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Útdráttur 
 

Fyrstu forskrifuðu menningarstefnur sveitarfélaga og landshlutasamtaka voru 

samþykktar á Íslandi árið 2001. Í dag, sjö árum síðar, hafa þrettán sveitarfélög af 

sjötíu og átta talsins mótað sína eigin menningarstefnu og sjö af átta 

landshlutasamtökum. Engin formleg greining hefur verið gerð hér á landi hvorki á 

menningarstefnum sveitarfélaganna né menningarstefnum landshlutasamtakanna 

og því hafa fáir/enginn yfirsýn yfir hver helstu einkenni þessara stefna eru. 

Verkefnið er rannsókn á forskrifuðum menningarstefnum íslenskra 

sveitarfélaga og landshlutasamtaka. Rannsóknin fól meðal annars í sér greiningu á  

þrettán forskrifuðum menningarstefnum sveitarfélaganna og sjö forskrifuðum 

menningarstefnum landshlutasamtakanna og stefnusamanburði á ofangreindum 

stefnum við niðurstöður greininga á menningarstefnum í Evrópu og annars staðar 

á Norðurlöndunum. Í stefnugreiningunni á forskrifuðum menningarstefnum 

sveitarfélaganna og landshlutasamtakanna voru metin helstu einkenni stefnanna, 

hvað væri sameiginlegt með stefnum sveitarfélaganna og landshlutasamtakanna 

og hvað skildi þær að og að lokum áhrif byggðastefnu og menningarsamninga á 

menningarstefnurnar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna meðal annars að á landsbyggðinni eru 

bæði forskrifaðar menningarstefnur sveitarfélaganna og landshlutasamtakanna 

undir töluverðum áhrifum frá byggðastefnu og þeirri hugmynd að aðgengi að 

menningu og afþreyingu hafi áhrif á búsetuval fólks. 
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Formáli 
 

Verkefnið er rannsókn á forskrifuðum menningarstefnum íslenskra sveitarfélaga 

og landshlutasamtaka. Rannsóknin fól meðal annars í sér greiningu á 

menningarstefnum sveitarfélaganna og landshlutasamtakanna. Ritgerðin er unnin 

sem 30 eininga (ECTS) meistaraprófsverkefni í opinberri stjórnsýslu . 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum, dr. Hauki F. Hannessyni fyrir 

leiðsögnina og góðar og uppbyggilegar ábendingar við rannsóknina. Vorið 2008 

tók ég starfsnám mitt í MPA náminu hjá Menningar- og ferðamálasviði 

Reykjavíkurborgar. Þar gafst mér dýrmætt tækifæri að koma að mótun 

menningarstefnu Reykjavíkurborgar þar sem hugmyndin að verkefninu fæddist. 

Vil ég færa Signýju Pálsdóttur, yfirmanni mínum, og öðru starfsfólki hjá 

Menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkurborgar mínar bestu þakkir fyrir 

samstarfið. Ingveldi Róbertsdóttur vil ég þakka yfirlesturinn, fjölskyldu minni 

fyrir stuðninginn og að lokum eiginmanni mínum og dóttur, Hannesi og Iðunni 

Önnu fyrir að vera öllum stundum til staðar fyrir mig. 
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1 Inngangur 
 

Fyrstu forskrifuðu menningarstefnur sveitarfélaga og landshlutasamtaka voru 

samþykktar á Íslandi árið 2001. Það var annars vegar menningarstefna fyrir 

sveitarfélögin Hornafjörð, samþykkt í maí árið 2001 og Reykjavíkurborg, 

samþykkt í desember árið 2001 og hins vegar menningarstefna fyrir 

landshlutasamtök Austurlands, samþykkt í maí árið 2001. 

Í dag hafa þrettán sveitarfélög af sjötíu og átta talsins mótað sína eigin 

menningarstefnu og sjö af átta landshlutasamtökum. Engin formleg greining hefur 

verið gerð hér á landi hvorki á menningarstefnum sveitarfélaganna né 

menningarstefnum landshlutasamtakanna og því hafa fáir yfirsýn yfir hvað 

einkennir þessar stefnur eða hverjar áherslur þeirra eru.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að greina forskrifaða menningarstefnu 

íslenskra sveitarfélaga og menningarstefnu landshlutasamtakanna og fá svör við 

spurningunum:  

 

Hver eru helstu einkenni forskrifaðrar menningarstefnu íslenskra 
sveitarfélaga og landshlutasamtaka?  

 

Hvað er sameiginlegt með forskrifaðri menningarstefnu íslenskra 
sveitarfélaga og forskrifaðri menningarstefnu landshlutasamtaka og hvað 
skilur þær að? 
 

Hafa aðrar stefnur eða aðrir þættir áhrif á forskrifaðar menningarstefnur 
sveitarfélaganna og landshlutasamtakanna. Ef svo er, hverjir eru þættirnir 
og hver eru áhrifin? 
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1. 1 Hvað er menningarstefna? 
 

Í þröngri skilgreiningu segir menningarstefna okkur hvernig listir eru 

fjármagnaðar í tilteknu samfélagi á tilteknum tíma. Út frá stærra sjónarhorni er 

hægt að segja að menningarstefna snúist um hvernig ólíkir hagsmunaaðilar í 

samfélaginu, annars vegar almenningur og hins vegar fólk í menningargeiranum, 

takast á um og endurspegla listir og menningu. (Duelund, 2003: 13) 

 Menning er orð sem erfitt er að skilgreina. Í Bretlandi hefur orðinu verið 

lýst sem einu af þremur orðum í enskri tungu sem erfiðast er að skilgreina. 

Ástæðan getur legið í því að orðið sjálft felur í sér ákveðna þversögn. Á sama tíma 

og orðið menning vísar til þess hvað er sameiginlegt með manninum, vísar það 

einnig til þess hvað er ólíkt með manninum, vegna þess að menning einstaklinga 

er ólík (Eriksen, 2001: 3). Í þrengsta skilningi orðsins er menning list 

atvinnulistamanna og í víðasta skilningi orðsins, mannfræðilegum skilningi, 

merkir menning allar mannlegar athafnir. Upp á síðkastið hefur 

menningarhugtakið í daglegu lífi fólks orðið nær mannfræðilegum skilningi 

orðsins. (Helgi Gestsson, 2004: 203) Nútíma skilningur okkar á hugtakinu 

menning er mótaður út frá þeirri skoðun að allir einstaklingar, óháð kyni, trú, 

uppruna og öðrum mismun, hafa getu til að skapa menningu, sem undir réttu 

félagslegu skilyrðunum, getur þróast í ánægju og orðið einstaklingum og 

samfélaginu öllu til gagns. (Duelund, 2003: 19).  

 Í íslensku orðabókinni frá árinu 1996 er menning skilgreind meðal 

annars sem þroski mannlegrar hugsunar, þjálfun mannsins, þjálfun hugans, 

verkleg kunnátta andlegt líf, sameiginlegur arfur sem og rótgróinn háttur (Árni 

Böðvarsson, 1996). Ágúst Einarsson, rektor Háskólans á Bifröst, hefur skilgreint 

menningu sem hverja þá mannlega hegðun, sem nær frá einni kynslóð til annarrar 

og lýsir, skapar, varðveitir eða miðlar tilfinningum eða umhverfi mannlegs 

samfélags (Ágúst Einarsson, 2004). ReykjavíkurAkademían hefur skilgreint 

menningu á eftirfarandi hátt: Menning er sá frjói jarðvegur sem fóstrar alla 

þroskavænlega iðju borgarbúa. (ReykjavíkurAkademían, 2008). 

 Fyrstu menningarstefnurnar voru í raun listastefnur, þar sem 

atvinnulistamenn voru í forgrunni. Með tímanum hefur menningarhugtakið víkkað 

og felur nú í sér miklu stærri hluta af samfélagi okkar eins og ég hef vikið að hér á 

undan. Fyrstu forskrifuðu menningarstefnurnar eins og við þekkjum þær í dag 



 11 

komu fyrst fram á 20. öldinni. Tony Bennett menningarfræðingur (viðtal við Tony 

Bennett í Valdimar Th. Hafstein, 2003) segir að grunn þeirra megi sækja í 

ákveðnar samfélagsbreytingar sem áttu sér stað á síðari hluta 18. aldar þegar farið 

var að fást við menningu og stjórnun á nýjan hátt. Þá fóru stjórnvöld að skoða 

þetta tvennt í samhengi og með tilliti til allra íbúa ríkisins en ekki eingöngu út frá 

aðlinum og efri lögum borgarastéttarinnar. Líf allra þegnanna varð smám saman 

að viðfangsefni stjórnvalda og menning varð að úrræði til að takast á við nýtt 

viðfangsefni eða hvernig ætti að stjórna innra lífi stórra hópa fólks. (ibid.) 

 En hvað í samfélagi okkar flokkast undir menningu og menningarstefnu? 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization), sem Íslendingar urðu hluti af 

árið 1964 (UNESCO, 2008) hefur, út frá hagrænum viðhorfum, greint menningu 

þjóða í tíu flokka og var markmið UNESCO að hver þjóð myndi safna 

samanburðarhæfum tölfræðilegum upplýsingum um hvern flokk. Flokkarnir eru 

menningarminjar, bókmenntir og prentað efni, tónlist, sviðslistir, myndlist og 

höggmyndalist, kvikmyndir og ljósmyndun, útsendingar fyrir sjónvarp og útvarp, 

félags- og menningarviðburðir, íþróttir og leikir og að lokum náttúran og 

umhverfið. (UNESCO, 1986: 4) Þrátt fyrir ofangreinda  flokkun hafa þjóðir lagað 

hana að eigin sérstöðu eins og hér á landi þar sem ofangreind sundurliðun er ekki 

til staðar í rekstri ríkis og sveitarfélaga (Helgi Gestsson, 2004: 203).  

 
 

1. 2 Hvaða hlutverki þjónar menningarstefna í samfélagi 
okkar?  
 

Nú á tímum telja margir þeirra sem móta menningarstefnuna  að það taki því ekki 

að kalla hana stefnu ef markmiðið með henni er ekki að hafa áhrif á félagslega og 

efnahagslega þróun. Árangursrík menningarstefna á með öðrum orðum að hafa 

gott jafnvægi milli hefðbundinnar skipulagningar og fjármögnunar á listum og 

menningu og þess framlags sem menning gefur af sér til félagslegrar og 

efnahagslegrar þróunar. (Mitchell, 2003: 459) 

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar á gildi menningar fyrir einstaklinginn 

og samfélagið. Auðveldast er að mæla efnahagslegan ávinning enda hafa margir 

sýnt fram á hann. Hér á landi hefur Ágúst Einarsson verið í fararbroddi í 
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rannsóknum á hagrænum áhrifum menningar (sjá t.d. Ágúst Einarsson, 2002, 

2004). Sú hugmynd að meta menningu út frá efnahagslegum ávinningi fer þó á 

mis við marga þætti eins og hvaða hlutverk menningarstefna getur haft í að vernda 

og miðla menningarminjum og kannski það sem er enn mikilvægara: hvað 

menningarstefna getur leitt af sér til samfélagslegrar velferðar (Mulcahy, 2006: 

46). Hvað hefur menning til dæmis með sjálfsmynd einstaklinga að gera? 

Sjálfsmynd Íslands út á við? Samkennd? Félagsauð?  

Menningarstefna er ekki bara réttlætt með því að vera góð í sjálfu sér, heldur 

frekar að hún leiði til annarra jákvæðra þátta. (Mulcahy, 2006: 326). 

Menningarstefna hefur einnig verið gagnrýnd á margan hátt, enda er 

menningarstefna sú opinbera stefna sem þykir auðvelt að gagnrýna út frá 

fjárhagslegum og hugmyndafræðilegum gildum. Sú gagnrýni sem 

menningarstefnur hafa helst fengið á sig er að þær séu í raun ekkert annað en 

forræðishyggja ráðandi stéttar sem lætur menntun, heimspeki, trú, fagurfræði og 

listir líta út fyrir að vera náttúruleg og sjálfsögð fyrir hinn sundurleita hóp sem 

myndar samfélagið og að þær séu tæki til að ná öðrum pólitískum markmiðum 

sem eru allt önnur en menningarleg. (Mulcahy, 2006: 318; Valdimar Th. Hafstein, 

2003) 

 Í rannsókn sem gerð var hér á landi árið 1997 um búsetuflutninga á 

landinu kom í ljós að aðstaða til menningarneyslu og afþreyingar var ein af 

breytunum sem höfðu áhrif á val á búsetustað. Sambandið milli ánægju íbúa með 

búsetuskilyrði og fólksfjölgunarþróunar í einstökum landshlutum var mjög sterkt. 

(Stefán Ólafsson, 1997)  

 Þessi rannsókn samsvarar erlendum rannsóknum sem sýna fram á 

mikilvægi menningarframboðs í borgum, en þær hafa m.a. sýnt fram á jákvæð 

tengsl menningarframboðs við fjölda ferðamanna og áhuga fólks á búsetu og 

einnig að menning skapar viðskiptatækifæri (sjá t.d. bók Richard Florida, The 

Rise of the Creative Class, 2002). 
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2 Stefna 
 

Engin ein skilgreining er til um hugtakið stefna. Fræðimenn nálgast hugtakið úr 

mismunandi áttum og þess vegna eru þeir ekki á eitt sáttir um eina skilgreiningu á 

því. Einstaka fræðimenn hafa jafnvel þá skoðun að það væri beinlínis villandi að 

skilgreina hugtakið þar sem það gæti bæði afvegaleitt umræðuna og komið í veg 

fyrir frekari þróun í þessum fræðum. Stefna er ekki markmið í sjálfu sér heldur 

leið til að ná ákveðnum markmiðum. (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003: 318; 

Runólfur Birgir Leifsson, 2003: 307-308) 

Henry Mintzberg, leiðandi fræðimaður í stefnumótun, hefur sett saman 

fimm ólíkar nálganir að hugtakinu stefna sem á ensku hafa verið kallaðar ,,the 5 

P’s“. Þetta eru áætlun (e. plan), mynstur (e. pattern), staðsetning (e. poisition), sýn 

(e. perspective) og kænskubragð (e. ploy). Með þeim bendir hann á ólíkar 

merkingar hugtaksins stefna. Hver og ein nálgun útskýrir hvað stefna 

er/þýðir/inniheldur frá ólíkum sjónarhornum en mikilvægt er að skoða allar 

nálganirnar í samhengi því stefnumótun byggist ekki bara á einni þeirra. Áætlun (e. 

plan) er langalgengasta nálgunin á stefnu. Hún felur í sér að ákvörðun er tekin 

áður en til framkvæmda kemur og hún er þróuð með meðvitund og tilgangi. 

Mynstur (e. pattern) er það að líta á stefnu sem mynstur sem skapað er með 

tímanum. Hægt er að sjá mynstrið með því að horfa til baka og skoða aðgerðir 

fortíðarinnar. Stefna sem mynstur er mótuð með því að hafa samræmi í hegðun, 

hvort sem hún var áætluð eða ekki. Þegar litið er á stefnu sem mynstur er hægt að 

taka inn þætti sem ekki var gert ráð fyrir í upphaflegri áætlun. Stefna getur einnig 

verið staðsetning (e. position) en þá er stefna skilgreind sem sú staðsetning sem 

fyrirtækið/stofnunin velur sér í umhverfi sínu. Stefna sem sýn (e. perspective) er 

það þegar menning fyrirtækis er skoðuð og athyglinni beint að því hvernig 

áætlanir breiðast út til stofnunarinnar. Að lokum er það stefna sem kænskubragð 

(e. ploy) en þá er stefna notuð sem ógn við samkeppnisaðila eða til þess að koma 

niður á þeim. (Mintzberg, 1988: 13-20). 
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2. 1 Forskrifuð og sjálfsprottin 
 

Í raunveruleikanum er áætluð stefna sjaldan sú stefna sem að lokum er 

framkvæmd og er jafnvel talið að aðeins um 10% af mótuðum stefnum komist til 

framkvæmda. (Runólfur Birgir Leifsson, 2003: 310).  

 Henry Mintzberg, sem hefur haft mikil áhrif með skrifum sínum um 

stefnumótun, kallar stefnu forskrifaða (e. deliberate) þegar áætluð stefna kemst að 

fullu til framkvæmda, óuppfyllta (e. unrealized) þegar áætluð stefna kemst ekki til 

framkvæmda og sjálfsprottna (e. emergent) þegar framkvæmd stefna hefur ekki 

verið áætluð.  

 Byrjum á að skoða hvað Mintzberg á við með forskrifaðri stefnu. Til þess 

að stefna geti verið algjörlega forskrifuð setur hann fram þrjú skilyrði. Í fyrsta lagi 

þarf að setja skýrt og afmarkað fram hvað tiltekin stofnun ætlar að gera svo það 

séu engar efasemdir um hvað átt er við áður en hafist er handa við framkvæmd 

stefnunnar. Í öðru lagi er mikilvægt að allir aðilar innan stofnunarinnar þekki vel 

til hennar og viti nákvæmlega að hverju er stefnt. Í þriðja lagi á niðurstaðan að 

vera nákvæmlega eftir forskriftinni. Það þýðir að engin ytri áhrif, markaður, tækni, 

stjórnmál o.s.frv., hafi staðið í vegi fyrir því að framkvæmdin fór eftir forskriftinni. 

Þremur ofangreindum skilyrðum er sjaldan hægt að fullnægja svo það er mjög 

ólíklegt að finna fullkomlega forskrifaða stefnu hjá stofnunum.  

 Mintzberg lýsir sjálfsprottinni stefnu sem andstæðu við forskrifaða stefnu. 

Til þess að stefna sé fullkomlega sjálfsprottin þarf að vera regla og samkvæmni í 

framkvæmd yfir ákveðinn tíma þótt áætlunin sjálf sé víðs fjarri. Það getur verið 

erfitt að ímynda sér framkvæmd þar sem áætlunin sjálf er ekki til staðar þannig að 

fullkomlega sjálfsprottin stefna er jafn sjaldgæf og fullkomlega forskrifuð stefna. 

Þegar stefna er sjálfsprottin læra menn jafnóðum af reynslunni, taka eitt skref í 

einu í leit að samræmi. Það er mikilvægt að hafa í huga að sjálfsprottin stefna 

táknar ekki óreiðu heldur frekar skipulag sem verður til óvart. (Mintzberg og 

Waters, 1985: 258-259) 
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2. 2 Hvernig vinna forskrifuð og sjálfsprottin stefna saman?  
 

Árangursrík stefna, og í reynd raunveruleg stefna að mati Mintzberg, er sambland 

hinna tveggja ofangreindu andstæðu póla. Fullkomlega forskrifuð stefna horfir 

fram hjá mikilvægum skilaboðum frá umhverfinu og fullkomlega sjálfsprottin 

stefna getur skapað mikið óöryggi hjá þeim sem þurfa að vinna undir henni þar 

sem hún er ekki fyrirfram ákveðin. Við getum frekar búist við að finna 

tilhneigingu í átt að annaðhvort sjálfsprottinni stefnu eða forskrifaðri heldur en að 

finna fullkomna mynd af þeim. 

Mintzberg hefur sett fram kenningu um hvernig ofangreindar stefnur vinna 

saman. Þessi kenning felur í sér átta stefnur sem eru allt frá því að vera mjög 

forskrifaðar upp í að vera að mestu sjálfsprottnar. Markmiðið með þeim er að gefa 

betri yfirsýn yfir hvernig markmið, ákvarðanir og mynstur mótast hjá 

stofnunum/fyrirtækjum. Stefnurnar átta eru áætlunarstefna (e. planned strategy), 

frumkvöðlastefna (e. entrepreneurial strategy), hugsjónastefna (e. ideological 

strategy), regnhlífarstefna (e. umbrella strategy), ferilstefna (e. process strategy), 

einkastefna (e. disconnected strategy), samkomulagsstefna (e. consensus strategy) 

og kvaðastefna (e. imposed strategy). 

 Áætlunarstefna er mjög forskrifuð. Nákvæm markmið eru mótuð og skýrt 

afmörkuð undir stjórn yfirmanns. Áætlunarstefna er einkum notuð í fyrirsjáanlegu 

umhverfi.   

 Frumkvöðlastefna er fremur forskrifuð þó að hún geti einnig orðið 

sjálfsprottin. Inntak stefnunnar mótast af persónulegri og oft ónákvæmri sýn eins 

leiðtoga og vegna þess er hún einnig móttækileg fyrir nýjum möguleikum. 

Frumkvöðlastefnan dregur nafn sitt af því að þessi stefna þekkist oft í litlum, 

fámennum frumkvöðlafyrirtækjum. 

Hugsjónastefnan er mótuð af sameiginlegri sýn allra starfsmanna/meðlima 

stofnunarinnar. Henni er stjórnað með sameiginlegum gildum í umhverfi sem 

tekur nær engum breytingum. Hugsjónastefnan er forskrifuð og kemur næst á eftir 

áætlunarstefnunni. 

 Regnhlífarstefna einkennist af því að yfirmenn, sem hafa aðeins að hluta 

til vald yfir undirmönnum sínum, skapa ramma eða markmið og láta undirmenn 

sína um sjálfa framkvæmdina. Hún er einkum notuð í flóknu og ófyrirsjáanlegu 
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umhverfi. Regnhlífarstefnan er bæði forskrifuð og sjálfsprottin, þar sem ytri 

rammi (regnhlífin) er forskrifaður en það sem gerist innan hans er sjálfsprottið. 

Það er mjög stutt bil milli ferilstefnunnar og regnhlífarstefnunnar sem eru 

báðar notaðar í flóknu og ófyrirsjáanlegu umhverfi. Það sem greinir þær að er það 

að í ferilstefnunni hefur yfirmaðurinn meiri stjórn yfir sjálfri stefnunni og mótun 

hennar, þ.e. ferli hennar. Ferilstefnan, eins og regnhlífarstefnan, er bæði forskrifuð 

og sjálfsprottin.  

Einkastefna kallast það þegar einstaklingar eða fámennir hópar innan 

stofnunar móta sína eigin stefnu sem jafnvel er í ósamræmi við meginmarkmið 

stofnunarinnar í heild. Þetta getur gerst þegar einingar innan stofnunarinnar eru 

ekki í beinum tengslum hver við aðra. Einkastefnur geta verið forskrifaðar fyrir þá 

sem móta stefnurnar en sjálfsprottnar hvað sjálfa stofnunina varðar.  

Samkomulagsstefna myndast í stofnunum þegar meðlimir hennar koma sér 

saman um sameiginleg markmið án stýringar ofan frá. Samkomulagsstefnan 

mótast þegar menn miðla af reynslu sinni til samstarfsfélaga sinna og læra með 

tímanum á umhverfi stofnunarinnar. Samkomulagsstefna er sjálfsprottin í eðli sínu. 

Kvaðastefna einkennist af því að það er ekki innra umhverfi sem mótar 

stefnurnar heldur hið ytra. Ytra umhverfi setur kvaðir á stofnun/fyrirtæki sem 

verða að stefnu hennar/þess. Kvaðirnar koma annað hvort frá eiganda sem er utan 

við stofnunina eða frá sterkum viðskiptaaðila. Þessar stefnur eru sjálfsprottnar þótt 

þær séu stundum gerðar forskrifaðar þegar þær eru komnar inn í 

stofnunina/fyrirtækið. (Mintzberg og Waters, 1985: 257-272; Mintzberg, 1988: 

16). 

 
 

2. 3 Opinber stefna 
 

Opinber stefna er frábrugðin stefnu stofnana og fyrirtækja þar sem hún tekur á 

almennri afstöðu stjórnvalda til ákveðins viðfangsefnis. Opinberri stefnu er 

sjaldnast hægt að fletta upp í vel afmörkuðum stefnuyfirlýsingum og því er 

nauðsynlegt þegar skoða á opinbera stefnu að skoða bæði yfirlýsingar stjórnvalda, 

lög og einstakar aðgerðir og þá verður að skoða t.d. hvernig lögum og reglum 

hefur verið beitt, hvernig fjármunir hafa verið hagnýttir, starfsfólk o.s.frv. (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2007: 227-228). 
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Hugtakið opinber stefna býr, eins og hugtakið stefna, yfir mörgum ólíkum 

skilgreiningum. Í stuttu máli má segja að opinber stefna sé ,,allt það sem hið 

opinbera ákveður að gera og hvað það ákveður ekki að gera1. Önnur skilgreining 

er: ,,Opinber stefna eru allar gjörðir hins opinbera, hvort sem þeim er fylgt eftir 

beint af hinu opinbera eða í gegnum umboðsmann, munu þessar gjörðir hafa áhrif 

á líf þegnanna.“2  

 
 

2. 3. 1 Opinber stefnumótun 
 

Fræðimenn hafa um árabil deilt um hvernig stefnumótun hins opinbera gengur 

fyrir sig og skiptast þá niður í tvær fylkingar. Annars vegar tæknilega 

skynsemishyggju (e. rational decision theory) og hins vegar takmarkaða skynsemi 

(e. bounded rationality). (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006: 5). 

 Tæknileg skynsemishyggja gengur út á það að hægt sé að mæla allt 

fyrirfram og sækir hún grunninn í raunvísindi. Með rökhyggjunálguninni er ætlast 

til að öllum markmiðum sé forgangsraðað, allar leiðir séu skoðaðar og afleiðingar 

hverrar leiðar fyrir sig metnar en með ofangreindu er talið að hægt sé að taka 

fullkomlega hámarkandi ávarðanir. 

Herbert Simon setti fram gagnrýni á tæknilega skynsemishyggju og sagði 

hana horfa fram hjá mikilvægum þáttum eins og afstöðu til stjórnmála í 

opinberum stofnunum. Hans nálgun hefur verið kennd við takmarkaða skynsemi. 

Helstu einkenni þeirrar kenningar eru að hún segir að það sé ekki hægt að 

skilgreina allar aðstæður fyrirfram, það sé ómögulegt að ákvarða alla möguleika, 

ómögulegt að spá fyrir um allar afleiðingar allra möguleika og að þær ákvarðnir 

sem teknar eru að lokum séu oft undir áhrifum af persónulegum og 

stjórnmálalegum þáttum. Ákvarðanir sem eru teknar undir þessum 

kringumstæðum verða fullnægjandi en verða ekki hámarkandi eins og tæknileg 

skynsemishyggja boðar. (Frederickson og Smith, 2003: 161-173, Buchanan og 

Huczynski, 2004: 757-761). 

                                                 
1 ,,Is whatever governments choose to do or not to do“(Dye 2005 í Mulchacy 2006: 320) 
2  ,,Stated most simply, public policy is the sum of government activities, whether pursued directly 
or through agents, as those activities have influence on the lives of citizens” 
(Peters 1996 í Mulcahy 2006: 320) 
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2. 3. 2 Smáskrefakenningin 
 

Herbert Simon hafði mikil áhrif á aðra fræðimenn með skrifum sínum og er 

Charles Lindblom einn þeirra. Lindblom byggir á hugmyndum Simons en stígur 

einu skrefi lengra.  

Smáskrefakenning Lindblom, sem hann setur fram árið 1959, er 

stefnumótunarkenning sem efast um skynsemi mannsins og getu hans til að safna 

upplýsingum fyrir framtíðina. Hann lítur ekki á stefnumótun sem einn einstakan 

viðburð heldur sem litlar, aðskildar ákvarðanir teknar af mörgum ólíkum 

einstaklingum og hópum yfir ákveðinn tíma. Lindblom líkir stefnumótunarvinnu 

við einstakling sem gengur í myrkri. Til að komast áfram þarf maður að taka smá 

skref til að forðast óþarfa áföll og árekstra, m.ö.o. maður lætur umhverfið 

leiðbeina sér til að komast áfram. Fyrirmyndina að kenningunni sækir Lindblom 

til markaðarins. (Lindblom, 1992, 224-235). 

Helsta gagnrýni sem smáskrefakenningin hefur fengið á sig er sú að hún 

getur ekki alltaf gengið upp. Stundum þarf að taka afdrifaríkar ákvarðanir í stórum 

vandamálum og þá er ekki hægt að treysta því að geta þreifað sig áfram með 

smáum skrefum, en þessi gagnrýni kemur m.a. frá John W. Kingdon sem er 

höfundur kenningar um stefnuglugga sem ég skoða hér á eftir (Kingdon, 1995: 

19). Dæmi þar sem smáskrefakenningin gengur illa upp eru til dæmis varnarmál 

og almannavarnir. Fjárlagagerð ríksins fellur aftur á móti vel inn í 

smáskrefakenningarnar. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007: 231-232). 

 
 

2. 3. 3 Ruslatunnulíkanið 
 

Ruslatunnulíkanið fellur undir kenningu um skipulagt stjórnleysi (e. organized 

anarchy) en hún gerir ráð fyrir að stjórnkerfið vinni með mun ókerfisbundnari 

hætti en smáskrefakenning Lindbloms. Höfundar þess eru Michael D. Cohen, 

James G. March og Johan P. Olsen og kom það fram árið 1972. Á meðan tæknileg 

skynsemishyggja og takmörkuð skynsemi ganga út frá því að hægt sé að taka 

ákvarðanir með skynsamlegri nálgun og söfnun upplýsinga, gengur 

ruslatunnulíkanið út á það að ákvarðanir eigi sér stað fyrir algjöra tilviljun, 

ákvarðanir væru ekki teknar heldur ættu þær sér stað. Til þess að skilja ferlið hjá 
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stofnunum getur maður litið á ákvörðunarmöguleika eins og ruslatunnu sem í er 

hent vandamálum, lausnum, þátttakendum og mögulegum lausnum sem verða að 

aðskildum og sjálfstæðum straumum í ruslatunnunni. Þeir eru vandamálastraumur 

(e. stream of problems), lausnir (e. rate of flow of solutions), orkustraumur 

þátttakenda (e. stream of energy from participants), og stefnustraumur (e. stream 

of choices). Ákvörðun stofnunar er sú niðurstaða sem verður milli sjálfstæðu 

straumanna þegar þeir mætast. (Cohen o.fl. 1972: 1-3). 

 
 

2. 3. 4 Stefnugluggi 
 

John W. Kingdon er höfundur kenningar um stefnuglugga sem, eins og 

ruslatunnulíkanið, fellur undir kenningar um skipulagt stjórnleysi. Kingdon lítur á 

stefnumótunarferli sem mjög pólitískt ferli þar sem hver og einn reynir að koma 

sínum málum á framfæri og veltir hann þeirri spurningu upp af hverju sum mál fái 

hljómgrunn en önnur ekki. Hann byggir kenningu sína á ruslatunnulíkaninu en 

leggur meira upp úr skipulagi en stjórnleysi. Hann setur kenninguna fram sem þrjá 

strauma sem fljóta gegnum kerfið en það eru vandamálastraumur (e. the problem 

stream), stefnustraumur (e. the policy stream) og pólitískur straumur (e. the 

politicial stream). Straumarnir eru óháðir og þróast út frá eigin reglum og krafti. 

(Kingdon, 1995: 18-20). Í straumi vandamála koma fram vandamál og 

skilgreiningar á þeim og eru þau annaðhvort neðarlega á dagskrá stjórnmálanna 

eða rísa hátt t.d. í kjölfar óvæntra atburða eins og náttúruhamfara. Í straumi 

stefnunnar koma fram hugmyndir, rannsóknir, nýjungar og úrlausnir. Að lokum er 

það pólitíski straumurinn en það er heimur stjórnmálanna og þar eru bæði 

stjórnmálamenn og hagsmunafélög. Við tilteknar aðstæður, sameinast síðan 

straumarnir og stærstu stefnubreytingarnar mótast út frá samruna vandamála, 

stefnutillögum og stjórnmálum. Þessi sameining er líklegust þegar stefnugluggi (e. 

policy window) opnast. Stefnugluggi opnast fyrst og fremst í pólitíska straumnum, 

þ.e. í heimi stjórnmálanna. Á þessum tímapunkti skiptir máli hvaða hugmyndir 

eru á sveimi í stefnustraumnum til þess að tiltekin hugmynd fái hljómgrunn og 

leysi aðkallandi vandamál í vandamálstraumnum. Það er hvorki hugmyndin sjálf 

né uppruni hugmyndarinnar sem skiptir hér máli heldur skýringar á því að tiltekin 

hugmynd fær hljómgrunn á tilteknum tíma. (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006: 6). 
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2. 4 Menningarstefnur og stefnumótun 
 

Hér á landi er sjálfsprottin menningarstefna algengari en forskrifuð 

menningarstefna samanber það að íslenska ríkið hefur aldrei gefið út forskrifaða 

menningarstefnu ef frá er talin ,,Skýrsla samstarfshóps um menningarmál á 

landsbyggðinni“ (Menntamálaráðuneytið, 2000a) og ,,Menningarstefna í 

mannvirkjagerð“ (Menntamálaráðuneytið, 2007c) og af 78 sveitarfélögum hafa 13 

þeirra mótað og samþykkt forskrifaða stefnu. Hjá landshlutasamtökunum er 

forskrifuð menningarstefna algengari en sjálfsprottin en af átta 

landshlutasamtökum hafa sjö þeirra mótað og samþykkt menningarstefnu.   

Opinber stjórnvöld hafa val um það á hvaða hátt menningarstefna er mótuð. 

Menningarstefna getur verið mjög forskrifuð, allt niður í aðgerðaáætlun eða 

algjörlega sjálfsprottin þar sem stjórnvöld skapa aðeins ákveðinn ramma eins og 

t.d. með því að bjóða upp á skattafslátt til þeirra sem styðja fjárhagslega við listir.  

Menningarstefna getur líka komið fram í gerólíkum forskrifuðum stefnum eins 

og byggðastefnu, atvinnustefnu eða stefnu um upplýsingasamfélagið, eins og sjá 

má í kafla 3.3, Menningarstefnur í Evrópu.  

Menningarstefna getur líka verið sett fram til að ná allt öðrum markmiðum en 

menningarlegum og er þá talað um þjónandi menningarstefnu (e. instrumental 

cultural policy). Þjónandi menningarstefna á upphaf sitt að rekja til pólitískra, 

samfélagslegra og efnahagslegra breytinga sem áttu sér stað á 8.-9. áratug 20. 

aldar en þessar breytingar leiddu til vöruvæðingar á opinberum stefnum þar sem 

skiptigildi (e. exchange-value) varð ofan á notagildi (e. use-value) bæði í mótun, 

úfærslu og þróun á stefnum. Þetta hefur orðið til þess að æ algengara er að 

menningarstefnur eru settar fram til þess að ná öðrum markmiðum heldur en 

menningarlegum, t.d. efnahagslegum eða öðrum samfélagslegum markmiðum. 

Þessi þróun hefur orðið sumum áhyggjuefni og beinast áhyggjurnar sérstaklega að 

því að með því að nota menningar- og listastefnur til þess að ná markmiðum sem 

tengjast ekki menningu eða listum gæti viðhorf hins opinbera breyst gagnvart 

menningarauðlindum og hvernig þær eru notaðar í samfélaginu. (Gray, 2007: 203-

215).  

Eins og fyrr segir hafa opinber stjórnvöld val um á hvaða hátt menningarstefna 

er mótuð. Hvaða leið er farin getur verið meðvituð pólitísk ákvörðun út frá 
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hugmyndafræði ríkjandi valdhafa eins og fram kemur í líkönum Chartrand sem ég 

skoða nánar í kafla 3. 2   
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3 Stuðningur við listir og menningarstefnur í Evrópu og á 
Norðurlöndunum 
 
 

3. 1 Regla hæfilegrar fjarlægðar 
 

Regla hæfilegrar fjarlægðar (e. arms length principle) er notuð í lögfræði, 

stjórnmálum og hagfræði vestrænna ríkja til að tryggja ákveðna aðgreiningu milli 

dóms-, framkvæmda- og löggjafarvalds. (Chartrand, 1989: 8) 

 Í menningarmálum hefur þessi regla verið tekin upp til að tryggja ákveðna 

fjarlægð milli listamannanna og stjórnmálamannanna við úthlutun fjár 3 . 

Hugmyndin á bak við hugtakið er að tryggja sjálfstæði lista og til að koma í veg 

fyrir það að list og menning séu misnotuð af pólitískum eða hagfræðilegum 

ástæðum, þ.e. að tryggja hæfilega fjarlægð milli ríkis og menningar (Duelund, 

2003d: 427). Reglunni er beitt á þann veg að stjórnmálamenn ákveða 

heildarupphæð sem rennur til listalífs en láta síðan ráð (e. councils), sem skipað er 

fagmönnum, úthluta fénu. Regla hæfilegrar fjarlægðar er oftast notuð fyrir listir 

sem myndu flokkast undir faglistir (e. fine arts) en einkenni þeirra er að þær þjóna 

hlutverki sínu sem list einungis listarinnar vegna. Þær eru unnar af fagmönnum og 

mæta ákveðnum fagstöðlum, þ.e. þetta eru ekki listir sem unnar eru af 

áhugamönnum eða í markaðstilgangi þar sem gróði er framar fagmennsku. 

(Chartrand, 1989: 2-3) 

Markmið og kostir reglu hæfilegrar fjarlægðar er að tryggja að pólitísk 

áhrif nái ekki yfirhöndinni þegar kemur að fjárveitingum til lista og menningar en 

einnig fylgir henni ákveðin fagmennska. Hún getur að auki komið í veg fyrir það 

að stjórnmálamenn geti hampað sér fyrir velgengni ákveðinna listamanna eða að 

þeir þurfi að bera ábyrgð á listamönnum sem gengur illa. 

                                                 
3 ,,The Arts Council of Great Britain“ var fyrsta listaráðið sem var sett á laggirnar samkvæmt 
þessari reglu og var það árið 1946. (Chartrand, 2002) 
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Ókostir við regluna eru m.a. þeir að þótt haldið sé ákveðinni fjarlægð milli 

listamanna og stjórnmálamanna er það samt engin trygging fyrir því að ekki þrífist 

spilling í fjárveitingum. Þannig geta þeir sem sitja í ráðunum hyglað vinum og 

kunningjum og þeir listamenn sem ekki eru inn undir hjá ráðinu geta átt erfitt 

uppdráttar. (Chartrand, 1989: 5-7, Chartrand, 2002: 5) Einnig getur þetta skapað 

ákveðinn elítisma í listinni þar sem fagmenn úthluta öðrum fagmönnum styrki, en 

sú gagnýni er einmitt sterk hjá þeim listamönnum sem fást við nýja miðla, yngri 

kynslóð listamanna sem og tónlistarmenn sem fást t.d. við djass-, rokk- eða 

popptónlist. Þessir listamenn segjast ekki njóta sömu réttinda í styrkjum eins og 

þeir listamenn sem fást við hefðbundin listform. (Duelund, 2003d: 508).  

Í Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð og Noregi hefur verið stuðst við reglu 

hæfilegrar fjarlægðar í einhverri mynd frá því eftir seinna stríð og hefur hún verið 

nokkuð mótandi í menningarstefnu þessarra landa síðan. Reglan var svo tekin í 

gildi með lögum árið 1972 með stofnun menningarsamstarfs í gegnum Norrænu 

ráðherranefndina (Duelund, 2003d: 504). Á Íslandi var regla hæfilegrar fjarlægðar 

innleidd nokkuð seinna,  með tilkomu Launasjóðs rithöfunda árið 1975, sem í dag 

flokkast undir listamannalaun með lögum nr. 35 frá árinu 1991 (Gestur 

Guðmundsson, 2003: 132, lög um listamannalaun nr. 35/1991). Síðan þá hefur 

regla hæfilegrar fjarlægðar verið notuð í tengslum við fagráð en hefur ekki enn 

verið notuð í stjórnun stærri stofnana, og hefur ráðuneytið orðið fyrir þó nokkurri 

gagnrýni vegna þess (Duelund, 2003d: 505). Samkvæmt Menntun, riti gefnu út af 

menntamálaráðuneytinu, leggur ráðuneytið áherslu á sjálfstæði ríkisstofnana og 

þar stendur stendur jafnframt : ,,Fjárveitingar úr sjóðum á vegum ráðuneytisins 

eru ákveðnar á faglegum grunni þar sem regla hæfilegrar fjarlægðar er höfð að 

leiðarljósi“ (Menntamálaráðuneytið, 2007d: 5). Sjóðir á vegum 

menntamálaráðuneytisins eru síðan taldir upp í sama riti, en þar er til dæmis að 

nefna: Launasjóð rithöfunda, Launasjóð myndlistarmanna, Listskreytingasjóð, 

Tónlistarsjóð, Barnamenningarsjóð svo eitthvað sé nefnt. Einkenni þessara sjóða 

er að menntamálaráðuneytið skipar einstaklinga til að sitja í stjórn sjóðanna út frá 

tilnefningu frá fagaðilum. Það er síðan í hlutverki stjórnar sjóðsins að ákveða 

hverjir hljóta styrki og hversu mikið fé hver og einn fær. (Menntamálaráðuneytið, 

2007d: 6-8) 

Þótt uppruni reglu hæfilegrar fjarlægðar í listum sé að finna hjá Bretum 

(The Arts Council of Great Britain) er norræna módelið nokkuð frábrugðið því 
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breska. Á Norðurlöndum hafa listamennirnir sjálfir haft nokkur ítök í ráðunum og 

ráðin eru valdameiri en þekkist í Bretlandi. (Duelund, 2003d: 508).  

