjög mikilvægt, ekki síst þegar skammdegið er 

hvað mest hér yfir vetrarmánuðina.  

 Grímur Atlason gagnrýnir svokallaða byggðapólitík sem gangi út á einhverja 

þúfnahyggju eins og hann orðar það og lýsir sér í því að stjórnmálamenn séu eilíft að hugsa 

um að skapa atvinnu á landsbyggðinni með gerð vegganga, virkjana og annarra tímabundinna 

framkvæmda. Rökin með slíkum framkvæmdum eru sögð vera til að gera búsetu á 

landsbyggðinni bærilegri. En þegar á botninn er hvolft hafa veggöng og framkvæmdir sem því 

fylgja ekkert að gera með búsetu fólks. Það sé hins vegar hlutir eins og menning og listir og 

menntun á stöðunum sem skiptir máli svo það sé vænlegt að búa á minni stöðum á 

landsbyggðinni líkt og annars staðar, segir Grímur (Grímur Atlason, 2011). Grímur bendir á 

bæinn Holstebro á Jótlandi í Danmörku í þessu sambandi. Sveitarfélagið var orðið gjaldþrota 

á 7. áratug síðustu aldar og ný sveitastjórn var tekin við sveitarfélaginu. Eitt af fyrstu verkum 

nýju stjórnarinnar var að kaupa dýrt listaverk sem var yfirlýsing um breyttar áherslur í stjórn 

sveitarfélagsins í átt til menningar og lista. Upp frá því var og hefur verið byggt upp öflug 

menningarstarfsemi í bænum og má nefna ballet sem var stofnaður í Holstebro og sem þótti 

mjög góður á heimsvísu og leikhúsið og leiklistarskólinn Odin Teater, sem sömuleiðis hefur 

verið viðurkenndur fyrir gæði. Grímur nefnir að bærinn sé eftirsóttur og sé góð fyrirmynd 

fyrir aðra bæi og borgir, ekki hvað síst smærri byggðir, enda sé þar blómlegt menningarlíf. 

Menningarlíf er ein af grunnstoðum í uppbyggingu mannlífs í bæjum og borgum, hvort sem 

þær eru stórar eða litlar (Grímur Atlason, 2011; Skot-Hansen, 1998). 

 Grímur Atlason nefnir að það versta við að lenda í banka- og efnahagshruni, eins og 

hefur átt sér stað hér á landi, er að stjórnmálamenn byrja að skera niður á öllum sviðum en á 

sama tíma auka fjármagn í hluti sem þeir telji hagkvæmari og atvinnuskapandi eins og 

vegaframkvæmdir, veggöng og annað slíkt til að veita einhverju fólki atvinnu. Þetta sé 

hættulegur hugsunarháttur, að mati Gríms, enda leysi þetta ekki vandann og vert sé að 

einblína heldur á þá hluti sem Íslendingar séu góðir í og skili einhverju til langs tíma. Þá á 

Grímur við menningartengda starfsemi og nefnir „[...]við vorum aldrei góð í 

bankastarfsemi[...] við erum mjög góð í menningu, höfum alltaf flutt hana út og hún hefur 

skapað okkur fullt af peningum, og hún hefur skapað okkur ferðamennina.“ (Grímur Atlason, 

2011). 

5.7. Fjármögnun í gegnum lögbundna sjóði 

Kolbrún Halldórsdóttir (2011) segir að stjórnvöld hafi ákveðnum skildum að gegna gagnvart 

menningunni og þess vegna hafi þau sett fjármuni inn í grunnstoðir menningarlífsins. Hins 
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vegar vill Kolbrún meina að líkt og í kvikmyndagerðinni þá sé í öðrum listgreinum ekkert 

mikið minna sem skili sér til baka til ríkisins í formi launagreiðslna og annarra gjalda. Ríkið 

setur mikla fjármuni inn í alls kyns atvinnutengda sjóði, líkt og sjávarútvegs, landbúnaðar og 

bændasamtaka svo dæmi sé tekið til að halda úti atvinnugreinum. Í raun er það ekkert öðruvísi 

með listgreinar líkt og aðrar atvinnugreinar og því sé það sjálfsagt mál að ríkið leggi fjármuni 

inn í listgreinar. Samkvæmt Kolbrúnu þá hafa stjórnvöld verið að skoða lagaumhverfi 

listgreina og hafa samtök líkt og Bandalag íslenskra listamanna verið að vinna að 

hugmyndum og lagabreytingum í samstarfi við stjórnvöld. Nefnir Kolbrún meðal annars 

frumvarp til sviðslistalaga frá menntamálaráðherra.2 Á grundvelli slíkra laga er gert ráð fyrir 

að um listgreinar gildi ákveðin lög, þar sem kemur fram ákvæði um stofnanir sem reka skal í 

viðkomandi geira og með hvaða hætti. Jafnframt á að koma fram með hvaða hætti eigi að 

styrkja sjálfstæðu senuna, líkt og í leiklistargeiranum. Gert er ráð fyrir að styrkja megi 

sjálfstæða starfsemi í gegnum sjóð sem ber heitið „Til starfsemi atvinnuleikhópa“ þar sem 

leiklistarráð úthlutar úr þessum sjóði (og hefur gert). Leiklistarráð er svo skipað með 

ákveðnum hætti þar sem sem menntamálaráðherra skipar formann en leiklistargeirinn á þó 

meirihlutann af fólki í þessu fagráði. Er það hugmynd Bandalags íslenskra listamanna að hver 

listgrein eigi sjóð sem sé faglegur og með fagráðum. Þessi fagráð sem útdeila fjármagni til 

listgreina miða öll að því að deila fénu út faglega og án pólitískra afskipta þar sem stuðst er 

við reglu hæfilegrar fjarlægðar. Lög sem ná yfir listgreinar líkt og þau sem eru í smíðum, 

sviðslistalögin, eru því gríðarlega mikilvægt fyrir starfsemi þeirra og hvernig staðið er að 

fjármögnun þeirra að mati Kolbrúnar.  