 
 

3. 2 Líkan Chartrand 
 

Menningarhagfræðingurinn Harry Hillman-Chartrand er höfundur fjórskipts 

líkans sem tekur á tengslum opinbers valds og fjárveitinga til listalífs. Líkanið er 

unnið upp úr samanburðarrannsókn á menningarstefnum í Bandaríkjunum, 

Bretlandi, Frakklandi og fyrrverandi Sovétríkjunum eftir seinni heimsstyrjöld og 

endurspeglar það sögulega, menningarlega og pólitíska samhengi sem 

menningarstefnurnar eru unnar upp úr. Hann byggir líkanið upp á fjórum 

mismunandi hlutverkum sem eru: miðlarinn (e. facilitator), velgerðarmaðurinn (e. 

patron), arkitektinn (e. architect) og verkfræðingurinn (e. engineer). Þessi fjögur 

hlutverk geta skarast og getur hvert stjórnvald verið í fleiri en einu hlutverki.  

Miðlarann er það hlutverk sem er lengst frá ríkisáhrifum. Í miðlaranum 

styrkja einstaklingar og fyrirtæki menningu og listir með beinum fjárframlögum 

og fá á móti skattaívilnun hjá hinu opinbera. Lítið er af lögum og reglum um 

menningarlífið hjá miðlaranum, það fer algjörlega eftir smekk og geðþótta þeirra 

sem gefa peningana, þ.e. einstaklinga, fyrirtækja og stofnana hvað þeir styrkja. 

Fjárhagsstaða listastofnana og listamanna er þannig algjörlega háð því hversu 

mikils er aflað við sölu á listinni (til að mynda aðgangseyrir og sala á listaverkum) 

en einnig er fjárhagsstaðan háð smekk og fjárhagsstöðu styrktaraðilanna. Styrkur 

miðlarans er að hún gerir einni list ekkert hærra undir höfði en annarri, 

markaðslögmálin hafa yfirhöndina og það er í höndum listamannanna eða 

stofnananna að koma sér áfram. Ókostirnir eru þó nokkrir. Til dæmis tryggir þessi 

stefna ekki að fagmennsku í listinni sé gætt né heldur getur ríkið hlutast til um að 

styrkja ákveðinn menningararf. Það er einnig erfitt að meta fjárhagslega tiltekið 

framlag einstaklings/fyrirtækis til safns eða gallerís. Ef einstaklingur gefur safni 

málverk getur verið erfitt að meta fjárhagslegt framlag hans og í framhaldi hversu 

mikinn skattaafslátt hann á að fá. Að sama skapi getur það verið erfitt fyrir hið 

opinbera að reikna út kostnaðinn við skattaívilnanir ár hvert. Miðlarinn er notaður 

til að mynda í Bandaríkjunum. (Chartrand, 1989: 4, Chartrand, 2002: 4-5, 

Duelund, 2003a: 20-21)  
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Einkenni velgerðarmannsins eru að fjárveitingar til listalífs eru í höndum 

ráða sem fara eftir reglu hæfilegrar fjarlægðar. Hið opinbera ákveður þá 

heildarupphæð sem á að nota til styrktar listalífi en það er ekki í höndum þess að 

ákveða hvaða stofnanir eða listamenn fá styrkina. Í ráðunum sitja fagmenn, sem 

hafa verið útnefndir af hinu opinbera, sem úthluta styrkjunum til stofnana og 

listamanna. Listastofnanir og listamenn fá tekjur sínar í gegnum aðgangseyri, 

fjárframlög frá einkaaðilum og svo með styrkjum frá ráðunum. Einn helsti kostur 

velgerðarmannsins er einnig hans helsti ókostur: sá að velgerðarmaðurinn tryggir 

ákveðna fagmennsku í listum sem einnig getur orðið að ákveðinni elítustefnu. Það 

getur komið í veg fyrir að sú list sem almenningur kýs verði borin fyrir borð. 

Velgerðarmaðurinn hugsar ekki um að koma listinni til sem flestra heldur fyrst og 

fremst að sú list sem er sköpuð sé fagmannleg. Bretland er gott dæmi um ríki þar 

sem velgerðarmaðurinn er við stjórn, en Bretar innleiddu hlutverk hans í seinni 

heimstyrjöldinni. (Chartrand, 2002: 5; Chartrand, 1989: 5; Duelund, 2003a: 21) 

Þriðja líkanið er arkitektinn. Með arkitektinum fer framlag til lista í 

gegnum ráðuneyti sem sér um menningarmálin; menningarmálaráðuneyti eða t.d. 

menntamálaráðuneyti eins og hér á landi. Menningarstefna er framkvæmd af 

ráðuneytinu en það er í höndum ríkisins að móta heildarstefnu sem og ákveða 

framlög til menningarmála. Stefnan er unnin út frá almennum umræðum í 

þjóðfélaginu og í samvinnu við ráðherra menningarmála og stjórnsýslu sem tengd 

er ráðuneytinu. Með arkitektinum er oft litið svo á að menningarstefna sé hluti af 

velferðarkerfinu. Listamenn eiga að geta framfleytt sér á opinberum launum og 

almenningur á að geta haft aðgang að menningu sem er að mati sumra forsenda 

lýðræðis. Hjá arkitektinum eru fjárframlög nokkuð ríflegri frá hinu opinbera en 

þekkist í hinum líkönunum. Það sem einkennir arkitektinn er að hann virðist 

styrkja list sem er viðurkennd og klassísk í stað þess að styrkja list sem mætir 

fagmannlegum mælikvarða. Þar liggur einmitt ókostur arkitektsins en þar sem 

listamönnunum eru tryggð laun getur það haft letjandi áhrif á áframhaldandi 

sköpun. Styrkur arkitektsins liggur í því að hvorki listamenn né listastofnanir eru 

háðar tekjum af aðgangseyri eða sölu, þ.e. listin fær að lúta öðrum lögmálum en 

markaðslögmálum, en slíkt einkennir velgerðarmanninn og miðlarann. Tilbrigði af 

arkitektamódelinu hefur einkennt menningarstefnu í Vestur-Evrópu en þekkist 

einnig í Frakklandi, Hollandi og á Norðurlöndum. (Chartrand, 2002: 5-6; 

Chartrand, 1989: 5-6; Duelund, 2003a: 21) 
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Seinasta hlutverkið í líkaninu er verkfræðingurinn. Einkenni 

verkfræðingsins er að hið opinbera á listastofnanirnar og ríkið styður eingöngu 

listastarfsemi sem uppfyllir pólitísk skilyrði ráðandi flokks. Tilgangur listarinnar 

er pólitískur. Eigi listamennirnir að halda velli þurfa þeir annaðhvort að vera í 

ráðandi pólitískum flokki eða vera meðlimir í pólitískt viðurkenndum 

listasamtökum (Chartrand, 2002: 6-7; Duelund, 2003a: 21-22). Ókostir 

verkfræðingsins eru þeir að listamenn hafa ekkert listrænt frelsi og þurfa 

algjörlega að beygja sig fyrir stjórnmálunum til að halda velli. Útkoman er 

niðurnjörvuð list. Verkfræðingurinn var notaður í gömlu Sovétríkjunum og síðan í 

löndum Austur-Evrópu þar sem listastarfsemi var notuð sem verkfæri til að ná 

fram öðrum markmiðum í þjóðfélaginu en menningarlegum. (Chartrand, 2002: 6-

7; Duelund, 2003a: 21) 

 
 

3. 3 Menningarstefnur í Evrópu 
 

Fjárhagslegur stuðningur við lista- og menningarlíf eru engin nýlunda. Á árunum 

700-1300 e.Kr. voru listir fjárhagslega studdar af kirkjunni og allt fram til okkar 

daga hefur stuðningur við listir verið komið frá hinum ýmsu ólíku aðilum eins og 

efnameiri einstaklingum, konungsfjölskyldum, aðlinum, fyrirtækjum, hinu 

opinbera og fleirum. (Duelund, 2003: 15-16)  

 Það sem er nýtt varðandi stöðu menningarstefnunnar, kom í ljós eftir 

seinni heimsstyrjöld, og það er að lýsa yfir lýðræðislegu markmiði hennar: að 

menningarstefna sé byggð á því að listin hafi gildi í sjálfu sér, sé frjáls og að listin 

sé fyrir alla. (ibid, 18) 

Margir menningarstefnugreinendur telja að hið gullna tímabil 

menningarstefnunnar hafi verið á 9. áratugnum og enn aðrir á 8. áratug síðustu 

aldar. Ástæðan liggur í því að á þessu tímabili hlaut menning athygli hins 

opinbera og henni var markaður staður í fjárframlögum og í stjórnsýslunni. 

(Mitchell, 2003: 442).  

Í greiningar- og samanburðarrannsókn sem menningarfræðingurinn Ritva 

Mitchell (Mitchell, 2003: 437-478) gerði á menningarstefnum í Evrópu tekur hún 

fyrir þrjú tímabil og skoðar helstu áherslur á þessum tímabilum. Tímabilin eru 9. 

og 10. áratugur 20. aldar og fyrsti áratugur 21. aldar.  
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Einkenni 9. áratugarins, sem stundum hefur verið kenndur við gullna 

tímabil menningarstefnunnar, er að á þessum tíma var dreifstýring að ryðja sér til 

rúms á öllum stjórnsýslustigum í Evrópu, bæði lóðrétt og lárétt, og fjárveitingar til 

lista- og menningarlífs í formi styrkja og sjóða urðu fjölbreyttari. 

Lóðrétt dreifstýring lýsti sér í því að ákvörðunarvald færðist frá þinginu til 

staðbundinna stjórnvalda og lárétt dreifstýring var á þann veginn að meiri ábyrgð 

og ákvörðunarvald voru færð til sjálfstjórnandi milligöngumanna eins og með 

ráðum er unnu eftir reglu hæfilegrar fjarlægðar. Samskipti í gegnum tengslanet (e.  

networks) fóru einnig að ryðja sér til rúms. 

Á þessum tíma fóru að heyrast háværar raddir um mikilvægi menningar og 

lista í efnahagslegum ávinningi. Mikilvægi menningar og lista til atvinnulífsins, 

útflutnings, ferðamanna, landsframleiðslunnar o.s.frv. varð hluti af allri 

menningarumræðunni og hefur hún verið hluti af henni allar götur síðan.  

Frakkar og Bretar voru leiðandi í mótun menningarstefnu þótt áherslur 

þeirra hafi verið ólíkar. Frakkar voru fremstir í að koma á dreifstýringu og juku 

framlög til opinbera geirans en Bretar voru leiðandi í að auka tengsl hins opinbera 

við einkageirann sem og að skapa kerfi fyrir sjóði og styrki. Bretar héldu 

miðstýringu við menningarstefnumótun og fjárveitingar til menningarlífs og 

studdust við reglu hæfilegrar fjarlægðar. Margar þjóðir í Evrópu fylgdu í fótspor 

annaðhvort Breta eða Frakka.  

Norðurlöndin skáru sig nokkuð úr í þeirri þróun sem átti sér stað 

annarstaðar í Evrópu á þessum tíma. Þau stóðu enn fast við opinbera fjármögnun á 

listum og menningu á meðan önnur lönd í Evrópu voru að þreifa fyrir sér með 

einkavæðingu og ný rekstrarform í einkageiranum. Ett aðaleinkenni  

Norðurlandanna var að þau einbeittu sér að því að vernda höfundarrétt 

listamannanna eins og með höfundarlögunum sem sett voru á í byrjun 8. 

áratugarins. Á Íslandi voru höfundarlögin sett á árið 1972 (lög nr. 73/1972) 

(Mitchell, 2003: 442-448) 

 Tíundi áratugurinn einkenndist af efnahagslegum samdrætti sem leiddi m.a. 

til aðgerða sem við þekkjum sem nýskipan í ríkisrekstri (e. new public 

management). Samdrátturinn leiddi til niðurskurðar hins opinbera jafnt í 

menningargeiranum sem  annars staðar. Helstu áherslubreytingar í 

menningarstefnum þessa tíma voru að dregið var úr dreifstýringunni og 

fjölbreytnin í styrkjum og sjóðum fór minnkandi þvert á við það sem gerðist á 9. 
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áratugnum. Að öðru leyti höfðu menningarstefnurnar í Evrópu sömu áherslur og 

áður. Nýskipan í ríkisrekstri fól í sér breytingar í stjórnun menningarstofnana sem 

lýstu sér m.a. í því að þær fóru að vinna innan fjárhagslegs skipulagsramma og 

krafa var gerð um árangursstjórnunarmælingar og árangurssamninga. Tengsl 

menningar og lista við efnahagslegan ávinning jókst á þessum tíma og farið var að 

líta enn meira á menningu og listir í tengslum við atvinnu, útflutning, 

tækninýsköpun og sem almennan hagvöxt.  

 Ef borin eru saman lönd í Evrópu má sjá að Holland, Bretland og 

Norðurlöndin eiga það sameiginlegt að vera helstu talsmenn nýskipunar í 

ríkisrekstri og Frakkar lögðu áherslu á að efla nýja tækni og nýjar samskiptaleiðir 

í tengslum við skapandi iðnað. (ibid, 448-457) 

Það sem einkennir menningarstefnur í Evrópu í dag skiptir Mitchell því 

upp í þrjú sjónarhorn. 

Í fyrsta lagi hefur orðið mikil breyting á stjórnsýslunni með innleiðingu 

nýskipunar í ríkisrekstri (e. new public management). Hún hefur leitt til breyttra 

áherslna hjá hinu opinbera og orðið til þess að ákarðanataka við mótun 

menningarstefnu er ekki jafn gegnsæ eins og hún var áður en ákveðin valþröng 

hefur skapast annars vegar á milli áherslunnar á óskipt boðvald og árangursríka 

stjórnun og hins vegar reglu hæfilegrar fjarlægðar, dreifstýringar og 

menningarlegs lýðræðis. Þessi niðurstaða er sama niðurstaða og Haukur F. 

Hannesson menningarstjórnandi kemst að í grein sinni ,,Är musik en 

kulturpolitisk product? Politikens och förvaltingens roll i svenskt och nordiskt 

musikliv“ (2004: 83-105) en í henni skoðar hann það umhverfi sem hið opinbera 

skapar tónlistarstofnunum í Svíþjóð og almennt á Norðurlöndunum í gegnum 

menningar- og listastefnur. Innleiðing á nýskipan í ríkisrekstri á Norðurlöndunum, 

með tilheyrandi stefnu- og árangursmælingum, hefur haft rækileg áhrif á lögmæti 

hugtaksins regla hæfilegrar fjarlægðar. Hann talar um að þar sem hið opinbera er 

ekki lengur hrætt við að setja fram markmið fyrir listina, í þessu tilviki tónlist, sé 

hætta á að listir missi ,,sjálfstæði“ sitt sem skapandi afl í samfélaginu. (ibid, 105) 

Í öðru lagi segir Mitchell að sú hugmynd um að menning þjóni fleiri 

hagsmunum en menningarlegum sé orðin útbreidd, og hefur þá efnahags- og 

félagslegt gildi menningar orðið almennt viðurkennt þótt fáar evrópskar 

menningarstefnur hafi í raun náð að virkja þá þróun (þrátt fyrir að þau rök séu 

notuð til að fjármagna listir og menningu). Í reynd er það þannig að áhrifaríkustu 
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menningarstefnurnar hafa verið duldar í öðrum stefnum, og hafa þær áhrifaríkustu 

verið atvinnustefna (e. employment policy), samfélagsleg upplýsingastefna (e. 

information society policy) og samhæfnistefnan (e. cohesion policy) en einnig 

hefur menningarstefna komið fram í gegnum samkeppnisstefnu (e. competition 

policy), virðisaukaskatt (e. value added tax) og höfundarréttarstefnu (e. copyright 

policy). 

Í þriðja lagi hefur átt sér stað gríðarleg þróun á menningu í Evópu þar sem 

samruni ólíkrar menningar, útbreiðsla og menningarleg samkeppni og árekstrar 

eru frumhvatar í þróun menningar í dag. Þennan sambræðing er ekki auðvelt að 

henda reiður á í gegnum klassískar menningarstefnur. Það sannar sig m.a. í þeim 

vanmætti sem alþjóðlegar ráðstefnur um mann- og menningarréttindi standa 

frammi fyrir til að koma í veg fyrir kynþátta- og menningarárekstra, 

kynþáttahyggju og stofnun og þróun samtaka gegn innflytjendum og 

flóttamönnum. Á sama tíma getum við þó verið sammála um að einmitt þessi 

sambræðingur er uppistaðan í menningarlegri nýsköpun og sköpunarkrafti 

álfunnar. (Mitchell, 2003: 457-464) 

 
 

3. 4 Hvað einkennir menningarstefnur Norðurlandanna? 
 

Út frá líkani Chartrands er hægt að segja í stuttu máli að menningarstefnur á 

Norðurlöndunum megi tengja einna helst við arkitektamódelið en einnig er þar að 

finna tengingu við velgerðarmanninn.   

Menningarstefnur á Norðurlöndum, og þá einkum eftir 1960, byggja á 

sama grunni þótt sögulegur bakgrunnur þessara landa sé ólíkur (Duelund, 2003d: 

487). 

Í upphafi 21. aldar voru gerðar þó nokkrar rannsóknir á menningarstefnum 

í Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð sem gerir það kleift að hægt er að lýsa 

og greina menningarstefnur þessara landa með samanburði (Duelund, 2003d: 479). 

Það sem er sameiginlegt með menningarstarfsemi á Norðurlöndunum og 

aðgreinir hana frá öðrum Evrópulöndum er hversu stóran þátt hið opinbera tekur 

þátt í allri menningarstarfsemi. (Duelund, 2003a: 14) 

 Helstu áhersluatriðunum í menningarstefnum Norðurlandanna frá því árið 

1960 til dagsins í dag, skiptir Duelund niður í fimm þætti. Í fyrsta lagi er það 
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viðhorf upplýsingarstefnunnar (e. the Enlightenment perspective) en það 

einkennist af því að mennta íbúa samfélagsins þannig að þeir upplifi sig sem 

mikilvæga og fullþroskaða einstaklinga sem bera ábyrgð á eigin lífi, á 

einstaklings- og samfélagslegum grunni. Í öðru lagi var það frjálsræði (e. the 

element of liberty) en þar er lögð áhersla á að menningarstofnanir eiga að vera 

frjálsar og þurfa ekki að lúta pólitískum eða efnahagslegum þrýstingi. Að sama 

skapi eiga menning og listir að fá stuðning  á eigin forsendum. Í þriðja lagi er það 

jafnréttisþátturinn (e. the egalitarian element) en þar er lögð áhersla á jafnt 

aðgengi og þátttöku allra íbúanna. Í fjórða lagi félagsleg velferðarstefna (e. the 

social welfare aim) en litið er á menningu sem hluta af félagslegri velferðarstefnu 

og hana ætti ekki að einangra frá velferðarstefnunni. Í fimmta og síðasta lagi 

þjóðernisstefna (e. the national aim) en þar kemur fram t.d. verndun og miðlun á 

menningararfleiðinni. (Duelund, 2003d: 489-490).  

 Skilgreining á hugtakinu menning hefur breyst töluvert um árin á 

Norðurlöndunum. Frá 1960-1970 var litið á menningarhugtakið fyrst og fremst út 

frá húmanísku sjónarhorni. Markmiðið var ,,menning fyrir alla“ þar sem listir voru 

í forgrunni. Upp úr 1975 fór menningarhugtakið að snúast meira í áttina að 

mannfræðilegri skilgreiningu. ,,Menning fyrir alla“ var breytt í  ,,menning er allt“. 

Í upphafi 9. áratugarins til miðs þess tíunda var augljós áhersla lögð á fjárhagslegt 

virði listarinnar. Menning skyldi borga fyrir sig sjálf. Frá árinu 1995 hefur verið 

lögð enn meiri áhersla á að beina sjónum eingöngu að fjárhagslegum ágóða af 

listum og farið var að líta á listir og menningu sem vöru. Menning varð að þjóna 

viðskiptalegum og pólitískum tilgangi. Frá miðjum 10. áratugnum hefur 

menningarhugtakið verið að færast nær Herderian-skilgreiningu á menningu eða 

menningarlegri þjóðernisstefnu (Duelund, 2003d: 490-491). Johann Gottfried 

Herder var þýskur rómantíker sem skilgreindi menningu sem ,,Volkgeist“ eða 

þjóðaranda eða þjóðarsál. Hann taldi að sérhver þjóð væri gædd þjóðaranda sem 

brytist út í henni sjálfri. Þjóðarandinn gerði sérhverja þjóð einstaka. (Duelund, 

2003a: 20) Menningarskilgreining Herder er í þessu samhengi notuð sem nokkurs 

konar vörn gegn evrópskri samþættingu, innflytjendum og er áskorun á 

fjölmenningarstefnu, m.ö.o. menning hefur verið notuð sem tæki til að þróa og 

binda saman þjóðir og skapa eininguna ,,fólk, tungumál og þjóð“ (Duelund, 2003d: 

491).  
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Í byrjun 8. áratugarins fór að bera á hugmyndum um dreifstýringu og hefur 

hún verið í gangi fram á daginn í dag. Á síðustu árum hafa komið fram 

gagnrýnisraddir á dreifstýringuna á öllum sviðum stjórnsýslustigsins, landstjórnar, 

amta og kommúnanna4. (Duelund: 2003a: 14) Dreifstýringu á menningu og listum 

er hægt að greina í þrjá flokka. Í fyrsta lagi menningarlega dreifstýringu  þar sem 

menning er fyrir alla. Í öðru lagi í fjárhagslega, en með dreifstýringunni var 

opinberum fjármunum sem ætlaðir voru fyrir menningu dreift milli 

stjórnsýslustiganna þriggja og var markmiðið að kommúnurnar myndu auka 

fjárútlát til menningar. Í þriðja lagi pólitíska dreifstýringu en hún felur annars 

vegar í sér að þá var bæði meiri ábyrgð og völd færð yfir til amtanna og 

kommúnanna. Þau fengu meira svigrúm til að ákveða hvernig og hvaða 

menningarstarfsemi þau styrktu en einnig fólst pólitísk dreifstýring í nýrri 

valdabreytingu milli landstjórnar og markaðarins. (Duelund og Larsson 2003: 385) 

Þróunin var í þá áttina að hún hófst með menningarlegri dreifstýringu í 

kringum 8. áratuginn, færðist síðan yfir í fjárhagslega dreifstýringu og frá miðjum 

10. áratug 20. aldar hefur pólitísk dreifstýring verið allsráðandi. Þetta hefur haft 

þær afleiðingar að menning og listir hafa fyrst og fremst orðið tæki til að ná 

efnahagslegum og pólitískum markmiðum eins og eflingu byggðarþróunar. 

Raunveruleg markmið menningarstefnu hafa að einhverju leyti tapað upprunalegu 

gildi sínu með þessari þróun. (Duelund og Larsson, 2003: 406-7; Duelund, 2003d: 

511).  

 Á Norðurlöndunum hefur verið litið á menningu sem lýðræðislegan rétt 

allra íbúanna og ákveðinn hluta af velferð þeirra. Í þessari hugsun liggur m.a. 

grunnurinn að því af hverju hið opinbera styrkir menningu og listir. Markaðurinn 

einn nær ekki að skila markaðsvelferð til íbúa samfélagsins og því grípur hið 

opinbera inn í. Það er litið svo á að það sé ákveðinn markaðsbrestur þegar kemur 

að menningu í samfélagi okkar. Menning hefur bæði verið skilgreind sem 

markaðsbrestirnir samgæði (e.public goods) (Weimer og Vining, 2005) eða 

jákvæð ytri áhrif (e. positive externalities) (Ásgeir Einarsson, 2004) 

                                                 
4 Í Skandinavíu eru stjórnsýslustigin þrjú: Landstjórn, ömt (fylki/lén) og kommúnur. Kommúnur 
samsvara sveitarfélögunum og landstjórnin ríkisvaldinu en ömtin, þriðja stjórnsýslustigið, er ekki 
til hér á landi. Hlutverk þeirra er eins og kommúnanna, að þjónusta íbúana, en það sem aðgreinir 
ömtin frá kommúnunum er að þau taka að sér verkefni er krefjast stærri landsvæða en kommúnan 
ræður yfir. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2003: 2) 
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 Samgæði er hægt að skilgreina þannig að þótt framleiðsla þeirra sé í 

allra þágu hentar hún ekki markaðinum. Þegar samgæði eru framleidd njóta allir 

þeirra, sama hvort þeir hafa borgað fyrir það eða ekki, og þar af leiðandi sér 

enginn hag í því að kaupa þau eða framleiða. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007; 

Weimer og Vining, 2005) 

 Ytri áhrif er hægt að flokka bæði í neikvæð ytri áhrif og jákvæð ytri 

áhrif. Menning hefur verið skilgreind sem jákvæð ytri áhrif. Jákvæð ytri áhrif 

einkennast af því að þau hafa jákvæð margföldunaráhrif út í samfélagið, þ.e. 

áhrifin snerta ekki eingöngu þann sem neytir vörunnar heldur verða áhrifin 

langtum meiri og víðtækari eins og efnahagsleg, samskiptaleg, þeirra verður vart í 

samskiptum borgara og ríkisvaldsins og á vinnumarkaðnum. (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2007; Weimer og Vining, 2005) 

 
 

3. 5 Staða Íslands á Norðurlöndunum 
 

Það sem greinir Ísland frá hinum Norðurlöndunum er að ríkið hefur aldrei gefið út 

forskrifaða menningarstefnu ef frá eru taldar tvær sérgildar stefnur gefnar út af 

menntamálaráðuneytinu en þær eru: Skýrsla samstarfshóps um menningarmál á 

landsbyggðinni (2000) (Menntamálaráðuneytið, 2000a) og Menningarstefna í 

mannvirkjagerð (2007) (Menntamálaráðuneytið, 2007). Eða, eins og núverandi 

menntamálaráðherra orðar það: ,,[Menningarstefna]...birtist ekki hvað síst í 

löggjöf, framlögum í fjárlögum, verkefnum ráðuneytisins og ýmsum 

samningum“ (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2008). 

 Menntamálaráðuneytið hefur fengið á sig áskoranir um að gera forskrifaða 

menningarstefnu (sjá t.d. Aðalfund BÍL 16. febrúar 2008) en svo virðist sem hún 

eigi ekki upp á pallborðið hjá þeim þessa dagana eða eins og Þorgerður Katrín 

orðar það:  

 

Ef það er einhver friðþæging fyrir menn að við mótum eitthvað 
sem kallast menningarstefna þá hef ég sagt og ég sé reiðubúin 
til þess. Ég er tilbúin að skoða málið frekar ef það yrði til þess 
að fólk yrði ánægðara með ástandið, að við drögum fram þá 
áhersluþætti sem ég hef sett fram. 

  (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2008). 
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 Menningarstefna ríksins hefur hingað til verið sjálfsprottin og hafa helstu 

áherslur verið lagðar á verndun þjóðtungu okkar og menningu. Eftirfarandi 

umfjöllun er upp úr rannsókn Gests Guðmundssonar (2003: 113-147) 

félagsfræðings á sjálfsprottinni menningarstefnu íslenska ríkisins.  

Rætur íslenskrar menningar liggja í tungumáli okkar, íslenskunni, og 

höfum við byggt sjálfsmynd okkar að stórum hluta á bókmenntaarfi okkar sem á 

sér fáar hliðstæður. 

Segja má að sjálfsmynd þjóðarinnar hafi mótast á 19. öldinni en þá var 

sjálfstæðisbaráttan í algleymingi og léku þar íslensk menning og menningararfleið 

aðalhlutverk. Á þeim tíma var stoðum komið undir samfélagið til að mynda með 

byggingu Landsbókasafnsins, Alþingishússins og Landsbanki Íslands varð til. Á 

þessum sama tíma var Forngripasafn Íslands stofnað, Jón Árnason ferðaðist um 

landið og safnaði þjóðsögum og ævintýrum og íslenskir bændur fóru meira að 

segja að varðveita menninguna með söfnun íslenskra alþýðugripa (sbr. Helga 

Sigurðsson frá Jörfa í Kolbeinsstaðahreppi). Þegar Ísland öðlaðist síðan sjálfstæði 

árið 1944 var fjöldinn allur af menningarstofnunum settur á fót af hinu opinera 

eins og t.d. Þjóðleikhúsið, Sinfóníuhljómsveit Íslands og Þjóðminjasafnið. 

Í kaldastríðinu breyttist menningarlandslagið á Íslandi er er bandaríska 

herstöðin var reist í Keflavík árið 1951. Í herstöðinni var sett á fót bandarísk 

sjónvarpsstöð er varð til þess að þúsundir sjónvarpstækja voru keypt hér á landi 

löngu áður en íslensk sjónvarpsstöð leit dagsins ljós. Þetta olli því að íslensk 

stjórnvöld og fleiri töldu brýnt að hraða meðferð stofnun íslenskrar 

sjónvarpsstöðvar enda var bandarísk menning talin ógn við tungumál okkar og 

menningu. Árið 1966 var Ríkissjónvarpið stofnað og í kjölfarið var lokað fyrir 

útsendingar frá herstöðinni til Íslendinga.  

Á 7. áratugnum var hugað að því að færa menninguna til fólksins í landinu 

og var það meðal annars gert með lögum um tónlistarskóla nr. 56/1963 (síðar 

samþykkt lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985) og lög um 

starfsemi áhugaleikfélaga árið 1965 (síðar samþykkt undir leikhúslög nr. 

138/1998). Bandalag íslenskra listamanna var stofnað árið 1960 og sjö árum síðar, 

árið 1967, voru sett á lög um rithöfundalaun. Á þessum tíma tóku sveitarfélögin 

mikinn þátt í menningarlífinu og studdu meðal annars tónlistarskóla, kóra og 

áhugaleikhús. 



 34 

Á tímabilinu frá 1970-1990 áttu sér ekki stað miklar breytingar í 

menningarlífinu. Pólitískur óstöðugleiki var til staðar á þessum tíma sem orsakaði 

það að enginn menntamálaráðherra sat lengur en eitt kjörtímabil, fjögur ár. Engu 

að síður jókst fjárveiting frá ríkinu til menningar úr 4% af vergri landframleiðslu 

árið 1980 upp í 5% árið 1990. Kvikmyndasjóður var stofnaður árið 1978 og 

Íslenska óperan stofnuð árið 1985. Á árunum 1988-1991 setti þáverandi 

menntamálaráðherra, Svavar Gestsson, fram stefnuyfirlýsingu á sviði menningar 

og menntunar. Sú stefna náði aldrei fram að ganga þar sem nýr 

menntamálaráðherra tók við stjórn árið 1991, Ólafur G. Einarsson, og vildi hann 

ekki gangast undir þá stefnu sem þegar hafði verið mótuð.  

Á 10. áratug 20. aldar sat sami flokkur við völd allan áratuginn, 

Sjálfstæðisflokkurinn, og gerir enn. Kosturinn sem því fylgdi varð sá að hin 

sjálfsprottna menningarstefna ríkisins varð stöðugri þar sem valdið var í langan 

tíma hjá sama flokknum. Vorið 1991 voru sett lög um listamannalaun (nr. 35/1991) 

þar sem farið var eftir reglu hæfilegrar fjarlægðar en áður höfðu rithöfundalaun 

eingöngu farið eftir þessari reglu. Í lögum um listamannalaun stendur í 3.gr. 1.mgr. 

eftirfarandi:  

Þriggja manna stjórn listamannalauna hefur yfirumsjón með 
sjóðum skv. 2. gr. Stjórnin skal skipuð af menntamálaráðherra 
til þriggja ára í senn, einum samkvæmt tilnefningu Bandalags 
íslenskra listamanna, einum tilnefndum af Háskóla Íslands, 
einum af Listaháskóla Íslands þegar stofnaður verður, og loks 
einum án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama 
hætti“. (Lög um listamannalaun nr. 35/1991) 
 

Í kjölfar listamannalauna fóru listamenn á ólíkum sviðum að geta lifað af 

listinni sem þekktist varla áður.  

Á þessum tíma fóru líka að berast fleiri erlend samstarfsverkefni fyrir 

listamenn og einstaklinga í menningargeiranum en með því að ganga í Evrópska 

efnahagssvæðið (e. European Economic Area (EEA)) árið 1992 opnaði það nýja 

möguleika fyrir evrópsk samstarfsverkefni (Gestur Guðmundsson, 2003: 129). 

Árið 1996 setti þáverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, sérstakan 

dag tileinkaðan íslenskri tungu á fæðingardegi þjóðskáldsins Jónasar 

Hallgrímssonar. Á heimasíðu menntamálaráðuneytisins stendur við kynningu á 

þessum degi: ,,Með því móti beinist athygli þjóðarinnar að stöðu tungunnar, gildi 

hennar fyrir þjóðarvitund og alla menningu.“ (Menntamálaráðuneytið, 2008a).  



 35 

Tíundi áratugurinn hafði einnig í för með sér breyttar áherslur hjá hinu 

opinbera. Menntamálaráðuneytið fór að styðjast við samningsstjórnun (e. 

contractual management) milli ríkis og menningarstofnana og ríkis og 

sveitarfélaga. Það hafði í för með sér að ábyrgð var færð frá ráðuneytinu yfir til 

stærstu menningarstofnananna og yfir til sveitarfélaganna með gerð 

menningarsamninga. (Gestur Guðmundsson, 2003: 131). Í dag hefur ríkið gert 

menningarsamninga við sjö landshlutasamtök þ.e. við öll landshlutasamtökin fyrir 

utan höfuðborgarsvæðið. Undir þessi sjö landshlutasamtök falla 69 sveitarfélög, 

öll sveitarfélögin á landsbyggðinni fyrir utan Vestmannaeyjar. Markmið 

menningarsamninga er að efla menningarstarf á landsbyggðinni og beina 

stuðningi ríkis og sveitarfélaga við slíkt starf í einn farveg. Hlutverk samninganna 

er jafnframt að tryggja sem best frumkvæði og áhrif sveitarfélaganna við 

forgangsröðun verkefna og auka samstarf þeirra við framkvæmd og stefnumótun 

menningarmála í landsfjórðungnum (Menntamálaráðuneytið, 2008b). Nánar 

verður farið út í menningarsamninga ríkisins í kafla 4.  

Gestur Guðmundsson hefur greint sjálfsprottna menningarstefnu ríkisins í 

fjögur mismunandi tímabil.  

 Fyrsta tímabilið nær til 6. áratugs 20. aldar en fram til þess tíma 

einkenndist menningarstefna íslenska ríkisins af því að stofna og setja á fót 

menningarstofnanir undir þjóðernislegum áhrifum eins og Landsbókasafnið, 

Þjóðminjasafnið og Listasafn Íslands. Menningargeirinn einkenndist af því að 

honum var stjórnað beint af stjórnmálamönnunum sem komu sér ekki saman um 

hver helstu einkenni íslenskrar menningar væru.  

 Annað tímabilið nær frá 1960-1970 en einkenni þess er að á þessum tíma 

var reynt að lýðræðisvæða menningu og eyða þeim sjáanlegu landamærum sem 

fyrir voru milli mismunandi tegundar menningar. Engu að síður var þessi viðleitni 

ekki forgangsverkefni hjá hinu opinbera.  

 Þriðja tímabilið nær frá 1970-1990 en á þessu tímabili var kynnt til 

sögunnar regla hæfilegrar fjarlægðar og opinberum styrkjum til lista og menningar 

fjölgaði. Tímabilið leið þó fyrir það að menntamálaráðherra sat aldrei lengur en 

eitt kjörtímabil í einu og engin forskrifuð menningarstefna var til staðar til að 

vinna eftir.  

Fjórða og síðasta tímabilið nær yfir 10. áratug 20. aldar en á þeim tíma var 

stuðningur við atvinnulistamenn gerður tryggari á sama tíma og tilraun var gerð til 
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að minnka ítök hins opinbera í menningar- og listageiranum með 

samningsstjórnun (e. contractual management). Markmiðið var að viðhalda 

menningu landsins og um leið að bæta stjórnun og skipulag í stjórnsýslunni. 

(Gestur Guðmundsson, 2003: 137) 

Menningarmál ríkisins heyra undir menntamálaráðuneytið hér á landi en 

það var sett á fót árið 1947 og heyrði þá undir ráðherra sem bæði gegndi 

forsætisráðuneytinu og menntamálaráðuneytinu. Árið 1970 var ráðuneytunum 

skipt í tvö ráðuneyti eins og við þekkjum þau í dag. Í byrjun voru menningarmál 

ráðuneytisins lítið annað en skúffa í skrifborði ráðuneytisins en  árið 1993 fengu 

menningarmál undir sig eigin skrifstofu hjá ráðuneytinu þar sem  í dag starfa að 

meðaltali um ellefu manns. (Birgir Thorlacius, 1988: 323-324) 
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4 Menningarstefnur á Íslandi 
 

Eins og áður hefur verið sagt hefur íslenska ríkið ekki gefið frá sér forskrifaða 

menningarstefnu ef frá eru taldar tvær sérgildar stefnur gefnar út af 

menntamálaráðuneytinu en þær eru: Skýrsla samstarfshóps um menningarmál á 

landsbyggðinni (Menntamálaráðuneytið, 2000a) og Menningarstefna í 

mannvirkjagerð (Menntamálaráðuneytið, 2007c). 

Hornafjörður var fyrsta sveitarfélagið á Íslandi til að móta forskrifaða 

menningarstefnu og var hún samþykkt í mars 2001. Reykjavík kom næst á eftir 

með samþykkta stefnu í desember 2001. Í dag, sjö árum síðar, hafa alls þrettán 

sveitarfélög af 78 sveitarfélögum gefið út forskrifaða menningarstefnu og sjö af 

átta landshlutasamtökum. Sveitarfélögin eru Reykjavíkurborg, Garðabær, 

Hafnarfjörður, Seltjarnarnesbær, Borgarbyggð, Skagafjörður, Dalvíkurbyggð, 

Akureyri, Hornafjörður, Árborg, Ölfus, Rangárþing-eystra og Reykjanesbær. 

 Landshlutasamtökin hafa öll gefið út menningarstefnu ef frá eru talin 

landshlutasamtök höfuðborgarsvæðisins. Landshlutasamtök sem hafa mótað sér 

stefnu eru Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi (SSV), Fjórðungssamband 

Vestfirðinga (FV), Samtök sveitarfélaga í Norðurlandskjördæmi vestra (SSNV), 

Samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum (EYÞING), Samband 

sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi (SSA), Samtök sunnlenskra sveitarfélaga 

(SASS) og Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum (SSS). 

 
 

4. 1 Landshlutasamtök og menningarstefnur 
 

Landshlutasamtök eru samtök sem stofnuð voru fyrir tilstuðlan Sambands 

íslenskra sveitarfélaga skv. 86. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 og er 

meginhugmyndin með þeim að vinna að hagsmunamálum íbúa í hverjum 

landshluta fyrir sig. Í hverjum landshlutasamtökum, sem alls eru átta talsins, eru 

5-15 sveitarfélög og falla öll sveitarfélög á landinu undir landshlutasamtökin 
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nema Vestmannaeyjar. Landshlutasamtök eru frjáls samtök sveitarfélaganna og 

hafa öll sérstakan framkvæmdastjóra og eigin skrifstofu. Hagsmunamál sem 

landshlutasamtökin vinna að eru t.d. atvinnuþróun, félagsmál, menningarmál, 

menntamál, heilbrigðismál og sorphirða (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2008). 