 Kolbrún Halldórsdóttir (2011) segir að í gegnum árin, í það minnsta síðustu 12 árin 

sem hún hefur fylgst með og verið virk í umræðunni, hafi hins vegar ekki verið farið eftir 

reglu hæfilegrar fjarlægðar heldur hafa mjög mörg listtengd verkefni sótt um styrk til 

fjárlaganefndar alþingis beint. Kolbrún nefnir að þetta hafi verið raunveruleikinn þegar hún 

settist fyrst á þing og að um nokkurs konar þegjandi samkomulag hafi verið að ræða. Þannig 

hafi nefndarfólk í fjárlaganefnd verið með fullt af umsóknum hjá sér fyrir alls kyns lista- og 

menningartengd verkefni. Nefnir Kolbrún að hún hafi ætíð gagnrýnt þessi vinnubrögð sem 

hún nefnir sem einfaldlega pólitíska spillingu. Það hafi í raun ekki verið fyrr en Kolbrún var 

komin út af þingi og farin að berjast gegn þessu fyrir hönd Bandalags íslenskra listamanna og 

þegar vinstri stjórn komst á að reynt er að sporna við pólitískum styrkingum sem þessum. Í 

                                                      
2 Frumvarpið er í vinnslu þegar þessi orð eru rituð hjá mennta- og menningarmálaráðuneyti (Ása Richardsdóttir, 

2012 bls.24) 
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stað þess að úthlutanir séu handahófskenndar frá fjárlaganefnd, eigi að hækka þessa 

lögbundnu sjóði sem þurfa að vera til fyrir allar listgreinar. Úthlutanir frá fjárlaganefnd voru 

samkvæmt Kolbrúnu árið 2011 upp á 250 milljónir króna í svörtustu kreppu þar sem engar 

reglur ráða för og engin gagnrýni á sér stað. Lögin sem ná utan um lögbundnu sjóðina segja til 

um starfsemi þeirra, þ.e. hvað skuli styrkja og hvernig fagleg úthlutun eigi sér stað. 

Sviðslistalög, sem eru í vinnslu, munu ná utan um sjóði sem styrkja leikhópa og leiklist en 

hingað til eru þeir sjóðir ekki lögbundnir. Aðrir sjóðir sem eru lögbundnir eru til dæmis 

Kvikmyndasjóður, Bókmenntasjóður, Tónlistarsjóður, Myndlistarsjóður, Safnasjóður, 

Fornleifasjóður og Húsafriðunarsjóður svo einhverjir séu nefndir en þeir eru þó fleiri. Það sem 

vantar er svo hönnunarsjóð lög sem næðu utan um slíkan sjóð. Með þessum sjóðum og lögum 

um sjóðina er komið mjög gott og faglegt styrktarkerfi fyrir listgreinar að mati Kolbrúnar 

Halldórsdóttur. 

 Kolbrún segir að þetta sé stóra breytingin sem sé í gangi og hafi átt sér stað í 

fjármögnun á listastarfsemi og verkefnum tengdri list en í raun hafi þessi þróun að einhverju 

leyti byrjað fyrir efnahagshrun og afraksturinn er að koma í ljós að einhverju leyti í dag. 

Kolbrún segir kerfið eiga að vera gagnsætt, opið, heiðarlegt og einfalt. Til að svo sé þarf að 

vera á hreinu hvað háum fjármunum sjóðirnir eru í raun að útdeila og hvað fer mikið í 

reksturinn á sjóðum. Það hefur borið á að upphæðin sem veitt er í sjóðina sé ekki eingöngu 

upphæðin sem sé deilt út heldur þurfi að taka af þeirri upphæð fyrir reksturinn á sjóðnum. 

Rekstrarupphæð sjóðs og umsýsla getur verið 10-20 milljónir króna á ári samkvæmt 

Kolbrúnu. Það á að vera krafa um að rekstrarupphæðin á tilteknum sjóði sé aðskilin frá 

upphæðinni sem úthlutað er. Í kvikmyndasjóði hefur þetta verið aðskilið þar sem 

Kvikmyndamiðstöð Íslands fær fjármagn til rekstursins en framlag í kvikmyndasjóðinn er 

reiknað sér og fer allt til þeirrar kvikmyndagerðar sem er styrkt. (Laufey Guðjónsdóttir, 

2012). 

 Í samantekt þá eru helstu breytingarnar í fjármögnun á listastarfsemi þær að 

lögbundnir sjóðir eru eða munu koma í stað þess að fjárlaganefnd sé að úthluta styrkjum og 

peningum til verkefna sjálft án skilyrða. Þannig kemur meiri peningur inn í ráðuneytið sjálft 

og inn í lögbundnu sjóðina. Hvort að úthlutun beinna styrkja frá fjárlaganefnd heyri algjörlega 

sögunni til verður hins vegar að koma í ljós. Peningarnir sem eru svo inni í ráðuneytunum og 

eru ekki eyrnamerktir neinum einstökum sjóð er svo úthlutað til þeirra sem eiga ekki endilega 

heima undir neinum af hinum lögbundnu sjóðum. Það geta verið frjáls félagasamtök og 

einstaklingar sem geta sótt um styrki í slíkan pott út frá vissum skilyrðum. Yfir þessum 
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ráðstöfunarpotti ráðuneytisins á svo að vera nefnd sem úthlutar faglega. Þessar breytingar á 

úthlutunum styrkja til lista- og menningastarfsemi og til reksturs í menningargeiranum eru því 

talsvert nýjar áherslur hjá stjórnvöldum. 

5.8. Bókmenntasjóður 

Bókmenntasjóður var stofnaður árið 2007 en þá tók hann við hlutverki 

Bókmenntakynningarsjóðs, Menningarsjóðs og Þýðingarsjóðs sem áður störfuðu en runnu 

saman í sameiginlegan Bókmenntasjóð. Hlutverk Bókmenntasjóðs er að efla íslenskar 

bókmenntir, bókaútgáfu, styrkja útgáfu á þýðingum úr erlendum málum og einnig úr íslensku 

yfir á erlend mál. Einnig styrkir Bókmenntasjóður höfunda til að fara erlendis og kynna verk 

sín og standa að bókmenntakynningu en Bókmenntasjóður stendur einnig að 

bókmenntakynningu innanlands og eflingu bókmenningar (Bókmenntasjóður, e.d.; Þorgerður 

Agla Magnúsdóttir, 2012).  

 Þorgerður Agla Magnúsdóttir (2012), framkvæmdastjóri Bókmenntasjóðs segir að í 

byrjun hafi verið lagðar 50 milljónir króna í sjóðinn. Þá upphæð átti að nota til styrkveitinga 

en jafnframt til reksturs sjóðsins. Að minnsta kosti 12 milljónir fara í reksturinn á sjóðnum 

miðað við einn starfsmann. Inni í þeirri upphæð eru laun, kostnaður við leigu og lágmarks 

ferðakostnaður vegna ferða á fundi og bókamessur og annað slíkt. Samkvæmt þessu eru því 

um 38 milljónir sem fara í styrki og bókmenntakynningar. Kolbrún Halldórsdóttir (2011) 

segir að mun betra sé fyrir listasjóði, líkt og Bókmenntasjóð, að vera með aðskilið rekstrarfé 

sjóða og svo styrktarfé. Staðan á Bókmenntasjóði er hins vegar ekki með þeim hætti að 

rekstrarféð og styrktarféð sé aðskilið. Þannig er rekstrarfé og styrktarfé í sama potti, 

samanlagt 50 milljónir. Hjá Kvikmyndamiðstöð sem hefur umsjón með Kvikmyndasjóði er 

þetta aðskilið, rekstrarfé og fé til styrktar íslenskri kvikmyndagerð og þannig sé það alveg 

ljóst hversu mikið fé er til umráða fyrir styrkþega. Þorgerður Agla Magnúsdóttir tekur undir 

þetta og segir að með því að hafa þetta aðskilið sé minni hætta á að kroppað sé af upphæðinni 

sem sé hugsuð fyrir styrki. Þorgerður Agla bætir við að hugmynd hafi verið um að hafa 

styrkina sem lúta að öllu innanlands aðskylda frá öðrum styrkjum. Einnig að styrkir sem lúta 

að kynningu, ferðum og þýðingum úr íslensku yfir á erlend tungumál væru innan sér 

kynningarhluta og að lokum að útgáfustyrkir og þýðingarstyrkir úr erlendum málum yfir á 

íslensku verði svo sér (Þorgerður Agla Magnúsdóttir, 2012).  

 Munurinn á Kvikmyndamiðstöð, Bókmenntasjóði og öðrum sambærilegum sjóðum er 

sá að Kvikmyndamiðstöð Íslands er ríkisstofnun og forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar er 

embættismaður á meðan Bókmenntasjóður er ekki stofnun. Bókmenntasjóður lútir fimm 
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manna stjórn sem er skipuð í þrjú ár í senn og er það menntamálaráðherra sem skipar 

formann, Rithöfundasamband Íslands skipar tvo menn, einn er skipaður af Hagþenki, Félagi 

fræðibókahöfunda, og að lokum er einn skipaður af Félagi Bókaútgefenda. Framkvæmdastjóri 

Bókmenntasjóðs hefur því ekkert eiginlegt ákvarðanavald á meðan forstöðumaður 

Kvikmyndamiðstöðvar Íslands hefur ákvörðunarvald sem heyrir beint undir Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti. Vissulega tilheyrir Bókmenntasjóður ráðuneytinu einnig en það 

samband er óbeinna í samanburði við stofnanirnar enda hafi ráðuneytið ekkert með ákvarðanir 

sjóðsins að gera. Hins vegar fara allar styrkveitingar í gegnum Fjársýslu ríkisins. Afhending 

styrkja er svo með þeim hætti að allir styrkir eru greiddir út eftir að verk eru unnin, að bók 

hafi verið gefin út og þegar um ferðastyrki er að ræða er slíkt greitt eftir að ferð hefur verið 

farin. Ekkert er greitt fyrir fram (Þorgerður Agla Magnúsdóttir, 2012).  

 Varðandi niðurskurð hjá Bókmenntasjóði vegna efnahagshrunsins þá segir Þorgerður 

Agla að sjóðurinn hafi fundið fyrst fyrir niðurskurðinum á árinu 2012. Árið 2009 var haldið 

áfram að leggja 50 milljónir í sjóðinn líkt og áður en eftir það var skorið niður fjármagnið. 

Það sem vóg upp á móti niðurskurðinum var að gömlu sjóðirnir, sem sameinaðir voru undir 

einum Bókmenntasjóð, skildu eftir sig peninga vegna ósóttra styrkja sem nýttur voru til að 

mæta niðurskurðinum. Þannig hafa áhrif niðurskurðarins verið frestað þar til árið 2012 eins og 

áður sagði. Má segja að það hafi verið mjög mikilvægt að niðurskurðurinn hafi ekki haft áhrif 

strax þar sem Ísland var heiðursgestur á Bókamessunni í Frankfurt árið 2011 og gífurleg 

aukning á umsóknum um styrki var vegna þýðinga íslenskra bókmennta yfir á erlend 

tungumál, sér í lagi yfir á þýsku, í aðdragandi Bókamessunnar. En niðurskurður hefur áhrif á 

það að engin sérstök framför á sér stað í starfsemi sjóðsins þar sem ekki er hægt að bæta við 

starfsfólki til að sinna öllum þau hlutverkum sem Bókmenntasjóður á með réttu að geta sinnt. 

Starfsemin lendir því öll á framkvæmdastjóra sjóðsins sem er jafnframt eini starfsmaður 

sjóðsins (Þorgerður Agla Magnúsdóttir, 2012).  

 Þorgerður Agla segir að starfsemi Bókmenntasjóðs hafi verið í svolítilli biðstöðu 

vegna Bókamessunnar í Frankfurt sem hafi verið mjög stórt og mikilvægt verkefni sem hafi 

haft forgang. Þannig voru peningar og allt umfram fé sem sjóðurinn aflaði, nýttir í 

Frankfurtar-verkefnið. Allur fókus var á þessu stóra verkefni. Frankfurtar-verkefnið heyrði 

undir menntamálaráðherra og var fyrst um sinn inni á borði hjá ráðuneytinu þar til að 

starfsfólkið sem vann að þessu verkefni deildi skrifstofu með Bókmenntasjóði. Það er því 

auðvelt að rugla þessu saman, starfsemi Bókmenntasjóðs og svo starfseminni í kringum 

Bókamessuna í Frankfurt sem var tímabundið verkefni. Bókamessan í Frankfurt er gríðarlega 
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mikilvæg fyrir kynningu á íslenskum bókmenntun erlendis og mikilvægt að sú kynning takist 

vel. Jafnframt er mikilvægt að þau tækifæri sem skapast í kjölfarið séu nýtt og til þess að 

halda kynningarstarfinu gangandi þarf auðvitað áframhaldandi fjármagn til þess. Í skýrslunni 

Skapandi greinar – sýn til framtíðar kemur fram að bókamessan í Frankfurt árið 2011 sé 

dæmi um vel heppnaða erlenda markaðsókn hins opinbera á sviði menningar og skapandi 

greina. Stjórnvöld hafi stutt við það verkefni mjög rausnarlega, um 345 milljónir króna alls 

(Ása Richardsdóttir, 2012).  

 Sjóður eins og Bókmenntasjóður er mjög mikilvægur og þó svo styrk upphæðirnar séu 

ekki alltaf háar þá munar um þær, segir Þorgerður Agla Magnúsdóttir (2012). 