 Nokkur sveitarfélög sem ekki hafa mótað sér menningarstefnu, eða hafa 

ekki í hyggju að gera slíkt, horfa til menningarstefnu landshlutasamtakanna þegar 

ákvarðanir eru teknar varðandi menningarmál í sveitarfélaginu, til að mynda 

Rangárþing-ytra, Langanesbyggð, Fljótsdalshreppur og Skorradalshreppur. (Örn 

Þorsteinsson, netpóstur, 11. nóvember 2008; Björn Ingimarsson, netpóstur, 11. 

nóvember 2008; Gunnþórunn Ingólfsdóttir, netpóstur, 12. nóvember; Pétur 

Davíðsson, netpóstur, 12. nóvember) 

 
 

4. 2 Menningarmál á landsbyggðinni 
 

Í nóvember árið 1997 kom út skýrslan: ,,Búseta á Íslandi: Rannsókn á orsökum 

búferlaflutninga“ eftir Stefán Ólafsson félagsfræðing. Skýrslan, sem var gefin út 

af Byggðastofnun, náði til margra og varð til þess að algjör hugarfarsbreyting átti 

sér stað hvað varðar menningarmál hér á landi, en rannsóknin leiddi m.a. í ljós að 

aðgengi að menningarneyslu og afþreyingu hafði mikið að segja um val fólks á 

búsetu. Niðurstöður rannsóknarinnar höfðu mikil áhrif eins og sjá má í riti 

Byggðastofnunar sem kom út árið 1998, ,,Stefnumótandi byggðaáætlun 1998-

2002: FORSENDUR“ (Byggðastofnun, 1998), en í þeirri skýrslu er tekið á 

forsendum stefnumótunar í byggðamálum sem birtist síðan í útgefinni stefnu, 

Stefna í byggðamálum 1999-2000, sem Byggðastofnun lét gera í byggðamálum 

árið 1999. Í stefnunni fékk menning umfjöllun sem áður hafði ekki sést. 

Í framhaldi af útgáfu stefnunnar kom menntamálaráðuneytið inn í vinnuna 

og setti saman samstarfshóp sem sendi frá sér skýrsluna ,,Skýrsla samstarfshóps 

um menningarmál á landsbyggðinni“ árið 2000 (Menntamálaráðuneytið, 2000). 
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4. 2. 1 Stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 1999-2001 
 

Í stefnu í byggðamálum sem var samþykkt sem þingsályktun á Alþingi árið 1999, 

voru sett fram markmið til að treysta búsetu á landsbyggðinni og var þeim skipt 

upp í tuttugu og eina aðgerð5. Aðgerðunum var síðan skipt upp í fjóra flokka og 

féll einn þeirra undir menntun og menningu. Í tíunda lið þingsályktunarinnar 

stendur eftirfarandi: 

 

Auknu fé verði varið til hvers konar menningarstarfsemi. 
Menningararfur verði varðveittur innan héraðs eftir því sem tök 
eru á og verði sýnilegur innlendum og erlendum ferðamönnum. 
Bókasöfnum á landsbyggðinni verði gert kleift að notfæra sér 
upplýsingatækni með því að efla tækjakost. Sérstakt átak verði 
gert til endurbyggingar og varðveislu gamalla húsa á 
landsbyggðinni. (Byggðastofnun, 2001: 39) 

 

Í kjölfar stefnunnar leitaði þáverandi menntamálaráðherra til Byggðastofnunar um 

leiðir til að efla menningarstarf á landsbyggðinni. Stjórn Byggðastofnunar 

samþykkti: ,,Að gera með skipulögðu starfi á landsbyggðinni list og menningu að 

einum af grundvallarþáttum í byggðarmálum. Þessi starfsemi nái til atvinnu og 

áhugastarfa og taki mið af ályktun Alþingis um 

byggðarmál“ (Menntamálaráðuneytið, 2000: 6). Í framhaldinu réð Byggðastofnun 

menningarráðgjafa fyrir landsbyggðina árið 1999 og var markmiðið með honum 

að gera menningu að föstum lið í þeirra starfsemi. Menningarráðgjafinn starfaði til 

ársins 2001 og var ekki ráðinn annar ráðgjafi í hans stað. Menningarráðgjafi 

Byggðastofnunar sat í samstarfshópi menntamálaráðuneytis ásamt fulltrúum frá 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Byggðastofnun til að efla menningarstarf á 

landsbyggðinni. Samstarfshópurinn sem hóf störf í byrjun árs 2000 skilaði af sér 

skýrslu um málefnið í lok ársins undir heitinu ,,Skýrsla samstarfshóps um 

menningarmál á landsbyggðinni“ (Menntamálaráðuneytið, 2000).  

 
 

                                                 
5 Kveðið er um gerð byggðaáætlunar í lögum um Byggðastofnun nr. 106/1999. Þegar í daglegu tali 
er verið að fjalla um byggðaáætlun er verið að vísa í þingsályktun Alþingis um stefnumótandi 
byggðaáætlun. Byggðaáætlun er lögð fyrir Alþingi á fjögurra ára fresti. (Snorri Björn Sigurðsson, 
2009) 
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4. 2. 2 Skýrsla samstarfshóps um menningarmál á landsbyggðinni 
 

Skýrsla samstarfshóps um menningarmál á landsbyggðinni, sem 

menntamálaráðuneytið gaf út árið 2000, hefur haft gríðarleg áhrif á mótun 

menningarlífs á landsbyggðinni. Í henni er sett fram tillaga að stefnu í 

menningarmálum sem m.a. hefur verið hvatinn að gerð mennningarsamninga milli 

ríkis og sveitarfélaga en í dag hafa sjö af átta landshlutasamtökum gert 

menningarsamning við ríkið, en það áttunda er höfuðborgarsvæðið og á því ekki 

við.  

Í skýrslunni eru settar fram tillögur í fjórum málaflokkum en þeir eru: 

stefnumótun, aðstaða, sjóðir og styrkir og fjölgun starfa. Hinn fyrsti, stefnumótun, 

hefur haft töluverð áhrif á þróun menningar á landsbyggðinni en sú stefnumótun 

er í níu liðum með alls sautján leiðum til að efla menningarlíf á landsbyggðinni. 

Liðirnir níu eru undir heitunum: mótun menningarstefnu, samningar ríkis og 

sveitarfélaga, upplýsingaöflun, menningarnet, þjóðmenningarstofnanir, 

menningarstarf fyrir ungt fólk, efling safna, almenningsbókasöfn eru 

menningarmiðstöðvar og listasöfn. 

Fyrstu tveir liðirnir hafa haft mjög mótandi áhrif á menningarstarf 

landsbyggðarinnar. Fyrsti liðurinn, mótun menningarstefnu, samanstendur af 

þremur leiðum og eru þær tvær fyrstu eftirfarandi:  

 

Skorað er á þau sveitarfélög sem ekki hafa þegar kosið 
sérstakar menningarmálanefndir að gera svo og fela þeim að 
móta menningarstefnu. 
 
Á grundvelli menningarstefnu verði fjárhagsgrunnur 
menningarstarfs í viðkomandi sveitarfélagi tryggður, meðal 
annars með samningi við menntamálaráðuneyti. 
(Menntamálaráðuneytið, 2000: 8) 

 

Annar liðurinn, samningar ríkis og sveitarfélaga, sýnir eina leið og er hún 

eftirfarandi: 

 
Hvatt er til þess að sem flest sveitarfélög hefji undirbúning 
við gerð samninga um menningarmál við 
menntamálaráðuneyti. Þar sem því verði við komið sameinast 
sveitarfélög um einn samnin (Menntamálaráðuneytið, 2000: 
9).  
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Þegar stefnan er skoðuð með tilliti til þess hvaða raunverulega þróun hefur átt sér 

stað á landsbyggðinni út frá þremur ofangreindum leiðum má sjá að öll 

landshlutasamtökin fyrir utan höfuðborgarsvæðið hafa þegar kosið í sérstakar 

menningarmálanefndir og hafa sjö af sjö landshlutasamtökum þegar sett fram 

forskrifaða menningarstefnu. Í dag hafa 69 sveitarfélög sameinast undir sjö 

landshlutasamtökum sem þegar hafa gert menningarsamning við ríkið. 

 
 

4. 3 Menningarsamningar 
 

Menntamálaráðuneytið ásamt fjármála-, iðnaðar- eða samgönguráðuneyti hafa 

skrifað undir sjö menningarsamninga 6  við jafnmörg landshlutasamtök. Fyrsti 

menningarsamningurinn við landshlutasamtök var gerður við Austurland í maí 

2001, en þáverandi menntamálaráðherra Björn Bjarnason (1999-2003) 

(Menntamálaráðuneytið, 2008) lýsti þeirri skoðun sinni að hefja ætti 

samningsgerð við þau landsvæði sem væru hvað fjærst höfuðborgarsvæðinu 

(Fjórðungssamband Vestfirðinga, 2007). Í kjölfarið var gerður 

menningarsamningur við Vesturland árið 2005 og við Norðurland eystra, 

Norðurland vestra, Vestfirði, Suðurland og Suðurnes árið 2007. Með þessum 

samningum er landið allt, utan höfuðborgarsvæðisins, nú tengt saman með 

menningarsamningum sem hafa hingað til verið endurnýjaðir á tveggja ára fresti. 

Undir þessa samninga falla samtals 69 sveitarfélög (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

 Í dag er menntamálaráðuneytið eingöngu með menningarsamninga við 

landshlutasamtökin en lengi vel var ráðuneytið með sér menningarsamning við 

Akureyri. Hann var fyrst samþykktur árið 1996 og var því fyrsti 

menningarsamningurinn sem var samþykktur hér á landi. Frá árinu 1996 var hann 

reglulega endurnýjaður en árið 2007 var samþykktur menningarsamningur fyrir 

allt Norðurland eystra og hefur samningur við Akureyrabæ ekki verið 

endurnýjaður eftir það.  

 Nokkur óánægja ríkti út af þeim sérsamningi sem menntamálaráðuneytið 

gerði við Akureyrarbæ enda biðu mörg landshlutasamtök með eftirvæntingu eftir 

menningarsamningum við ríkið á þessum tíma. Sumir töldu málið jafnvel pólitískt 

                                                 
6 Sjá viðauka I-VII. 
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þar sem menntamálaráðherra var að hygla sínum landshluta. Hulda Halldórsdóttir, 

formaður Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi sagði í samtali við fréttablaðið  

Skessuhorn 8. janúar 2004, stuttu eftir að menningarsamningur hafði verið 

endurnýjaður við Akureyri að: 

 
Samningurinn við Vesturland hefur verið í undirbúningi frá í 
maí 2001 þannig að nú er þriðji menntamálaráðherrann að 
koma að þessu máli. Málið var vel undirbúið hér heima fyrir af 
starfsmönnum Atvinnuráðgjafar Vesturlands og sérstökum 
vinnuhópi og síðustu misseri höfum við bara beðið. Við urðum 
því fyrir miklum vonbrigðum þegar við fréttum af þessum 
samningi við Akureyrarbæ þótt við getum að sjálfsögðu unnt 
Akureyringum að fá sinn skerf. Við viljum bara líka fá það sem 
við teljum okkur eiga inni.  
 
Það eiga allir landshlutar rétt á að fá fé til menningarmála og 
við getum ekki annað en litið á þetta sem ákveðna lítilsvirðingu. 
Hver ætlar svo sem að meta það hvort það sé meiri menning í 
einum landshluta en öðrum? (Menningin aðeins á Akureyri?, 
2004) 
 

4. 3. 1 Markmið menningarsamninga 
 

Menningarsamningarnir hafa allir mjög svipaða uppbyggingu sem er hægt að 

skipta í þrennt. Í fyrsta lagi í markmið samningsins og hlutverk menningarráðsins, 

en menningarráð er samstarfsvettvangur sveitarfélaga fyrir menningarmál og 

hefur meðal annars það hlutverk að standa fyrir öflugu þróunarstarfi í 

menningarmálum, úthluta fjármagni til menningarverkefna samkvæmt ákvæðum 

samningsins og hafa eftirlit með framkvæmd hans. Í öðru lagi í fjárveitingar, bæði 

frá ríki og sveitarfélögum þar sem lágmarksfjárhæðir frá hvorum aðilanum eru 

taldar upp næstu þrjú árin. Í þriðja lagi er fjallað um styrki og styrkveitingar og í 

hverjum samningi eru taldar upp þær áherslur sem landshlutasamtökin taka mið af 

við styrkveitingar sínar (Menntamálaráðuneytið, 2008b).  

Í byrjun hvers menningarsamnings er markmið hans tíundað og gengur 

sama markmiðið yfir alla menningarsamningana. Það er eftirfarandi:  
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Tilgangur samningsins er að efla menningarstarf á [tilteknu 
landsvæði] og beina stuðningi ríkis og sveitarfélaga á 
[landsvæðinu] við slíkt starf í einn farveg. Jafnframt er með 
samningi þessum stefnt að því að tryggja sem best frumkvæði 
og áhrif sveitarfélaganna við forgangsröðun verkefna og auka 
samstarf þeirra við framkvæmd og stefnumótun 
menningarmála í landsfjórðungnum. (Menntamálaráðuneytið, 
2008b) 
 

Fjárveitingar ríkisins sem hlutfall af framlagi landshlutasamtakanna hafa 

verið frá 5% (25 milljónir frá ríkinu á móti 470 milljónum frá sveitarfélögum í 

menningarsamningi við Samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum) 

upp í tæp 30% (33 milljónir frá ríkinu á móti 85 milljónum frá sveitarfélögunum í 

menningarsamningi við Fjórðungssamband Vestfirðinga. (Menntamálaráðuneytið, 

2008b).  

Í ræðu sem menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hélt við 

endurnýjun á menningarsamningi við Austurland sagði hún m.a. eftirfarandi:  

 

Menningarsamningurinn á Austurlandi varð þegar í upphafi 
fordæmi fyrir önnur sveitarfélög sem kjósa að eiga í 
menningarlegu samstarfi við ríkið. Því hef ég kynnst á 
fjölmörgum fundum mínum með sveitarstjórnarmönnum víðs 
vegar af landinu þar sem þeir vitna jafnan til samningsins og 
segjast vilja sams konar samstarf við ríki. 
 
Ég vil leyfa mér að halda því fram að án tilvistar samningsins 
hefði hvorki Listahátíð í Reykjavík7 farið í svo öflugt samstarf 
við sveitarfélög utan höfuðborgarsvæðisins og raun ber vitni 
ekki síst hér á Austfjörðum, né hefði LUNGA, listahátíð ungs 
fólks hér á Seyðisfirði, unnið Eyrarrósina, verðlaun 
Listahátíðar í Reykjavík á þessu ári fyrir framúrskarandi 
menningarverkefni á landsbyggðinni. 
 
Ég hef sagt það ótal sinnum að menningar- og 
menntamálaráðuneytið er mikilvægasta byggðaráðuneytið og 
er ég þá með engu móti að kasta rýrð á annars gott starf í þágu 
landsbyggðar í öðrum ráðuneytum. (Þorgerður Katín 
Gunnarsdóttir, 2006) 

 

                                                 
7Frá árinu 2001 hefur nýr liður bæst við fjárlagafrumvarpið undir heitinu Menningarhátíð á 
landsbyggðinni. Þessi liður á að tengjast samþykkt frá árinu 2000 sem Listahátíð í Reykjavík 
starfar eftir en skv. 4 gr. samþykktarinnar er: ,,Listahátíð í Reykjavík er heimilt að eiga samstarf 
við stofnanir í öðrum sveitarfélögum um listviðburði sem og sambærilegar listahátíðir og stofnanir 
erlendis.“ (Listahátíð í Reykjavík, 2008). 
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Í núgildandi þingsályktun um stefnumótandi byggðaáætlun, sem gildir 

fyrir árin 2006-2009, er eitt af þremur meginmarkmiðum stefnunnar að: ,,Að 

atvinnulíf, menntun, menning og félagslegt jafnræði verði styrkt á 

landsbyggðinni.“ (Byggðastofnun, 2006: 1) Af fimmtán aðgerðum sem gripið 

verður til í því skyni að ná markmiðum áætlunar er að:  

 

Áfram verði unnið að gerð menningarsamninga við 
sveitarfélög. Stuðlað verði að auknu samstarfi safna á 
landsbyggðinni innbyrðis og við höfuðsöfn. Skoðaðir verði 
möguleikar þess að nýta nýja tækni, m.a. stafrænt sjónvarp, við 
gerð og miðlun menningar- og sjónvarpsefnis af 
landsbyggðinni. Unnið verði að eflingu íþrótta- og 
æskulýðsstarfs á landsbyggðinni. (Byggðastofnun, 2006: 1) 

 
 

4. 4 Vaxtarsamningar 
 

Upphaf byggðastefnu hér á landi má rekja til upphafs sjöunda áratugar 20. aldar. 

Markmið stjórnvalda með byggðastefnu er að stuðla að stöðugleika í 

búsetumynstri og draga úr fólksflutningum frá landsbyggðinni. Í dag hefur 

þróunin í Evrópu verið í þá áttina að virkja frumkvæði heimamanna og skapa 

samstarf milli atvinnulífs, stjórnsýslu og samfélagsins, þ.e. flytja verkefni og 

ábyrgð frá ríkisvaldinu til sveitarfélaga og atvinnuþróunarfélaga.  

 Vaxtarsamningar er leið sem farin hefur verið til að koma til móts við 

þessa þróun en vaxtarsamningar eru skipulagt samstarf einkaaðila og opinberra 

aðila að eins konar sjálfbæru stjórnunar- og framkvæmdaferli. Einkenni 

vaxtarsamninga er að þeir eru sameiginleg stefnumörkun samstarfsaðila, s.s. 

einstaklinga  fyrir vaxtargreinar á svæðinu. Þeir tengja saman atvinnulíf, 

rannsóknarstofnanir, háskóla o.fl. og samanstanda af vaxtarklösum og 

stuðningsverkefnum. Helstu markmið þeirra eru m.a. að auka samkeppnishæfni og 

efla hagvöxt, þróa og styrkja vaxtargreinar hvers svæðis fyrir sig og efla 

svæðisbundna sérþekkingu, fjölga samkeppnishæfum vörum, þjónustu, 

fyrirtækjum og störfum, nýta möguleika sem skapast með aðild að alþjóðlegum 

verkefnum og laða að alþjóðlega fjárfesta og þekkingu. 

Hér á landi hafa verið gerðir sjö vaxtarsamningar og voru þeir fyrstu 

samþykktir fyrir nokkrum árum. Vaxtarsamningar hafa verið gerðir við 
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Austurland, Eyjafjörð, Suðurland og Vestmannaeyjar, Vestfirði, Vesturland og 

Norðurland vestra. (Byggðastofnun, 2008). 

 
 

4. 4. 1 Vaxtarsamningar og menningar- og ferðaþjónusta 
 

Með vaxtarsamningum er leitast eftir að efla samvinnu fyrirtækja og stofnana á 

ákveðnum sviðum og eru í hverjum samningi nefnd þau meginsvið sem 

samningurinn tekur til. Vaxtarsamningar hafa fylgt starfssvæðum 

atvinnuþróunarfélaga á hverju svæði fyrir sig og er byggt á þeim styrkleikum sem 

fyrir eru á hverju svæði fyrir sig. Tveir af ofangreindum vaxtarsamningum hafa 

ekki einskorðað sig við ákveðnar atvinnugreinar en hinir fimm telja upp þau 

meginsvið sem samningurinn tekur til. Sameiginlegt er með þessum fimm 

vaxtarsamningum að eitt þessara meginsviða, sem eru að meðaltali þrjú, er 

menningar- og ferðaþjónusta. Markmiðið er fyrst og fremst að auka komu 

ferðamanna á tiltekið svæði með því að bjóða upp á menningartengda 

ferðaþjónustu. Til að ná því markmiði er sett fram aðgerðaáætlun um þá þætti sem 

beina á athyglinni að og er þeim skipt niður í: Tillögu, markmið, rök, ábyrgð á 

framkvæmd, aða þátttakendur, tímaáætlun og kostnaðaráætlun. Tillögurnar eru 

margar og ólíkar en dæmi um þær eru t.d. kvikmyndahátíð, stuðningur við 

menningar- og sýningasetur, rannsókn á þekkingu og ullarvinnslu og efling safna. 

 Það sem er athyglisvert við vaxtarsamningana er að í þeim er að finna 

mjög forskrifaða stefnu í menningarmálum þar sem lögð er fram aðgerðaáætlun í 

menningar- og ferðaþjónustu. Sú menningarstefna er kemur fram í 

vaxtarsamningunum er mjög sértæk og hefur augljós áhrif á menningarþróun á 

landsbyggðinni, en t.d. í Snæfellsbæ er horft til vaxtarsamnings Vesturlands er 

kemur að mótun menningarlífs í sveitarfélaginu en Snæfellsbær er eitt þeirra 

sveitarfélaga sem ekki er með menningarstefnu. (Kristinn Jónasson, netpóstur, 11. 

nóvember 2008). 

 Vaxtarsamningar, rétt eins og menningarsamningar, eru samningar sem 

skrifað er undir af ráðuneytum ríkisins (iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu) og 

fulltrúum frá sveitarfélögunum. (Byggðastofnun, 2008). 
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4. 5 Höfuðborgarsvæðið  
 

Höfuðborgarsvæðið er nokkuð frábrugðið landsbyggðinni hvað varðar menningu 

og menningarstefnu vegna þess að höfuðborgarsvæðið, sem teljast ein 

landshlutasamtök, hefur ekki gert menningarsamning við menntmálaráðuneytið. 

Eftirfarandi sveitarfélög flokkast undir höfuðborgarsvæðið: Reykjavík, 

Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður, Álftanes, Seltjarnanes, Mosfellsbær, 

Kjósarhreppur. Ef Reykjavík er frá talin hafa þrjú önnur sveitarfélög mótað og 

samþykkt forskrifaða menningarstefnu. Þau eru Garðabær, Hafnarfjörður og 

Seltjarnarnes. Kópavogur setti fram tillögu að menningarstefnu í desember árið 

2003 en sú tillaga var aldrei samþykkt af því að, að dómi minnihlutans í 

bæjarstjórn,  menningarstefnan var bein afritun af menningarstefnu 

Reykjavíkurborgar frá árinu 2001 (Samfylkingin í Kópavogi, 2004). Kópavogur 

og Mosfellsbær vinna nú að því að móta menningarstefnu og Álftanes hefur 

ákveðið og samþykkt að fara í stefnumótunarvinnu. (Álftanes, 2008; Skarphéðinn 

Jónsson, netpóstur, 11. nóvember 2008; Elín Lára Edvards, netpóstur 12. 

nóvember 2008) Samkvæmt ofangreindu eru öll sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu utan Kjósarhrepps með forskrifaða menningarstefnu eða með 

hana í mótun sem sker sig nokkuð frá öðrum landshlutasamtökum. 

 
 

4. 5. 1 Reykjavík 
 

Reykjavíkurborg var fyrsta sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu til að móta 

menningarstefnu og annað sveitarfélagið á landinu. Upphaf þess að 

Reykjavíkurborg fór í að móta forskrifaða menningarstefnu liggur annars vegar í 

breyttu stjórnskipulagi hjá Reykjavíkurborg og hins vegar í því að 

Reykjavíkurborg var útnefnd ,,Menningarborg árið 2000“ og þeirri útnefningu 

fylgdi tilheyrandi sjálfskoðun á menningarlífi borgarinnar.  

Breytt stjórnskipulag Reykjavíkurborgar fól m.a. í sér að menningarmál, 

sem áður höfðu heyrt undir fjölskyldu- og þróunarsvið Reykjavíkurborgar, fengu 

nú sérstakan menningarmálastjóra árið 1999 (Signý Pálsdóttir, munnleg heimild, 

14. október 2008). Tildrög breytinganna liggja m.a. í hugmyndafræði um 

nýskipan í ríkisrekstri (e. new public management) sem hafði verið að ryðja sér til 
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rúms á þessum tíma hjá hinu opinbera. Hugmyndin á bak við nýskipan í 

ríkisrekstri var að bæta stjórnun hins opinbera til að auka skilvirkni og hagkvæmni 

og er grunnur hennar fenginn hjá einkageiranum. Árið 1991 fór að bera á þessari 

hugmyndafræði hér á landi og náði hún hámarki á árunum 1995-1997 

(Fjármálaráðuneytið, 2006).  

Á þessum sama tíma blómstraði menningarlíf Reykjavíkurborgar sem 

aldrei fyrr en ein af ástæðum þess liggur í því að Reykjavíkurborg var útnefnd ein 

af menningarborgum Evrópu árið 2000. ,,Menningarborgir Evrópu“ var verkefni 

sem sett var á stofn af menningarmálaráðherranefnd Evrópubandalagsins árið 

1985 og var meginhugmyndin með verkefninu að kynna borgir Evrópu fyrir 

Evrópubúum. Árið 1995 sendi Reykjavíkurborg inn umsókn til 

menningarmálaráðherranefndar með það að markmiði að verða útnefnd 

menningarborg Evrópu árið 2000. Í þessu umsóknarferli var Reykjavíkurborg með 

nokkra sjálfskoðun sem skilaði sér síðar í aukinni meðvitund um mikilvægi og 

gildi menningar og listar fyrir borgina. 

Í lokaskýrslu sem unnin var um ,,Reykjavík – menningarborg Evrópu árið 

2000“ má sjá að krafa um forskrifaða menningarstefnu fyrir borgina var orðin ljós:  

 

Verkefni M2000 var fremur að hvetja til umræðu og kalla eftir 
stefnu en að hafa bein áhrif á starfsemi eða stofnanir 
borgarinnar Að auka hlut menningar til lengri tíma var hins 
vegar ein af höfuðforsendum Reykjavíkurborgar þegar sótt var 
um titilinn. Ljóst er að með þeim fjöldamörgu og 
umfangsmiklu verkefnum, sem unnin voru á vegum stofnana 
borgarinnar í tilefni af menningaborgarárinu, var verið að auka 
verulega hlut menningar í borginni. Langtímastefna og 
eftirfylgni í þessu efni liggur hjá Reykjavíkurborg og 
stofnunum hennar. (Svanhildur Konráðsdóttir, 2001: 205). 

 

Í dag er verið að endurskoða menningarstefnu Reykjavíkurborgar og er 

stefnt að því að hún komi út í ársbyrjun 2009. Sú stefna er unnin til næstu tíu ára, 

eða til ársins 2019. Helstu rökin fyrir endurskoðun á stefnunni liggja í því að á 

þeim sjö árum frá því að fyrsta stefnan kom út hafa átt sér stað miklar 

lýðfræðilegar breytingar, samskiptaleiðir fólks hafi breyst í kjölfar nýrra miðla 

eins og með tölvu- og vefnotkun og óljósari landamæri milli listforma og 

menningarheima hafa opnað nýja sýn. (Sólrún Sumarliðadóttir, 2008: 5). 
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4. 5. 2 Sérstaða landsbyggðarinnar – Sérstaða Reykjavíkur 
 

Á Íslandi stendur höfuðborgin okkar, Reykjavík, nokkuð sér á báti gagnvart 

öðrum sveitarfélögum á landinu. Íbúar í Reykjavík voru 1. janúar árið 2008 

samtals 117.898 og á höfuðborgarsvæðinu voru íbúarnir samtals 200.969. Íbúar á 

öllu landinu á þessum sama tíma voru 319.355 talsins. Það þýðir að í Reykjavík 

bjuggu 37% af öllum íbúum landsins og á höfuðborgarsvæðinu var hlutfallið tæp 

63% (Hagstofan, 2008). Ef við skoðum íbúatölur alls landsins frá 1. janúar 2008 

eru þær eftirfarandi eftir landshlutasamtökum:  

 

Landshlutasamtök Fjöldi íbúa 1.jan. 2008 Hlutfall af heildarfjölda 

landsmanna 

Höfuðborgarsvæðið 200.969 62,93% 

Reykjanes 21.431 6,71% 

Vesturland 15.601 4,89% 

Vestfirðir 7.279 2,28% 

Norðurland Vestra 7.392 2,31% 

Norðurland Eystra 28.925 9,06% 

Austurland 13.786 4,32% 

Suðurland 23.972 7,51% 

Samtals: 319.355 100,00% 

(Hagstofan, 2008) 
 

Í ,,Skýrslu samstarfshóps um menningarmál á landsbyggðinni“ er sérstakur 

liður,  sjóðir og styrkir. Þar kemur fram að mjög fásr umsóknir berist utan af landi 

um listamannalaun og þ.a.l. mjög fáir listamenn utan höfuðborgarsvæðisins sem 

hljóta þau. Í skýrslunni eru settar fram tvær leiðir til að vinna gegn þessari þróun. 

Þær eru annars vegar að sveitarfélög og atvinnuþróunarfélög eru hvött til að leita 

leiða til að fjölga starfandi listamönnum á landsbyggðinni er geta notið 

listamannalauna og hins vegar er því beint til stjórnar listamannalauna að kynna 

reglur launasjóðanna sérstaklega fyrir íbúum á landsbyggðinni. 

(Menntamálaráðuneytið, 2000: 12). 
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4. 6 Sveitarfélög á Íslandi 
 

Á Íslandi hefur verkaskipting milli landstjórnar og sveitarfélaga oft verið flókin, 

þrátt fyrir lagasetningu árið 1989 um breytingu á verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga (lög nr. 87/1989). Hér á landi hefur landsstjórnin beinni afskipti af 

opinberri þjónustu sveitarfélaganna ólíkt því sem þekkist í Noregi, Svíþjóð og 

Danmörku en þar er verkaskiptingin jafnframt skýrari. Ástæðan liggur líklega í 

smæð sveitarfélaganna hér á landi sem mörg hver hafa oft ekki bolmagn til að 

sinna stærri verkefnum. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007: 260-270). 

Nær öll lýðræðisríki jarðar skiptast upp í sveitarfélög. Á Íslandi eru 

samtals 78 sveitarfélög. Hlutverk sveitarfélaga má segja að sé þrískipt. Í fyrsta 

lagi til að stuðla að valddreifingu og frelsi, í öðru lagi til að efla þátttöku 

almennings og skapa samborgaralegar dyggðir og í þriðja lagi er talið að 

sveitarfélög geti sinnt opinberri þjónustu betur en ríkið vegna nándar sinnar við 

þarfir íbúanna. 

Á síðastliðnum árum hefur orðið mikil fækkun meðal sveitarfélaga með 

sameiningu. Helstu rökin fyrir sameiningunni eru hagkvæmni, aukið bolmagn og 

að hefðbundnum aðferðum opinberrar stjórnunar sé betur fyrir komið í smáum 

einingum, eins og sigveldi, óskiptu boðvaldi, deildaskiptingu og svo mætti áfram 

telja. (Gunnar H. Kristinsson, 2001: 67-68). 

 
 

4. 6. 1 Menning og sveitarstjórnarlög 
 

Í núverandi sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 eru taldar upp í 7. gr. laganna 

almennar skyldur sveitarfélaga. Í fyrstu þremur málsgreinunum er gerður 

greinarmunur á lögbundnum verkefnum sveitarfélaganna og verkefnum sem 

sveitarfélögunum er frjálst að sinna. Fyrstu þrjár málsgreinarnar hljóða svo:  

• Skylt er sveitarfélögum að annast þau verkefni sem þeim eru falin í lögum. 
 

• Sveitarfélög skulu vinna að sameiginlegum velferðarmálum íbúanna eftir 
því sem fært þykir á hverjum tíma. 

 
• Sveitarfélög geta tekið að sér hvert það verkefni sem varðar íbúa þeirra, 

enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 
(Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998, 7.gr.) 
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Engin sérlög eru til um menningu og sveitarfélög og því falla 

menningarmál ekki undir 1. mgr. 7.gr. laganna að undanskildum lögum um 

almenningsbókasöfn nr. 36/1997. 

 Önnur málsgrein tekur á sameiginlegum velferðarmálum íbúanna en í 

núgildandi lögum er það ekki skýrt frekar hver þau séu, enda eru þau háð hverjum 

tíma og stað fyrir sig. Lögin nr. 45/1998 leystu af hólmi lög nr. 8 frá 1986 en í 6. 

gr. þeirra laga, sem samsvarar 7. gr. nýju laganna, eru talin upp hin helstu 

ólögbundnu verkefni sveitarfélaga, þótt sú upptalning hafi hvorki verið tæmandi 

né mjög ítarleg. Í 6. mgr. eru talin upp verkefni sveitarfélaganna og eitt af þeim 

verkefnum sem þar voru nefnd voru menningarmál en í 9. lið 6. mgr. stendur 

orðrétt: ,,Menningarmál, þar á meðal rekstur bókasafna, rekstur annarra safna, 

rekstur félagsheimila, stuðningur við áhugamannafélög um listir og 

listsköpun“ (Sveitarstjórnarlög nr. 8/1986, 6.gr.). Önnur verkefni sem talin eru 

upp eru meðal annars félagsmál, menntamál, húsnæðismál, skipulags- og 

byggingamál og ráðstafanir til að koma í veg fyrir atvinnuleysi. Alls eru liðirnir 

þrettán sem telja upp ólögbundin verkefni sveitarfélaganna. (Trausti Fannar 

Valsson, 2007: 90; lög nr. 45/1998; lög nr. 8/1996). Ástæðan fyrir því að 

upptalningin á verkefnum sveitarfélaganna frá lögunum nr. 8/1986 var felld niður 

var sú að talið var að hún væri til þess fallin að valda ruglingi vegna sérlaga um 

einstök verkefni. (Sesselja Árnadóttir, 22: 2007). 

Engin lög eru til um það hvort eigi að móta stefnu í menningarmálum og 

er ljóst af sveitarstjórnarlögunum að það er ekki lögbundið að gera stefnu í 

málaflokknum þótt skýrsla menntamálaráðuneytisins frá árinu 2000 (Skýrsla 

samstarfshóps um menningarmál á landsbyggðinni) hafi bent til annars, en þar 

stendur: ,,Menningarmál eru hluti af lögbundnum verkefnum sveitarfélaga og því 

ber þeim að móta stefnu í málaflokknum.“ (Menntamálaráðuneytið, 2000: 8).  
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4. 7 Landshlutasamtök á Íslandi 
 
 
 

 
 

         Mynd 1 

 

Landshlutasamtök án menningarstefnu 

 
1. SSH Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (Einu 

landshlutasamtökin sem eru ekki með menningarsamning við íslenska 
ríkið). 

 
Landshlutasamtök með menningarstefnu 

 
2. SSS Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, 2007 
3. SSV Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi, 2002 
4. FV Fjórðungssamband Vestfirðinga, 2007. 
5. SSNV Samtök sveitarfélaga í Norðurlandskjördæmi vestra, 2005. 
6. EYÞING Samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum, 2004. 
7. SSA Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi, 2001. 
8. SASS Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, 2005. 
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4. 8 Sveitarfélög á Íslandi 
 
 
 

 
 

            Mynd 2 

 

Sveitarfélög með menningarstefnu 

 
1. Reykjavíkurborg, 2003  8.   Akureyri, 2005 

2. Seltjarnarnesbær, 2008 9.   Hornafjörður, 2007 

3. Garðabær, 2005            10.   Rangárþing eystra, 2006 

4. Hafnarfjörður, 2004              11.   Ölfus, 2007 

5. Borgarbyggð, 2007           12.   Árborg, 2008 

6. Skagafjörður, 2002           13.   Reykjanes, 2008 

7. Dalvíkurbyggð, 2007           

 
 

4. 9 Forskrifuð menningarstefna í sveitarfélögum á 
Norðurlöndum 
 

Sú þróun að færa menningarmál frá landsstjórninni yfir til sveitarfélaganna hafði 

þá átt sér stað á hinum Norðurlöndunum, allt frá 9. áratug síðustu aldar. Ástæðan 

lá í þeim hugmyndum að listir og menning hefðu jákvæð áhrif á atvinnuþróun og 

félagsauð og væri því betur komið í höndum sveitarfélaganna heldur en 

landsstjórnarinnar þar sem nálægðin skipti miklu máli. Sveitarfélög, borgir og 
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bæir hófu að fjárfesta í menningarlífi, menningarmiðstöðvum og 

menningarhátíðum. Rökin sem lágu þarna að baki voru að menning skapi tekjur 

og vinnu, að hún sé samfélagslegt lím og að menning geti hjálpað til við að þróa 

og vernda dreifstýringuna í sveitarfélaginu. (Duelund, 2003d: 516)  

Það sem einkennir hin Norðurlöndin frá Íslandi er að þar eru til staðar þrjú 

stjórnsýslustig. Þau eru kommúnur, ömt (fylki/lén) og landsstjórnin. Ömtin hafa 

hlutverki að gegna í forskrifaðri menningarstefnu þótt hlutverkið sé minna en 

gengur og gerist hjá ríkisvaldinu og hjá sveitarfélögunum.  

Þessi þróun hefur fengið á sig ákveðna gagnrýni eins og sjá má í kafla 

3. 4, Hvað einkennir menningarstefnur Norðurlandanna. 

Menningarsamninga ríkis og sveitarfélags er hægt að skilgreina sem 

ákveðin gulrótarlíkön (e. the carrot principle) en einkenni þeirra og markmið er að 

fyrir hverja krónu sem sveitarfélögin setja í tiltekinn málaflokk (í okkar tilfelli 

menningu) setur ríkið fram ákveðið fjárframlag. Gulrótarlíkanið hefur verið notað 

á öllum Norðurlöndunum og hefur markmiðið með því verið að færa menninguna 

nær fólkinu, þ.e. frá landsstjórninni til sveitarfélaganna en með því var m.a. vonast 

eftir að áhugi almennings á menningu myndi aukast enn frekar. (Duelund, 2003d: 

510) 
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5 Stefnugreining og samanburður 
 
 

5. 1 Stefnugreining 
 

Stefnugreining sem akademísk fræðigrein er ekki gömul en hún hefur þróast hratt 

á síðastliðnum 40 árum og er orðin mikilvægt tæki ásamt stefnusamanburði til að 

þróa opinberar stefnur og áætlanir. Hingað til hefur hún mest verið notuð hjá hinu 

opinbera og frjálsum félagasamtökum. Stefnugreining, rétt eins og stefna, hefur 

verið skilgreind á marga vegu 8  enda er hægt að nálgast stefnugreiningu frá 

mörgum sjónarhornum eftir því hvert er markmið greiningarinnar, nálgun 

greinandans og fyrir hvern hún er gerð. Akademískir fræðimenn nota 

stefnugreiningu fyrst og fremst til að auka skilning okkar á samfélaginu og nota til 

þess aðferðafræði og kenningar félagsvísinda. Þeir greina stefnur út frá efnislegu 

innihaldi og/eða því hvað það ætti að vera. Stefnugreining unnin af akademískum 

fræðimönnum er fyrst og fremst gerð með það að markmiði að finna 

ákveðinn ,,sannleika“ sem annaðhvort er skilgreindur fyrir fræðigreinarnar eða af 

fræðimönnunum sjálfum. Þeir sem hafa stefnugreiningu að atvinnu (e. policy 

analyst) starfa meðal annars hjá hinu opinbera og fyrirtækjum sem starfa undir 

reglum eða lögum hins opinbera. Þeir eru fyrst og fremst að þjóna aðilum er þurfa 

að taka ákvarðanir, ákveðnum einstaklingum eða stofnunum. Stefnugreining sem 

atvinnugrein er ung, en það var fyrst á 9. áratug 20. aldar að einstaklingar fóru að 

                                                 
8 Stefnugreining er ráðgjöf sem er sniðin að þörfum viðskiptavinar, hún skiptir máli fyrir 
opinberar ákvarðanir og er upplýst af samfélagslegum gildum. (,,Policy Analysis is client-oriented 
advice relevant to public decisions and informed by social values“) (Weimar og Vining, 2004: 24)  
Stefnugreining er leið til þess að safna saman upplýsingum, þ.á.m. niðurstöðum rannsókna, til þess 
að útbúa snið fyrir stefnuákvarðanir (þ.e. uppdrátt af valkostum) og til þess að ákvarða hvaða 
upplýsinga gæti verið þörf á í framtíðinni fyrir stefnur. (,,Policy Analysis is a means of 
synthesizing information including resarch results to produce a format for policy decisions (the 
laying out of alternative choices) and of determining future needs for policy relevant information“) 
(Williams 1971 í Weimar og Vining, 2004: 24).  
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titla sig sem stefnugreinendur. Hlutverk þeirra er að vinna að kerfisbundnum 

samanburði og mati á möguleikum sem eru til staðar fyrir opinbera aðila til þess 

að leysa samfélagsleg vandamál. Aðferðirnar sem þeir nota eru sambland af 

rannsóknum og fræðum sem þegar eru til staðar og þær eru notaðar til þess að spá 

fyrir um afleiðingar á stefnum sem úr er að velja. Ofangreindar nálganir eru tvær 

af mörgum nálgunum að stefnugreiningu en eins og fyrr segir fer það eftir því 

hvert markmið greiningarinnar er, aðferðafræði og nálgun greinandans og fyrir 

hvern er hún gerð. Aðrar nálganir að stefnugreiningu eru til dæmis frá sjónarhóli 

fjölmiðla, stefnurannsókna og skipulagsfræða. (Weimer, 2005: 23-37). 