Bókmenntasjóður starfar eftir reglu hæfilegrar fjarlægðar enda er það stjórn sjóðsins, skipuð 

fagfólki á sviði bókmennta, sem útdeilir styrkjum. En á meðan sjóðir eins og 

Bókmenntasjóður hafa verið í auknu mæli að sjá um styrkveitingar þá hefur fjárlaganefnd 

Alþingis einnig verið með fjármuni á sínu borði til að útdeila til alls kyns verkefna. Eins og 

áður hefur komið fram gagnrýnir Kolbrún Halldórsdóttir (2011) þessar útdeilingar hjá 

fjárlaganefnd og á meðan fjárlaganefndin hefur staðið í slíkum styrkveitingum án samráðs við 

fagráð eða ráðgefendur þá eru sett stíf skilyrði fyrir styrkjum úr sjóði eins og Bókmenntasjóði. 

Hér er því mikið ójafnvægi í gangi. Samkvæmt Þorgerði Öglu þá geta styrkir úr 

Bókmenntasjóði náð allt niður í 15.000 krónur, sem eru auðvitað bara smáaurar. Á sama tíma 

eru styrkir í heilum eða hálfum milljónum frá borði fjárlaganefndar. Með tilkomu og 

aukningu listasjóða má standa betur að styrkveitingum og að samræmi sé í styrkveitingum á 

öllum sviðum hins opinbera. Þorgerður Agla bendir á að gagnrýni á listasjóðs fyrirkomulagið 

geti verið á þá leið að þeir listamenn sem sækja í viðkomandi sjóð telja sig eiga minni 

möguleika vegna þess að þeir hafi fallið í ónáð hjá þeim sem stýra útdeilingunni. Sem lausn á 

þessu væri hægt að hafa tvo ólíka sjóði sem fólk gæti sótt í. Hvort það sé svo raunhæft er 

annað mál. 

 Varðandi áhrif efnahagshrunsins á bókaútgáfu þá segir Þorgerður Agla Magnúsdóttir 

(2012) að ennþá séu sömu bókaútgefendur og fyrir hrun. Íslendingar hafa alltaf verið mikil 

bókmenntaþjóð og líkur á því að það hafi ekki breyst heldur þvert á móti hafi sala á bókum 

aukist. Einnig eru merki um að útgáfan sé dreifðari yfir árið í samanburði við áður. Þorgerður 

Agla heldur því fram að bókmenntaumfjöllun og athygli sem fjölmiðlar veita þessari grein 

hafi verið meiri núna árin eftir efnhagshrun í samanburði við árin fyrir hrun. Ástæður fyrir 

slíkri áherslubreytingu gæti verið að eftir að Ísland hafi beðið hnekki ímyndarlega séð sökum 

bankahruns og óráðsíu í fjármálum á alþjóðavísu þá séu bókmenntir, menning og listir það 
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jákvæða sem Ísland hafi upp á að bjóða og njóti hylli og trausts almennings hér á landi sem 

erlendis. Þetta sé eitthvað sem við getum verið stolt af, nefnir Þorgerður Agla. 

5.9. Menningarstefna ríkisins 

Í júní mánuði árið 2012 setti mennta- og menningarmálaráðuneytið fram drög að 

menningarstefnu. Aldrei áður hefur sérstök opinber stefna á sviði menningar og lista verið 

lögð fyrir Alþingi til samþykktar en á haustþingi árið 2012 mun mennta- og 

menningarmálaráðherra leggja fram þingsályktunartillögu um menningarstefnu stjórnvalda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012 bls. 1).3 Þessi menningarstefna snýr eingöngu að 

menningarmálum og falla íþróttir og æskulýðsmál ekki undir stefnuna. Hún er ætluð að nýtast 

stjórnvöldum við ákvarðanatöku, stefnumótun á afmörkuðum sviðum og á að lýsa aðkomu 

ríkisins að málefnum tengdum listum og menningararfi. Hér á eftir verður farið í megin 

dráttum í menningarstefnuna eins og drögin líta út og þau tengd við aðra umræðu sem fjallað 

hefur verið um hér í ritgerðinni. 

5.9.1. Umræða um menningarstefnuna 

Menningarstefnan sem hér um ræðir hefur meðal annars það að leiðarljósi að íslensk 

stjórnvöld líti á það sem sitt hlutverk að styðja við menningarlífið, að styðja við fjölbreytni, 

veita skjól fyrir sköpun og frumkvæði á sviði menningar og lista. Stjórnvöld líta á varðveislu 

og verndun menningararfsins sem mikilvægan þátt í samfélagsgerðinni til að efla vitund um 

sögu og styrkja sjálfsmynd landsmanna. Íslensk tunga er stór þáttur í þeirri sjálfsmynd 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012 bls. 2). Íslenskir kvikmyndagerðarmenn hafa 

bent á að íslensk tunga sé mikilvæg fyrir menningu og menningararf. Hafa þeir notað þetta 

atriði sér til stuðnings þar sem íslensk kvikmyndagerð hefur íslenska tungu í fararbroddi 

(Samtök kvikmyndagerðarfélaga, 2010).   

 Í menningarstefnunni segir að stjórnvöld álíta fjölbreytta menningarstarfsemi vera 

mikilvægan þátt í atvinnulífi þjóðarinnar sem mun vaxa enn frekar í framtíðinni. Menningarlíf 

landsmanna hefur víðtæk afleidd áhrif í efnahagslegu tilliti eins og í ferðaþjónustu, 

tæknigreinum, menntun, verslun og þjónustu. Enn fremur eiga stjórnvöld að setja ramma fyrir 

þátttöku sína í menningarlífinu með löggjöf og stuðningsaðgerðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012 bls. 2). Ágúst Einarsson hefur nefnt að hinar skapandi greinar 

geti orðið að stóriðju 21.aldarinnar. Einnig nefnir hann að í kvikmyndagerð fari saman margar 

                                                      
3 Samkvæmt heimildum frá mennta- og menningarmálaráðuneyti er þingsályktun um menningarstefnu í 

umsagnarferli þegar þetta er ritað (Ása Richardsdóttir, 2012 bls. 24). 
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listgreinar. Mikilvægi fjölbreyttrar menningarstarfsemi í atvinnulífi þjóðarinnar passar því 

ágætlega við skoðanir Ágústar Einarssonar þar sem hann segir að stuðningur við 

kvikmyndagerð sé í raun stuðningur við við margar aðrar listgreinar, hönnun og tæknigreinar 

og jafnvel ferðaþjónustu (Ágúst Einarsson, 2011)  

 Forsendur menningarstefnunnar eru að aðgengi að menningu er mikilvægur þáttur 

þess að lifa í frjálsu samfélagi. Menningarlæsi og menningarþátttaka eru mikilvæg atriði í 

uppvexti barna og unglinga og menningarleg fjölbreytni styrkir íslenskt samfélag og er þáttur 

í lífsgæðum í landinu. Þess vegna er mikilvægt að aðgengi að menningu sé sem best tryggt 

fyrir alla þjóðfélagshópa óháð búsetu og efnahag. Menningarlíf er ein af forsendum búsetu, 

rétt eins og atvinna, heilbrigðisþjónusta, menntun og félagslegt öryggi, samkvæmt 

menningarstefnunni. Menningarstofnanir gefa landsmönnum tækifæri á að njóta listsköpunar 

og kynnast menningararfinum auk þess að gegna veigamiklu hlutverki í 

menningarrannsóknum og stjórnsýslu. Þær eru þjónustustofnanir og gegna lykilhlutverki í 

fræðslumálum á sviði menningar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012 bls. 5). Hér eru 

nefnd atriði í menningarstefnunni sem fara vel saman við kenningar Duelunds um 

menningarstefnur sem fjallað var um hér fyrr í ritgerðinni. Þetta eru atriði eins og 

jafnréttisþátturinn, áherslan á menntunargildi menningar, menning sem hluti af velferðarkerfi 

og verndun á þjóðlegri menningararfleifð (Duelund, 2003). Margar hugmyndir Duelunds eru 

kjarninn í menningarstefnu stjórnvalda á hinum norðurlöndunum og því kemur það ekki á 

óvart að menningarstefna íslenskra stjórnvalda sé með líkar áherslur og í anda Arkitektalíkans 

Chartrands (1989). 

 Í menningarstefnunni er tekið fram að samkvæmt lögum eru íslenskar 

menningarstofnanir sjálfstæðar í starfi sínu en þeim er þó settur rammi í lögum og 

reglugerðum. Árangursstjórnunarsamningar segja fyrir um markmið og forgangsröðun 

verkefna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012 bls. 5). Í riti sem nefnist Ábyrgð, 

valdsvið og stjórnunarumboð forstöðumanna ríkisstofnana kemur fram að þegar um beinan 

ríkisrekstur er að ræða þá hefur ráðherra og ráðuneyti vald yfir stofnunum, eins og segir í 

skilgreiningu á beinum ríkisrekstri, sama hversu sjálfstæðar þær eiga að vera 

(Fjármálaráðuneytið, 2000 bls. 14). Með árangursstjórnunarsamningum er svo hægt ná fram 

ákveðnum árangri á tilteknum tíma. Árangurssamningar geta því reynst góð stjórnunaraðferð 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2007 bls. 222). Opinberar menningarstofnanir eru því ekki eins 

sjálfstæðar og opinber hlutafélög (nema þá RÚV sem er opinbert hlutafélag) eða þá fyrirtæki í 

einkarekstri. Samkvæmt skrifstofu menningarmála hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu 
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(2011) hafa árangurssamningar svo reynst misvel og forstöðumenn menningarstofnana hafa 

jafnvel litið á samningin sem heftandi plagg.  

 Mikill hluti menningarstarfs í landinu fer fram án aðkomu ríkisins en þrátt fyrir það 

eru framlög ríkisins til menningar- og listastofnana, sjóða og samninga grundvöllur fyrir 

fjölbreyttri menningarstarfsemi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012 bls. 6). Þetta er 

leið sem passar vel við hugmyndir Kolbrúnar Halldórsdóttur (2011) um að styrkja þurfi 

sjálfstæða listastarfsemi og grasrót menningar- og listastarfs ekki síður en þá starfsemi sem 

heyrir beint undir ríkið. 

 Samkvæmt menningarstefnunni verða alþjóðleg menningarsamskipti aukin og efld. 

Leitast verður eftir samstarfi við ráðuneyti, sendiskrifstofur og annarra fagaðila fyrir kynningu 

á íslenskri menningu erlendis. Í því skyni er ætlunin að kynningarmiðstöðvar listgreina verði 

efldar og leitað verði eftir samstarfi við systurstofnanir á hinum Norðurlöndunum og einnig 

víðar. Menningarstofnanir ríkisins eru mikilvægar miðstöðvar fyrir samvinnu hver á sínu 

sviði, við innlenda sem erlenda aðila, og eiga að vera í fararbroddi í faglegum efnum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012 bls. 6-7). Bókmenntasjóður hefur í þessu 

samhengi verið í og sótt eftir samstarfi við sambærilega stofnanir og sjóði á hinum 

Norðurlöndunum þar sem að slíkt samstarf hefur gengið mjög vel (Þorgerður Agla 

Magnúsdóttir, 2012). 

 Framlög ríkisins til verkefna á sviði menningarmála eiga að fara í gegnum lögbundna 

sjóði með faglegum úthlutunarnefndum sem byggja á vönduðu jafningjamati eins og segir í 

menningarstefnunni. Stjórnvöldum ber að leggja áherslu á regluna um hæfilega fjarlægð við 

úthlutun opinbers fjár til menningarstarfs, til dæmis í starfi stofnana, verktengdra sjóða og í 

úthlutunarnefndum starfslauna listamanna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012 bls. 8). 

Regla hæfilegrar fjarlægðar er hér nefnd sem mikilvæg fyrir úthlutunum á fjármagni og 

styrkjum til menningarstarfsemi. Chartrand o.fl. (1989) nefna að þessi regla sé notuð til að 

eyða pólitískum áhrifum við styrkveitingar og gera þær hlutlausari og faglegri. Vilji 

stjórnvalda til að sporna gegn því að stjórnmálamenn hafi áhrif á til hvaða starfsemi 

styrkveitingar eru veittar er því hér til staðar.  

 Í menningarstefnunni bregður við nýjan tón þar sem mælt er með notkun 

skattaívilnanna í þeim tilgangi að ýta undir stuðning fyrirtækja og einstaklinga við lista- og 

menningarstarf (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012 bls.8). Skattaívilnanir er opinbert 

stjórntæki og flokkast sem ríkisstyrkir eins og minnst var á í skilgreiningu á stjórntækjum fyrr 

í þessari ritgerð. Skattaívilnanir þekkjast víða og eru notaðar í mörgum löndum en beiting 
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þeirra hefur ekki verið fyrirferðamikil hér á landi. Ágúst Einarsson hefur þó til að mynda 

mælt með beitingu þeirra í menningargeiranum í frumvarpi til laga á Alþingi (Frumvarp til 

laga um breytingar á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignaskatt, með síðari breytingum). 