 
 

5. 2 Stefnusamanburður 
 

Stefnusamanburður á sér mjög langa sögu en stefnusamanburður á milli borga, 

ríkja, konungsdæma og sveitarfélaga hefur verið gerður í yfir 2500 ár. Aristóteles 

bar saman stjórnarskrár 128 borga við Miðjarðarhafið í bókinni ,,Politics“ og 

Plató, Tómas frá Akvínó og Immanúel Kant stjórnuðu allir 

samanburðarrannsóknum og stefnugreiningum sem í dag mynda grunninn að 

kenningum í stjórnmálafræði. Stefnusamanburður milli landa hefur verið mjög 

gagnlegur til að auka skilning á stefnum og pólitískum kerfum annarra landa og 

um leið skilning á eigin kerfi. Dæmi um þann ávinning sem stefnusamanburður 

getur fært er að hann gefur grunnupplýsingar um hvað hefur verið gert, aðstoðar 

við að meta hvaða opinberar stefnur skiluðu árangri og hverjar ekki og getur gefið 

hugmyndir að nýjum og skapandi stefnulausnum. Á síðastliðinu 15 árum hefur 

orðið mjög hröð þróun í alþjóðlegum samanburði á forskrifuðum 

menningarstefnum. UNESCO, Evrópusambandið, Evrópuráð (e. the council of 

Europe), ýmsar stofnanir og fleiri hafa fjármagnað fjöldann allan af rannsóknum 

og gera enn.9 (Cliche, 1995: 1-4). Í byrjun 10. áratugar 20. aldar voru margar 

rannsóknir gerðar á menningarstefnum í Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð 

sem gerði mögulegt að greina norrænar menningarstefnur og bera þær saman. 

(Duelund, 2003: 7). 

 

                                                 
9 Sjá m.a. eftirfarandi heimasíður: www.ericarts.org, www.eipcp.net, www.culturelink.org, 
www.culturalpolicies.net 
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5. 3 Forskrifaðar menningarstefnur og stefnugreining 
 

Í greiningunni ætla ég að taka fyrir forskrifaðar menningarstefnur íslenskra 

sveitarfélaga og landshlutasamtaka. Það er mikilvægt að átta sig á því að 

greiningin tekur ekki yfir aðrar stefnur en forskrifaðar stefnur þannig að 

sjálfsprottnar menningarstefnur sveitarfélaganna og landshlutasamtakanna eru 

ekki hluti af rannsókninni.  

 

5. 3. 1 Aðferð 
 

Í greiningu minni ætla ég að skoða og meta sex ólíka þætti í forskrifuðum 

menningarstefnum íslenskra sveitarfélaga og landshlutasamtaka. 

Í fyrsta lagi ætla ég að meta hversu almennar eða sértækar stefnurnar eru 

og nota til þess skalann á bilinu 1-10 þar sem mjög almenn stefna hefur 

mælikvarðann 1 og mjög sértæk hefur mælikvarðann 10. Með almennri stefnu á 

ég við stefnu þar sem markmið og leiðir til að ná markmiðunum eru með mjög 

opnu orðalagi þannig að markmiðin og leiðirnar er hægt að útfæra og skilja á 

marga vegu. Sértæk stefna er andstæða almennrar stefnu en í sértækri stefnu eru 

markmið og leiðir skilgreindar mjög ítarlega þannig að enginn vafi leikur á hvert 

markmiðið eða leiðirnar að markmiði séu. Mjög sértæk stefna er með 

aðgerðaáætlun þar sem hverju markmiði er fylgt eftir með tíma- og 

kostnaðarramma og jafnvel eru taldir upp ábyrgðaraðilar. Sértæk stefna hefur 

mjög skýr afmörkuð markmið en almenn stefna býður upp á opnari túlkun og 

útfærslu. 

 Í öðru lagi ætla ég að skoða hversu frumlegar stefnurnar eru. Kemur 

einhver nýsköpun fram eða eru þetta meira eða minna sama stefnan sem er 

endurtekin í sífellu. 

 Í þriðja lagi skoða ég hversu líkleg hin forskrifaða menningarstefna geti af 

sér sjálfsprottna menningarstefnu og þá hvernig hin forskrifaða stefna í raun 

kemur til framkvæmda. 

 Í fjórða lagi ætla ég að meta áhrif byggðastefnu á forskrifaðar 

menningarstefnur sveitarfélaga á landsbyggðinni og á menningarstefnur 

landshlutasamtakanna.  
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Í fimmta lagi ætla ég að greina hversu mikil áhrif menningarsamningar 

milli ríkis og landshlutasamtaka hafa á menningarstefnu sveitarfélaganna og 

landshlutasamtakanna. 

 Í sjötta lagi ætla ég að greina hversu víðtækar menningarstefnurnar eru.  

 
 

5. 4 Greining á forskrifuðum menningarstefnum íslenskra 
sveitarfélaga 
 
Forskrifaðar menningarstefnur íslenskra sveitarfélaga eru þrettán talsins. Þær elstu 

eru frá árinu 2001 og þær yngstu voru samþykktar á þessu ári, árið 2008.  

Stefnurnar eru eftirfarandi: 

 

1. Menningarstefna Reykjavíkurborgar samþykkt í desember 2001 með 

samþykktum breytingum í febrúar 2003. (Reykjavíkurborg, 2003) 

2. Menningarstefna Borgarbyggðar. Samþykkt í október 2007. 

Menningarnefnd endurskoðar stefnuna ár hvert á haustfundi sínum. 

(Borgarbyggð, 2007) 

3. Menningarstefna Skagafjarðar. Samþykkt í maí 2002. Kemur ekki fram í 

hversu langan tíma stefnan er í gildi. (Skagafjörður, 2002) 

4. Menningarstefna Dalvíkurbyggðar. Samþykkt í maí 2007. Kemur ekki 

fram í hversu langan tíma stefnan er í gildi (Dalvíkurbyggð, 2007) 

5. Menningarstefna Akureyrar. Samþykkt í ágúst 2005. Stefnan gildir til 

ársins 2008. (Akureyri, 2005) 

6. Menningarstefna Hornafjarðar. Samþykkt í apríl 1007. Stefnan er í gildi 

næstu tíu árin, eða til ársins 2017. Menningarstefna Hornafjarðar er eina 

menningarstefnan sem er endurskoðun á eldri stefnu en Hornafjörður var 

fyrsta sveitarfélagið til að senda frá sér menningarstefnu og var það í mars 

2001. (Hornafjörður, 2007) 

7. Menningarstefna Árborgar samþykkt í febrúar 2008. Stefnan gildir til loka 

ársins 2009. (Árborg, 2008) 

8. Menningarstefna Ölfuss samþykkt í nóvember 2007. Stefnan gildir til 

ársins 2010. (Ölfuss, 2007) 
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9. Menningarstefna Rangárþings eystra samþykkt í desember 2006. Stefnan 

gildir til ársins 2010. (Rangárþing eystra, 2006) 

10. Menningarstefna Hafnarfjarðar samþykkt í mars 2004. Kemur ekki fram í 

hversu langan tíma stefnan er í gildi. (Hafnarfjörður, 2004) 

11. Menningarstefna Seltjarnarnesbæjar. Samþykkt í nóvember 2008. Kemur 

ekki fram í hversu langan tíma stefnan er í gildi. (Seltjarnesbær, 2008) 

12. Menningarstefna Garðabæjar. Samþykkt í október 2005. Kemur ekki fram 

í hversu langan tíma stefnan er í gildi. (Garðabær, 2005) 

13. Menningarstefna Reykjanesbæjar. Samþykkt í nóvember 2008. Stefnan 

gildir til næstu tíu ára, eða til ársins 2018. (Reykjanesbær, 2008) 

 
 

5. 4. 1 Almenn eða sértæk stefna  
 

Í stefnugreiningunni mat ég fyrst hversu sértæk eða almenn hver stefna var og 

studdist ég við kvarðann 1-10 þar sem 1 stóð fyrir almenna stefnu og 10 stóð fyrir 

sértæk stefnu. Af þeim þrettán stefnum sem ég greindi féllu þær allar innan 

kvarðans 2-9, þar sem ég taldi enga þeirra falla í flokkinn að vera algjörlega 

almenn eða algjörlega sértæk. Algjörlega almenn stefna, er forskrifuð stefna sem 

mótar þann ramma sem unnið er eftir. Af almennri stefnu mótast sjálfsprottin 

stefna þar sem forskrifaði ramminn býður upp margar ólíkar nálganir og túlkanir. 

Algjörlega sértæk stefna er stefna sem er algjörlega fyrirfram ákveðin og býður 

ekki upp á nokkra túlkun eða aðlögun að umhverfinu. (Mintzber og Waters, 1985: 

259-265).  

 Af menningarstefnunum þrettán greini ég fimm stefnur í flokkinn 2-3, þar 

sem þær eru frekar almennar. Þrjár af þessum stefnum tilheyra 

höfuðborgarsvæðinu. Í flokknum 4-7 eru alls fimm. Í þennan flokk falla stefnur 

sem eiga það sameiginlegt að vera almennar og sértækar á sama tíma, eftir því 

hvert stefnumarkmiðið og leiðirnar eru hverju sinni. Í síðasta flokknum eru stefnur 

í kvarðanum 8-9 og eru þær þrjár talsins. Almennustu stefnurnar voru stefnur 

Reykjavíkur og Seltjarness og sértækasta stefnan var stefna Rangarþings eystra.  

Algengt var að stefnur væru sambland af því að vera almenn og sértæk. 

Þannig voru sum markmiðin mjög almenn en önnur ótengd mjög sértæk. Að sama 

skapi fundust fjórar stefnur þar sem meginmarkmiðin voru almenn en undir 
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almennu stefnunni voru stefnur fyrir ákveðin listform eða menningarstofnanir sem 

voru þá yfirleitt sértækar.  

Aðeins ein stefna setti fram aðgerðaáætlun, stefna Rangárþings eystra. Sú 

aðgerðaáætlun var frekar gróf og ekki fullmótuð, til að mynda í liðnum 

fjármögnunarleiðir var nefnt samstarf við einkaaðila og fyrirtæki en enginn 

nefndur á nafn þar sem samstarfsaðilar voru líklegast enn ófundnir.  

Í stefnu Akureyrar stendur í inngangi: ,,Í stefnunni eru ekki stífar 

forskriftir um leiðir að settum markmiðum. Það byggir á þeirri skoðun að oft 

finnist snjallar lausnir í framtíðinni sem ekki liggja fyrir við setningu hennar. 

Öflugt menningarlíf veltur á fjölbreyttu samstarfi og frumkvæði sem á sér 

margskonar uppsprettur.“ (Akureyri, 2005: 1). Þrátt fyrir þessar vangaveltur setur 

Akureyrarbær á sumum stöðum nokkuð stífan ramma utan um menningarlífið sem 

meðal annars má sjá í mögulegum leiðum í liðnum menning, saga og 

menningararfur. Þar stendur: ,,Gert verði átak í að kynna verk skáldanna 

Matthíasar Jochumssonar, Davíðs Stefánssonar og Nonna í samvinnu 

menningardeildar, Amtsbókasafnsins og Minjasafnsins á Akureyri.“ (Akureyri, 

2005: 2). 

Enn er lítil reynsla komin á útfærslu forskrifaðra menningarstefna hér á 

landi og því ekki tímabært að svara því hvort sértæk eða almenn stefna eigi betur 

við þau sveitarfélög sem hér eru greind.  

 
 

5. 4. 2 Hversu frumlegar eru menningarstefnur sveitarfélaganna?  
 

Margar stefnurnar eru unnar í samráði við íbúa sjálfra sveitarfélaganna t.d. með 

könnunum eða opnum fundum. 

Ég get ekki greint að menningarstefnurnar séu undir miklum áhrifum frá 

hver annarri enda eru markmið og leiðir stefnanna yfirleitt mjög staðbundin og 

augljóslega ætluð sveitarfélaginu sjálfu. Af ofangreindu tel ég að forskrifaðar 

menningarstefnur íslenskrar sveitarfélaga séu frumlegar og settar fram til að 

styrkja það menningarlíf og þær listir sem fyrir eru í sveitarfélaginu og á sama 

tíma er krafa um fjölbreytileika og nýsköpun.  

Ég greindi aðeins eina stefnu þar sem menningarstefna Reykjavíkurborgar 

hafði greinilega verið höfð til hliðsjónar við gerð stefnunnar. Í þeirri stefnu voru 
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fyrst sett fram meginmarkmið fyrir sveitarfélagið, sem voru augljóslega frá því 

sjálfu komið, en síðan voru sett fram markmið og leiðir fyrir menningarstofnanir í 

bænum. Þar mátti finna nákvæmlega sama orðalag og er í menningarstefnu 

Reykjavíkurborgar frá árinu 2001. Fyrir utan orðalagið á markmiðunum voru 

leiðirnar að þeim ekki þær sömu og stefnan sjálf því ekki svo ófrumleg.  

 
 

5. 4. 3 Hversu líklegt er að hin forskrifaða stefna í raun komi til framkvæmda 

og hversu líklegt er að forskrifuð menningarstefna geti af sér sjálfsprottna 

menningarstefnu?  

 

Einn af þáttum opinberrar stefnumótunar er stefnuútfærslan sjálf. Rannsóknir hafa 

sýnt að útfærsla stefna er oft í litlu samræmi við það sem gengið var útfrá í 

upphafi. Til þess að stefnuútfærslan megi verða sem best úr garði gerð er 

mikilvægt að þeir sem að útfærslunni koma, starfsmenn sveitarfélagsins, 

listamenn og síðast en ekki síst íbúar sveitarfélaganna, komi að stefnumótuninni. 

Á þann hátt er hægt að einhverju leyti að tryggja það að viðhorf þeirra sem vinna 

með sjálfa stefnuna komist á framfæri og að menningarstefna verði ekki 

merkingarlaust plagg þar sem sýn sveitarstjórnarmannanna einna kemst á framfæri. 

Ábyrgð á stefnunni og stefnuútfærslunni verður þó alltaf að vera skýr, og í þessu 

tilviki er hún hjá sveitarstjórnarmönnunum. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007, 

Pressman J. og A. Wildavsky, 1973). Af þeim þrettán stefnum sem ég greindi 

kom fram í inngangi að fjórum þeirra að haft hafi verið samráð við íbúa svæðisins, 

annaðhvort með könnunum eða opnum fundum, til að móta stefnuna.  

Samkvæmt Mintzberg og Waters eru þær stefnur árangursríkar sem hafa 

ágætt jafnvægi milli þess að vera forskrifaðar og sjálfsprottnar. (Mintzberg og 

Waters, 1985: 260-272). 

Mjög sértæk stefna, sem býður ekki upp á að koma til móts við líðandi 

stund, á það á hættu að komast ekki til framkvæmda og sömuleiðis er hætt við að 

mjög almenn stefna sé of almenn til þess að hægt sé að meta hvort það sem á sér 

stað falli undir stefnuna eða ekki.   

Það að meta hvort stefna komist til framkvæmda fer mikið eftir vilja og 

getu sveitarfélagsins sjálfs. Af þeim þrettán menningarstefnum sem ég greindi met 

ég svo að með vilja geti þær allar komist til framkvæmda en vissulega er hætta á 
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að þegar stefnur eru mjög sértækar bjóði þær upp á það að ná ekki að framkvæma 

það sem lagt er upp með. Sveitarfélagið Garðabær setur fram sértæka og mjög 

metnaðarfulla stefnu. Með slíkri stefnu skapast vissulega hætta á að erfitt sé að ná 

þeim markmiðum sem stefnan gengur út frá í byrjun. Að sama skapi er 

menningarstefna Reykjavíkurborgar mjög almenn sem gerir það að verkum að 

markmiðin eru óljós. Það býður upp á marga mismunandi túlkun á þeim.  

Í framhaldi af ofangreindri greiningu má spyrja sig hversu líklegt sé að 

menningarstefnan geti af sér sjálfsprottna stefnu.  

 Af stefnunum þrettán greindi ég þrjár þeirra sem sértækar og fjórar stefnur 

höfðu undirstefnur sem ég greindi auk þess sem sértækar stefnur.   

 Mjög sértækar stefnur eiga það á hættu að vera of mótandi fyrir þá sem 

vinna með þær. Þær bjóða ekki upp á að taka mikilvæga þætti úr umhverfinu inn í 

heildarmyndina og bjóða því ekki upp á sjálfsprottna stefnu. Aftur á móti getur 

mjög sértæk stefna átt það á hættu á að verða ekki framkvæmd þar sem ómögulegt 

reynist að framfylgja öllu því sem þar stendur. Of sértæk stefna getur því leitt til 

þess að af henni mótast sjálfsprottin stefna sem þarf ekki að eiga neitt 

sameiginlegt með áður forskrifaðri stefnu. Árangursrík stefna, og í reynd 

raunveruleg stefna að mati Mintzberg og Waters, er sambland þess að vinna með 

forskrifaða stefnu og sjálfsprottna stefnu. (Mintzberg og Waters, 1985: 260-272). 

Það er því mikilvægt að stefnur bjóði upp á að þetta jafnvægi skapist og að 

stefnumótendur séu meðvitaðir um það þegar stefna er mótuð sem á að ná 

raunverulegum árangri.  

Það er mikilvægt að átta sig á því að menningarstefnur sveitarfélaganna 

eru tiltölulega nýmótaðar stefnur og reynsla af þeim er lítil. Af þrettán 

menningarstefnum er aðeins ein þeirra sem er endurskoðun á eldri stefnu en allar 

hinar stefnurnar, tólf talsins, eru fyrstu mótuðu menningarstefnur sveitarfélaganna 

og átta þeirra eru yngri en tveggja ára. Að meta raunverulega hvort 

menningarstefnur sveitarfélaganna komist til framkvæmda gæti því verið 

rannsóknarverkefni eftir nokkur ár, þegar raunveruleg reynsla er komin á 

framkvæmd þeirra.  
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5. 4. 4 Hversu mikil áhrif hefur byggðastefna á forskrifaðar 
menningarstefnur sveitarfélaganna á landsbyggðinni? 
 

Af þeim þrettán forskrifuðu menningarstefnum sem ég greini tilheyra fjórar 

höfuðborgarsvæðinu og falla því ekki undir greininguna. Markmiðið með 

byggðaáætlunum er að bæta búsetuskilyrði á landsbyggðinni og efla 

samkeppnishæfni landsins. (Byggðastofnun, 2006: 1). 

 Af þeim níu menningarstefnum sem falla undir landsbyggðina met ég sex 

þeirra undir beinum áhrifum frá byggðastefnu. Það er bæði hægt að greina úr 

inngangi eða markmiðum stefnanna. 

Í inngangi að menningarstefnu Árborgar stendur: 

 

Gott og mikið menningarstarf er því annars vegar staðfesting á 
að samfélagið búi yfir þeim lífsgæðum sem íbúarnir óska sér 
og hins vegar býður sú fjölbreytta starfsemi, sem byggir á 
menningu, upp á nýsköpun í atvinnu og fjölgun starfsgreina 
sem hverju hefðbundnu atvinnusamfélagi er nauðsynlegt til 
vaxtar og þroska. (Árborg, 2008: 1) 
 

Og í fyrsta lið í megináherslum í menningarstefnu Reykjanesbæjar stendur: 

 

Menningarmál eru vaxandi atvinnugrein og ein af 
meginstoðum í starfsemi sveitarfélagsins. Mikilvægt er að 
styðja við hvers konar frumkvöðlastarf og nýsköpun og vinna 
að eflingu á núverandi menningarstarfsemi með ráðningu 
fagfólks þar sem því verður við komið. Með því er unnið beint 
og óbeint að fjölgun starfa í Reykjanesbæ. (Reykjanesbær, 
2008: 3) 
 

Í hinum stefnunum fjórum, stefnu Dalvíkurbyggðar, Akueyrar, 

Borgarbyggðar og Ölfuss, er talað um jákvæð tengsl menningar við búsetu og 

atvinnuþróun á þann máta að ég greini sem svo að byggðastefna hafi þar áhrif á. 

Hjá sveitarfélaginu Ölfusi er gengið einna lengst með að nota þjónandi 

menningarstefnu (e. instrumental cultural policy). 

 

Auk þess sem menningarlíf og -viðburðir bæta búsetuskilyrði 
og eru mannbætandi, er hægt að nýta menningu sem tæki til 
kynningar, markaðssetningar og atvinnuuppbyggingar í 
sveitarfélaginu. (Ölfus, 2007: 1) 
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5. 4. 5 Hversu mikil áhrif hafa menningarsamningar milli ríkis og 
landshlutasamtaka á menningarstefnur sveitarfélaganna ?  
 

Menningarsamningar hafa verið gerðir við öll landshlutasamtökin nema 

höfuðborgarsvæðið og falla þá menningarstefnur Reykjavíkurborgar, Garðabæjar, 

Hafnarfjarðar og Seltjarnarnesbæjar ekki undir greininguna. Landshlutasamtökin 

sem hafa gert menningarsamning við ríkið eru Fjórðungssamband Vestfirðinga 

(FV), Samtök sveitarfélaga í Norðurlandskjördæmi vestra (SSNV), Samband 

sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum (EYÞING), Samband sveitarfélaga í 

Austurlandskjördæmi (SSA) og Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS). Undir 

þessi landshlutasamtök falla alls 69 sveitarfélög og eru alls níu þeirra með eigin 

menningarstefnu.  

Í menningarsamningunum sjálfum er gerð grein fyrir meðferð á 

umsóknum um styrki. Þar eru talin upp ýmsileg hagnýt atriði er varða 

styrkveitingar en einnig er að finna í hverjum og einum samningi þær áherslur 

sem er að finna hjá hverjum landshlutasamtökum fyrir sig, þ.e. þær áherslur sem 

farið er eftir við styrkveitingar. Áhersluatriðin eru ekki þau sömu í hverjum og 

einum menningarsamningi þótt áherslur séu oft keimlíkar. Þau atriði, sem horft er 

á við styrkveitingar samkvæmt menningarsamningum, eru frekar almenn og eru 

yfirleitt almennari en þau markmið er koma fram í menningarstefnunum sjálfum. 

Helstu áhersluatriðin eru aðgengi, þátttaka, aðstaða, samstarf, nýsköpun, 

menningararfur, fagþekking, menningarleg sérstaða, menningarleg fjölbreytni, 

fjármál og önnur markmið10. 

Sveitarfélög sem tilheyra landsbyggðinni og hafa menningarstefnu eru alls 

níu talsins. Af þessum níu menningarstefnum eru tvær þeirra mótaðar áður en 

menningarsamningar ríkis og landshlutasamtaka voru samþykktir. Þær eru 

menningarstefna Skagafjarðar, sem var samþykkt árið 2002, og menningarstefna 

Rangárþings eystra, sem var samþykkt árið 2006, en menningarsamningar ríkisins 

við landhlutasamtökin sem þessi sveitarfélög tilheyra voru samþykktir árið 2007. 

Það er ekki að greina að áherslur í styrkveitingum menningarsamninga ríkisins við 

landshlutasamtökin séu undir áhrifum frá menningarstefnum þessara sveitarfélaga 

og er það fyrst og fremst vegna þess að áherslur á styrkveitingar í 

menningarsamningunum eru frekar almennar. 

                                                 
10 Sjá viðauka I-VII. 
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 Af þeim sjö menningarstefnum sveitarfélaganna sem voru mótaðar eftir að 

menningarsamningar við landshlutasamtök sveitarfélaganna voru samþykktir er 

ekki að greina að áherslur í styrkveitingum menningarsamninganna hafi áhrif á 

menningarstefnurnar sjálfar og er það eins og hér er áður lýst vegna þess að 

áherslur í styrkveitingum í menningarsamningunum eru mun almennari en 

markmið og leiðir í forskrifuðum menningarstefnunum sveitarfélaganna sjálfra. 

Anda menningarsamninga ríkisins er að finna í stefnum fimm þessara 

sveitarfélaga. Í þremur af þessum fimm stefnum er minnst á mikilvægi 

samninganna í stefnumarkmiðum sveitarfélaganna.  

 Í menningarstefnu Borgarbyggðar er eitt af sautján markmiðum stefnunnar:  

,,Að vinna áfram að samstarfi sveitarfélaga um menningarmál og að Borgarbyggð 

eigi áfram hlut að samningi við menntamálaráðuneytið.“ (Borgarbyggð, 2007: 2). 

Í menningarstefnu Reykjanesbæjar stendur í markmiðum fyrir 

Menningarráð Suðurnesja: ,,Reykjanesbær vinni áfram í samstarfi sveitarfélaga á 

Suðurnesjum að samningi við ríkið. Menningarfulltrúi hafi það hlutverk að hvetja 

og aðstoða aðila við umsóknarferli.“ (Reykjanesbær, 2008: 17). 

Og í menningarstefnu Akureyrar stendur í markmiðunum í menningu og 

byggðamálum:  

Þar sem menningarlíf er atvinnulíf skiptir það líka miklu máli í 
byggðaþróun. Bæjaryfirvöld vilja að áfram verði haldið 
samstarfi við ríkið um uppbyggingu Akureyrar sem miðstöðvar 
menningarstarfs utan höfuðborgarsvæðisins með það að 
markmiði að efla búsetu á svæðinu sem valkost fyrir 
landsmenn. (Akureyri, 2005: 3) 

 

Í menningarstefnum Árborgar og Hornafjarðar er ekki beint komið inn á 

menningarsamningana sjálfa heldur er tekið á samstarfi sveitarfélagsins við 

landshlutasamtökin og mótun þeirra á menningarstefnu fyrir svæðið. Þá er hvatt til 

frekara samstarfs og þátttöku í mótun og eftirfylgni á menningarstefnu 

landshlutasamtakanna. Hér er hægt að vísa í stefnu Hornafjaðar en þar stendur í 

einu stefnumarkmiðinu: ,,Vera þátttakandi í samstarfi og stefnumótun 

sveitarfélaga á Austurlandi um menningarmál.“ (Hornafjörður, 2007: 5). 
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5. 4. 6 Hversu víðtæk er forskrifuð menningarstefna íslenskra 
sveitarfélaga? 
 

Þegar stefnurnar þrettán eru greindar má sjá að menningarstefnur sveitarfélaganna 

eru fyrst og fremst mótaðar með það markmið að bæta og auka við menninguna í 

sveitarfélaginu fyrir íbúana sjálfa og nota menninguna til að bæta ímynd 

sveitarfélagsins.   

Af þrettán menningarstefnum eru átta stefnur þar sem menningartengd 

ferðaþjónusta fær eitthvert rými í stefnunum en árið 2001 kom út skýrsla á vegum 

samgönguráðuneytisins þar sem lagt er til að: ,,...íslensk ferðaþjónusta verði í 

framtíðinni byggð upp á tveimur meginstoðum, íslenskri náttúru og íslenskri 

menningu og samverkan þessara þátta…“. (Samgönguráðuneytið, 2001: 8). 

Menningartengd ferðaþjónusta kemur hvað sterkast fram í vaxtarsamningum sem 

ríkið hefur gert við sveitarfélögin (sjá nánar um vaxtarsamninga í kafla 4. 4). Í alls 

átta stefnum var tekið sérstaklega fram, annaðhvort í inngangi eða í 

stefnumarkmiðum, að auka tengsl og gera samninga við einkaaðila, fyrirtæki eða 

stofnanir. Þessi nálgun er hluti af þeirri stefnu stjórnvalda sem kemur fram á 10. 

áratug 20. aldar að minnka hlut hins opinbera og fá einkaaðila inn í fjármögnun og 

er markmiðið að bæta stjórnun og skipulag í stjórnsýslunni en um leið að viðhalda 

menningu landsins með nýjum tengslum.  

Í fjórum stefnum eru settar fram sérstakar undirstefnur fyrir ákveðin 

listform. Það er misjafnt hvaða listform eru tekin fram en sameiginlegt var með 

stefnunum fjórum að greina myndlist, tónlist, ritlist og leiklist sérstaklega. Önnur 

listform sem voru sérstaklega tekin fram voru til að mynda hönnun, kvikmyndir 

og dans. Menningarstefnur þessara sveitarfélaga áttu það sameiginlegt að 

sveitarfélagið setti fyrst fram mjög almenna meginstefnu sem gilti þá sem 

menningarstefna fyrir íbúa sveitarfélagsins en auk hennar voru undirstefnur fyrir 

ákveðin listform. Þær stefnur voru mun sértækari og snerust fyrst og fremst um 

styrki og aðgengi fyrir listamenn. Það má því segja að undirstefnur almennu 

stefnunnar hafi verið listastefnur en eins og ég hef áður komið að voru fyrstu 

menningarstefnurnar listastefnur en hafa með tímanum þróast með breyttri notkun 

á hugtakinu menning út í stefnur er gilda fyrir allt samfélagið. 

Á Norðurlöndunum, þar sem menningarstefnur hafa verið notaðar sem 

velferðarstefnur, hefur spurning um jafnvægi milli listastefnu og velferðarstefnu 
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orðið mun mikilvægari. Hvaða rými eiga atvinnulistamenn að fá inn í 

menningarstefnum? Hvaða rými eiga áhugalistamenn að fá í menningarstefnum? 

Og að lokum má spyrja sig hvaða rými á almenningur að fá í menningarstefnum? 

Í menningarstefnu Gautaborgar sem var gefin út árið 1999 er reynt að 

koma jafn til móts við íbúa borgarinnar og listamennina sjálfa með því að skipta 

menningarstefnunni í þrennt. Stefnan skiptist í listastefnu (e. arts policy), en 

hlutverk hennar er að haldi upp fagmennsku í listum og skapa góðar aðstæður 

fyrir listamenn, menningarstefnu (e. cultural policy) en markmið hennar er að 

koma til móts við íbúanana sjálfa og hvetja þá til menningarlegrar þátttöku og 

menningarskipulags (e. cultural planning) en markmiðið með henni er að móta 

heillvænlegt og skapandi umhverfi fyrir íbúanna (Göteborg, 1999). Þó þessi 

skipting sé ekki algeng er hún ein leið sem hægt er að fara til að koma til móts við 

ólíka hagsmunaaðila í samfélaginu. 

Þegar settar eru fram sérstakar stefnur fyrir ákveðnar listgreinar er alltaf 

spurning um hvað listgreinar eigi að styðja við. Hver á að ákveða hvaða listgreinar 

eigi að styðja við? Hver á að ákveða að eitt listform sé mikilvægara en annað? 

Hvar eiga listamenn sem vinna með nýja miðla og sambræðing ólíkra listgreina 

heima í menningarstefnum sem flokka listir niður í myndlist, tónlist, ritlist og 

leiklist? Þegar opinber stefna er mótuð fyrir ákveðnar listgreinar í 

menningarstefnum er mikilvægt að stefnumótendur séu meðvitaðir um ofangreint 

þar sem opinberar stefnur geta haft áhrif á framtíðarkynslóðir og mótun þeirra.  

Í menningarstefnunum þrettán greindi ég eftirfarandi atriði sem eru 

gegnumgangandi atriði í menningarstefnum íslenskra sveitarfélaga. Eftirfarandi 

flokkun er ekki raðað í röð eftir mikilvægi enda eru megináhersluatriði 

sveitarfélaganna ólík og mikilvægi þeirra mismikið eftir þörf og vilja 

sveitarfélagsins sjálfs hverju sinni. Neðangreindur listi er ekki tæmandi enda eru 

markmið og leiðir menningarstefna sveitarfélaganna margar.  

Hátíðir og viðburðir. Í ellefu stefnum er talað um að auka og efla hátíðir og 

viðburði í sveitarfélaginu. Er þá oft verið að vísa í hátíðir sem fyrir eru í 

sveitarfélaginu og hafa skipað sér sess meðal íbúanna sjálfra sem og 

utanaðkomandi aðila. Talað er t.d. um að hátíðir bæti ímynd sveitarfélagsins og 

auki þátttöku almennings í menningarviðburðum.  

Menningararfleið og menningarminjar. Í öllum stefnunum var eitt af 

markmiðum sveitarfélaganna að vernda menningarminjar og sögu svæðisins. Þá 
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var verndun og viðhald gamalla húsa mjög oft nefnd í því sambandi. Áherslan er í 

samræmi við byggðaáætlun en í þingsályktun um byggðaáætlun fyrir árin 1999-

2002 stendur: ,,…Menningararfur verði varðveittur innan héraðs eftir því sem tök 

eru á og verði sýnilegur innlendum og erlendum ferðamönnum. …Sérstakt átak 

verði gert til endurbyggingar og varðveislu gamalla húsa á 

landsbyggðinni.“ (Byggðastofnun, 1999). 

Ásýnd bæjarsins. Í alls níu stefnum var talað um að bæta ásýnd bæjarsins 

með kaupum á útilistaverkum og í einni stefnunni var talað um að listrænt 

sjónarmið ætti að vera hluti af allri skipulagsvinnu sveitarfélagsins.  

Styrkja listamenn og bæta aðstöðu þeirra. Í tíu stefnum var talað beint um 

að styðja fjárhagslega við listamenn og/eða bæta aðstöðu þeirra, bæði til að vinna 

að list sinni og koma henni á framfæri. Í sumum tilvikum var talað um að velja 

listamann sveitarfélagsins reglulega.  

Þátttaka og aðgengi. Í öllum stefnunum er markmið að auka þátttöku og 

aðgengi almennings að menningarneyslu. Í tíu stefnum er sérstaklega tekið fram 

að beina sjónum að ungum eða öldruðum eða hvoru tveggja í menningarlífi 

sveitarfélagsins.  

Listkennsla. Í tólf stefnum var markmið sveitarfélagsins að auka 

listmenntun barna, annaðhvort í samstarfi við skóla eða með sjálfstæðum 

námskeiðum.  

Söfn og menningarmiðstöðvar. Í öllum stefnunum er á einn eða annað hátt 

reynt að hlúa að og bæta þau söfn og menningarmiðstöðvar sem fyrir eru í 

sveitarfélaginu, hvort sem það eru byggðasöfn, bókasöfn eða menningarhús. 

Rekstur bókasafna er eitt af lögbundnum verkefnum sveitarfélaga sbr. 1. mgr. 7. 

gr. sveitarstjórnalaga nr. 45/1998 en í 3. mgr. 1. gr. laga um almenningssbókasöfn 

nr 36/1997 stendur: ,,Allir landsmenn skulu eiga kost á að njóta þjónustu 

almenningsbókasafna. Er öllum sveitarfélögum skylt að standa að slíkri þjónustu í 

samræmi við þessi lög.“ (Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997, 1. gr.). 

 Eins og ég segi hér að framan er listinn langt í frá tæmandi. Eins og sést í 

fyrsta kafla greiningarinnar voru stefnurnar allt frá því að vera frekar almennar í 

það að vera frekar sértækar. Önnur markmið sem ég nefni ekki hér á undan eru t.d. 

nýsköpun en nokkrar stefnur höfðu það að markmiði að efla nýsköpun í 

menningarlífinu á meðan aðrar augjóslega höfðu fram að færa nýsköpun án þess 

að nefna hana sérstaklega. Alls fjórar stefnur nefndu síðan sérstaklega að virkja 
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einstaklinga af erlendum uppruna til að auðga menningu svæðisins og þá er einnig 

vilji margra sveitarfélaga að gera menningu að einu af helsta verkefni 

sveitarfélagsins. Samvinna var auk þess nokkuð áberandi en nokkrar stefnur höfðu 

það að stefnumarkmiði að auka samvinnu innan sveitarfélagsins milli einstaklinga, 

safna og stofnana og einnig að auka samvinnu sveitarfélagsins við önnur 

nágrannasveitarfélög. 

 
 

5. 5 Greining á forskrifuðum menningarstefnum 
landshlutasamtakanna 
 

Af átta landshlutasamtökum á landinu hafa sjö þeirra gefið út forskrifaða 

menningarstefnu. Undir þau tilheyra 69 sveitarfélög. Elsta menningarstefnan er frá 

árinu 2001 og sú yngsta frá árinu 2007. 

 

1. Menningarstefna Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum (SSS), samþykkt 

árið 2007 (Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, 2007) 

2. Menningarstefna Samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi (SSV), 

samþykkt árið 2002. (Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi, 2002). 

3. Menningarstefna FjórðungssambandsVestfirðinga (FV) samþykkt í febrúar 

2007.  

(Fjórðungssamband Vestfirðinga, 2007). 

4. Menningarstefna Samtaka sveitarfélaga í Norðurlandskjördæmi vestra 

(SSNV) samþykkt í ágúst 2005. (Samtök sveitarfélaga í 

Norðurlandskjördæmi vestra, 2005). 

5. Menningarstefna Sambands sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum 

(EYÞING) samþykkt árið 2004. (Samband sveitarfélaga í Eyjafirði og 

Þingeyjarsýslum, 2004). 

6. Menningarstefna Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi (SSA) 

samþykkt í maí 2001. (Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi, 

2000). 

7. Menningarstefna Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) samþykkt í 

nóvember 2005. (Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, 2005). 
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5. 5. 1 Hversu sértækar eða almennar eru menningarstefnur 
landshlutasamtakanna?  
 

Af ofantöldum sjö menningarstefnum eru fimm þeirra byggðar upp á sama hátt. 

Þær eru menningarstefna Samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi, 

menningarstefna Fjórðungssambands Vestfirðinga, menningarstefna Samtaka 

sveitarfélaga í Norðurlandskjördæmi vestra, menningarstefna Sambands 

sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi og menningarstefna Samtaka sunnlenskra 

sveitarfélaga. Einkenni þeirra er að í þeim er sett fram heildarstefna fyrir 

menningarmál á svæðinu og síðan eru menning og listir flokkaðar niður í nokkra 

flokka og er mótuð sérstök stefna fyrir hvern og einn flokk. Stefnurnar fimm eiga 

það sameiginlegt að móta stefnu fyrir eftirfarandi flokka (röð flokkanna og heiti 

þeirra er ekki það sama hjá öllum landshlutunum): menningarmiðstöðvar og 

aðstaða; saga, minjar og söfn; samstarf og samstaða og að lokum hátíðir, viðburðir 

og verkefni. 

Stefna Eyþings og stefna Suðurnesja skera sig úr menningarstefnum 

landshlutasamtakanna. Í stefnuskjali Eyþings er stefnunni skipt í fernt, í tilgang 

samstarfsins, framtíðarsýn, í menningarstarf sem er flokkað í tvennt, annars vegar 

í listir og hins vegar menningararf og að lokum í markmið og viðmið. Stefna fyrir 

Suðurnes hefst á því að menningarstarfsemi í landshlutanum er skoðuð og þá er 

hvert og eitt sveitarfélag innan landshlutans (fimm talsins) skoðað og metið út frá 

eftirfarandi þáttum: menningarlegum félagsauð, söfnum, rannsóknum og fræðum, 

útivist og minjum, vitum og kirkjum. Í lokin er síðan sett fram sameiginleg stefna 

fyrir landshlutann. 