Með beitingu skattaívilnana er þó verið að fara svolítið út fyrir ramma Arkitektalíkans 

Chartrands sem hefur verið einkenni norrænnar menningarstefnu eins og áður hefur komið 

fram. Skattaívilnanir eiga meira skylt við Miðlara og Velgjörðarlíkön Chartrands. Þetta getur 

því verið dæmi um það þegar ýmsum áhrifum er blandað saman úr ólíkum líkönum þó svo eitt 

líkanið sé ráðandi. 

 Eftirfarandi þættir eru mikilvægir sem varðar framkvæmd stjórnvalda í 

menningarmálum: 

• Fjárlög þar sem framlag til menningamála ríkisins er ákveðið. 

• Sérlög og reglugerðir um menningarmál, eins og um stofnanir, verkefnasjóði, 

starfslaunasjóði, höfundarétt og fleira. 

• Árangursstjórnunarsamningar við stofnanir og erindisbréf forstöðumanna þeirra og 

samstarfssamningar við ýmsa aðila um afmörkuð verkefni og rekstur.   

• Aðrar stefnumótunaryfirlýsingar á borð við íslenska málastefnu, safnastefnu á sviði 

þjóðminjavörslu og menningarstefnu í mannvirkjagerð. 

 (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012 bls. 10). 

 

 Lengi hefur verið kallað eftir sérstakri menningarstefnu íslenskra stjórnvalda sem 

aldrei hefur þó litið dagsins ljós og því tímabært verk. Þátttaka íslenska ríkisins í 

menningarmálum snýr einkum að því að skapa hagstæðan ramma fyrir listsköpun og einnig 

þátttöku landsmanna í menningarlífinu. Fjölbreytt menningarlíf er einnig þáttur í almennri 

velsæld samfélagsins og þátttaka í menningarlífinu veitir lífsfyllingu eins og það er orðað í 

menningarstefnunni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012 bls. 10). 

 Hvort það sé nóg að setja fram opinbera stefnu í menningarmálum er ekki alltaf ljóst 

því ekki er alltaf samræmi milli stefnuákvörðunar og stefnuframkvæmdar. Vandamál getur 

skapast þar sem yfirmenn stjórnsýslunnar, ráðherra og ráðuneyti, leggja línurnar og taka 

ákvörðun um hvað skal gera en aftur á móti er það í höndum starfsfólks á lægri stigum 

stjórnsýslunnar, starfsfólk í framlínunni, sem sér um að framkvæma það sem áður hefur verið 

ákveðið sem opinber stefna (Hill og Hupe, 2002; Lipsky, 1980). Oft eru markmiðin í 

stefnunni óljós og um flókin túlkunaratriði að ræða sem megi túlka á fleiri en einn veg. 

Sömuleiðis geta markmiðin verið óraunhæf ef um kostnaðarsama stefnuútfærslu er að ræða. 
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Af þessum sökum getur myndast gjá milli þess sem er ákveðið með stefnu og svo þess sem er 

framkvæmt að lokum.  

 Í þessum drögum að menningarstefnu er ekki farið í það hversu auðvelt eða erfitt það 

er að ná settum markmiðum og hvað þurfi til svo stjórnvöld nái markmiðum sínum með 

stefnunni. Það er því nokkuð óljóst hversu vel hin nýja menningarstefna mun standa sig í því 

að ná markmiðum stjórnvalda. 
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6. Niðurstöður og samantekt 

Viðfangsefni rannsóknarinnar fól í sér lýsingu á viðhorfi, skoðunum og áliti hagsmunahópa 

listamanna á því hvaða áhrif efnahagshrunið hefur haft á menningarstarfsemi. Einnig var 

fjallað um mismunandi menningarlíkön fyrir fjármögnun og stefnumörkun stjórnvalda á 

menningar- og listastarfsemi. 

 Þegar viðtöl og heimildir eru teknar saman má sjá farveg sem yfirvöld hafa farið í við 

rekstur og fjármögnun á menningar- og listastarfsemi eftir bankahrun haustið 2008. Fyrir það 

fyrsta hefur mikill niðurskurður átt sér stað. Kolbrún Halldórsdóttir nefnir að milli áranna 

2009 og 2011 þá hafi verið um 20% niðurskurður í menningargeiranum. Samkvæmt gögnum 

frá skrifstofu menningarmála í mennta- og menningarmálaráðuneytinu hefur niðurskurðurinn 

frá árinu 2008 til 2012 verið allt að 39% hjá skrifstofu menningarmála þegar verðlagsþróun 

og verðbólga hefur verið tekin með í reikninginn. Ekki var farið í flatan niðurskurð heldur 

reynt að vernda mannauðinn, þekkinguna og stoðþjónustuna í menningargeiranum. 

Sjálfstæðum leikhópum hefur verið boðið að setja upp verk í stóru leikhúsunum, 

Borgarleikhúsi og Þjóðleikhúsi, sem nokkurs konar úrræði við niðurskurði svo dæmi sé tekið. 

Listamannalaunum hefur sömuleiðis fjölgað sem úrræði vegna aukins atvinnuleysis og sökum 

minna fjármagns frá einkaaðilum. Einnig hefur verið á stefnuskránni að sameina og fækka 

ríkisstofnunum til hagræðingar. Í raun má sjá að stjórnvöld hafi reynt að lágmarka tjónið sem 

niðurskurður hefur óhjákvæmilega haft í för með sér.   

 Kolbrún Halldórsdóttir er mjög óhress með þessi úrræði og þær lausnir sem stóru 

leikhúsin hafa boðið upp á. Leikhúsin hafi með þeim hætti tekið sér það vald hvað fái að 

blómstra og hvað ekki innan sjálfstæðrar sviðslistar. Að auki noti leikhúsin sjálfstæðu hópana 

sem ódýrt vinnuafl. Þrátt fyrir þessa gagnrýni segir Kolbrún að hún hafi skilning á erfiðari 

stöðu stóru leikhúsanna og að opinber niðurskurður hefur bitnað á þeim. Einkaaðilar og 

fyrirtæki hafi dregið saman styrki sína til stofnana eins og stóru leikhúsanna og annarrar 

menningarstarfsemi. 

 Kolbrún Halldórsdóttir er einnig mjög gagnrýnin á viðbrögð skrifstofu menningarmála 

í ráðuneytinu og segir starfsfólk skrifstofunnar ekki vera samvinnufúsa við Bandalag íslenskra 

Listamanna og aðra listamenn og samtök. Nefnir Kolbrún að gott samband hafi hins vegar 

verið við menntamálaráðherrann sjálfan, Katrínu Jakobsdóttur, og ráðherraskrifstofuna. 

Kolbrún er jafnframt mjög gagnrýnin á það hvernig styrkja úthlutunum hefur verið háttað á 

árunum eftir hrun þar sem helst ber að nefna styrkveitingar frá fjárlaganefnd án nokkurrar 
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gagnrýni og án faglegra forsenda. Bandalag íslenskra listamanna (BÍL) hefur unnið að 

hugmyndum lagabreytingar í samstarfi við stjórnvöld sem varða lagaumhverfi listgreina. 

Frumvarp til sviðslistalaga er dæmi um þetta. Það er hugmynd BÍL að hver listgrein eigi sjóð 

sem sé faglegur og sé stýrður af fagráðum sem deili út styrkjum án pólitískra afskipta. Með 

styrkveitingum í gegnum lögbundna sjóði er von um að styrkveitingar frá fjárlaganefnd og 

undir öðrum pólitískum áhrifum heyri sögunni til. Í raun gleðst Kolbrún Halldórsdóttir yfir 

því að faglegir og lögbundnir listasjóðir virðast vera að ryðja sér til rúms sem sé viss 

stefnubreyting hjá stjórnvöldum. Með þessum listasjóðum, starfslaunasjóðum og 

verkefnasjóðum styðja stjórnvöld starfsemi sjálfstæðra atvinnumanna í listum og menningu 

og í raun er stór hluti menningarstarfs sem fer fram í landinu í höndum einstaklinga og 

samtaka þeirra. Sú sköpun og þekkingarleit sem fer fram í listum og menningarstarfsemi 

leggur svo til atvinnulífsins í landinu á fjölbreyttan máta. 

 

Opinberar menningarstofnanir og sjóðir hafa í raun ekki breyst mikið frá efnahagshruni og 

rekstur þeirra er með svipuðum hætti og fyrir hrunið. Umfjöllunarefni listastofnana og hvaða 

verk þau bjóða upp á hefur hins vegar breyst þar sem meira hefur borið á róttækari verkefnum 

og meira um samfélagsádeilu og gagnrýni á samfélagið. Reksturinn hefur hins vegar lítið 

breyst þrátt fyrir minna fjármagn. Í tilfelli Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og Bókmenntasjóðs 

hefur starfsemin haldið óbreytt áfram en styrkjum hefur þó fækkað talsvert, sérstaklega hjá 

Kvikmyndamiðstöð sem sér um úthlutanir úr kvikmyndasjóði. Opinber framlög í 

kvikmyndasjóð fóru nánast stigvaxandi ár frá ári fram til ársins 2009. Eftir það tekur 

sjóðurinn dýfu niður á við sem er bein afleiðing af efnahagshruni og svo niðurskurði hins 

opinbera í kjölfarið. Þetta hefur orðið til þess að mun færri kvikmyndaverkefni fá styrki úr 

sjóðnum. Þar sem tekjuspár ríkissjóðs brugðust vegna efnahagshrunsins sem hafði áhrif á 

framlag til kvikmyndasjóðs var niðurskurðurinn á fjármagni til kvikmyndasjóðs um 23%. 

Samkvæmt samkomulagi við samtök kvikmyndagerðarmanna hefði kvikmyndasjóður átt að 

útdeila 700 milljónum króna árið 2010. Niðurstaðan varð hins vegar að einungis 450 

milljónum króna var útdeilt úr sjóðnum. Nýtt samkomulag milli kvikmyndagerðarmanna og 

stjórnvalda liggur fyrir þar sem gert er ráð fyrir að kvikmyndasjóður verði kominn upp í 700 

milljónir króna árið 2015. Niðurskurðurinn hefur svo einnig haft áhrif á kaup 

Ríkissjónvarpsins á íslensku sjónvarps og kvikmyndaefni sem kvikmyndagerðarmenn voru 

mjög óhressir með.  
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 Önnur breyting í fjármögnun íslenskra kvikmynda eftir hrun er endurgreiðsla vegna 

kvikmyndagerðar og hefur hún farið vaxandi á sama tíma og niðurskurður hefur verið í 

kvikmyndsjóði. Það er gott dæmi um stefnubreytingu hjá stjórnvöldum í beitingu opinberra 

stjórntækja þar sem endurgreiðslun má flokka sem ríkisstyrk. Árið 2009 var endurgreiðslan 

hækkuð úr 14% upp í 20%. Er von um að endurgreiðslan geti laðað að stór erlend 

kvikmyndaverkefni. Með komu erlendra kvikmyndagerðarmanna og verkefna er bundin von 

við að það muni hafa góð áhrif á þekkingu og reynslu fólks í geiranum hérlendis, færi landinu 

gjaldeyristekjur og verði góð landkynning.  

 Helsta gagnrýnin á endurgreiðsluna að áliti viðmælenda hefur verið sú að að þar sé 

ekki farið eftir menningarlegu fagáliti á sama tíma og verið er að neita listafólki í öðrum 

greinum um styrki út frá menningingarlegum forsendum. Það sé því ákveðin mismunun í 

gangi milli listgreina.  

 Fjárfestingar ríkisins í kvikmyndaframleiðslu skila sér allar til baka að mati 

kvikmyndagerðarmanna. Ágúst Einarsson hagfræðingur telur að hver króna sem ríkið 

fjárfestir í kvikmyndagerð skili sér fimmfalt til baka þegar afleidd störf og annað slíkt er tekið 

saman. Yfir 70% af fjármagninu sem fer til kvikmyndagerðar eru launagreiðslur og hluti af 

þessum launagreiðslum rennur svo til ríkisins í formi skatta sem ríkið innheimtir. Laufey 

Guðjónsdóttir segir að sambærilegar tölur og þær sem Ágúst Einarsson nefnir hafa einnig 

verið reiknaðar hjá öðrum þjóðum eins og Kanada og því komi þessar tölur ekki á óvart. 

  

Menningariðnaðurinn er verðmætaskapandi og er það góð réttlæting fyrir því að hið opinbera 

styðji við skapandi atvinnugreinar samkvæmt talsmönnum skapandi greina og hagsmunahópa 

listamanna. Skapandi greinar geta orðið stóriðja Íslendinga á 21.öldinni ef rétt er haldið á 

spilunum. Atvinnuþátttaka í menningargeiranum er mjög mikil hér á landi og með því sem 

mest gerist í Evrópu. Von er um að skapandi greinar leiki lykilhlutverk í vexti Evrópu og að 

þessar greinar skipti miklu máli fyrir ferðaþjónustu, tísku og aðrar greinar.  