 Stefna Eyþings er almennust af stefnum landshlutasamtakanna og er á 

kvarðanum 2. Stefna Suðurnesja kemur þar næst á eftir með kvarðann 4 og þær 

stefnur sem eru mótaðar með sams konar uppbyggingu falla undir kvarðann 5-7, 

þær eru stefna Vesturlands, Vestfjarða, Norðurlands vestra, Austurlands og 

Suðurlands. Markmið þeirra stefna eru frekar almenn en leiðirnar að 

markmiðunum eru frekar sértækar án þess þó að vera of stýrandi.  

 Með menningarstefnu Vesturlands, Austurlands og Suðurnesja fylgir með 

SVÓT-greining (styrkleikar, veikleikar, ógnir og tækifæri) á menningarlífi 

svæðisins og á Austurlandi eru jafnframt settar fram hugmyndir að 

framtíðarverkefnum til að vinna að. 
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Ef menningarstefnur landshlutasamtakanna eru bornar saman við 

menningarstefnu sveitarfélaganna er óhætt að segja að yfir heildina séu 

menningarstefnur landshlutasamtakanna almennari en menningarstefnur 

sveitarfélaganna.  

 

5. 5. 2 Hversu frumlegar eru menningarstefnur landshlutasamtakanna?  
 

Eins og ég hef komið að hér að framan eru fimm af sjö menningarstefnum 

landshlutasamtakanna byggðar á sama grunni. Menningarstefna 

Austurlandskjördæmis er elsta stefnan, gefin út árið 2000, og ég gef mér að hún sé 

frummynd/fyrirmynd hinna stefnanna. Með því að tala um sama grunn er ég að 

vísa í það að stefnurnar eru meira og minna allar eins byggðar upp, hafa svipaða 

kaflaskiptingu og víða er að finna nánast sama orðalag í öllum stefnunum fimm. 

Stefna Austurlands er elsta stefnan, frá árinu 2000, þar næst kemur stefna 

Vesturlands árið 2002, stefnur Norðurlandskjördæmis vestra og Sunnlendinga árið 

2005 og stefna Vestfjarða árið 2007.  

Eins og fyrr segir er stefna Austurlands augljós fyrirmynd þeirra stefna 

sem á eftir koma. Stefna Suðurlands er undir mestum áhrifum frá stefnu 

Austurlands, en þær eru eins uppbyggðar og sama orðalag er að finna víða. Stefna 

Vesturlands er næstelsta stefnan og hún sækir vissulega grunn sinn til Austurlands 

en engu að síður er stefna Vesturlands frumlegust af þessum fimm stefnum. Þar er 

t.d. sérstök stefna mótuð fyrir sagnahefð, sem er ekki að finna í hinum stefnunum, 

og í inngangi hennar eru dregnar fram á sjónarsviðið vangaveltur um hvað sé 

stefnumótun og hvernig eigi að flokka menningu, en þess háttar vangaveltur er 

hvergi að finna í þeim tuttugu stefnum sem ég greindi allt í allt. Orðaval og 

orðanotkun er að sama skapi frumlegust í stefnu Vesturlands af þessum fimm 

stefnum. Stefna Vestfjarða er undir mestum áhrifum frá stefnu Norðurlands vestra 

sem sækir grunn sinn til Austurlands og til stefnu Vesturlands. Dæmi um hversu 

keimlíkar menningarstefnurnar geta verið sýni ég hér dæmi úr málaflokki sem 

tekur fyrir menningarmiðstöðvar og aðstöðu. 
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Í stefnu fyrir Austurland stendur eftirfarandi:  

,,Stefnt er að því að á Austurlandi verði til staðar fullkomin 
aðstaða til iðka og njóta helstu greina lista og menningar. “ 

(Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi, 2000: 12) 

Í stefnu fyrir Suðurland hefur ekkert breyst annað en staðarheitið:  

,,Stefnt er að því að á Suðurlandi verði til staðar fullkomin 
aðstaða til iðka og njóta helstu greina lista og menningar.“ 

         (Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, 2005: 10) 

Á Norðurlandi vestra er tekið á málaflokknum á þessa leið:  

,,Stefnt er að því að á Norðurlandi vestra verði til staðar góð 
aðstaða til fjölbreyttrar menningarstarfsemi.“ 
(Samtök sveitarfélaga í Norðurlandskjördæmi vestra, 2005: 12) 

Í stefnu fyrir Vestfirði stendur: 

,,Stefnt er að því að á hverju svæði Vestfjarða verði sköpuð 
góð aðstaða til fjölþættrar menningarstarfsemi. “ 

(Fjórðungssamband Vestfirðinga, 2007: 12) 

Og í stefnu Vesturlands stendur:  

,,Stefnt er að því að á Vesturlandi verði til staðar fjölbreytt 
aðstaða til að iðka, njóta og miðla menningu af fjölbreyttu 
tagi.“ (Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi, 2002: 13) 
 

Stefna Eyþings og stefna Suðurnesja eru frábrugðnar ofangreindri 

uppbyggingu og sömuleiðis frábrugðnar hvor annarri. Stefna Eyþings var 

samþykkt árið 2004 og stefna fyrir Suðurnes árið 2007. Stefna Eyþings og 

Suðurnesja eru frumlegustu stefnur landshlutasamtakanna þar sem þær ganga að 

hlutunum út frá þeim sjálfum en ekki út frá því hvað önnur landshlutasamtök hafa 

gert.   

Í heildina litið er þó varla hægt að segja að forskrifaðar menningarstefnur 

landshlutasamtakanna séu frumlegar stefnur. Stór hluti þeirra byggir mikið á hver 

annarri og þar sem menningarstefna Austurlands er elsta stefnan er hún jafnframt 

frummyndin.  
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5. 5. 3 Hversu líklegt er að hin forskrifaða menningarstefna 
landshlutasamtakanna komi í raun til framkvæmda og hversu líklegt 
er að hún geti af sér sjálfsprottna menningarstefnu?  
 

Eins og ég kem að í greiningarkaflanum: ,,Hversu sértækar eða almennar eru 

menningarstefnur landshlutasamtakanna?“ eru stefnur landshlutasamtakanna 

nokkuð almennar. Menningarstefna Eyþings er almennust af menningarstefnum 

landshlutasamtakanna og hana er hægt að túlka og útfæra á marga vegu. Í síðasta 

kafla þeirrar stefnu kemur fram að markmið og viðmið eru sett fram af 

menningarráði Eyþings á grundvelli stefnunnar. Af þessum orðum má ætla að 

sértækari markmið sem koma ekki fram í stefnunni séu mótuð reglulega og eru 

þau sú sjálfsprottna stefna sem verður til út frá þeim ramma sem er að finna í 

stefnuskjalinu. Eins og stefnuskjalið er sett fram, án sértækra markmiða 

menningarráðsins, tel ég ekki líklegt að hún komist til framkvæmda jafn almenn 

eins og hún er.  

 Aðrar landshlutastefnur tel ég líklegar að komi til framkvæmda. Þær setja 

fram tiltölulega almenn markmið sem eru góður leiðarvísir að hverju skal stefnt. 

Leiðir að markmiðum gefa einnig góða hugmynd um hvert landshlutarnir vilja 

stefna og þótt leiðirnar geti verið mjög sértækar sé ég ekki að þær ættu að vera of 

bindandi fyrir landshlutasamtökin.  

Það er athyglisvert að fylgjast með þróuninni á landshlutastefnunum en eins og 

kemur fram í dæminu sem ég tek fyrir í greiningarkaflanum ,,Hversu frumlegar 

eru menningarstefnur landshlutasamtakanna?“ sést ekki eingöngu hversu 

keimlíkar stefnurnar geta verið heldur sjáum við einnig að 

orðinu ,,fullkomin“ sem er notað um menningaraðstæður í stefnu fyrir Austurland 

og Suðurland hefur verið breytt í ,,góð aðstaða“ hjá Vestfjörðum og Norðurlandi 

vestra. Í þessu tilviki er hægt að segja að stefna fyrir Vestfirði og Norðurland 

vestra séu líklegri til að komast til framkvæmda þar sem þær virðast vera 

meðvitaðri um þá hugmynd að hin fullkomna aðstaða er ekki eins auðveld í 

framkvæmd og góð aðstaða.  

 Þar sem engin ofangreindra stefna er mjög sértæk tel ég að þær bjóði allar 

upp á að geta af sér sjálfsprottna stefnu innan þess ramma sem er gefinn í 

markmiðum stefnanna. 
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5. 5. 4 Hversu mikil áhrif hefur byggðastefna á forskrifaðar 
menningarstefnur landshlutasamtakanna? 
 

Eins og hefur áður komið fram er þingsályktun um byggðastefnu 1999-2001, sem 

kom út fyrir árið 1999, mikilvæg ástæða þess að sveitarfélög og landshlutasamtök 

á landinu fóru að huga að menningarmálum. Stefnan var að stórum hluta byggð á 

rannsókn Stefáns Ólafssonar þar sem fram kom að aðgangur að menningu og 

afþreyingu var einn þeirra þátta sem hafði mikil áhrif á búsetuval fólks. Síðan þá 

hafa þingsályktanir að byggðastefnum/-áætlunum verið gefnar út reglulega allt til 

dagsins í dag og menning hefur skipað ákveðinn sess í þeim. Markmið 

byggðastefnu er að bæta búsetuskilyrði á landsbyggðinni og efla samkeppnishæfni 

landsins. (Byggðastofnun, 2006: 1) 

Í öllum menningarstefnunum, fyrir utan menningarstefnu Eyþings, eru 

áhrif byggðastefnunnar sjáanleg beint eða óbeint.  

Landshlutasamtök Austurlands voru fyrstu landshlutasamtökin sem gáfu út 

menningarstefnu. Búsetuþróun skipar stórar sess í inngangi stefnunnar og er vísað 

í rannsókn Stefáns Ólafssonar og þá niðurstöðu að ,,[…] íbúar Austurlands væru 

einna óánægðastir landsmanna með aðgang sinn að menningarstarfsemi.“  

(Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi, 2000: 1). 

Í framhaldinu er fjallað m.a. um menningu sem atvinnugrein og tengsl 

hennar við ferðaþjónustu og verslun og mikilvægi þess að ,,sveitarfélögin 

viðurkenni menningarmál sem eitt af mikilvægustu verkefnum sínum“. (ibid). Þá 

er jafnframt fjallað beint um stefnu Byggðastofnunar í byggðamálum á árunum 

1999-2001 með því að vísa í áherslu hennar á að efla menningu.  

 Í stefnu fyrir Suðurland er hvergi beint vísað í stefnu Byggðastofnunar en 

óbeina tilvísun í hana er að finna víða. Í inngangi að stefnunni er vísað í skýrslu 

menntamálaráðuneytisins ,,Skýrsla samstarfshóps um menningarmál á lands-

byggðinni“ sem stefnu í menningarmálum fyrir landsbyggðina en sú skýrsla var 

unnin af samstarfshópi sem var mótaður í kjölfar þeirra markmiða sem komu fram 

í byggðastefnu fyrir árin 1999-2001. Þar stendur: ,,Sú stefna hefur verið mörkuð 

af menntamálaráðuneytinu með skýrslu samstarfshóps um menningarmál á 

landsbyggðinni sem kom út í lok ársins 2000 að efla menningarlíf á 

landsbyggðinni með ýmsum hætti.“ (Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, 2007: 3). 

Og eitt af markmiðunum sem vinnuhópurinn setti sér við gerð stefnunnar hljóðar 



 74 

svo: ,,Að stuðla að aukinni ánægju Sunnlendinga með búsetuskilyrði sín með því 

að leggja grunn að auknu framboði og fjölbreytni menningarstarfs.“(ibid, 4). 

Í stefnu fyrir Suðurnesin kemur fram í greiningarkafla að stefnunni 

að: ,,[Starfshópurinn telur að] … megináhersla í menningarmálum eigi að felast í 

eflingu félagsauðs innan samfélaganna í hverju sveitarfélagi. Fjölbreytt og faglegt 

menningar og félagsstarf er talið auka lífsgæði fólks og hvetja það til 

áframhaldandi búsetu á svæðinu.“ (Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, 2007: 

29). Í framhaldinu er sett fram markmið í stefnunni: ,,Að efla framboð og gæði 

menningarstarfs á Suðurnesjum og auka þannig ánægju íbúa svæðisins með 

búsetu sína.“ (ibid, 33). 

 Í stefnumótun Vesturlands er vísað strax í inngangi í byggðastefnu fyrir 

árin 1999-2001 og þá áherslu sem þar kemur fram að efla menningu á 

landsbyggðinni. Í stefnu fyrir heildarskipulag menningarmála á Vesturlandi 

stendur síðan: ,,Sveitarfélögin á Vesturlandi stefna að því að auðga 

menningarstarfsemi á svæðinu og leggja með því áherslu á að menning sé hluti af 

búsetuskilyrðum svæðisins“ (Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, 2002: 5). 

Í stefnu fyrir Vestfirði er í inngangi beint vísað í eitt af meginmarkmiðunum 

úr byggðaáætlun fyrir árin 2006-2009: ,,Áfram verði unnið að gerð 

menningarsamninga við sveitarfélög…“.(Fjórðungssamband Vestfirðinga, 2007: 

3). Í framhaldinu er vísað í sérstaka byggðaáætlun fyrir Vestfirði frá árinu 2005, 

en þar er lögð fram sú tillaga að menningarstarfsemi og menningartengd 

ferðaþjónusta verði efld og lögð áhersla á að menning verði hluti af atvinnu- og 

búsetuskilyrðum á svæðinu. Þar stendur jafnframt: ,,Þá er jafnframt nefnt sem 

markmið að mótuð verði stefna um menningarstarfsemi á Vestfjörðum og að 

óskað verði eftir samningi við menntamálaráðuneytið á grundvelli 

hennar.“ (Fjórðungssamband Vestfirðinga, 2007: 3). 

Í stefnu fyrir Norðurland vestra er byggðaáætlun ekki nefnd beinum orðum en 

í stefnunni sjálfri má finna áhrif hennar eins og kemur fram undir málaflokknum 

Heildarskipulag menningarmála á Norðurlandi: ,,Sveitarfélögin á Norðurlandi 

vestra stefna að því að efla menningarstarf á svæðinu og leggja með því áherslu á 

að öflug menningarstarfsemi sé mikilvægur þáttur í því að skapa góð atvinnu- og 

búsetuskilyrði á svæðinu.“ (Samtök sveitarfélaga í Norðurlandskjördæmi vestra, 

2005: 4). 
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Í stefnuskjali Eyþings er ekki að finna að stefnan sé undir áhrifum frá 

byggðastefnu.  

 
 

5. 5. 5 Hversu mikil áhrif hafa menningarsamningar milli ríkis og 
landshlutasamtaka á menningarstefnur landshlutasamtakanna? 
 

Í öllum stefnunum, að frátöldum stefnum Eyþings og Suðurnesja, er fjallað um 

menningarsamninga ríkisins og landshlutasamtakanna strax í inngangi að 

stefnunum. Menningarstefnur samtakanna eru yfirleitt lagðar fram samhliða 

drögum að menningarsamningum við ríkið og eru þá lagðar fram sem grundvöllur 

að menningarsamningi við ríkið, eða eins og kemur fram í riti 

menntamálaráðuneytisins ,,Skýrsla samstarfshóps um menningarmál á 

landsbyggðinni“ frá árinu 2000:  

 

Skorað er á þau sveitarfélög sem ekki hafa þegar kosið 
sérstakar menningarmálanefndir að gera svo og fela þeim að 
móta menningarstefnu. 

 

Á grundvelli menningarstefnu verði fjárhagsgrunnur 
menningarstarfs í viðkomandi sveitarfélagi tryggður, meðal 
annars með samningi við menntamálaráðuneyti.  

(Menntamálaráðuneytið, 2000: 8) 
  

Í menningarstefnu Austurlands haldast menningarstefna og 

menningarsamningurinn í hendur gagnvart menningarlífi á Austuralandi en þar 

stendur í  inngangi að stefnunni:  

 

Skýr stefna sveitarfélaga í menningarmálum og ekki síst 
samningur um þau mál, hvetur og knýr íbúa Austurlands til að 
taka málaflokkinn alvarlega og beinir athyglinni að honum. 
Stefna og samningur kalla á skipulagningu og faglega 
niðurstöðu sem grundvallast á samstarfi og heildarsýn, en 
hvoru tveggja er nauðsynlegt eigi að takast að byggja upp 
öflugt, fjölbreytilegt og langlíft menningarstarf á Austurlandi. 
 (Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi, 2000: 3) 
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og í kaflanum ,,Helstu niðurstöður“ má sjá að menningarsamningur milli 

menntamálaráðuneytisins og Austurlands er á stefnuskránni en þar stendur:  

 

Gerður verði beinn heildarsamningur á milli sveitarfélaga á 
Austurlandi og menntamálaráðuneytisins um menningarmál og 
verði lögð áhersla á að öll sveitarfélögin taki þátt í honum. 
Samningur verði til þriggja ára. Gengið verði til samninga við 
ráðuneytið hið fyrsta. 

(Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi, 2000: 5) 
 

Í menningarstefnu fyrir Suðurland sést strax í inngangi að 

menningarsamningur leikur stórt hlutverk í gerð menningarstefnunnar. Þar er 

byrjað á að fjalla um menningarsamning ríkisins við Austurland sem hafi verið 

samþykktur í kjölfar stefnumótunar í málaflokknum og í framhaldinu er farið út í 

undirbúningatriði við gerð menningarsamnings við menntamálaráðuneytið. Með 

öðrum orðum snýst inngangurinn um gerð menningarsamnings við ríkið sem 

lýkur síðan á þessum orðum: 

 

Nefndin leggur nú fram drög að stefnumótun í 
menningarmálum á Suðurlandi og hefur einnig gert drög 
annarsvegar að samningi við menntamáalaráðuneytið og 
hinsvegar að samstarfssamningi sveitarfélaga á Suðurlandi um 
menningarmál. Í framhaldi af umfjöllun sveitarfélaganna 
verður síðan væntanlega leitað eftir formlegum samningum við 
ráðuneytið ásamt því að að sveitarfélögin geri með sér 
samkomulag. (Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, 2005: 3) 
 

Í menningarstefnu Vesturlands er vísað í skýrslu menntamálaráðuneytisins frá 

árinu 2000 og stefnumarkmiðið sem birtist þar og fjallar um að á grundvelli 

menningarstefnu verið fjárhagsgrunnur menningarstarfs tryggður, m.a. með 

samningum við menntamálaráðuneytið. Þá er auk þess markmið í stefnunni sjálfri 

að auka fjármagn til menningarmála á Vesturlandi en menningarsamningar eru 

m.a. trygging fyrir fjárframlagi frá ríkinu til menningarmála til þriggja ára í senn. 

 Í menningarstefnu fyrir Vestfirði er einnig komið inn á 

menningarsamninga í inngangi að stefnunni og má lesa það úr að menningarstefna  

sé einn af grundvöllum menningarsamnings:  
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Drög að menningarsamningi vestfirskra sveitarfélaga hafa legið 
fyrir frá nóvember 2004. Tilurð samningsins byggir á 
niðurstöðu starfshóps um menningarmál á landsbyggðinni sem 
skipaður var af menntamálaráðherra árið 2000. Þar voru 
sveitarfélög hvött til að móta sér menningarstefnu og lagt til að 
á grundvelli slíkrar stefnumótunar geti þau samið við 
menntamálaráðuneytið um fjárhagsgrunn menningarstarfs. 

(Fjórðungssamband Vestfirðinga, 2007: 3) 
 

Í menningarstefnu Norðurlands vestra kemur beint fram að menningarsamningur 

menntmálaráðuneytisins og landshlutasamtakanna spilar stórt hlutverk í gerð 

stefnunnar en inngangur að stefnunni er eftirfarandi:  

 

Þessari samantekt er ætlað að greina frá þeirri stefnu, 
markmiðum og leiðum sem sveitarfélög á Norðurlandi vestra 
hafa til að vinna sameiginlega að menningarmálum á 
svæðinu. Sameiginleg stefna á þessum vettvangi er  
 
nauðsynleg forsenda fyrir heildrænu samstarfi í 
menningarmálum á svæðinu og gerð menningarsamnings við 
ríkið.(Samtök sveitarfélaga í Norðurlandskjördæmi vestra, 
2005: 3) 

 

Umfjöllun um menningarsamningana kemur þó ekki eingöngu fram í inngangi að 

stefnunum. Áhrif þeirra má finna beint eða óbeint í stefnumarkmiðunum. Í öllum 

stefnunum fimm er til að mynda eitt af stefnumarkmiðum þeirra að auka fjármagn 

til menningarmála og/eða bæta nýtingu fjármuna. Með menningarsamningum 

skuldbinda ríkið og sveitarfélögin sig til að leggja fram fé til menningarmála og er 

því óbeint verið að vísa í menningarsamninginn í þessum markmiðum stefnanna 

sem yfirleitt eru ein af meginmarkmiðum landshlutasamtakanna.  

Í menningarstefnu Suðurnesja er tekið á menningarsamningi í markmiði er 

snýr að því að auka fjármuni til menningarlífs en þar stendur: ,,Gerður verði 

menningarsamningur við menntamálaráðuneyti og samgönguráðuneyti um 

framlög ríkisins til menningarstarfs og menningartengdrar ferðaþjónustu á 

Suðurnesjum.“ (Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, 2007: 35). 

Í menningarstefnu Eyþings er ekki að sjá að menningarsamningar ríkis og 

landshlutasamtaka hafi áhrif á stefnuna.  
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Menningarsamningar ríkisins eiga mikinn þátt í gerð menningarstefna 

landshlutasamtakanna og á bak við þær liggur annar hvati en að mótun 

menningarstefna fyrir sveitarfélögin vegna þeirra.   

 
 

5. 5. 6 Hversu víðtæk er forskrifuð menningarstefna 
landshlutasamtakanna ? 
 

Eins og með menningarstefnur sveitarfélaganna getur verið erfitt að skilgreina til 

hlítar hvaða þætti samfélagsins menningarstefnur landshlutasamtakanna ná yfir.  

 Fimm af sjö stefnum landshlutasamtakanna voru þó með mjög svipaða 

uppbyggingu, eins og ég hef komið að hér að framan, sem gerir það kleift að 

auðveldara er að sjá samhengi og samband milli stefnanna. Stefnurnar fimm, 

menningarstefna Austurlands, Suðurlands, Vesturlands, Vestfjarða og 

Norðurlands vestra, eiga það m.a. sameiginlegt að vera með fjórar sams konar 

sérstefnur undir meginstefnu landshlutasamtakanna. Sérstefnurnar taka á: 

samstarfi og samstöðu, aðstöðu menningarstarfsemi; sögu, minja og safna; og 

hátíða, viðburða og verkefna. 

Aukin samvinna og samstaða. Ofangreindar fimm stefnur hafa allar það 

sérmarkmið að auka samvinnu og samstöðu. Lögð er áhersla á að auka samvinnu 

milli byggðarlaga og koma á nánara samstarfi milli menningarstofnana, 

félagasamtaka og einstaklinga en nú er. Þótt menningarstefnur Eyþings og 

Suðurnesja skeri sig úr að mörgu leyti er einnig í þeim stefnum lögð áhersla á að 

efla samvinnu og tengsl milli sveitarfélaganna.  

Aðstaða/aðbúnaður til menningarstarfsemi. Markmið þessa liðs er að bæta 

aðgengi íbúanna að menningarstarfi. Í þessum lið er jafnframt lögð áhersla á 

byggingu menningarmiðstöðva eða nýtingu þeirra félagsheimila sem fyrir eru. Í 

stefnu Suðurnesja er sett fram að bæta þurfi aðstöðu til menningarstarfs m.a. með 

húsnæði eða ráðgjöf en í stefnu Eyþings finnst hvorki markmið né leið er tekur á 

þessum þætti menningar.   

Saga, minjar og söfn. Markmiðið með þessu flokki er fyrst og fremst að 

efla menningarvitund og gera söguna sýnilegri fyrir innfæddum og ferðamönnum 

og er það gert m.a. með því að efla rannsóknir, kynningu og varðveislu. Í 
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menningarstefnu Eyþings og Suðurnesja er einnig komið inn á þessa þætti m.a. 

með því að styrkja menningarlega sögu svæðisins og menningararf.  

Hátíðir, verkefni og viðburðir. Markmiðið er m.a. að efla menningarhátíðir, 

styðja við frumkvæði á sviði menningar og tengja viðburði við 

ferðamannaþjónustu. Í stefnu Suðurnesja er einnig komið inn á eflingu þessara 

þátta. 

Auka fjármagn til menningarmála og bæta nýtingu fjármuna. Eins og ég 

hef áður komið að eru menningarstefnur landshlutasamtakanna mikilvægt skjal til 

að leggja fram þegar sótt er um menningarsamning, en menningarsamingur er 

fjárhagsleg skuldbinding ríkis og sveitarfélaga til menningarmála. Í 

menningarstefnu Eyþings og Suðurnesja er einnig komið inn á fjármál og aukna 

og bætta nýtingu þeirra. 

 Auk ofangreindra markmiða var sameiginlegt með öllum stefnunum, að 

undanskilinni stefnu Eyþings, að setja fram markmið eða leiðir til að bæta 

búsetuskilyrði og atvinnuuppbyggingu/-möguleika.  

 Frekar lítil áhersla er lögð á listir í menningarstefnum 

landshlutasamtakanna samanborið við menningarstefnur sveitarfélaganna. 

Menningarstefnur Norðurlands vestra og Eyþings skera sig nokkuð úr hvað það 

varðar en báðar þessar stefnur tóku listir sérstaklega fyrir. Norðurland vestra var 

með sérstefnu undir heitinu listir en þar kom fram stefna landshlutans um að 

styðja við fjölbreytta listsköpun, að auka kynningu á listamönnum, að skapa 

listamönnum aðstöðu og að almenningur hafi aðgang að listviðburðum. 

Menningarstefna Eyþings skiptir menningarstarfi í tvennt annars vegar í listir og 

hins vegar menningararf en þessa tvo liði ætlar landshlutinn að styðja sérstaklega 

við. Í menningarstefnunni eru listir flokkaðar niður í tónlist, leiklist, myndlist, 

ritlist, kvikmyndagerð, danslist og listhönnun.  

Það sem greinir menningarstefnur landshlutasamtakanna m.a. frá 

menningarstefnum sveitarfélaganna er að mun minni áhersla er lögð á listir heldur 

en í menningarstefnum landshlutasamtakanna. Að sama skapi er ekki jafn mikil 

áhersla lögð á að virkja ákveðnar kynslóðir og listkennsla er heldur ekki eins 

fyrirferðarmikil og í stefnum sveitarfélaganna.  
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5. 6 Samanburður á menningarstefnum íslenskra 
sveitarfélaga og landhlutasamtaka og menningarstefnum á 
Norðurlöndunum og í Evrópu 
 

Á Íslandi hafa forskrifaðar menningarstefnur verið mótaðar í þrettán 

sveitarfélögum af 78 eða hjá tæpum 17% sveitarfélaga og í sjö af átta 

landshlutasamtökum. Undir landshlutasamtökin sjö tilheyra 69 sveitarfélög. Þau 

sveitarfélög sem hafa ekki mótað sér eigin stefnu horfa mörg hver til stefnu 

landshlutasamtakanna í menningarmálum sveitarfélagsins og a.m.k. eitt 

sveitarfélag horfir til vaxtarsamninga er það mótar áherslur í menningarlífi 

sveitarfélagsins (Kristinn Jónasson, netpóstur, 11. nóvember 2008). 

 Eins og staðan er í dag eru það margir þættir sem hafa áhrif á þróun 

menningarlífs í íslenskum sveitarfélögum og þá sérstaklega á landsbyggðinni. Þar 

eru menningarmál undir áhrifum frá byggðastefnu, vaxtarsamningum, 

menningarsamningum, menningarstefnum fyrir landsbyggðina og í tæpum 17% 

tilvika menningarstefnu sveitarfélagsins. Auk ofangreinds eru eflaust fleiri stefnur 

og samþykktir sem hafa beint eða óbeint mótandi áhrif eins og t.d. stefna í 

menningartengdri ferðaþjónustu (samgönguráðuneytið, 2001) sem ég hef lítillega 

komið inn á í þessu verkefni.  

Það er vissulega ánægjulegt að meðvitund um þann efnahagslega og 

félagslega ávinning sem menning getur fært samfélaginu sé að aukast og að hið 

opinbera sé að koma til móts við hann með fjárhagslegum stuðningi eins og í 

menningarsamningum og vaxtarsamningum en það er einnig vissulega hætta á 

skorti á samhæfingu og að ábyrgð týnist þegar jafnmargar stefnur og samningar 

móta menningar- og listalíf á landsbyggðinni. 

Ef við berum þróunina á Íslandi saman við það sem hefur verið að gerast í 

Evrópu og á hinum Norðurlöndunum er hægt að sjá margar samsvaranir.  

 Á Norðurlöndunum hefur sú dreifstýring sem hefur átt sér stað á listum og 

menningum orðið fyrir nokkurri gagnrýni á síðastliðnum árum. Dreifstýring á 

menningu og listir lá í þeirri hugmynd að listir og menning hefðu jákvæð áhrif á 

bæði atvinnuþróun og félagsauð og væri því betur komið í höndum 

sveitarfélaganna heldur en landstjórnarinnar þar sem nálægðin skipti miklu máli. 

(Duelund, 2003d: 516). Dreifstýringu á menningu og listir er hægt að skipta í 

þrennt, menningarlega, fjárhagslega og pólitíska. Menningarleg dreifstýring lýsir 
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sér í þeirri hugmynd að menning sé fyrir alla og að allir eigi að hafa rétt á aðgangi 

að menningu. Fjárhagsleg dreifstýring lýsir sér í því að opinberum fjármunum er 

dreift milli stjórnsýslustiganna þriggja og er markmiðið að kommúnurnar auki 

fjárútlát til menningar. Pólitísk dreifstýring felur í sér að bæði meiri ábyrgð og 

völd hafa verið færð yfir til amtanna og kommúnanna en einnig felur pólitísk 

dreifstýring í sér samstarf einkaaðila og ríkisins t.d. með þjónustusamningum eða 

einkaframkvæmd. (Duelund og Larsson 2003: 385) Á síðastliðnum árum hefur 

fjárhagsleg og pólitísk dreifstýring verið nokkuð ráðandi en einmitt sú þróun hefur 

fengið á sig þær gagnrýnisraddir að menning og listir séu fyrst og fremst orðnar að 

tæki til að ná efnahagslegum og pólitískum markmiðum eins og eflingu 

byggðaþróunar. Það hefur valdið því að markmið menningarstefnu hafa að 

einhverju leyti tapað upprunalegu gildi sínu. (Duelund og Larsson, 2003: 406-7; 

Duelund, 2003d: 511).  

 Á Íslandi er hægt að sjá dreifstýringu í menningu og listum m.a. í gegnum 

menningarsamninga milli ríkisins og landshlutasamtaka, en markmið þeirra er m.a. 

að færa stjórnun menningar nær íbúunum sjálfum, færa fjármuni ríkisins til 

sveitarstjórnarstigsins og færa ábyrgð frá menntamálaráðuneytinu til 

sveitarfélaganna, m.ö.o. menningarsamningar einkennast af menningarlegri-, 

fjárhagslegri- og pólitískri dreifstýringu. Hér á landi er það ekki dulið að 

menningarstefnur sveitarfélaganna og menningarstefnur landshlutasamtakanna eru 

undir miklum áhrifum af niðurstöðu rannsóknar Stefáns Ólafssonar um 

búsetuþróun á landsbyggðinni. Þetta kom skýrt í ljós bæði í greiningu á stefnunum 

þar sem strax í inngangi var fjallað um jákvæð tengsl menningar og 

byggðaþróunar í flestum menningarstefnunum og í skýrslum og áætlunum 

(sbr. ,,Skýrsla samstarfshóps um menningarmál á landsbyggðinni“ og útgefnu efni 

frá Byggðastofnun) sem ég skoðaði nánar í kafla fjögur. 

Forskrifaðar menningarstefnur íslenskra sveitarfélaga eru ungar stefnur og 

lítil reynsla er komin á þær. Svo virðist sem forskrifaðar menningarstefnur á 

landsbyggðinni hafi meira og minna verið undir áhrifum byggðaáætlunar en 

menningarstefnur sveitarfélaganna og landshlutasamtakanna eru allar gerðar eftir 

að niðurstöður rannsóknar Stefáns Ólafssonar birtust og þingsályktun um 

byggðaáætlun fyrir árin 1999-2001 var samþykkt. Í þessu tilviki er því erfitt að 

aðgreina forskrifaðar menningarstefnur sveitarfélaganna og landshlutasamtakanna 

frá byggðaáætlun. Það er helst að forskrifaðar menningarstefnur sveitarfélaga á 
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höfuðborgarsvæðinu standi fyrir utan áhrif byggðaáætlunar sem og þær gera en 

höfuðborgarsvæðið hefur hvorki gefið út menningarstefnu fyrir landshlutann né 

gert menningarsamning við menntamálaráðuneytið. 

Í rannsókn sem Ritva Mitchell gerði á menningarstefnum í Evrópu flokkar 

hún einkenni þeirra í dag í þrjú sjónarhorn. Í fyrsta lagi segir hún að þær 

breytingar sem hafa orðið með innleiðingu í nýskipan í ríkisrekstri (e. new public 

management) hafi haft þær afleiðingar að ákvarðanataka í menningarstefnumótun 

er ekki jafn gegnsæ eins og hún var áður. Ákveðin valþröng hefur skapast annars 

vegar á milli áherslunnar á óskipt boðvald og árangursríka stjórnun og hins vegar 

reglu hæfilegrar fjarlægðar, dreifstýringar og menningarlegs lýðræðis. Í öðru lagi 

segir Mitchell að sú hugmynd um að menning þjóni fleiri hagsmunum en 

menningarlegum sé orðin útbreidd og hefur þá efnahags- og félagslegt gildi 

menningar orðið almennt viðtekið þótt fáar evrópskar menningarstefnur hafi í 

raun náð að virkja þá þróun. Þess í stað hafi áhrifaríkustu menningarstefnurnar 

birst í öðrum stefnum eða áherslum hins opinbera eins og til dæmis atvinnustefnu 

eða með virðisaukaskatti. Í þriðja lagi segir hún einkenna menningarstefnur í dag 

að það sé erfitt, í gegnum klassískar forskrifaðar menningarstefnur, að henda 

reiður á þá gríðarlegu menningarlegu breytingar sem hafa orðið á stuttum tíma 

vegna samruna ólíkrar menningar og menningarheima sem kallar á samkeppni og 

árekstra en einmitt það eru frumhvatar í þróun menningar í dag og uppistaðan í 

menningarlegri nýsköpun og sköpunarkrafti álfunnar. (Mitchell, 2003: 457-464) 

Á Íslandi eru forskrifaðar menningarstefnur sveitarfélaganna og 

landshlutasamtakanna allar mótaðar og samþykktar eftir að fór að bera á 

hugmyndafræði nýskipunar í ríkisrekstri. Á Íslandi fór að bera á hugmyndafræði 

nýskipunar í ríkisrekstri árið 1991 og náði hún hámarki á árunum 1995-1997. 

(Fjármálaráðuneytið, 2006). Fyrstu menningarstefnurnar komu ekki fram fyrr en 

árið 2000, hjá landsamtökum Austurlandskjördæmis, en fyrstu menningarstefnur 

sveitarfélaganna voru samþykktar árið 2001, fyrst í Hornafirði og svo í Reykjavík.  

Á 10. áratug 20. aldar fór menntamálaráðuneytið m.a. að styðjast við 

samningsstjórnun (e. contractual management) milli ríkis og menningarstofnana 

og ríkis og sveitarfélaga en samningsstjórnun er ein sú leið sem ríkið hefur notað 

til að fjölga rekstraraðferðum sínum. Fyrir menntamálaráðuneytið hafði það í för 

með sér að ábyrgð var færð frá því yfir til stærstu menningarstofnananna og yfir 

til sveitarfélaganna með gerð menningarsamninga, en eins og áður hefur verið 
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nefnt eru menningarsamningar forsenda þess að öll landshlutasamtökin sem hafa 

gert menningarsamning við menntamálaráðuneytið státa einnig af forskrifaðri 

menningarstefnu fyrir sinn landshluta. 

Þar sem hvorki menningarstefnur landshlutasamtakanna né 

menningarstefnur sveitarfélaganna voru mótaðar fyrir daga nýskipunar í 

ríkisrekstri er sú breyting, sem Mitchell talar um, á menningarstefnumótun í 

kjölfar nýskipunar í ríkisrekstri, ekki mælanleg hér á landi.  

Sú vitneskja að menning þjóni fleiri hagsmunum en menningarlegum og 

þá fyrst og fremst efnahags- og félagslegum varð almennari hér á landi í kjölfar 

rannsóknar Stefáns Ólafssonar á orsökum búferlaflutninga og einnig hafa  

rannsóknir Ágústs Einarssonar í menningarhagfræði haft áhrif á þessa umræðu 

(Ágúst Einarsson, 2002 og 2004). Eins og ég kom að í kafla 2. 4 eru  

menningarstefnur sem notaðar eru til að ná öðrum markmiðum en 

menningarlegum kallaðar þjónandi menningarstefnur (e. instrumental cultural 

policy). Áhrif þeirra má vissulega sjá hér á landi, bæði í menningarstefnum 

sveitarfélaganna og landshlutasamtakanna þótt engin af þeim tuttugu 

menningarstefnum sem ég greindi gæti flokkast algjörlega undir þjónandi 

menningarstefnu eins og dæmi er um frá bænum Holstebro í Danmörku. Þar var 

mótuð þjónandi menningarstefna og litið á menningarmál sem fjárfestingu frekar 

en fjárveitingu sem skilaði sér til sveitarfélagsins. Með öflugri þjónandi 

menningarstefnu tókst bæjaryfirvöldum að breyta Holstebro úr óáhugaverðum bæ 

í Danmörku yfir í að vera eftirsóknarverður menningarbær. Í kjölfarið á sterkri 

stefnu jókst t.d. íbúafjöldi um 15% á nokkrum árum og umsóknir um störf sem 

kröfðust langskólagöngu, t.d. læknisstöður og verkfræðistöður voru langt um fleiri 

en í nágrannasveitarfélögunum. (Skot-Hansen, 1998). Það sem er athyglisvert við 

menningarstefnu Holstebro er að hún var sett fram löngu áður en farið var að tala 

um að hugsa um menningu í efnahagslegum tilgangi. Sams konar þróun höfum 

við ekki séð hér á landi þar sem búferlaflutningar frá landsbyggðinni eru enn 

áhyggjuefni ráðamanna. 

Á Íslandi eins og annars staðar í Evrópu hafa aðrar stefnur en 

menningarstefnur haft gríðarleg áhrif á þróun menningar- og listalífs og þá 

sérstaklega á landsbyggðinni. Hér erum við fyrst og fremst að tala um 

byggðaáætlarnir og vaxtarsamninga þótt áhrif annarra stefna, samninga og 

samþykkta hafi eflaust töluverð áhrif á mótun og þróun menningar- og listalífs hér 
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á landi. Byggðastefna hefur haft gríðarleg áhrif eins og ég hef komið að og er að 

hluta til grunnur þess að farið var út gerð menningarstefna bæði fyrir 

sveitarfélögin og landshlutasamtökin. Vaxtarsamningar hafa sömuleiðis haft 

mótandi áhrif á menningarlíf samanber menningarlíf í Snæfellsbæ en þar hafa 

vaxtarsamningar verið notaðir til ákvörðunar í menningarmálum (Kristinn 

Jónasson, netpóstur, 11. nóvember 2008). 