 Skapandi greinar standa undir 4% af landsframleiðslu sem veltu 189 milljörðum á 

landinu árið 2009. Þættir sem ýta undir þá þróun að skapandi greinar vegi þyngra í 

efnahagskerfi landsins eru skattaumhverfið, erlend sem innlend kvikmyndaverkefni og 

vaxandi tölvuleikjaiðnaður svo eitthvað sé nefnt.  

 Hin ytri umgjörð í samfélaginu, skipulagning samfélagsins og menningarlegar 

áherslur, hafa áhrif á skoðanir og skilning á mikilvægi skapandi atvinnugreina. 

Stjórnmálamenn hafa töluverð áhrif á það hvernig þessi ytri umgjörð er og hvernig fólk metur 
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þessar skapandi atvinnugreinar. Umhverfi skiptir miklu máli sem kemur inn á starfsemi 

opinberra aðila sem geta hjálpað til við að búa til umhverfi sem hentar vel fyrir sköpun. 

 

Ísland styðst að mestu leyti við Arkitektalíkan Chartrands þar sem ríkið styður við menningu 

og listir og lágmarkar áhrif markaðarins á listgreinar. Menning og listir eru álitnar hluti af 

velferð þjóðarinnar þar sem jafnt aðgengi, varðveisla menningar, sögu og tungumálsins eru 

metin sem verðmæti. Vissulega örlar á áhrifum frá hinu frjálsa markaðskerfi, líkt og er í 

Miðlaralíkaninu, og einnig áhrifum frá velgjörðarmönnum sem leggja fjármagn í og fjárfesta í 

menningu og listum líkt og í líkani Velgjörðarmannsins. Þessi áhrif eru þó ekki ríkjandi hér á 

landi og hafa farið minnkandi á árunum eftir efnahagshrun þar sem hið opinbera styrkir og 

fjármagnar, í mismiklu mæli, allar listgreinar og styður við skapandi greinar. 

 Líkt og við skapandi greinar er bundin von við ferðaþjónustuna sem mikilvæga 

atvinnugrein. Menning og listgreinar tengjast ferðaiðnaðinum sterkum böndum að áliti 

viðmælenda og þeirra sem starfa innan þessara greina. Menningartengd ferðaþjónusta verður 

sífellt háværari í umræðunni þar sem kvikmyndagerð, tónlistarlíf og bókmenntir geta haft góð 

áhrif á ferðaþjónustuna. Hver áhrifin eru nákvæmlega í dag skal ósagt látið en tónlistarhátíðin 

Iceland Airwaves þykir hafa tekist vel til með að tvinna þessar greinar saman, ferðamanna- og 

tónlistariðnað.  

  

Samkvæmt framkvæmdastjóra Bókmenntasjóðs hefur niðurskurður vegna efnahagshrunsins 

komið niður á fjármagni til styrkja Bókmenntasjóðs. Sjóðurinn hefur þó fundið fyrst fyrir 

niðurskurðinum á árinu 2012. Fram að því hafi verið hægt að brúa bilið með afgangs 

peningum úr eldri sjóðum. Ísland var heiðursgestur á bókamessunni í Frankfurt árið 2011 og 

var það mjög mikilvægt að niðurskurðurinn kæmi ekki niður á þeirri vinnu. Bókamessan var 

gríðarleg kynning fyrir íslenskar bókmenntir og þess vegna var mikilvægt að sú kynning yrði 

vel úr garði gerð. Starfsemin í kringum bókamessuna var tímabundin sem síðan verður byggt 

á til að styðja við þau tækifæri sem hún skapaði. En það kallar á áframhaldandi fjármagn frá 

hinu opinbera. 

 

Talsverð áherslubreyting fylgir því að setja fram formlega menningarstefnu ríkisins. Þegar 

þessi orð eru rituð hefur frumvarp ekki verið lagt fram en drög liggja fyrir og er stefnan í 

vinnslu hjá mennta- og menningarmálaráðuneyti. Því er talað um drög að menningarstefnu í 

þessari ritgerð. Aldrei fyrr hefur sérstök opinber stefna á sviði menningar og lista verið lögð 
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fyrir Alþingi til samþykktar. Hingað til hefur það tíðkast að Mennta- og 

menningarmálaráðherrar hafa látið óformlega menningarstefnu birtast í því sem framkvæmt er 

í stað skriflegrar stefnu. Hefur því einungis verið hægt að sjá svokallaða óformlega stefnu í 

fjárveitingum hverju sinni. 

 Grunnforsendur menningarstefnunnar eru þær að aðgengi að og stuðningur við 

menningu sé mikilvægt atriði fyrir samfélagið. Áhersla er lögð á hluti eins og lögbundna sjóði 

fyrir listgreinar og reglu hæfilegrar fjarlægðar. Það sem vekur síðan athygli er að mælt er með 

notkun skattaívilnanna til þeirra sem styrkja menningu og listir fjárhagslega. Þetta er nokkuð 

nýr tónn þar sem skattaívilnanir hafa mjög lítið verið notaðar í íslenskri stjórnsýslu og sem 

stjórntæki.  

 Hvernig ný menningarstefna muni koma til með að virka og hvort og hvernig 

stjórnvöld hyggjast ná markmiðum sínum með stefnunni á eftir að koma í ljós. Munur getur 

verið á stefnuákvörðunum og stefnuframkvæmd í þessu sambandi. 

  

Menningarlíf er landsmönnum mjög mikilvægt, hvort sem það er í Reykjavík og nágrenni eða 

á landsbyggðinni. Að áliti viðmælenda og samkvæmt gögnum rannsóknarinnar eru sterk 

tengsl milli menningarlífs og búsetu fólks. Lausn landsbyggðarinnar að áliti viðmælenda fellst 

í menntun og menningu sem sé aðgengileg þegar til lengri tíma er litið. Samkvæmt 

menningarstefnunni líta stjórnvöld á fjölbreytta menningarstarfsemi sem mikilvægan þátt í 

atvinnulífinu. Menningarstarfsemi mun spila sífellt stærra hlutverk í atvinnu- og 

efnahagslífinu á komandi árum. Menningarlíf er ein af forsendum búsetu og er athyglisvert að 

sjá það í menningarstefnunni. Með því er verið að setja menningu og listir á stall með annarri 

grunnþjónustu landsmanna líkt og heilbrigðisþjónustu og menntun sem hluta af velferðarkerfi.  

  

Að lokum sýna gögn rannsóknarinnar að hagsmunahópar listamanna hafa mestan áhuga á því 

sem snýr að þeirra sérhagsmunum til að bæta sína stöðu og lágmarka áhrif efnahagshrunsins í 

sinni grein.  
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