Íslendingar eru enn einangruð eyþjóð samanborið við þá þróun sem hefur 

átt sér stað annars staðar í Evrópu. Þótt sambræðingur lista sé orðinn mun 

algengari og viðurkenndari á Íslandi í dag en áður er sambræðingur ólíkra 

menningarheima ekki eins sjáanlegur í menningar- og listalífi landsins. Í stefnum 

nokkurra sveitarfélaga og landshlutasamtakanna var í markmiðum eða leiðum að 

markmiðum lögð áhersla á að hvetja til þátttöku íbúa af erlendum uppruna sem 

setur okkur í hlutverkið ,,við og hinir“. Í mörgum sveitarfélögum á Íslandi er stór 

hluti íbúanna af erlendu bergi brotinn og það væri í raun mannfræðirannsókn að 

skoða þann sambræðing menningarheima sem hefur átt sér stað hér á landi á 

undanförnum árum en hann er ekki mjög sjáanlegur eða áþreifanlegur enn sem 

komið er.  

Menningarstefnur íslenskra sveitarfélaga eru ungar stefnur og lítil reynsla 

er komin á notkun þeirra. Einungis ein stefna af þrettán talsins er endurskoðun á 

eldri stefnu. Reykjavíkurborg er þessa dagana að endurskoða sína 

menningarstefnu og er stefnt að því að hún geti komið út í byrjun ársins 2009. 
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6 Niðurstöður 
 

Nú þegar greiningu á þrettán forskrifuðum menningarstefnum íslenskra 

sveitarfélaga og sjö forskrifuðum menningarstefnum landshlutasamtakanna er 

lokið er rétt að skoða hver helstu einkenni þeirra eru, hvað sé sameiginlegt með 

þeim og hvað skilur þær að. Byggðastefna hefur haft töluverð áhrif á mótun 

forskrifaðra menningarstefna bæði hjá sveitarfélögunum og 

landshlutasamtökunum og menningarstefnur landshlutasamtakanna hafa verið 

lagðar til grundvallar þegar landshlutasamtökin hafa sótt um menningarsamninga 

við ríkið.  

 
 

6. 1 Einkenni forskrifaðra menningarstefna 
sveitarfélaganna  
 

Forskrifaðar menningarstefnur sveitarfélaganna eru allt frá því að vera frekar 

almennar upp í að vera frekar sértækar. Algengt var að stefnurnar væru á sama 

tíma almennar og sértækar og fór það eftir því hvert stefnumarkmiðið var eða 

hvort um væri að ræða meginstefnu fyrir sveitarfélagið eða undirstefnu sem tók þá 

fyrir ákveðið listform eða ákveðna menningarstofnun. Í þeim tilvikum var 

meginstefnan yfirleitt almenn en undirstefnan sértæk. Menningarstefnur 

sveitarfélaganna eru frumlegar stefnur og settar fram til að styðja við það 

menningarlíf og þær listir sem fyrir eru í sveitarfélaginu og á sama tíma er kallað á 

nýsköpun og fjölbreytileika. Ég greindi aðeins eina stefnu sem hafði stefnu 

Reykjavíkurborgar augljóslega til hliðsjónar við gerð sinnar stefnu. Þar mátti 

finna sama orðalag í markmiðum stefnanna en þrátt fyrir það voru leiðirnar ekki 

þær sömu að markmiðunum sem gerir stefnuna þrátt fyrir allt ekki svo ófrumlega. 

 Af þeim þrettán stefnum sem ég greindi tel ég að þær komist allar til 

framkvæmdar með vilja og getu sveitarfélaganna. Það er þó vissulega alltaf hætta 

þegar unnið er með mjög sértæka stefnu eða mjög almenna að markmið þeirra nái 
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ekki fram að ganga. Mjög sértæk stefna býður ekki upp á að taka tillit til 

umhverfisins á hverjum tíma fyrir sig og að sama skapi geta mjög sértæk markmið 

haft þær afleiðingar að þau verða þvingandi sem getur haft lamandi áhrif á alla 

framkvæmd. Mjög almenn stefna á sömuleiðis á hættu á að komast ekki til 

framkvæmdar sökum þess að stefnumarkmiðin eru of opin og bjóða upp á mjög 

ólíka og fjölbreytta túlkun sem getur skilað sér í marklausu starfi. Í 

stefnugreiningunni greindi ég fimm stefnur sem frekar almennar stefnur, þrjár sem 

frekar sértækar og fimm stefnur þar sem bæði var að finna mjög almenn 

stefnumarkmið og mjög sértæk eða að meginstefnan var almenn og undirstefnan 

sértæk. Hvort stefnurnar komist til framkvæmda fer eins og fyrr segir allt eftir 

vilja sveitarfélaganna en það er vissulega hætta á að mörg stefnumarkmið fari 

forgörðum ef málum er ekki fylgt eftir af fullum huga, og þá er ég sérstaklega að 

hugsa um sértæku stefnurnar þar sem markmið og leiðir voru í senn yfirleitt mjög 

sértæk og metnaðarfull. 

Í framhaldi af ofangreindu er hægt að spyrja hversu líklegt sé að 

menningarstefnur sveitarfélaganna geti af sér sjálfsprottnar stefnur. Þegar unnið er 

með almenna stefnu felur það yfirleitt í sér að hún bjóði upp á sjálfsprottna stefnu 

þar sem hin almenna stefna er þá aðeins rammi utan um það sem koma skal. 

Sértækar stefnur eiga það hins vegar í hættu að vera of mótandi og jafnvel 

heftandi fyrir þá sem vinna með þær og það getur komið í veg fyrir að 

sjálfsprottin stefna verði til. Af menningarstefnum íslenskra sveitarfélaga greindi 

ég fimm stefnur sem frekar almennar stefnur og tel ég að þær skapi aðstæður til að 

mynda sjálfsprottna stefnu. Þrjár stefnur greindi ég sem sértækar og vegna þess 

þrönga ramma sem þær skapa er hætta á að sjálfsprottin stefna nái ekki að mótast 

ef einblínt er eingöngu að forskrifuðum stefnumarkmiðum. Eins og áður fer það 

þó alltaf eftir stefnuútfærslunni hvernig til tekst, en stefnuútfærslan í 

sveitarfélögunum er í höndum íbúanna sem meðal annars eru sveitarstjórnarmenn, 

listamenn og starfsmenn menningarstofnana. Auk ofangreinds eiga fjórar stefnur 

sveitarfélaganna það sameiginlegt að vera bæði almennar og sértækar. Þá eru 

meginmarkmið sveitarfélagsins almenn en undirstefnurnar, sem oftar en ekki eru 

listastefnur, sértækar. Þar sem meginmarkmiðin eru almenn er líklegt að af 

stefnunni myndist sjálfsprottin stefna en það er eins og fyrr segir alltaf meiri hætta 

á að sértæk stefna komi í veg fyrir að sjálfsprottin stefna mótist. Mintzberg og 



 87 

Waters telja að árangursrík og í reynd raunveruleg stefna sé sambland 

forskrifaðrar og sjálfsprottinnar stefnu. (Mintzberg og Waters, 1985: 260-272). 

 
 

6. 2 Einkenni forskrifaðra menningarstefna 
landshlutasamtakanna  
 

Forskrifaðar menningarstefnur landshlutasamtakanna eru alls sjö talsins. Einkenni 

þeirra eru annars vegar að þær eru fyrst og fremst mótaðar til þess að vera lagðar 

fram til grundvallar þegar landshlutasamtökin sækja um menningarsamning við 

ríkið og hins vegar það að af þessum sjö stefnum voru fimm þeirra mjög svipað 

byggðar upp og byggðu augljóslega á sama grunni. Þær tvær stefnur sem skáru sig 

úr voru mun almennari og frumlegri en hinar stefnurnar. Þær stefnur sem byggðu 

á sama grunni áttu það sameiginlegt að markmið stefnanna voru frekar almenn en 

leiðirnar að markmiðunum voru sértækar, án þess þó að vera of stýrandi. Þar sem 

þær byggðu allar á sama grunni er ekki hægt að segja að þær hafi verið mjög 

frumlegar. Elsta stefnan af þessum fimm stefnum er stefna Austurlands og er hún 

augljóslega fyrirmynd/frummynd þeirra sem á eftir koma en oft mátti finna nánast 

sama orðalag í öllum þessum fimm stefnum.  

 Af þessum sjö stefnum sem ég greindi eru þær allar nokkuð almennar og 

tel ég að þær geti allar komist til framkvæmda ef þeim er fylgt eftir. Engin af 

þessum stefnum var mjög sértæk og því tel ég einnig að þær geti allar getið af sér 

sjálfsprottna stefnu innan þess ramma sem gefinn er upp í markmiðum stefnanna.  

  
 

6. 3 Áhrif byggðastefnu á forskrifaðar menningarstefnur 
sveitarfélaganna og landshlutasamtakanna 
 

Eins og komið hefur fram hefur byggðastefna haft gríðarleg áhrif á þróun 

menningarmála á landsbyggðinni en markmið byggðastefnu er að bæta 

búsetuskilyrði á landsbyggðinni og efla samkeppnishæfni landsins. Menningarmál 

fengu fyrst athygli í þingsályktun um byggðastefnu fyrir árin 1999-2001, sem var 

samþykkt á Alþingi árið 1999 en þar var sett fram markmið til þess að efla 

menningarlíf á landsbyggðinni. (Byggðastofnun, 2006: 1) Ástæða þess að farið 
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var að huga að menningu í tengslum við þróun byggðar var sú að árið 1997 kom 

út skýrsla eftir Stefán Ólafsson, ,,Búseta á Íslandi: Rannsókn á orsökum 

búferlaflutninga“ þar sem niðurstöður rannsóknar á orsökum búferlaflutninga voru 

kynntar. Rannsóknin leiddi m.a. í ljós að aðgengi að menningarneyslu og 

afþreyingu hafði mikið að segja um val fólks á búsetu. Þessi niðurstaða olli 

algjörri hugarfarsbreytinu til menningarmála hér á landi en menningarmál höfðu 

til þessa tíma ekki verið ofarlega á dagskrá sveitarfélaga (sjá t.d. Samband 

sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi, 2000: 1; Samtök sveitarfélaga í 

Vesturlandskjördæmi, 2002: 3). 

Í kjölfar stefnunnar gaf menntamálaráðuneytið út skýrslu um 

menningarmál á landsbyggðinni árið 2000 þar sem m.a. var sett fram tillaga að 

stefnu í málaflokknum sem sveitarfélög og landshlutasamtök hér á landi hafa fylgt 

eftir. Í skýrslunni voru sveitarfélög m.a. hvött til að sameinast um 

menningarsamning við menntamálaráðuneytið en menningarsamningarnir hafa 

sömuleiðis haft gríðarleg áhrif á þróun menningarlífs á landsbyggðinni.  

Af þeim þrettán menningarstefnum sveitarfélaganna sem ég greindi falla 

níu þeirra undir landsbyggðina og mat ég sex þeirra undir beinum eða óbeinum 

áhrifum frá byggðastefnu. Það var bæði hægt að greina í inngangi að stefnunum 

eða í stefnumarkmiðunum sjálfum þar sem tekið var á jákvæðum tengslum 

menningar við búsetu- og atvinnuþróun en markmið byggðastefnu er að bæta 

búsetuskilyrði á landsbyggðinni og efla samkeppnishæfni landsins. 

(Byggðastofnun, 2006: 1). Í öllum stefnunum þrettán var einnig mótað markmið 

til þess að vernda menningarminjar og gömul hús en í byggðaáætlun fyrir árin 

1999-2001 var sett fram það markmið að varðveita ætti menningararf hvers héraðs 

og sérstakt átak yrði gert til að varðveita gömul hús á landsbyggðinni 

(Byggðastofnun, 1999). 

Í þeim sjö menningarstefnum landshlutasamtakanna sem ég greindi var að 

finna bein eða óbein áhrif frá byggðastefnunni í öllum stefnunum nema einni. Þar 

var yfirleitt strax í inngangi að stefnunum að finna umfjöllun um rannsókn Stefáns 

Ólafssonar eða skýrslu menntamálaráðuneytisins frá árinu 2000 eða beint fallað 

um stefnu Byggðastofnunar í byggðamálum og var þá annaðhvort vísað í 

byggðaáætlun fyrir árin 1999-2001 eða til núgildandi stefnu, fyrir árin 2006-2009. 

Þá var einnig að finna í markmiðum allra stefnanna lögð áhersla á að efla 
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menningarvitund og vernda sögu, minjar og söfn svæðisins en þessi áhersla er 

einnig í samræmi við þá áherslu er kom fram í byggðaáætlun fyrir árin 1999-2001. 

Menningarstefnu sem er notuð til að efla byggðarþróun, og þar með er 

menning notuð til að ná öðrum markmiðum en menningarlegum, má flokka sem 

þjónandi menningarstefnu. Samkvæmt greiningunni mat ég alls 12 stefnur af þeim 

16 er falla undir landsbyggðina undir beinum eða óbeinum áhrifum frá 

byggðastefnu. Það að nota menningarstefnu sem þjónandi menningarstefnu er því 

vissulega til staðar hér á landi eins og þekkist annars staðar í Evrópu sem og á 

Norðurlöndunum þótt ekkert sveitarfélag og engin landshlutasamtök hafi farið alla 

leið og sett fram menningarstefnu sem er fyrst og fremst þjónandi 

menningarstefna. Eins og ég kom að í kafla 2.4 hafa menn áhyggjur af þessari 

þróun og beinast áhyggjurnar sérstaklega að því að með því að nota menningar- 

og listastefnur til þess að ná markmiðum sem tengjast ekki menningu eða listum 

gæti viðhorf hins opinbera breyst gagnvart menningarauðlindum og hvernig þær 

eru notaðar í samfélaginu. 

Það er athyglisvert að vaxtarsamningar, sem eru einn angi byggðastefnu, 

eru ekki fyrirferðarmiklir, hvorki í menningarstefnum sveitarfélaganna né í 

menningarstefnum landshlutasamtakanna, þrátt fyrir augljós áhrif þeirra á 

menningarlíf á landsbyggðinni. Vaxtarsamningar voru nefndir á nafn aðeins í 

tveimur stefnum af tuttugu menningarstefnum alls, stefnu Árborgar og stefnu 

Akureyrar. Í menningarstefnu Árborgar stendur í einu af sjö frumatriðum 

sveitarfélagsins að ,,[]…fylgst verði með þróun og nýjum tækifærum til eflingar 

menningarmálum í sambandi við Vaxtarsamning Suðurlands“ (Árborg, 2008: 2) 

og í stefnu fyrir Akureyri er minnst á vaxtarsamninga sem mögulega leið sem 

hægt er að fara undir liðnum ,,Menning, atvinnumál og ferðaþjónusta“ og þá til að 

kanna hvort menningarstofnanir eða aðilar í menningarlífi geti nýtt sér þau 

tækifæri sem í samningum felast. (Akureyri, 2005: 3) 

Í vaxtarsamningum er að finna skýra stefnu í menningarmálum í 

aðgerðaráætlunum fyrir menningar- og ferðaþjónustu og er Snæfellsbær 

sveitarfélag sem ekki er með menningarstefnu en vinnur að menningarmálum á 

grundvelli vaxtarsamnings við Vesturlandið (Kristinn Jónasson, netpóstur, 11. 

mars 2008). 
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6. 4 Áhrif menningarsamninga á forskrifaðar 
menningarstefnur sveitarfélaganna og 
landshlutasamtakanna 
 

Fyrsti menningarsamningurinn við landshlutasamtök var samþykktur árið 2001 en 

áður hafði menningarsamningur verið gerður milli Akureyrar og 

menntamálaráðuneytisins, og var sá fyrsti þeirra samþykktur árið 1996. Sú aðferð 

að nota menningarsamninga var hluti af nýjum stjórnunaraðferðum ráðuneytisins 

sem flokkast undir samningsstjórnun (e. contractual management) en hún hafði 

það í för með sér að ábyrgð var færð frá ráðuneytinu yfir til sveitarfélaganna. 

Markmið menningarsamninga er að efla menningarstarf á landsbyggðinni og 

beina stuðningi ríkis og sveitarfélaga við slíkt starf í einn farveg. Í dag hafa sjö 

landshlutasamtök af átta samþykkt menningarsamning við menntamálaráðuneytið, 

en sá áttundi er höfuðborgarsvæðið og á því ekki við. 

 Af þeim níu menningarstefnum sveitarfélaganna sem falla undir 

landsbyggðina er ekki að sjá að menningarsamningar menntamálaráðuneytisins og 

landshlutasamtakanna hafi sterk áhrif á menningarstefnur sveitarfélaganna. 

Ástæðan liggur fyrst og fremst í því að áherslur menningarsamninganna til 

styrkveitinga eru frekar almennar og mun almennari en markmið 

menningarstefnanna sjálfra. Áhrif menningarsamninganna koma fram í sex af 

þessum níu stefnum, í þremur þeirra koma þau fram í stefnumarkmiðum þar sem 

lögð er áhersla á samstarf sveitarfélaganna um menningarmál og að sveitarfélagið 

sé hluti af menningarsamningi ríkisins og í hinum þremur koma þau fram í 

áherslum á samstarf í menningarmálum við sveitarfélögin í landshlutanum. 

Menningarsamningar ríkisins eiga stóran þátt í gerð menningarstefna 

landshlutasamtakanna en menningarstefnurnar hafa verið lagðar til grundvallar 

þegar landshlutasamtökin hafa sótt eftir að gera menningarsamning við ríkið. 

Í ,,Skýrslu samstarfshóps um menningarmál á landsbyggðinni“ sem var gefin út af 

menntamálaráðuneytinu árið 2000 kemur fram að: ,,Á grundvelli menningarstefnu 

verði fjárhagsgrunnur menningarstarfs í viðkomandi sveitarfélagi tryggður, meðal 

annars með samningi við menntamálaráðuneyti.“ (Menntamálaráðuneytið, 2000: 

8) . 
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Í fimm af sjö stefnum er strax í inngangi að stefnunum fjallað um 

menningarsamning ríkis og landshlutasamtaka og er ekki farið dult með það að 

menningarsamningarnir eiga mikinn þátt í gerð stefnanna þar sem þeir eru ein af 

forsendum þess að fá samninginn.  

 
 

6. 5 Samanburður á forskrifuðum menningarstefnum 
íslenskra sveitarfélaga og forskrifuðum menningarstefnum 
landshlutasamtakanna 

 

Í kafla fimm greini ég bæði forskrifaðar menningarstefnur íslenskra sveitarfélaga 

og forskrifaðar menningarstefnur landshlutasamtakanna.  

Forskrifaðar menningarstefnur sveitarfélaganna eru alls þrettán og 

menningarstefnur landshlutasamtakanna eru alls sjö.  

 Það er margt ólíkt með menningarstefnum sveitarfélaganna og 

menningarstefnum landshlutasamtakanna og er þá helst að nefna það að 

menningarstefnur landshlutasamtakanna eru fyrst og fremst mótaðar til 

grundvallar menningarsamningum við menntamálaráðuneytið, þannig að aðrir 

hvatar, m.a. efnahagslegir, liggja að gerð þeirra en að menningarstefnum 

sveitarfélaganna. Að sama skapi er skortur á frumleika áþreifanlegur í 

menningarstefnum landshlutasamtakanna en fimm af sjö stefnum eru byggðar upp 

á sama grunni.  

Í samanburði við menningarstefnur sveitarfélaganna eru menningarstefnur 

landshlutasamtakanna yfir heildina litið almennari. Ein af ástæðunum fyrir því 

getur legið í því að menningarstefnur landshlutasamtakanna ná yfir stærra svæði 

en menningarstefnur sveitarfélaganna og því skapi þær almennari ramma til að 

koma til móts við öll sveitarfélögin innan landshlutans en 5-15 sveitarfélög 

tilheyra hverjum landshluta.  

Eins og með menningarstefnur sveitarfélaganna tel ég líklegt að 

menningarstefnur landshlutasamtakanna geti komist til framkvæmda. 

Menningarstefnur landshlutasamtakanna eru almennar en um leið góður 

leiðarvísir að hverju skal stefnt og því tel ég einnig víst að þær bjóði allar upp á að 

geta af sér sjálfsprottna stefnu innan þess ramma sem gefin er upp í 

stefnumarkmiðunum.  
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Menningarstefnur landshlutasamtakanna eru að sama skapi undir miklum 

áhrifum frá byggðaáætlun. Byggðaáætlun hefur haft gríðarleg áhrif á mótun 

menningarsamninga en menningarstefnur landshlutasamtakanna liggja ávallt til 

grundvallar samningi við menntamálaráðuneytið. Í þingsályktun um 

stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2006-2009 er ein af fimmtán aðgerðum 

sem verður notuð til að ná markmiðum áætlunar þessi: ,,Efling 

menningarstarfsemi: Áfram verði unnið að gerð menningarsamninga við 

sveitarfélög...“ (Byggðastofnun, 2006: 1-2) en menning er hluti af einu af þremur 

meginmarkmiðum áætlunarinnar. Í dag hafa öll landshlutasamtökin, að 

undanskildu höfðuborgarsvæðinu, gert menningarsamning við menntamála-

ráðuneytið.  

 Menningarsamningar eiga mikinn þátt í menningarstefnu 

landshlutasamtakanna og mun stærri en í menningarstefnum sveitarfélaganna en 

menningarstefnur landshlutasamtakanna eru settar fram til grundvallar 

menningarsamningunum.  

Eins og fyrr segir voru menningastefnur landshlutasamtakanna almennari 

heldur menningarstefnur sveitarfélaganna og þar var mun minni áhersla lögð á 

sértækari þætti eins og listir, listkennslu eða að virkja þátttöku unga og eldra 

fólksins en þessir þættir voru meira eða minna sjáanlegir í öllum stefnum 

sveitarfélaganna. 
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7 Samantekt og umræður 
 

Af 78 sveitarfélögum á landinu hafa 13 þeirra samþykkt menningarstefnu og sjö 

af átta landshlutasamtökum. Fyrstu forskrifuðu menningarstefnur 

landshlutasamtakanna voru samþykktar árið 2000 og fyrstu forskrifuðu 

menningarstefnur sveitarfélaganna voru samþykktar árið 2001. Íslenska ríkið 

hefur aldrei formlega sent frá sér forskrifaða menningarstefnu ef frá eru taldar 

sérgildandi stefnur gefnar út af menntamálaráðuneytinu en þær eru: ,,Skýrsla 

samstarfshóps um menningarmál á landsbyggðinni“ (Menntamálaráðuneytið, 

2000a) og ,,Menningarstefna í mannvirkjagerð“ (Menntamálaráðuneytið, 2007c). 

Sú fyrrnefnda hefur haft gríðarleg áhrif á mótun menningarlífs á landsbyggðinni 

en í skýrslunni er sett fram tillaga að stefnumótun fyrir menningarlíf á 

landsbyggðinni þar sem m.a. sveitarfélög eru hvött til að móta sér 

menningarstefnur og þar kemur jafnframt fram að á grundvelli menningarstefnu 

verði fjárhagsgrunnur menningarstarfs í viðkomandi sveitarfélagi tryggður, m.a 

með samningi við menntamálaráðuneytið. Í dag, átta árum síðar, eru 69 

sveitarfélög með samning við menntamálaráðuneytið í gegnum 

landshlutasamtökin, þar sem fjárhagsgrunnur menningarstarfs er tryggður í tvö ár í 

senn.  

 Í rannsókninni greindi ég að menningarstarf á landsbyggðinni mótast ekki 

eingöngu af forskrifaðri menningarstefnu sveitarfélagsins og 

landshlutasamtakanna heldur hefur forskrifuð byggðaáætlun samþykkt af Alþingi 

og vaxtarsamningar milli landshlutasamtakanna og ríkisins haft mikil áhrif á 

þróun menningarlífsins. Á höfuðborgarsvæðinu er hvorki að finna fyrir áhrifum 

byggðastefnu né vaxtarsamninga á menningarlífið, en það sker sig líka úr að vissu 

leyti þar sem höfuðborgarsvæðið eru einu landshlutasamtökin sem ekki hafa gert 

menningarsamning við menntamálaráðuneytið og mótað menningarstefnu fyrir 

landshlutann.  
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7. 1 Forskrifaðar menningarstefnur sveitarfélaga og 
landshlutasamtaka og forskrifuð og sjálfsprottin nálgun 
 

Í rannsókninni greindi ég þrettán menningarstefnur íslenskra sveitarfélaga og sjö 

menningarstefnur landshlutasamtakanna.  

 Menningarstefnur íslenskra sveitarfélaga eru að stærstum hluta 

sjálfsprottnar. Af 78 sveitarfélögum hafa 13 samþykkt menningarstefnu sem segir 

okkur að tæp 17% íslenskra sveitarfélaga hafa mótað sér stefnu. Níu af þessum 

þrettán stefnum falla undir landsbyggðina. 

 Þau sveitarfélög sem ekki hafa mótað sér stefnu horfa mörg hver til 

menningarstefnu landshlutasamtakanna eða jafnvel vaxtarsamninga milli 

landshlutans og ríkisins við mótun menningarlífs í sínu sveitarfélagi. 

 
Forskrifaðar menningarstefnur sveitarfélaganna og forskrifuð og sjálfsprottin 
nálgun 
 
Í kenningu Mintzberg um tengsl sjálfsprottinnar og forskrifaðrar stefnu setur hann 

fram átta stefnur sem eiga að geta gefið betri yfirsýn um hvernig markmið, 

ákvarðanir og munstur mótast hjá stofnunum/fyrirtækjum.  

 Í greiningu minni á forskrifuðum menningarstefnum sveitarfélaganna 

greindi ég fimm stefnur sem frekar almennar stefnur, fimm stefnur sem í senn eru 

bæði almennar og sértækar og þrjár stefnur sem frekar sértækar. 

 Út frá kenningu Mintzberg falla fyrstu fimm stefnurnar, almennu 

stefnurnar, best að regnhlífarstefnunni eða ferilstefnunni. Regnhlífarstefnan 

einkennist af því að yfirmenn skapa ramma, sem er þá forskrifaða stefnan, en láta 

undirmenn sjá um framkvæmdina, sem er sjálfsprottni hlutinn. Mjög stutt bil er 

milli regnhlífarstefnunnar og ferilstefnunnar en það sem einkennir ferilstefnuna 

frá regnhlífarstefnunni er að í ferilstefnunni hefur yfirmaður meiri stjórn yfir öllu 

ferlinu þ.e. bæði forskrifuðu stefnunni og þeirri sjálfsprottnu.  

 Þær stefnur sem falla undir flokkinn að vera bæði sértækar og almennar 

fylgja þá frekar ferilstefnunni og að einhverju leyti áætlunarstefnunni. En 

áætlunarstefnan er mjög forskrifuð stefna þar sem nákvæm markmið eru mótuð og 

skýrt afmörkuð undir stjórn yfirmanns.  

 Þær þrjár síðustu sem ég greindi sem frekar sértækar falla þá undir 

áætlunarstefnuna en þar sem engin þeirra er algjörlega sértæk eða býður ekki upp 



 95 

á neina sjálfsprottna nálgun má segja að þær bera einnig að einhverju leyti 

einkenni ferilstefnunnar. 

Af þeim þrettán stefnum sem ég greindi falla níu þeirra undir 

landsbyggðina. Sex af þeim greindi ég undir beinum áhrifum frá byggðastefnu en 

þau áhrif mætti jafnvel flokka undir kvaðastefnu. Kvaðastefna einkennist af því að 

það er ekki innra umhverfi sem mótar stefnurnar heldur hið ytra. Ytra umhverfi 

setur ákveðnar kvaðir á stofnunina/fyrirtækið sem verða að stefnu þess. 

Samkvæmt skilgreiningu Mintzberg eru þessar stefnur sjálfsprottnar þótt þær 

verði stundum gerðar forskrifaðar þegar þær eru komnar inn í 

stofnunina/fyrirtækið. 

 Í inngangi að nokkrum stefnanna kom fram að stefnumótunarvinnan hafi 

farið fram með opnum fundum þar sem sameiginleg sýn allra íbúanna hafi náð 

fram að ganga. Þessa nálgun á stefnumótun er hægt að tengja við 

hugsjónastefnuna en hún er mótuð af sameiginlegri sýn allra starfsmanna/meðlima 

stofnunarinnar. Einkenni hugsjónastefnunnar er að henni er stjórnað með 

sameiginlegum gildum í umhverfi sem tekur nær engum breytingum. 

Hugsjónastefnan er forskrifuð og kemur næst á eftir áætlunarstefnunni. Í 

sveitarfélögum á Íslandi búa allt frá 50-120.000 einstaklingar, og í þeim 

sveitarfélögum sem hafa mótað menningarstefnu búa frá tæpum 2.000-120.000 

íbúar (Hagstofan, 2008). Þótt vissulega sé mjög mikilvægt að fá sem flesta íbúa til 

að taka þátt í stefnumótunarvinnunni er ólíklegt að sveitarfélögunum hafi tekist að 

móta stefnu með sameiginlegri sýn allra íbúanna. Hugsjónastefnan nær einnig 

fram að ganga í umhverfi sem tekur nær engum breytingum en menningarlíf er 

lifandi og kvikt og á því varla við hér. Þótt hugsjónastefnan sé ekki einkennandi 

fyrir forskrifaðar menningarstefnur sveitarfélaganna er hægt að segja að sumar 

þeirra hafi einkenni hennar í einhverri mynd.  

 
 
Forskrifaðar menningarstefnur landshlutasamtakanna og forskrifuð og 
sjálfsprottin nálgun 
 

Forskrifaðar menningarstefnur landshlutasamtakanna eru sjö talsins og eru fyrst 

og fremst mótaðar sem grundvöllur fyrir menningarsamning milli ríkisins og 

landshlutasamtakanna. Fimm þeirra hafa sams konar uppbyggingu en tvær þeirra 

eru mun frumlegri og standa á sjálfstæðum grunni. 
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 Af menningarstefnunum sjö voru þær tvær stefnur sem voru hvað 

frumlegastar einnig almennastar af þeim en hinar stefnurnar fimm greindi ég bæði 

sem almennar og sértækar stefnur. Á meðan meginmarkmið stefnanna voru 

almenn voru leiðirnar að markmiðunum frekar sértækar án þess þó að vera of 

stýrandi.  

 Þær stefnur sem ég greindi sem almennar stefnur er hægt að fella undir 

kenninguna um regnhlífar- eða ferilstefnu. 

 Hinar stefnurnar fimm væri hægt að flokka sem regnhlífar- eða ferilstefnu 

nema hvað að sá hluti sem er gert ráð fyrir að sé sjálfsprottinn í þeim stefnum er 

hér forskrifaður. Þannig eru stefnumarkmiðin frekar almenn í þessum stefnum en 

eins og fyrr segir eru leiðirnar að markmiðunum þegar mótaðar og frekar sértækar. 

Þar af leiðandi er hægt að segja að þessar stefnur flokkist sem regnhlífar- eða 

ferilstefna og áætlunarstefna. Meginmarkmiðin bjóða upp á sjálfsprottna nálgun 

en þær leiðir sem eru þegar mótaðar til að ná markmiðinu eru sértækar og skýrt 

afmarkaðar og flokkast því undir áætlunarstefnu. 

 Eins og í menningarstefnum sveitarfélaganna eru menningarstefnur 

landshlutasamtakanna undir beinum eða óbeinum áhrifum frá öðrum stefnum eða 

samningum. Af sjö menningarstefnum landshlutasamtakanna er hægt að greina 

bein eða óbein áhrif byggðastefnu í sex þeirra og í fimm þeirra kemur fram að 

menningarsamningar ríkisins og landshlutasamtakanna leika stórt hlutverk í 

menningarstefnum landshlutasamtakanna. Það er því einnig hægt að fella 

menningarstefnur landshlutasamtakanna undir kvaðastefnu að einhverju leyti þar 

ytra umhverfi hefur áhrif og mótar að stórum hluta stefnurnar.  

 
 
Sjálfsprottnar menningarstefnur sveitarfélaganna og forskrifuð eða sjálfsprottin 
nálgun 
 
Af þeim 65 sveitarfélögum sem ekki hafa mótað sér menningarstefnu vinna 

einhver þeirra undir stefnu landshlutasamtakanna og enn önnur undir 

vaxtarsamningum sem gerðir hafa verið milli landshlutasamtakanna og ríkisins.  

 Þau sveitarfélög sem vinna undir stefnu landshlutasamtakanna falla undir 

regnhlífarstefnuna en þá er það stefna landshlutasamtakanna sem markar 

rammann en sveitarfélögin móta sjálfsprottna stefnu innan hans.  
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 Þau sveitarfélög sem vinna undir vaxtarsamningum er hægt að fella undir 

kvaðastefnuna en í þessum tilvikum er það ytra umhverfi, óskylt menningu, sem 

mótar að stórum hluta menningarlífið í sveitarfélaginu.  

Í þeim sveitarfélögum þar sem engin forskrifuð menningarstefna er mótuð 

og menningarlífið horfir hvorki til menningarstefnu landshlutasamtakanna, 

vaxtarsamninga, byggðastefnu eða annarra áhrifaþátta er hugsanlega hægt að 

flokka menningarstefnu þeirra sem sjálfsprottna samkomulagsstefnu. Einkenni 

hennar eru þau að þá koma meðlimir sér saman um sameiginleg markmið án 

stýringar ofan frá. Hún mótast þegar menn miðla af reynslu sinni til 

samstarfsfélaga og læra með tímanum á umhverfi stofnunarinnar eða fyrirtækisins.  

 
 

7. 2 Menningarstefnumótun sem opinber stefnumótun 
 

Út frá kenningum um opinbera stefnumótun falla menningarstefnur 

sveitarfélaganna og landshlutasamtakanna best að stefnuglugga Kingdon, en 

Kingdon lítur á stefnumótunarferlið sem pólitískt ferli. 

Menningarstefnur sveitarfélaganna og landshlutasamtakanna eru undir miklum 

áhrifum frá byggðastefnu og þeim kenningum að öflugt menningarlíf og jákvæð 

búsetu- og atvinnuþróun haldist í hendur.  

 Með því að yfirfæra strauma Kingdon á menningarstefnumótun getum við 

sagt að byggðaþróun á landbyggðinni sé vandamálastraumurinn, 

stefnustraumurinn sé rannsókn Stefáns Ólafssonar, ,,Búseta á Íslandi: Rannsókn á 

orsökum búferlaflutninga“, og pólitíski straumurinn sé sú pólitíska stefna að 

viðhalda byggð á landsbyggðinni. Þegar þessir þrír straumar sameinuðust opnaðist 

stefnugluggi (e. policy window) sem við sjáum sem menningarstefnur 

landshlutasamtakanna, menningarstefnur sveitarfélaganna og menningarsamninga 

milli landshlutasamtakanna og ríkisins. Á þeim tímapunkti þegar stefnugluggi 

opnast skiptir máli hvaða hugmynd er á sveimi í stefnustraumnum til þess að 

hugmyndin fái hljómgrunn og leysi aðkallandi vandamál sem í þessu tilviki er 

byggðaþróun.  
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7. 3 Regla hæfilegrar fjarlægðar 
 

Regla hæfilegrar fjarlægðar hefur ekki náð að ganga jafnlangt fram hér á landi 

eins og á hinum Norðurlöndunum en þar hefur hún verið í gangi frá því eftir 

seinna stríð og hefur verið nokkuð mótandi í menningarstefnum þessarra landa 

síðan þá. Á Íslandi kom regla hæfilegrar fjarlægðar fram með lögum um launasjóð 

rithöfunda árið 1975, sem í dag hafa fengið heitið listamannalaun með lögum nr. 

35 frá árinu 1991.  

 
 

7. 4 Menningarstefnulíkön 
 

Á Norðurlöndunum hefur arkitektamódel Chartrand fallið best að tengslum 

opinbers valds og fjárveitinga til listalífs en einnig hefur velgerðarmaðurinn átt 

þar hlutverk. 

Á Íslandi falla tengsl opinbers valds og fjárveitinga til listalífs að sama 

skapi best undir arkitektamódelið en þar fer framlag til lista í gegnum hið opinbera. 

Með arkitektinum er litið svo á að menningarstefna sé hluti af velferðarkerfinu og 

almenningur á að geta haft aðgang að menningu. Þetta sást vel í greiningu á 

menningarstefnunum, hvort sem var fyrir sveitarfélögin eða landshlutasamtökin, 

en þar kom skýrt fram sú áhersla sem lögð var á aðgengi, þátttöku og sem og 

fjárhagslegir styrkir til listamanna. Eins og fyrr segir hefur regla hæfilegrar 

fjarlægðar ekki náð að ganga langt hér á landi eins og á hinum Norðurlöndunum 

og því fellur módel velgerðarmannsins ekki eins vel að íslenskum aðstæðum. 
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8 Niðurlag 
 

Þegar þessi rannsókn er gerð er fall fjármálakerfisins í algleymingi. 

Hrun á fjármála- og gjaldeyrismörkuðum landsins kallar á nýja hugsun og ný 

viðmið. Fjármálastofnanirnar sitja nú ekki lengur sem önnur stærsta atvinnugrein 

landsins og fjármögnun einkaaðila til menningar er orðin að minningunni einni. 

Menningarstofnanir, hljómsveitir, áhugamannaleikshús geta nú ekki lengur treyst 

á öfluga bakhjarla sem t.d. bankarnir þrír, Landsbankinn, Glitnir og Kaupþing 

voru og menntamálaráðuneytið hefur þurft að taka á sig mikinn niðurskurð fyrir 

næstu árin. 

Í erindi sem Ágúst Einarsson hélt árið 2002, „Menning sem atvinnugrein“, 

kom fram að menning, skv. flokkum UNESCO, sæti í fjórða sæti yfir hlutdeild 

nokkurra atvinnugreina til landsframleiðslunnar (Ágúst Einarsson, 2002). 

Fiskveiðar trónuðu í efsta sæti með 8% af landsframleiðslu, þar næst komu 

fjármálastofnanir með 5,5%, fiskiðnaður með 5% og í fjórða sæti menning með 

3,5%. Á eftir menningu kom landbúnaður með 2,5%, veitingastaðir og hótel með 

2% og stóriðja með 1,5%. Á þessum tölum má glöggt sjá að menning var þegar 

orðin stór atvinnugrein hér á landi árið 2002 og spila þar sveitarfélögin nokkuð 

stórt hluverk en af útgjöldum hins opinbera til menningarmála er hlutfallið þannig 

að um 60% koma frá sveitarfélögunum og um 40% frá ríkinu. (ibid, 5) Á Íslandi 

lagði íslenska ríkið 15.496 milljónir króna til menningarmála á síðasta ári og hafa 

fjárframlög ríkisins til menningarmála aldrei verið jafn há á síðastliðnum áratug. 

(Hagstofan, á.á.) 

Í grein sem Einar Falur Ingólfsson ritar í Morgunblaðið 18. desember 

2008, ,,Skorið niður í menningu“, fer hann yfir fjárlögin sem bíða afgreiðslu á 

Alþingi næstu dagana. Á meðan lögin hafa ekki verið afgreidd er ekki ljóst 

hvernig niðurskurðurinn lendir á stofnunum en heyrst hefur að hann verði í 

sumum tilvikum allt að 15%. Niðurskurðurinn kemur fram t.d. í því að Listasafn 

Íslands þarf að hætta við erlendar sýningar á árinu og óperur í íslensku óperunni 

verða færri en gert var ráð fyrir í upphafi starfsársins. Þrátt fyrir það segir Einar 



 100 

Falur að fjármagn til stofnana fari ekki undir það fjármagn sem þær fengu 

samkvæmt fjárlögum 2008, m.ö.o. fjárveitingar til menningarlífs standi því 

nokkurn veginn í stað. (Einar Falur Ingólfsson, 2008). Aftur á móti kemur, að 

einkaaðilar, sem margir hverjir voru orðnir ansi sterkur bakhjarl ýmissa 

menningarstofnana og menningarviðburða, eru flestallir mjög illa staddir 

fjárhagslega ef ekki þegar orðnir gjaldþrota. 

Í menningarsamningum ríkisins og landshlutasamtakanna hefur ríkið 

skuldbundið sig til að greiða ákveðna lágmarksfjárhæð næstu tvö árin frá 

samþykkt samningsins. Stuðningur til menningarmála á landsbyggðinni mun því 

standa a.m.k. meðan menningarsamningurinn er enn í gildi en hvernig þau mál 

þróast á næstu árum þegar samningarnir falla úr gildi er erfitt að segja til um nú.  

Með falli fjármálakerfisins og stórauknum erlendum skuldum hefur ímynd 

lands og þjóðar beðið hnekki erlendis. Menning er stór hluti af ímynd þjóða, inn á 

við jafnt sem út á við og eru Íslendingar orðnir smám saman meðvitaðri um 

möguleika menningar í sköpun ímyndar fyrir þjóðina ef vísað er í ímyndarskýrslu 

sem unnin var fyrir forsætisráðuneytið árið 2007. (Forsætisráðuneytið, 2007). 

Menning spilar mörg hlutverk í samfélagi okkar mannanna og á sama tíma og 

menning getur staðið sem samfélagslegt lím verður þáttur menningar og lista 

sífellt áhrifameiri í hagþróuninni (NGAC, 2003). Eins og ég kom að í kaflanum 

Hvaða hlutverki þjónar menningarstefna í samfélagi okkar? hefur Ágúst Einarsson 

haft forystu hér á landi í að rannsaka þessi tengsl. Erlendis hafa Bandaríkjamenn 

staðið framarlega í rannsóknum á tengslum menningar við aðra þætti samfélagsins 

og er í sífellt meiri mæli farið að notast við menningu og listir sem tæki til þess að 

stofna til viðskiptasamskipta og skapa og dýpka tengsl milli stjórnvalda og innan 

viðskiptasamfélagins. Í þessu samhengi skapa menningarviðburðir tækifæri fyrir 

erlenda aðila til þess að kynnast og læra um land og þjóð og meta þjóðina sem 

vörumerki (National Governors Association Center, 2001). Þegar menning er 

notuð til þess að ná öðrum markmiðum en menningarlegum er talað um þjónandi 

menningarstefnu (sjá kafla 2.4). Sú vitneskja að menning geti fært samfélögum 

efnahagslegan og samfélagslegan ávinning er vissulega jákvæð, og þá sérstaklega 

fyrir hið opinbera þar sem það fjármagnar að stórum hluta menningu og listir í 

okkar samfélagi. Á sama tíma er einnig mikilvægt að átta sig á því að menning og 

listir standa sjálfar vegna þeirra eigin verðleika þar sem þær hafa innra gildi. Það 
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er vissulega hætta á að þetta glatist þegar önnur markmið en menningarleg eru 

ríkjandi. 

 Á Íslandi hefur ekkert sveitarfélag tekið af skarið og farið alla leið með 

að nota þjónandi menningarstefnu eins og þekkist frá bænum Holstebro í 

Danmörku. (Skot-Hansen, 2002) 

 Í menningarstefnu Kaupmannahafnar sem kom út árið 2006 er tekin sú 

afstaða að menning og listir hafi sín eigin gildi sem eru ekki tengd markaðnum. 

Megininntak menningarstefnu Kaupmannahafnar er að menning og listir geti ekki 

staðið undir væntingum allra og það sé ekki hægt að meta árangur þeirra 

samkvæmt einni ákveðinni mælistiku og þar af leiðandi beri að meta málaflokkinn 

á eigin forsendum. Þessi afstaða er í takt við þá gagnrýni sem menningarstefnur 

Norðurlandanna hafa verið að fá, þ.e.a.s. að of mikil áhersla hefur verið lögð á 

fjárhagslegan og pólitískan ávinning menningar þannig að grunngildi menningar 

hafa gleymst. (City of Copenhagen, 2006) 

 Mjög erfitt var að finna flestallar af þeim tuttugu stefnum sem ég greindi  á 

heimasíðum sveitarfélaganna eða landshlutasamtakanna og eru þær því alls ekki 

aðgengilegar almenningi. Eina stefnuna var hvergi að finna á veraldarvefnum og 

fékk ég hana senda í tölvupósti. Til þess að menningarstefnur geti verið lifandi 

plagg er mikilvægt að þeir sem útfæra hana, sem eru að stórum hluta íbúarnir 

sjálfir, hafi greiðan og góðan aðgang að stefnunni og geti haft áhrif á mótun 

hennar og þróun. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102 

Heimildaskrá 
 
 
Akureyri (2005). Skapandi bær: stefna bæjaryfirvalda á Akureyri í  

menningarmálum til ársins 2008. Skoðað 20. september 2008 á 
http://www.akureyri.is/stjornkerfid/reglur-
samthykktir/menningarmal/nr/160 

 

Ágúst Einarsson (2002). Menning sem atvinnugrein. Erindi flutt á Selfossi 11. maí  
2002. 

 

Ágúst Einarsson (2004). Hagræn áhrif tónlistar. Reykjavík: Viðskipta- og  
hagfræðideild Háskóla Íslands.  

 

Álftanes. 2008. 12. fundur menningar- og ferðamálanefndar. 2007. Skoðað  
20. nóvember 2008 á http://www.alftanes.is/stjornsysla/fundargerdir/ 
menningar-og-ferdamalanefnd/nr/9714/ 

 

Árborg (2008). Menningarstefna Sveitarfélagsins Árborgar 2008-2009. Skoðað  
25. september 2008 á http://www.arborg.is/template2.asp?id=1093 

 
Árni Böðvarsson (ritstj.) (1996). Íslensk orðabók (2. útgáfa). Reykjavík: Mál og  

menning. 
 

Bandalag íslenskra listamanna (2008). Aðalfundur BÍL. Skoðað 1. nóvember 2008  
á http://www.bil.is/index.php?Itemid=63&option=com_content& 
task=view&id=81 
 

Birgir Thorlacius (1988). Ríkishandbók Íslands: skrá um stofnanir ríkisins,  
starfsmenn þeirra o.fl. (4. útgáfa). Reykjavík: Ríkisstjórn Íslands. 
 

Borgarbyggð (2006). Menningarstefna Borgarbyggðar. Skoðað 20. september  
2008 á http://www.borgarbyggd.is/starfsemi/menningarmal 
/menningarstefna-borgarbyggdar/ 

 

Buchanan, D. A. og A. Huczynski (2004). Organizational behaviour: and  
introductury text (5. útgáfa). Harlow: FT/Prentice Hall.  

 

Byggðastofnun (1998). Stefnumótandi byggðaáætlun 1998-2002: FORSENDUR.  
Reykjavík: Byggðastofnun. Skoðað 29. september 2008 á 
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/forsenda_byggdaaetluna
r9802.pdf 
 
 



 103 

Byggðastofnun (1999). Þingsályktun um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin  
1999-2001. Reykjavík: Byggðastofnun. 

 

Byggðastofnun (2001). Framkvæmd þingsályktunar um stefnu í byggðamálum  
1999-2001: Greinargerð Byggðastofnunar. Skoðað 29. september 2008 á 
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Byggdaaetlun9901/framkvaemd_t
hingsalyktunar.pdf 

 

Byggðastofnun (2006). Þingsályktun um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin  
2006-2009. Skoðað 9. desember 2008 á http://www.byggdastofnun.is/ 
static/files/Byggdaaetlun0609/byggdaaetlun0609.pdf 

 

Byggðastofnun (2008). Vaxtarsamningar. Skoðað 12. nóvember 2008 á  
http://www.byggdastofnun.is/page/vaxtasamningar. 

 

Chartrand, Harry Hillman (2002). Funding the Fine Arts: An International  
Political Economic Assessment [rafræn útgáfa]. Cultural Politics - Global, 
Local and National. Nordic Theatre Studies, 14. Skoðað 13. október 2008 
á http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com/FFA.htm 

 

Chartrand, Harry Hillmann og Claire McCaughey (1989). The Arm´s Length  
Principle and the Arts: An International Perspective-Past, Present and 
Future. [rafræn útgáfa]. Í M.C. Cummings Jr. & Mark Davidson Schuster 
(ritstj.).Who’s to Pay?for the Arts: The International Search for Models of 
Support. NYC: American Council for the Arts. Skoðað 13.október 2008 á 
http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com/arm's.htm 

 

City of Copenhagen (2006). Cultural-Political Report. Copenhagen: The Leisure  
Administration. 

 

Cliche, Danielle (1995). International Comparative Research: Understanding the  
Past, Restructuring the Present and Rethinking the Future [rafræn útgáfa]. 
Skoðað 2. nóvember 2008 á http://www.ericarts.org/web/files/86/en/ 
internationalcomparativeresearch.pdf 

 

Cohen, Michael D., James G. March og Johan P. Olsen (1972). A Garbage Can  
Model of Organizational Choice. Administrative Science Quarterly, 17(1), 
1-25. Skoðað 12.október 2008 úr gagnasafninu Proquest. 

 

Duelund, Peter (ritstj.) (2003a). The Nordic Cultural Model. Kaupmannahöfn:  
Nordic Cultural Institute. 

 

Duelund, Peter (2003b). Cultural Policy in Denmark. Í Peter Duelund (ritstj.).  
The Nordic Cultural Model (bls. 31-79). Kaupmannahöfn: Nordic Cultural 
Institute. 



 104 

Duelund, Peter (2003c). Cultural Policy in the Small Nations of Norden. Í Peter  
Duelund (ritstj.). The Nordic Cultural Model (bls. 415-437). 
Kaupmannahöfn: Nordic Cultural Institute. 
 

Duelund, Peter (2003d). The Nordic Cultural Model. Summary. Í Peter  
Duelund (ritstj.). The Nordic Cultural Model (bls. 470-531). 
Kaupmannahöfn: Nordic Cultural Institute. 

 

Duelund, Peter og Tor Larsson (2003). Regions and the Arts. Peter Duelund  
(ritstj.). The Nordic Cultural Model (bls. 385-414). Kaupmannahöfn: 
Nordic Cultural Institute. 
 

Einar Falur Ingólfsson (2008, 18. desember). Skorið niður í menningu.  
Morgunblaðið, bls. 86. 

 

Eriksen, Thomas Hylland (2001). Small Places, Large Issues: An introduction to  
Social and Cultural Anthropology (2.útgáfa). London: Pluto Press. 

 

Fjármálaráðuneytið (2006). Stefna um nýskipan í ríkisrekstri. Skoðað 10. október  
2008 á http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Utgefin_rit 
Stefna_um_nyskipan_i_rikisrekstri_1996.pdf 

 

Fjórðungssamband Vestfirðinga (2007). Stefnumótun í menningarmálum á  
Vestfjörðum.Skoðað 16. október 2008 á http://www.fjordungssamband.is 
/fv/upload/files/gogn/stefnumotun_i_menningarmalum.doc 

 

Florida, Richard (2002). The Rise of the Creative Class: and how it’s  
transforming work, leisure, community and everyday life. New York: 
Basic Books. 

 

Forsætisráðuneytið (2007). Skýrsla nefndar um ímynd Íslands. Skoðað 21. október  
2008 af: http://www.forsaetisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/2904  

 

Frederickson, H.G. og Smith, Kevin B. (2003). The Public Administration Theory  
Primer. USA: Westview Press. 

 

Garðabær (2005). Stefna í menningarmálum í Garðabæ. Skoðað 20. september  
2008 á http://www.gardabaer.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4241 

 

Gestur Guðmundsson (2003). Cultural Policy in Iceland. Í Peter Duelund (ritstj.),  
The Nordic Cultural Model (bls.113-147). Copenhagen: Nordic Cultural 
Institute. 
 



 105 

Gray, Clive (2007). Commodification and instrumentality in cultural policy  
[rafræn útgáfa]. International Journal of Cultural Policy, 13(2), 203-215. 
 

Gunnar Helgi Kristinsson (2001). Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur  
sveitarfélaga. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 
 

Gunnar Helgi Kristinsson (2007). Íslenska stjórnkerfið (2. útgáfa). Reykjavík:  
Háskóli Íslands. 

 

Göteborg (1999). Strategy of cultural policy for Göteborg. Skoðað 8. nóvember  
2008 á http://www.5.goteborg.se/prod/kultur/kulturforvaltningen 
/dalis2.nsf/vyPublicerade/E570D5CFE2E440C1C1256E520053545A?Ope
nDocument 

 

Hafnarfjörður (2004) Menningarstefna Hafnarfjarðar. Skoðað 20. september  
2008 á http://www.hafnarfj.is/menning%5Fog%5Fmannlif 
/utgefid%5Fefni/menningarstefna%5Fhafnarfjardar/ 

 

Hagstofan (2008). Mannfjöldi eftir sveitarfélagi, kyni og aldri 1. janúar 1998-
2008. Skoðað 24. september 2008 á http://www.hagstofa.is/?PageID=624 
&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02001%26ti=Mannfj%F6ldi+efti
r+sveitarf%E9lagi%2C+kyni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+1998%2D2008
+++%26path=../Database/mannfjoldi/sveitarfelog/%26lang=3%26units=Fj
öldi 

 

Haukur F. Hannesson (2004). Är musik en kulturpolitisk produkt? Í Nordisk  
kulturpolitisk tidskrift 1/2004. Borås: Bibliotekshögskolan, Högskolan i 
Borås. 

 

Helgi Gestsson (2004). Mótun menningarstefnu sveitarfélaga. Í Ingjaldur  
Hannibalsson (ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum V: Viðskipta- og 
hagfræðideild: erindi flutt á ráðstefnu í október 2004 (bls. 200-211). 
Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  

 

Hornafjörður (2007). Stefnumótun í menningar- og safnamálum Hornafjarðar  
2007-2017. Skoðað 25. september 2008 á http: //www.hornafjordur.is 
/menningarmidstod/stefnumotun 2007 

 

Höfundalög nr. 73/1972. 
 

Kingdon, John W. (1995). Agendas, Alternatives and Public Policies (2. útg.).  
New York: HarperCollins College Publisher. 

 



 106 

Lindblom, E. Charles (1992). The Science of “Muddling Through”. Í Jay M.  
Shafritz og Albet C. Hyde (ritstj.). Classics of Pbclic Administration (3. 
útgáfa) (bls.224-234). Wadsworth: Belmont (Endurprentað úr Public 
Administration Review, 1959, 19, 78-88). 

 

Listahátíð í Reykjavík (2008). Samþykktir fyrir listahátíð í Reykjavík. Skoðað  
1. október 2008 á http://www.artfest.is/uploads/files/C3675DB35027.pdf 

 

Lög um almenningsbókasöfn, nr. 36/1997. 
 

Lög um breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga, nr. 87/1989. 
 

Lög um listamannalaun, nr. 35/1991. 
 

Menningin aðeins á Akureyri? (2004, 8. janúar). Skessuhorn-Vesturlands vefurinn.  
Skoðað 1. desember 2008 á http://www.skessuhorn.is/default.asp? 
Sid_Id=24845&tid=99&fre_Id=17097&meira=1&Tre_Rod=001%7C002
%7C 
 

Menntamálaráðuneytið (2000). Skýrsla samstarfshóps um menningarmál á  
landsbyggðinni. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.  

 

Menntamálaráðuneytið (2001). Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga á  
Austurlandi um menningarmál. Skoðað 16. október 2008 á 
Menntamálaráðuneytið (2004). 
 

Menntamálaráðuneytið (2004). Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga í  
Eyþingi um menningarmál. Skoðað 16. október 2008 á 
http://brunnur.stjr.is/mrn/logogregl.nsf/FF6C260B2319251D002567BA00
4D88CB/85B2910318ECDAE3002572EA004A9F80?OpenDocument 

 

Menntamálaráðuneytið (2005). Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga á  
Suðurlandi um menningarmál á Suðurlandi. Skoðað 16. október 2008 á 
http://brunnur.stjr.is/mrn/logogregl.nsf/FF6C260B2319251D002567BA00
4D88CB/12CB1537EB4877B5002572D1003C0958?OpenDocument 

 

Menntamálaráðuneytið (2005). Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga á  
Norðurlandi vestra um menningarmál á Norðurlandi vestra. Skoðað 16. 
október 2008 á http://brunnur.stjr.is/mrn/logogregl.nsf/FF6C260B23 
19251D002567BA004D88CB/FDBDF3D2207C6070002572D100403972
?OpenDocument 

 
 
 
 



 107 

Menntamálaráðuneytið (2007a). Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga á  
Vestfjörðum um menningarmál á Vestfjförðum. Skoðað 16. október 2008 
á http://brunnur.stjr.is/mrn/logogregl.nsf/FF6C260B2319251D002567 
BA004D88CB/3305B7DF4EDDD709002572D1003F5D56?OpenDocume
nt 

 

Menntamálaráðuneytið (2007b). Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga á  
Suðurnesjum um menningarmál. Skoðað 16. október 2008 á 
http://brunnur.stjr.is/mrn/logogregl.nsf/FF6C260B2319251D002567BA00
4D88CB/A1992515668AFE7C00257316003E5C0C?OpenDocument 

 

Menntamálaráðuneytið (2007c). Menningarstefna í mannvirkjagerð: stefna  
íslenskra stjórnvalda í byggingarlist. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

 

Menntamálaráðuneytið (2007d). Menning: listir, menningararfur, útvarp, málrækt,  
íþróttir, æskulýðsmál. Skoðað 18. október 2008. Slóðin er: 
http://bella.stjr.is/utgafur/menning_2007.pdf 

 

Menntamálaráðuneytið. (2008a). Dagur íslenskrar tungu. Skoðað 18. október  
2008 Slóðin er: http://www.menntamalaraduneyti.is/menningarmal/dit/ 

 

Menntamálaráðuneytið (2008b). Samningar um samstarf ríkis og sveitarfélaga um 
 menningarmál. Skoðað 5. nóvember 2008. Slóðin er:  

http://www.menntamalaraduneyti.is/menningarmal/Menningarrad/nr/4496 
 

Menntamálaráðuneytið (2008c). Menntamálaráðherratal. Skoðað 29. október  
2008 á http://www.menntamalaraduneyti.is/radherra/fyrri-radherrar/ 

 

Mintzberg, Henry og Waters, J.A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent.  
Strategic Management Journal, 6 (3), 257-272.  
 

Mintzberg, Henry (1988). Opening up the definition of Strategy. Í Quinn, J.B o.fl.  
(ritstj.) The Strategy Process: Concepts, Contexts and Cases (bls. 13-21). 
New Jersey: Prentice Hall. 

 

Mitchell, Ritva (2003). Nordic and European Cultural Policies. Í Peter Duelund  
(ritstj.). The Nordic Cultural Model (bls. 437-479). Copenhagen: Nordic 
Cultural Institute. 
 

Mulcahy, Kevin V. (2006). Cultural Policy: Definitions and Theoretical  
Approaches. Journal of Arts Management, Law, and Society, 35 (4), 319-
330. 

 

 



 108 

National Governors Association Center (2001). The role of the Arts in  
Economic Development. Skoðað 1. nóvember 2008 á 
http://www.nga.org/Files/pdf/062501ARTSDEV.pdf  

 

Pressman, J. and A. Wildavsky (1973). Implementation: how great expectations in  
Wasington are dashed in Oakland. Berkeley: University of California 
Press.  

 

Rangárþing eystra (2006). Framtíðarsýn, stefna og megin verkefni Rangárþings  
eystra 2006-2010. Skoðað 15. október 2008 á http://rang.aicon.is/vefsidan/ 
data/MediaArchive/files/Framtidarsyn/framtidasyn.doc 

 

Reykjanesbær (2008). Tími til að njóta: menningarstefna Reykjanesbæjar 2008- 
2018. Skoðað 15. október 2008 á http://www.reykjanesbaer.is 
/upload/files/Menningarstefna%20Reykjanesbæjar.pdf 

 

ReykjavíkurAkademían (2008). Skilgreiningar ReykjavíkurAkademíunnar á  
hugtökunum; Menning, sérstaða, auðlind, rými fyrir stýrihóp um 
endurskoðun á menningarstefnu Reykjavíkurborgar. Óútgefið, 
ReykjavíkurAkademían, Reykjavík. 
 

Reykjavíkurborg (2003). Menningarstefna Reykjavíkurborgar. Skoðað 20.  
september 2008 á http://www.rvk.is/desktopdefault.aspx/tabid-452 

 

Runólfur Birgir Leifsson (2003). Stefnumótun í skipulagsheildum: athugun á  
stefnumótun hjá nokkrum íslenskum fyrirtækjum. Í Ingjaldur 
Hannibalsson (ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum IV: Viðskipta- og 
hagfræðideild: erindi flutt á ráðstefnu í febrúar 2003 (bls. 307-316). 
Reykjavík: Háskólaútgáfa. 

 

Runólfur Smári Steinþórsson (2003). Lýsing á stefnu og stefnumótunarvinnu. Í  
Ingjaldur Hannibalsson (ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum IV: 
Viðskipta- og hagfræðideild: erindi flutt á ráðstefnu í febrúar 2003 (bls. 
317-329). Reykjavík: Háskólaútgáfa. 

 

Samband íslenskra sveitarfélaga (2008). Landshlutasamtök sveitarfélaganna.  
Skoðað 11. október 2008 á http://www.samband.is/template1.asp?ID=665 

 

Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi (2000). Stefna í menningarmálum á  
Austurlandi. Skoðað 16. október 2008 á 
http://www.skriduklaustur.is/menning/stefna.pdf 

 

Samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum (2004). Stefnuskjal  
menningarráðs Eyþings.  Skoðað 16. október 2008 á 
http://www.eything.is/ktml2/files/uploads/pdf/stefnuskjal.pdf 



 109 

Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum (2007). Stefna í menningarmálum 
á Suðurnesjum: Tillögur samstarfshóps sveitarfélaga á Suðurnesjum. 
Fengið sent með tölvupósti 16. desember 2008.  

 

Samfylkingin í Kópavogi (2004). Er hægt að kópíera menningarstefnu? Skoðað  
3. nóvember 2008 á http://samfylkingin.kopavogur.is/?p=frettir&id=469 

 

Samgönguráðuneytið (2001). Menningartengd ferðaþjónusta. Skoðað 22.  
nóvember á á http://www.samgonguraduneyti.is/media 
/Skyrsla/menningartengd_ferdathonusta.PDF 

 

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (2005). Stefna í menningarmálum á Suðurlandi.  
Skoðað 16. október 2008 á http://www.sunnanmenning.is/images/ 
stories/stefna_i_menningarmalum_des202005.pdf 

 

Samtök sveitarfélaga í Norðurlandskjördæmi vestra (2005). Stefna sveitarfélaga á  
Norðurlandi vestra um sameiginlegt starf að menningarmálum. Skoðað 16. 
október 2008 á http://www.ssnv.is/skjol/Onnur_skjol 
/Menningarsamningur/fylgiskj%C3%B6l-stefnum%C3%B3tun.pdf 
 

Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi (2002). Stefnumótun í  
menningarmálum á Vesturlandi. Skoðað 15. október 2008 á 
http://www.atvinnuradgjof.vesturland.is/Files/Skra_0002411.pdf 

 

Seltjarnarnesbær (2008). Menningarstefna Seltjarnarnesbæjar. Skoðað 20.  
nóvember 2008 á http://www.seltjarnarnes.is/media/ 
fraedslusvid/menning/Menningarstefnubaeklingur.pdf 

 

Sesselja Árnadóttir (2007). Sveitarstjórnralögin ásamt skýringu og athugasemdum:  
sveitarstjórnarlög nr. 45/1998 með síðari breytingum. Reykjavík: 
Samband íslenskra sveitarfélaga.  

 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir (2006). Straumar, stjórnleysi og stefnurek: Hvað er til  
ráða? Stjórnmál og stjórnsýsla: Veftímarit, 2(1). Skoðað 6. október 2008 á 
http:www.stjornmalogstjornsysla.is/images/stories/eg2006v/sigurbjorg.pdf 

 

Skagafjörður (2002). Menningarstefna Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Skoðað 20.  
september 2008 á http://www.skagafjordur.is/displayer.asp?cat_id=647 
 

Skot-Hansen, Dorte. 1998. Holstebro i verden-verden i Holstebro: kulturpolitik og  
debat fra tresserne til i dag. Århus: Klim 

 

Snorri Björn Sigurðsson (2009).Byggðaáætlun 2010-2013. Skoðað 5.janúar 2009  
á vef Byggðastofnunar: http://byggdastofnun.is/news/byggdaaaetlun 
_2010-20130/ 



 110 

Sólrún Sumarliðadóttir (2008). Menningarstefna Reykjavíkurborgar: samantekt á  
árangri núverandi menningarstefnu og hugleiðingar um menningarlíf 
Reykjavíkurborgar. Óbirt skýrsla unnin fyrir Reykjavíkurborg vegna 
endurskoðunar á menningarstefnu Reykjavíkurborgar, Menningar- og 
ferðamálasvið Reykjavíkurborgar, Reykjavík. 

 

Stefán Ólafsson (1997). Búseta á Íslandi: Rannsókn á orsökum búferlaflutninga.  
Reykjavík: Byggðastofnun.  

 

Svanhildur Konráðsdóttir (ritstj.) (2000). Reykjavík menningarborg 2000.  
Reykjavík: Reykjavík menningarborg Evrópu árið 2000. 

 

Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998. 
 

Trausti Fannar Valsson (2007) Ólögbundin verkefni sveitarfélaga. Stjórnmál og  
stjórnsýsla: Veftímarit, 3(2). Skoðað 17. september 2008 á 
http://www.stjornmalogstjornsysla.is/images/stories/fg2007h/trausti07.pdf  

 

UNESCO (1986). The Unesco Framework for Cultural Statistics (PCS): Third  
Joint Meeting on Cultural Statistics. Slóðin er: 
http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/framework/1986original.pdf 

 

UNESCO (2008). Education: Iceland. Skoðað 23.september 2008 á  
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=40248&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 

Valdimar Th. Hafstein (2003, 6. desember) Menning er stjórntæki. Viðtal við  
breska félagsfræðinginn Tony Bennett. Lesbók Morgunblaðsins, bls. 6.   
 

Weimer, David L. og Aidan R. Vining (2005). Policy Analysis: Concepts and  
Practice (4 útg.). New Jersey (USA): Pearson Education Inc. 

 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (2008). Ræða menntamálaráðherra á Alþingi.  
Slóðin er: http://www.althingi.is/raeda/135/rad20080409T132255.html 

 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (2006). Úthlutun styrkja Menningarráðs  
Austurlands á  Seyðisfirði 1. apríl 2006. Slóðin er: 

 http://www.menntamalaraduneyti.is/radherra/raedur/nr/3500 
 

Ölfus (2007). Stefna Sveitarfélagsins Ölfuss í menningarmálum til ársins 2010.  
Skoðað 20. september 2008 á http://olfus.toppnet.is/OlfusGallery 
/Documents/Menningarstefna.doc 

 
 



 111 

Viðauki I 
Menningarsamningur við Suðurnes: 
 
Menntamálaráðherra og samgönguráðherra annars vegar og sveitarfélögin í Sambandi 
sveitarfélaga á Suðurnesjum hins vegar, þ.e. Grindavíkurbær, Sandgerðisbær, Reykjanesbær, 
sveitarfélagið Garður og Sveitarfélagið Vogar, gera með sér svofelldan  

S A M N I N G 
um samstarf ríkis og sveitarfélaga á Suðurnesjum um menningarmál. 

 
1. gr. 

Markmið 
Tilgangur samningsins er að efla menningarstarf á Suðurnesjum og beina stuðningi ríkis og 
sveitarfélaga á Suðurnesjum við slíkt starf í einn farveg. Jafnframt er með samningi þessum 
stefnt að því að tryggja sem best frumkvæði og áhrif sveitarfélaganna við forgangsröðun 
verkefna og auka samstarf þeirra við framkvæmd og stefnumótun menningarmála í 
landshlutanum. 
 

2. gr. 
Menningarráð Suðurnesja 

Menningarráð Suðurnesja er samstarfsvettvangur sveitarfélaga á Suðurnesjum og hefur meðal 
annars það hlutverk að standa fyrir öflugu þróunarstarfi í menningarmálum, úthluta fjármagni 
til menningarverkefna á Suðurnesjum samkvæmt ákvæðum samningsins og hafa eftirlit með 
framkvæmd hans. 
 
Menningarráð skal skipað fimm fulltrúum tilnefndum af sveitarstjórnum innan Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum.  
 
Kostnaður við starfsemi ráðsins, m.a. vegna aðstöðu og starfsmanns, skal greiddur af því fé 
sem veitt er til að efna samning þennan og með beinum framlögum sveitarfélaganna á 
svæðinu. 

 
3. gr. 

Ríkisframlag til menningarmála 
Stuðningur ríkisins, f.h. ríkissjóðs við menningarstarf og samstarf sveitarfélaga á 
Suðurnesjum samkvæmt samningi þessum er tvíþættur:  
a. Veitt er fé til einstakra verkefna. 
b. Veitt er mótframlag til reksturs Menningarráðsins. 
Menntamálaráðuneyti og samgönguráðuneyti beita sér fyrir því að framlög ríkisins verði að 
lágmarki sem hér segir:  
a. Árið 2007 17 millj. kr. 
b. Árið 2008 23 millj. kr. 
c. Árið 2009 24 millj. kr. 
 
Fjárveitingar eru með fyrirvara um samþykki Alþingis. 
 
Greiðslur samkvæmt þessari grein taka hvorki til greiðslna til byggðasafna, náttúruminjasafna 
eða listasafna á grundvelli safnalaga nr. 106/2001 né til héraðsskjalasafna á grundvelli laga 
um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með síðari breytingum. Samningur þessi nær ekki til 
annarra framlaga ríkisins á fjárlögum, en birta skal yfirlit yfir framlög til þeirrar starfsemi í 
fylgiskjali með samningnum. Framlög til stofnstyrkja eru ekki hluti af samningi þessum og 
skal um slíka styrki semja sérstaklega milli aðila. 
 
 
 
 



 112 

4. gr. 
Hlutverk sveitarfélaga 

Sveitarfélögin á Suðurnesjum beita sér fyrir því að heildarframlög þeirra til menningarmála 
verði að lágmarki sem hér segir: 
a. Árið 2007 200 millj. kr. 
b. Árið 2008 200 millj. kr. 
c. Árið 2009 200 millj. kr. 
 
Sveitarfélögin skulu vinna að því að auka ráðstöfunarfé Menningarráðs Suðurnesja hvort 
heldur er með framlögum frá einkaaðilum eða með eigin framlögum. Skal við það miðað að 
árið 2008 nemi framlag sveitarfélaganna a.m.k. 17,5 hundraðshlutum af þeirri heildarfjárhæð 
sem veitt er til verkefnastyrkja og 25 hundraðshlutum árið 2009. 
 
Sveitarfélögin skulu greiða að lágmarki þriðjung kostnaðar vegna starfsemi Menningarráðs 
Suðurnesja, þ.m.t. skrifstofuhald og laun, árið 2008 og helming kostnaðar árið 2009. 

 
5. gr. 

Meðferð styrkumsókna 
Menningarráð Suðurnesja úthlutar fjármagni til menningarverkefna á Suðurnesjum á 
grundvelli umsókna og gerir skriflega samninga um skyldur styrkhafa vegna þeirra verkefna 
sem hljóta styrk. Í samningum skulu koma fram markmið verkefna og hvaða mælikvarðar 
verða lagðir til grundvallar þegar árangur er metinn. Auglýst skal opinberlega eftir umsóknum 
um styrki. 
 
Taka skal m.a. mið af eftirfarandi við afgreiðslu umsókna, að: 
- efla samstarf á sviði menningarmála á svæðinu; 
- styrkja menningarlega stöðu svæðisins; 
- samnýta krafta sveitarfélaga á svæðinu; 
- atvinnutækifærum fjölgi á menningarsviðinu; 
- bæta nýtingu fjármuna til málaflokksins; 
- styðja við menningararfinn; 
- styðja við menningarhátíðir og viðburði í því skyni að auka menningarlega fjölbreytni; 
- auka stuðning við menningarstarf ungs og aldraðs fólks; 
- efla menningartengda ferðaþjónustu og styðja sérstaklega við verkefni sem laðað geta að 
ferðamenn; 
- efla nýsköpun í verkefnum tengdum menningu og menningartengdri ferðaþjónustu. 
 

 
6. gr. 

Aðrir styrkir 
Samningur þessi kemur ekki í veg fyrir að menningarstofnanir, félög og einstaklingar sem 
njóta styrkja á grundvelli þessa samnings sæki um styrki til opinberra sjóða á 
menningarsviðinu. 

 
7. gr. 

Skýrslur um ráðstöfun styrkja 
Menningarráð Suðurnesja skal í febrúarmánuði ár hvert senda menntamálaráðuneyti skýrslu 
um framkvæmd samningsins þar sem m.a. er gerð grein fyrir skiptingu framlaga samkvæmt 
samningi þessum, hvernig sveitarfélögin hafi staðið við skuldbindingar sínar gagnvart 
samningnum, ásamt því sem árangur verkefna sem hlutu styrk er metinn. 

 
8. gr. 

Uppsögn og endurskoðun 
Telji annar samningsaðili að hinn uppfylli ekki samningsbundnar skyldur sínar getur hann 
gert skriflega kröfu um að úr því verði bætt innan hóflegs frests. Sé ekki bætt úr annmörkum á 
framkvæmd samningsins getur samningsaðili sagt samningnum upp með 6 mánaða fyrirvara. 
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Samningsaðilar geta óskað eftir endurskoðun á einstökum ákvæðum samnings þessa á 
samningstímabilinu, ef sérstakt tilefni gefst. 

 
9. gr. 

Gildistími 
Samningur þessi tekur gildi við undirritun og gildir til ársloka 2009. Heimilt er 
samningsaðilum að framlengja samninginn um tvö ár að loknu árangursmati sem fram skal 
fara vorið 2009. Matið skal framkvæmt af aðila sem samningsaðilar koma sér sameiginlega 
um. 

 
10. gr. 

Lögsaga 
Leysi samningsaðilar ekki ágreiningsmál sem rísa kann vegna samnings þessa skal það rekið 
fyrir Héraðsdómi Reykjaness.  
 
Samningur þessi er gerður í fjórum samhljóða eintökum og heldur hver aðili sínu eintaki. 
Framangreindu til staðfestu eru undirskriftir aðila. 
Reykjanesbæ, 3. maí 2007 
 
F.h. menntamálaráðuneytis  
_________________________  
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir  
menntamálaráðherra  
 
F.h. samgönguráðuneytis 
____________________________ 
Sturla Böðvarsson  
samgönguráðherra 
 
F.h. Sambands sveitarfélaga á  
Suðurnesjum 
__________________________  
Steinþór Jónsson  
formaður  
 
Staðfest af hálfu fjármálaráðuneytis 
______________________________ 
Árni M. Mathiesen 
fjármálaráðherra 
 
Fylgiskjal með samningi þessum er: 
- Stefna í menningarmálum á Suðurnesjum. 
- Drög að samstarfssamningi sveitarfélaga á Suðurnesjum um menningarmál. 
- Framlög á fjárlögum 2007 til menningarmála á Suðurnesjum á liðum menntamálaráðuneytis.  
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Viðauki II 
Menningarsamningur við Vesturland: 
 
Menntamálaráðherra og samgönguráðherra annars vegar og eftirtalin sveitarfélög á 
Vesturlandi; Akraneskaupstaður, Borgarbyggð, Borgarfjarðarsveit, Dalabyggð, Eyja- og 
Miklaholtshreppur, Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit, Hvalfjarðarstrandarhreppur, 
Hvítársíðuhreppur, Innri Akraneshreppur, Kolbeinsstaðahreppur, Leirár- og Melahreppur, 
Saurbæjarhreppur, Skilmannahreppur, Skorradalshreppur, Snæfellsbær og Stykkishólmsbær 
hins vegar gera með sér svofelldan 

S A M N I N G 
um samstarf ríkis og sveitarfélaga á Vesturlandi um menningarmál. 

 
 

1. gr. 
Tilgangur samningsins er að efla menningarstarf á Vesturlandi og beina stuðningi ríkis og 
sveitarfélaga á Vesturlandi við slíkt starf í einn farveg. Jafnframt er með samningi þessum 
stefnt að því að tryggja sem best frumkvæði og áhrif sveitarfélaganna við forgangsröðun 
verkefna og aukið samstarf þeirra við framkvæmd og stefnumótun menningarmála í 
landsfjórðungnum. 
 
Sveitarfélög á fjórum samstarfssvæðum, hinum sömu og hjá Samtökum sveitarfélaga á 
Vesturlandi, Borgarfjarðarsýsla sunnan Skarðsheiðar, Borgarfjarðarsýsla norðan Skarðsheiðar 
og Mýrasýsla, Snæfellsnes og Dalir, hafa það hlutverk að samræma aðgerðir á sviði 
menningarmála á Vesturlandi. 
 
Stuðningur ríkisins við menningarstarf og samstarf sveitarfélaga á Vesturlandi skv. samningi 
þessum er tvíþættur: 
1) Veitt er fé til einstakra verkefna sbr. 5 gr. samningsins. 
2) Veitt er mótframlag til reksturs Menningarráðs Vesturlands sbr. 6 gr. samningsins. 
 

2. gr. 
Menntamálaráðuneyti greiðir bein framlög ríkissjóðs samkv. samningi þessum fyrir árin 2006, 
2007 og 2008 til Menningarráðs Vesturlands sem hlutast til um greiðslu þeirra. 
 
Ákvæði 1. mgr. tekur hvorki til greiðslna til byggðasafna, náttúruminjasafnaeða listasafna á 
grundvelli safnalaga nr. 106/2001 né til héraðsskjalasafna á grundvelli laga um Þjóðskjalasafn 
Íslands nr. 66/1985 með síðari breytingum. Samningur þessi nær ekki til annarraframlaga 
ríkisins á fjárlögum, en birta skal yfirlit yfir framlög til þeirrar starfsemi í fylgiskjali með 
samningnum. 
 
Framlög til stofnstyrkja eru ekki hluti af samningi þessum og skal um slíka styrki semja 
sérstaklega milli aðila. 
 

3. gr. 
Menntamálaráðuneyti og samgönguráðuneyti beita sér fyrir því að framlög ríkisins verði að 
lágmarki sem hér segir: 
 
         Árið 2006  25 millj.kr. 
         Árið 2007  26 millj.kr. 
         Árið 2008  27 millj.kr. 
 
Framlagið greiðist Menningarráði Vesturlands samkvæmt greiðsluáætlun sem ráðið leggur 
fyrir menntamálaráðuneyti eigi síðar en 15. október ár hvert til samþykktar. 
 
Fjárveitingar eru með fyrirvara um samþykki Alþingis. 
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4. gr. 
         Sveitarfélögin á Vesturlandi beita sér fyrir því að heildarframlög þeirra til 
menningarmála verði að lágmarki sem hér segir: 
 
Árið 2006 125 millj. kr. 
Árið 2007 125 millj. kr. 
Árið 2008 125 millj. kr. 
 

5. gr. 
         Menningarráð Vesturlands úthlutar fjármagni til menningarverkefna á grundvelli 
umsókna og gerir skriflega samninga um skyldur styrkhafa vegna þeirra verkefna sem hljóta 
styrk. Í samningum skulu koma fram markmið verkefna og hvaða mælikvarðar verða lagðir til 
grundvallar þegar árangur er metinn. Auglýst skal opinberlega eftir umsóknum um styrki.  
 
Taka skal m.a. mið af því að: 
-   efla samstarf innan samstarfssvæða Vesturlands um menningarmál;   
-   efla menningartengda ferðaþjónustu á Vesturlandi og styðja sérstaklega við verkefni sem 
laðað geta að ferðamenn; 
-    efla starfsemi á sviði sagnahefðar; 
-    styðja við menningarhátíðir og viðburði í því skyni að auka menningarlega fjölbreytni; 
-    auka stuðning við menningarstarf ungs og aldraðs fólks; 
-    stofna til samstarfs við þjóðmenningarstofnanir; 
-    efla nýsköpun í verkefnum tengdum menningu og menningartengdri ferðaþjónustu; 
-    styðja við metnaðarfulla menningarstarfsemi sem er landsvæðinu til farsældar; 
-    efla nýsköpun í verkefnum tengdum menningu. 
 
Sveitarfélögin skulu vinna að því að auka ráðstöfunarfé Menningarráðs Vesturlands hvort 
heldur er með framlögum frá einkaaðilum eða með eigin framlögum. Skal við það miðað að 
árið 2006 nemi framlag sveitarfélaganna a.m.k. 10 hundraðshlutum af þeirri heildarfjárhæð 
sem veitt er til verkefnastyrkja, 17,5 hundraðshlutum árið 2007 og 25 hundraðshlutum árið 
2008. 
 

6. gr. 
Menningarráð Vesturlands er samstarfsvettvangur sveitarfélaga á Vesturlandi og hefur meðal 
annars það hlutverk að standa fyrir öflugu þróunarstarfi í menningarmálum, úthluta fjármagni 
til menningarverkefna á Vesturlandi samkvæmt ákvæðum samningsins og hafa eftirlit með 
framkvæmd hans. 
 
Menningarráð skal skipað einum fulltrúa af hverju samstarfssvæði um menningarmál. Auk 
þess tilnefnir Samband sveitarfélaga á Vesturlandi einn fulltrúa. Kostnaður við starfsemi 
ráðsins m.a. vegna aðstöðu og starfsmanns, skal greiddur af því fé sem veitt er til að efna 
samning þennan og með beinum framlögum sveitarfélaganna á svæðinu. Skulu sveitarfélögin 
greiða að lágmarki þriðjung kostnaðar vegna starfsemi Menningarráðsins (þ.m.t. 
skrifstofuhald og laun) árið 2007 og helming kostnaðar árið 2008. 

 
7. gr. 

Samningur þessi kemur ekki í veg fyrir að menningarstofnanir, félög og einstaklingar sem 
njóta styrkja á grundvelli þessa samnings sæki um styrki til opinberra sjóða á 
menningarsviðinu. 

8. gr. 
Menningarráð Vesturlands gerir menntamálaráðuneyti árlega grein fyrir skiptingu framlaga 
samkvæmt samningi þessum og afhendir ráðuneytinu afrit af samningum við styrkþega. 
Jafnframt gerir Menningarráðið ráðuneytinu grein fyrir því hvernig sveitarfélögin hafa staðið 
við skuldbindingar sínar gagnvart samningnum skv. 5. gr. hans. Í febrúar ár hvert skal 
Menningarráð senda menntamálaráðuneyti skýrslu um framkvæmd samningsins þar sem 
árangur verkefna sem hlutu styrk er metinn. 
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9. gr. 
Telji annar samningsaðili að hinn uppfylli ekki samningsbundnar skyldur sínar getur hann 
gert skriflega kröfu um að úr því verði bætt innan hóflegs frests. Sé ekki bætt úr annmörkum á 
framkvæmd samningsins getur samningsaðili sagt samningnum upp með 6 mánaða fyrirvara. 
          
Samningsaðilar geta óskað eftir endurskoðun á einstökum ákvæðum samnings þessa á 
samningstímabilinu, ef sérstakt tilefni gefst. 

 
10. gr. 

Samningur þessi tekur gildi 1. janúar 2006 og gildir til ársloka 2008. Heimilt er 
samningsaðilum að framlengja samninginn um tvö ár að loknu árangursmati sem fram skal 
fara vorið 2008. Matið skal framkvæmt af aðila sem samningsaðilar koma sér sameiginlega 
um. 
 

11. gr. 
Leysi samningsaðilar ekki ágreiningsmál sem rísa kann vegna samnings þessa skal það rekið 
fyrir Héraðsdómi Vesturlands. 
 

 
12. gr. 

Samningur þessi er gerður í fjórum samhljóða eintökum og heldur hver aðili sínu. 
 
Fylgiskjal með samningi þessum er: 
-Stefnumótun í menningarmálum á Vesturlandi. 
 
Gert er ráð fyrir að samstarfssamningur sveitarfélaga á Vesturlandi um menningarmál liggi 
fyrir við gildistöku samningsins. 
 
Framangreindu til staðfestu eru undirskriftir aðila. 
Hvalfirði, 28. október 2005 
 
F.h. menntamálaráðuneytis                                          F.h. samgönguráðuneytis 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir                                   Sturla Böðvarsson 
menntamálaráðherra                                                     samgönguráðherra 
 
                                                                                      
 
F.h. sveitarfélaganna á Vesturlandi                            Staðfest af hálfu fjármálaráðuneytis 
Helga Halldórsdóttir                                                   Árni M. Mathiesen 
formaður Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi           fjármálaráðherra 
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Viðauki III 
Menningarsamningur við Vestfirði: 
 
Menntamálaráðherra og samgönguráðherra annars vegar og Fjórðungssamband Vestfirðinga 
hins vegar fyrir hönd eftirtalinna sveitarfélaga á Vestfjörðum: Árneshrepps, 
Bolungarvíkurkaupstaðar, Bæjarhrepps, Ísafjarðarbæjar, Kaldrananeshrepps, Reykhólahrepps, 
Strandabyggðar, Súðavíkurhrepps, Tálknafjarðarhrepps og Vesturbyggðar, gera með sér 
svofelldan 

S A M N I N G 
um samstarf ríkis og sveitarfélaga á Vestfjörðum um menningarmál. 

 
1. gr. 

Markmið 
Tilgangur samningsins er að efla menningarstarf á Vestfjörðum og beina stuðningi ríkis og 
sveitarfélaga í Fjórðungssambandi Vestfirðinga við slíkt starf í einn farveg. Jafnframt er með 
samningi þessum stefnt að því að tryggja sem best frumkvæði og áhrif sveitarfélaganna við 
forgangsröðun verkefna og auka samstarf þeirra við framkvæmd og stefnumótun 
menningarmála í landshlutanum. 
 

2. gr. 
Menningarráð Vestfjarða 

Menningarráð Vestfjarða er samstarfsvettvangur sveitarfélaga á Vestfjörðum fyrir 
menningarmál og hefur meðal annars það hlutverk að samræma aðgerðir á sviði 
menningarmála á starfssvæði sínu, að standa fyrir öflugu þróunarstarfi í menningarmálum, 
úthluta fjármagni til menningarverkefna á Vestfjörðum samkvæmt ákvæðum samningsins og 
hafa eftirlit með framkvæmd hans. 
 
Sveitarfélög á þremur samstarfssvæðum, Strandasýsla og Reykhólahreppur, Vestur-
Barðastrandarsýsla og Ísafjarðarsýslur hafa það hlutverk að samræma aðgerðir á sviði 
menningarmála á Vestfjörðum. 
 
Menningarráð skal skipað sjö fulltrúum og jafnmörgum til vara, á grundvelli samstarfssvæða 
um menningarmál. Fulltrúar skiptast þannig: Einn fulltrúi frá Strandasýslu og Reykhólahreppi, 
einn fulltrúi frá Vestur-Barðastrandarsýslu, einn fulltrúi frá Bolungarvík og Súðavík og tveir 
fulltrúar frá Ísafjarðarbæ. Auk þess tilnefnir Fjórðungssamband Vestfirðinga tvo fulltrúa. 
 
Kostnaður við starfsemi ráðsins, m.a. vegna aðstöðu og starfsmanns, skal greiddur af því fé 
sem veitt er til að efna samning þennan og með beinum framlögum sveitarfélaganna á 
svæðinu.  
 

3. gr. 
Ríkisframlag til menningarmála 

Stuðningur ríkisins, f.h. ríkissjóðs við menningarstarf og samstarf sveitarfélaga á Vestfjörðum 
samkvæmt samningi þessum er tvíþættur:  
 
a. Veitt er fé til einstakra verkefna,  
b. Veitt er mótframlag til reksturs Menningarráðsins. 
Menntamálaráðuneyti og samgönguráðuneyti beita sér fyrir því að framlög ríkisins verði að 
lágmarki sem hér segir:  
a. Árið 2007 30 millj. kr. 
b. Árið 2008 32 millj. kr. 
c. Árið 2009 33 millj. kr. 
 
Fjárveitingar eru með fyrirvara um samþykki Alþingis. 
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Greiðslur samkvæmt þessari grein taka hvorki til greiðslna til byggðasafna, náttúruminjasafna 
eða listasafna á grundvelli safnalaga nr. 106/2001 né til héraðsskjalasafna á grundvelli laga 
um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með síðari breytingum. Samningur þessi nær ekki til 
annarra framlaga ríkisins á fjárlögum, en birta skal yfirlit yfir framlög til þeirrar starfsemi í 
fylgiskjali með samningnum. Framlög til stofnstyrkja eru ekki hluti af samningi þessum og 
skal um slíka styrki semja sérstaklega milli aðila. 

 
4. gr. 

Hlutverk sveitarfélaga 
Sveitarfélögin á Vestfjörðum beita sér fyrir því að heildarframlög þeirra til menningarmála 
verði að lágmarki sem hér segir:  
Árið 2007 85 millj. kr. 
Árið 2008 85 millj. kr. 
Árið 2009 85 millj. kr. 
 
Sveitarfélögin skulu vinna að því að auka ráðstöfunarfé Menningarráðs Vestfjarða hvort 
heldur er með framlögum frá einkaaðilum eða með eigin framlögum. Skal við það miðað að 
árið 2008 nemi framlag sveitarfélaganna a.m.k. 17,5 hundraðshlutum af þeirri heildarfjárhæð 
sem veitt er til verkefnastyrkja og 25 hundraðshlutum árið 2009. 
 
Sveitarfélögin skulu greiða að lágmarki þriðjung kostnaðar vegna starfsemi Menningarráðs 
Vestfjarða, þ.m.t. skrifstofuhald og laun, árið 2008 og helming kostnaðar árið 2009. 
 

5. gr. 
Meðferð styrkumsókna 

Menningarráð Vestfjarða úthlutar fjármagni til menningarverkefna á Vestfjörðum á grundvelli 
umsókna og gerir skriflega samninga um skyldur styrkhafa vegna þeirra verkefna sem hljóta 
styrk. Í samningum skulu koma fram markmið verkefna og hvaða mælikvarðar verða lagðir til 
grundvallar þegar árangur er metinn. Auglýst skal opinberlega eftir umsóknum um styrki. 
 
Taka skal m.a. mið af eftirfarandi við afgreiðslu umsókna, að: 
- efla samstarf á sviði menningarmála; 
- styrkja menningarlega stöðu svæðisins; 
- samnýta krafta sveitarfélaga á svæðinu; 
- bæta nýtingu fjármuna til málaflokksins; 
- styðja við menningararfinn; 
- styðja við menningarhátíðir og viðburði í því skyni að auka menningarlega fjölbreytni; 
- auka stuðning við menningarstarf ungs og aldraðs fólks; 
- efla menningartengda ferðaþjónustu og styðja sérstaklega við verkefni sem laðað geta að 
ferðamenn; 
- efla nýsköpun í verkefnum tengdum menningu og menningartengdri ferðaþjónustu. 

 
6. gr. 

Aðrir styrkir 
Samningur þessi kemur ekki í veg fyrir að menningarstofnanir, félög og einstaklingar sem 
njóta styrkja á grundvelli þessa samnings sæki um styrki til opinberra sjóða á 
menningarsviðinu. 

 
7. gr. 

Skýrslur um ráðstöfun styrkja 
Menningarráð Vestfjarða skal í febrúarmánuði ár hvert senda menntamálaráðuneyti skýrslu 
um framkvæmd samningsins þar sem m.a. er gerð grein fyrir skiptingu framlaga samkvæmt 
samningi þessum, hvernig sveitarfélögin hafi staðið við skuldbindingar sínar gagnvart 
samningnum, ásamt því sem árangur verkefna sem hlutu styrk er metinn. 
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8. gr. 
Uppsögn og endurskoðun 

Telji annar samningsaðili að hinn uppfylli ekki samningsbundnar skyldur sínar getur hann 
gert skriflega kröfu um að úr því verði bætt innan hóflegs frests. Sé ekki bætt úr annmörkum á 
framkvæmd samningsins getur samningsaðili sagt samningnum upp með 6 mánaða fyrirvara. 
Samningsaðilar geta óskað eftir endurskoðun á einstökum ákvæðum samnings þessa á 
samningstímabilinu, ef sérstakt tilefni gefst. 

 
9. gr. 

Gildistími 
Samningur þessi tekur gildi við undirritun og gildir til ársloka 2009. Heimilt er 
samningsaðilum að framlengja samninginn um tvö ár að loknu árangursmati sem fram skal 
fara vorið 2009. Matið skal framkvæmt af aðila sem samningsaðilar koma sér sameiginlega 
um. 

 
10. gr. 

Lögsaga 
Leysi samningsaðilar ekki ágreiningsmál sem rísa kann vegna samnings þessa skal það rekið 
fyrir Héraðsdómi Vestfjarða. 
 
Samningur þessi er gerður í fjórum samhljóða eintökum og heldur hver aðili sínu eintaki. 
 
Framangreindu til staðfestu eru undirskriftir aðila. 
 
Staðarflöt í Hrútafirði, 1. maí 2007 
 
F.h. menntamálaráðuneytis  
_________________________  
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir  
menntamálaráðherra 
 
F.h. samgönguráðuneytis 
____________________________ 
Sturla Böðvarsson 
samgönguráðherra 
 
F.h. sveitarfélaganna í Fjórðungs-  
sambandi Vestfirðinga 
__________________________  
Anna Guðrún Edvardsdóttir  
formaður  
 
Staðfest af hálfu fjármálaráðuneytis 
______________________________  
Árni M. Mathiesen 
fjármálaráðherra 
 
Fylgiskjal með samningi þessum er: 
- Stefnumótun í menningarmálum á Vestfjörðum. 
- Drög að samstarfssamningi sveitarfélaga á Vestfjörðum um menningarmál. 
- Framlög á fjárlögum 2007 til menningarmála á Vestfjörðum á liðum menntamálaráðuneytis.  
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Viðauki IV 
Menningarsamningur við Norðurland vestra: 
 
Menntamálaráðherra og samgönguráðherra annars vegar og sveitarfélögin á Norðurlandi 
vestra hins vegar fyrir hönd eftirtalinna sveitarfélaga á Norðurlandi vestra: Akrahrepps, 
Blönduósbæjar, Húnaþings vestra, Húnavatnshrepps, Höfðahrepps, Skagabyggðar og 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar, gera með sér svofelldan 

S A M N I N G 
um samstarf ríkis og sveitarfélaga á Norðurlandi vestra um menningarmál. 

 
1. gr. 

Markmið 
Tilgangur samningsins er að efla menningarstarf á Norðurlandi vestra og beina stuðningi ríkis 
og sveitarfélaga á Norðurlandi vestra við slíkt starf í einn farveg. Jafnframt er með samningi 
þessum stefnt að því að tryggja sem best frumkvæði og áhrif sveitarfélaganna við 
forgangsröðun verkefna og auka samstarf þeirra við framkvæmd og stefnumótun 
menningarmála í landshlutanum. 

 
2. gr. 

Menningarráð Norðurlands vestra 
Menningarráð Norðurlands vestra er samstarfsvettvangur sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 
fyrir menningarmál og hefur meðal annars það hlutverk að samræma aðgerðir á sviði 
menningarmála á starfssvæði sínu, að standa fyrir öflugu þróunarstarfi í menningarmálum, 
úthluta fjármagni til menningarverkefna á Norðurlandi vestra samkvæmt ákvæðum 
samningsins og hafa eftirlit með framkvæmd hans. 
 
Starfssvæði Menningarráðsins nær yfir öll sveitarfélög á Norðurlandi vestra. Í samtökum 
sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) eru eftirtalin sveitarfélög: Akrahreppur, 
Blönduósbær, Húnaþing vestra, Húnavatnshreppur, Höfðahreppur, Skagabyggð og 
Sveitarfélagið Skagafjörður.  
 
Menningarráð Norðurlands vestra er skipað fimm fulltrúum og skulu fjórir þeirra kosnir á 
ársþingi SSNV samkvæmt samþykktum Menningarráðs Norðurlands vestra. Fimmti fulltrúinn 
í menningarráði skal skipaður af stjórn SSNV.  
 
Kostnaður við starfsemi ráðsins, m.a. vegna aðstöðu og starfsmanns, skal greiddur af því fé 
sem veitt er til að efna samning þennan og með beinum framlögum sveitarfélaganna á 
svæðinu.  

 
3. gr. 

Ríkisframlag til menningarmála 
Stuðningur ríkisins, f.h. ríkissjóðs við menningarstarf og samstarf sveitarfélaga á Norðurlandi 
vestra samkvæmt samningi þessum er tvíþættur:  
 
a. Veitt er fé til einstakra verkefna. 
b. Veitt er mótframlag til reksturs Menningarráðsins. 
Menntamálaráðuneyti og samgönguráðuneyti beita sér fyrir því að framlög ríkisins verði að 
lágmarki sem hér segir:  
a. Árið 2007 30 millj. kr. 
b. Árið 2008 32 millj. kr. 
c. Árið 2009 33 millj. kr. 
 
Fjárveitingar eru með fyrirvara um samþykki Alþingis. 
 
Greiðslur samkvæmt þessari grein taka hvorki til greiðslna til byggðasafna, náttúruminjasafna 
eða listasafna á grundvelli safnalaga nr. 106/2001 né til héraðsskjalasafna á grundvelli laga 
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um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með síðari breytingum. Samningur þessi nær ekki til 
annarra framlaga ríkisins á fjárlögum, en birta skal yfirlit yfir framlög til þeirrar starfsemi í 
fylgiskjali með samningnum. Framlög til stofnstyrkja eru ekki hluti af samningi þessum og 
skal um slíka styrki semja sérstaklega milli aðila. 

 
4. gr. 

Hlutverk sveitarfélaga 
Sveitarfélögin á Norðurlandi vestra beita sér fyrir því að heildarframlög þeirra til 
menningarmála verði að lágmarki sem hér segir:  
Árið 2007 90 millj. kr. 
Árið 2008 90 millj. kr. 
Árið 2009 90 millj. kr. 
 
Sveitarfélögin skulu vinna að því að auka ráðstöfunarfé Menningarráðs Norðurlands vestra 
hvort heldur er með framlögum frá einkaaðilum eða með eigin framlögum. Skal við það 
miðað að árið 2008 nemi framlag sveitarfélaganna a.m.k. 17,5 hundraðshlutum af þeirri 
heildarfjárhæð sem veitt er til verkefnastyrkja og 25 hundraðshlutum árið 2009. 
 
Sveitarfélögin skulu greiða að lágmarki þriðjung kostnaðar vegna starfsemi Menningarráðs 
Norðurlands vestra, þ.m.t. skrifstofuhald og laun, árið 2008 og helming kostnaðar árið 2009. 

 
5. gr. 

Meðferð styrkumsókna 
Menningarráðið úthlutar fjármagni til menningarverkefna á Norðurlandi vestra á grundvelli 
umsókna og gerir skriflega samninga um skyldur styrkhafa vegna þeirra verkefna sem hljóta 
styrk. Í samningum skulu koma fram markmið verkefna og hvaða mælikvarðar verða lagðir til 
grundvallar þegar árangur er metinn. Auglýst skal opinberlega eftir umsóknum um styrki. 
 
Taka skal m.a. mið af eftirfarandi við afgreiðslu umsókna að: 
 
- efla samstarf 
- efla menningartengda ferðaþjónustu og styðja sérstaklega við verkefni sem laðað geta að 
ferðamenn 
- efla starfsemi á sviði sagnahefðar 
- styðja við menningarhátíðir og viðburði í því skyni að auka menningarlega fjölbreytni 
- auka stuðning við menningarstarf ungs og aldraðs fólks 
- stofna til samstarfs við þjóðmenningarstofnanir 
- efla nýsköpun í menningartengdum verkefnum, svo og menningartengdri ferðaþjónustu 
- styðja við metnaðarfulla menningarstarfsemi sem er landsvæðinu til farsældar. 
 

6. gr. 
Aðrir styrkir 

Samningur þessi kemur ekki í veg fyrir að menningarstofnanir, félög og einstaklingar sem 
njóta styrkja á grundvelli þessa samnings sæki um styrki til opinberra sjóða á 
menningarsviðinu. 

 
7. gr. 

Skýrslur um ráðstöfun styrkja 
Menningarráð Norðurlands vestra skal í febrúarmánuði ár hvert senda menntamálaráðuneyti 
skýrslu um framkvæmd samningsins þar sem m.a. er gerð grein fyrir skiptingu framlaga 
samkvæmt samningi þessum, hvernig sveitarfélögin hafi staðið við skuldbindingar sínar 
gagnvart samningnum, ásamt því sem árangur verkefna sem hlutu styrk er metinn. 

 
8. gr. 

Uppsögn og endurskoðun 
Telji annar samningsaðili að hinn uppfylli ekki samningsbundnar skyldur sínar getur hann 
gert skriflega kröfu um að úr því verði bætt innan hóflegs frests. Sé ekki bætt úr annmörkum á 



 122 

framkvæmd samningsins getur samningsaðili sagt samningnum upp með 6 mánaða fyrirvara. 
 
Samningsaðilar geta óskað eftir endurskoðun á einstökum ákvæðum samnings þessa á 
samningstímabilinu, ef sérstakt tilefni gefst. 

 
9. gr. 

Gildistími 
Samningur þessi tekur gildi við undirritun og gildir til ársloka 2009. Heimilt er 
samningsaðilum að framlengja samninginn um tvö ár að loknu árangursmati sem fram skal 
fara vorið 2009. Matið skal framkvæmt af aðila sem samningsaðilar koma sér sameiginlega 
um. 

 
10. gr. 

Lögsaga 
Leysi samningsaðilar ekki ágreiningsmál sem rísa kann vegna samnings þessa skal það rekið 
fyrir Héraðsdómi Norðurlands vestra.  
 
Samningur þessi er gerður í fjórum samhljóða eintökum og heldur hver aðili sínu eintaki. 
 
Framangreindu til staðfestu eru undirskriftir aðila. 
 
Staðarflöt í Hrútafirði, 1. maí 2007 
 
F.h. menntamálaráðuneytis  
_________________________  
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir  
menntamálaráðherra 
 
F.h. samgönguráðuneytis 
____________________________ 
Sturla Böðvarsson  
samgönguráðherra 
 
F.h. sveitarfélaganna á Norðurlandi vestra  
__________________________  
Adolf H. Berndsen  
formaður  
 
Staðfest af hálfu fjármálaráðuneytis 
______________________________  
Árni M. Mathiesen 
fjármálaráðherra 
 
 
Fylgiskjal með samningi þessum er: 
- Stefnumótun í menningarmálum á Norðurlandi vestra. 
- Drög að samstarfssamningi sveitarfélaga á Norðurlandi vestra um menningarmál. 
- Framlög á fjárlögum 2007 til menningarmála á Norðurlandi vestra á liðum 
menntamálaráðuneytis. 
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Viðauki V 
Menningarsamningur við Eyþing:  
 
Menntamálaráðherra og samgönguráðherra annars vegar og sveitarfélögin í Eyþingi hins 
vegar fyrir hönd eftirtalinna sveitarfélaga á Norðurlandi eystra: Akureyrarbæjar, 
Aðaldælahrepps, Arnarneshrepps, Dalvíkurbyggðar, Eyjafjarðarsveitar, Fjallabyggðar, 
Grímseyjarhrepps, Grýtubakkahrepps, Hörgárbyggðar, Langanesbyggðar, Norðurþings, 
Skútustaðahrepps, Svalbarðshrepps, Svalbarðsstrandarhrepps, Tjörneshrepps og 
Þingeyjarsveitar gera með sér svofelldan 

S A M N I N G 
um samstarf ríkis og sveitarfélaga á svæði Eyþings um menningarmál. 

 
1. gr. 

Markmið 
Tilgangur samningsins er að efla menningarstarf í Eyþingi og beina stuðningi ríkis og 
sveitarfélaga í Eyþingi við slíkt starf í einn farveg. Jafnframt er með samningi þessum stefnt 
að því að tryggja sem best frumkvæði og áhrif sveitarfélaganna við forgangsröðun verkefna 
og auka samstarf þeirra við framkvæmd og stefnumótun menningarmála í landshlutanum. 
 

2. gr. 
Menningarráð Eyþings 

Menningarráð Eyþings er samstarfsvettvangur sveitarfélaga á Norðurlandi eystra og hefur 
meðal annars það hlutverk að samræma aðgerðir á sviði menningarmála í Eyþingi og standa 
fyrir öflugu þróunarstarfi í menningarmálum. Það úthlutar fjármagni til menningarverkefna á 
Norðurlandi eystra samkvæmt ákvæðum samningsins, setur árlega fram stefnu í 
menningarmálum, auk þess að hafa eftirlit með framkvæmd samningsins. 
 
Menningarráð skal skipað þremur fulltrúum austan Vaðlaheiðar og þremur vestan 
Vaðlaheiðar. Auk þess tilnefnir Háskólinn á Akureyri einn fulltrúa.  
 
Kostnaður við starfsemi ráðsins, m.a. vegna aðstöðu og starfsmanns, skal greiddur af því fé 
sem veitt er til að efna samning þennan og með beinum framlögum sveitarfélaganna á 
svæðinu.  

 
3. gr. 

Ríkisframlag til menningarmála 
Stuðningur ríkisins, f.h. ríkissjóðs við menningarstarf og samstarf sveitarfélaga í Eyþingi 
samkvæmt samningi þessum er tvíþættur:  
a. Veitt er fé til einstakra verkefna, sbr. 5. gr. samningsins.  
b. Veitt er mótframlag til reksturs Menningarráðs Eyþings, sbr. 2. gr. samningsins  
Menntamálaráðuneyti og samgönguráðuneyti beita sér fyrir því að framlög ríkisins verði að 
lágmarki sem hér segir: 
 
a. Árið 2007 25 millj. kr. 
b. Árið 2008 30 millj. kr. 
c. Árið 2009 31 millj. kr. 
 
Menntamálaráðuneyti greiðir framangreind framlög f.h. ríkissjóðs árlega til Menningarráðs 
Eyþings, samkvæmt greiðsluáætlun sem ráðið leggur fyrir menntamálaráðuneyti eigi síðar en 
15. október ár hvert til samþykktar. 
 
Fjárveitingar eru með fyrirvara um samþykki Alþingis. 
 
Greiðslur samkvæmt þessari grein taka hvorki til greiðslna til byggðasafna, náttúruminjasafna 
eða listasafna á grundvelli safnalaga nr. 106/2001 né til héraðsskjalasafna á grundvelli laga 
um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með síðari breytingum. Samningur þessi nær ekki til 
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annarra framlaga ríkisins á fjárlögum, en birta skal yfirlit yfir framlög til þeirrar starfsemi í 
fylgiskjali með samningnum. Samningur þessi nær ekki til framlaga ríkisins til 
menningarstofnana á Akureyri svo sem nánar er tilgreint í samningi ríkisins og 
Akureyrarbæjar frá árinu 2006. Framlög til stofnstyrkja eru ekki hluti af samningi þessum og 
skal um slíka styrki semja sérstaklega milli aðila. 
 

4. gr. 
Hlutverk sveitarfélaga 

Sveitarfélögin í Eyþingi beita sér fyrir því að heildarframlög þeirra til menningarmála verði að 
lágmarki sem hér segir: 
 
a. Árið 2007 470 millj. kr. 
b. Árið 2008 470 millj. kr. 
c. Árið 2009 470 millj. kr. 
 
Sveitarfélögin skulu vinna að því að auka ráðstöfunarfé Menningarráðs Eyþings hvort heldur 
er með framlögum frá einkaaðilum eða með eigin framlögum. Skal við það miðað að árið 
2008 nemi framlag sveitarfélaganna a.m.k. 17,5 hundraðshlutum af þeirri heildarfjárhæð sem 
veitt er til verkefnastyrkja og 25 hundraðshlutum árið 2009. Framlög sveitarfélaga til reksturs 
Menningarráðs Eyþings, sbr. 2. gr. teljast hluti af ofangreindum skuldbindingum 
sveitarfélaganna. 
 
Sveitarfélögin skulu greiða að lágmarki þriðjung kostnaðar vegna starfsemi Menningarráðs 
Eyþings, þ.m.t. skrifstofuhald og laun, árið 2008 og helming kostnaðar árið 2009. 

 
5. gr. 

Meðferð styrkumsókna 
Menningarráð Eyþings úthlutar fjármagni til menningarverkefna á Norðurlandi eystra á 
grundvelli umsókna og gerir skriflega samninga um skyldur styrkhafa vegna þeirra verkefna 
sem hljóta styrk. Í samningum skulu koma fram markmið verkefna og hvaða mælikvarðar 
verða lagðir til grundvallar þegar árangur er metinn. Auglýst skal opinberlega eftir umsóknum 
um styrki.  
 
Taka skal m.a. mið af eftirfarandi við afgreiðslu umsókna að: 
- efla samnýtingu og samstarf um menningarmál á svæði Eyþings; 
- styrkja menningarlega stöðu svæðisins; 
- bæta nýtingu fjármuna til málaflokksins; 
- leggja áherslu á samkenni og sérkenni; 
- tryggja sem flestum aðgengi að menningu; 
- styðja við menningarhátíðir og viðburði; 
- auka stuðning við menningarstarf ungs og aldraðs fólks; 
- auka veg menningartengdrar ferðaþjónustu og styðja við verkefni sem gætu orðið 
aðdráttarafl á svæðinu; 
- efla nýsköpun í menningarverkefnum og menningartengdri ferðaþjónustu. 

 
6. gr. 

Aðrir styrkir 
Samningur þessi kemur ekki í veg fyrir að menningarstofnanir, félög og einstaklingar sem 
njóta styrkja á grundvelli þessa samnings sæki um styrki til opinberra sjóða á 
menningarsviðinu. 

 
7. gr. 

Skýrslur um ráðstöfun styrkja 
Menningarráð Eyþings gerir menntamálaráðuneyti árlega grein fyrir skiptingu framlaga 
samkvæmt samningi þessum. Jafnframt gerir Menningarráðið ráðuneytinu grein fyrir því 
hvernig sveitarfélögin hafa staðið við skuldbindingar sínar gagnvart samningnum skv. 4. gr. Í 
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febrúar ár hvert skal Menningarráð senda menntamálaráðuneyti skýrslu um framkvæmd 
samningsins þar sem árangur verkefna sem hlutu styrk er metinn. 

 
8. gr. 

Uppsögn og endurskoðun 
Telji annar samningsaðili að hinn uppfylli ekki samningsbundnar skyldur sínar getur hann 
gert skriflega kröfu um að úr því verði bætt innan hóflegs frests. Sé ekki bætt úr annmörkum á 
framkvæmd samningsins getur samningsaðili sagt samningnum upp með 6 mánaða fyrirvara. 
 
Samningsaðilar geta óskað eftir endurskoðun á einstökum ákvæðum samnings þessa á 
samningstímabilinu, ef sérstakt tilefni gefst. 

 
9. gr. 

Gildistími 
Samningur þessi tekur gildi við undirritun og gildir til ársloka 2009. Heimilt er 
samningsaðilum að framlengja samninginn um tvö ár að loknu árangursmati sem fram skal 
fara vorið 2009. Matið skal framkvæmt af aðila sem samningsaðilar koma sér sameiginlega 
um. 

 
10. gr. 

Lögsaga 
Leysi samningsaðilar ekki ágreiningsmál sem rísa kann vegna samnings þessa skal það rekið 
fyrir Héraðsdómi Norðurlands eystra. 
 
Samningur þessi er gerður í fjórum samhljóða eintökum og heldur hver aðili sínu eintaki. 
 
Framangreindu til staðfestu eru undirskriftir aðila. 
 
Húsavík, 27. apríl 2007 
 
F.h. menntamálaráðuneytis  
_________________________  
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir  
menntamálaráðherra  
 
F.h. samgönguráðuneytis 
____________________________ 
Sturla Böðvarsson 
samgönguráðherra 
 
F.h. sveitarfélaganna í Eyþingi  
__________________________  
Björn Ingimarsson  
formaður 
 
Staðfest af hálfu fjármálaráðuneytis 
______________________________ 
Árni M. Mathiesen 
fjármálaráðherra 
 
Fylgiskjal með samningi þessum er: 
- Samþykktir Menningarráðs Eyþings. 
- Samstarfssamningur sveitarfélaga í Eyþingi um menningarmál. 
- Stefnuskjal Menningarráðs Eyþings. 
- Framlög á fjárlögum 2007 til menningarmála á Norðurlandi eystra á liðum 
menntamálaráðuneytis.  
 



 126 

Viðauki VI 
Menningarsamningur við Austurland:  
 
Menntamálaráðherra og iðnaðarráðherra annars vegar og Samband sveitarfélaga á Austurlandi 
hins vegar fyrir hönd eftirtalinna sveitarfélaga á Austurlandi: Borgarfjarðarhrepps, 
Breiðdalshrepps, Djúpavogshrepps, Fjarðabyggðar, Fljótdalshéraðs, Fljótdalshrepps, 
Seyðisfjarðarkaupstaðar, Sveitarfélagsins Hornafjarðar og Vopnafjarðarhrepps gera með sér 
svofelldan 

S A M N I N G 
um samstarf ríkis og sveitarfélaga á Austurlandi um menningarmál á Austurlandi svo sem 

nánar greinir í samningi þessum. 
 

 
1. gr. 

Markmið 
Tilgangur samningsins er að efla menningarstarf á Austurlandi og beina stuðningi ríkis og 
sveitarfélaga á Austurlandi við slíkt starf í einn farveg. Jafnframt er með samningi þessum 
stefnt að því að tryggja sem best frumkvæði og áhrif sveitarfélaganna við forgangsröðun 
verkefna og auka samstarf þeirra við framkvæmd og stefnumótun menningarmála í 
landsfjórðungnum. 

2. gr. 
Menningarráð Austurlands 

Menningarráð Austurlands er samstarfsvettvangur sveitarfélaga á Austurlandi um 
menningarmál sbr. samstarfssamning þeirra og hefur meðal annars það hlutverk að standa 
fyrir öflugu þróunarstarfi í menningarmálum, úthluta fjármagni til menningarverkefna í 
landsfjórðungnum samkvæmt ákvæðum samningsins og hafa eftirlit með framkvæmd hans. 
 
Menningarráð Austurlands er skipað tveimur fulltrúum af hverju samstarfssvæði um 
menningarmál. Auk þess tilnefnir Þróunarfélag Austurlands einn fulltrúa. 
 
Kostnaður við starfsemi ráðsins, m.a. vegna aðstöðu og starfsmanns, skal greiddur af því fé 
sem veitt er til að efna samning þennan og með beinum framlögum sveitarfélaganna á 
svæðinu.  

3. gr. 
Ríkisframlag til menningarmála 

Stuðningur ríkisins, f.h. ríkissjóðs við menningarstarf og samstarf sveitarfélaga á Austurlandi 
samkvæmt samningi þessum er tvíþættur:  
 
a. Veitt er fé til einstakra verkefna.  
b. Veitt er mótframlag til reksturs Menningarráðs Austurlands. 
Menntamálaráðuneyti og iðnaðarráðuneyti beita sér fyrir því að framlög ríkisins verði að 
lágmarki sem hér segir:  
 
a. Árið 2008 48 millj. kr. 
b. Árið 2009 48 millj. kr. 
c. Árið 2010 48 millj. kr. 
Fjárveitingar eru með fyrirvara um samþykki Alþingis. 
 
Greiðslur samkvæmt þessari grein taka hvorki til greiðslna til byggðasafna, náttúruminjasafna 
eða listasafna á grundvelli safnalaga nr. 106/2001 né til héraðsskjalasafna á grundvelli laga 
um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með síðari breytingum. Samningur þessi nær ekki til 
annarra framlaga ríkisins á fjárlögum. Framlög til stofnstyrkja eru ekki hluti af samningi 
þessum og skal um slíka styrki semja sérstaklega milli aðila. 
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4. gr. 
Hlutverk sveitarfélaga 

Sveitarfélögin á Austurlandi beita sér fyrir því að heildarframlög þeirra til menningarmála 
verði að lágmarki sem hér segir:  
 
a. Árið 2008 250 millj. kr. 
b. Árið 2009 250 millj. kr. 
c. Árið 2010 250 millj. kr. 
Sveitarfélögin skulu vinna að því að auka ráðstöfunarfé Menningarráðs Austurlands hvort 
heldur er með framlögum frá einkaaðilum eða með eigin framlögum.  
Árlegt framlag sveitarfélaganna til Menningarráðs Austurlands nemur 25 hundraðshlutum af 
þeirri heildarupphæð sem veitt er til verkefnastyrkja á samningstímanum.  
 
Sveitarfélögin skulu greiða að lágmarki helming kostnaðar vegna starfsemi Menningarráðs 
Austurlands árlega á samningstímanum. 
 

5. gr. 
Menningarmiðstöðvar 

Á Austurlandi starfa fjórar menningarmiðstöðvar: Kirkju- og menningarmiðstöð í 
Fjarðabyggð með áherslu á tónleika og sýningarhald; Menningarmiðstöð á Fljótdalshéraði 
með áherslu á sviðslistir; Menningarmiðstöð Hornafjarðar með áherslu á bókmenntir, 
handverk og sýningar og Menningarmiðstöðin Skaftfell á Seyðisfirði með áherslu á myndlist 
og sýningarhald. 
 

6. gr. 
Meðferð styrkumsókna 

Menningarráð Austurlands úthlutar fjármagni til menningarverkefna á Austurlandi á 
grundvelli umsókna og gerir skriflega samninga um skyldur styrkhafa vegna þeirra verkefna 
sem hljóta styrk. Í samningum skulu koma fram markmið verkefna og hvaða mælikvarðar 
verða lagðir til grundvallar þegar árangur er metinn. Auglýst skal opinberlega eftir umsóknum 
um styrki. 
 
Taka skal m.a. mið af eftirfarandi við afgreiðslu umsókna að:  
atvinnustarfsemi á sviði lista verði efld; 
samstarf um menningarmál á Austurlandi eflist; 
tryggja aðgengi sem flestra að menningarstarfi; 
bæta nýtingu fjármuna til málaflokksins; 
efla menningartengda ferðaþjónustu á Austurlandi og styðja sérstaklega verkefni sem laðað 
geta að ferðamenn; 
efla alþjóðlegt samstarf; 
styðja við menningarhátíðir og viðburði í því skyni að auka menningarlega fjölbreytni; 
auka stuðning við menningarstarf ungs og aldraðs fólks; 
stofna til samstarfs við þjóðmenningarstofnanir og aðra aðila utan Austurlands; 
efla nýsköpun í verkefnum tengdum menningu. 
 
Menningarráði Austurlands er heimilt að veita menningarmiðstöðvunum á Austurlandi, skv. 5. 
gr., árlega styrki til menningarstarfs af því framlagi sem ríkið veitir til samnings þessa, 
samkvæmt reglum sem Menningarráðið setur. Gerðir verði skriflegir samningar er kveði á um 
skyldur menningarmiðstöðvanna og mótframlag viðkomandi sveitarfélags eða rekstraraðila. 
 

7. gr. 
Aðrir styrkir 

Samningur þessi kemur ekki í veg fyrir að menningarstofnanir, félög og einstaklingar, sem 
njóta styrkja á grundvelli þessa samnings, sæki um styrki til opinberra sjóða á 
menningarsviðinu. 
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8. gr. 
Skýrslur um ráðstöfun styrkja 

Menningarráð Austurlands skal í febrúarmánuði ár hvert senda menntamálaráðuneyti og 
iðnaðarráðuneyti skýrslu um framkvæmd samningsins þar sem m.a. er gerð grein fyrir 
skiptingu framlaga samkvæmt samningi þessum, hvernig sveitarfélögin hafi staðið við 
skuldbindingar sínar gagnvart samningnum, ásamt því sem árangur verkefna sem hlutu styrk 
er metinn. 
 

9. gr. 
Uppsögn og endurskoðun 

Telji annar samningsaðili að hinn uppfylli ekki samningsbundnar skyldur sínar getur hann 
gert skriflega kröfu um að úr því verði bætt innan hóflegs frests. Sé ekki bætt úr annmörkum á 
framkvæmd samningsins getur samningsaðili sagt samningnum upp með 6 mánaða fyrirvara. 
 
Samningsaðilar geta óskað eftir endurskoðun á einstökum ákvæðum samnings þessa á 
samningstímabilinu, ef sérstakt tilefni gefst. 
 

10. gr. 
Gildistími 

Samningur þessi tekur gildi 9. janúar 2008 og gildir til 31. desember 2010. Heimilt er 
samningsaðilum að framlengja samninginn um tvö ár að loknu árangursmati sem fram skal 
fara vorið 2010. Matið skal framkvæmt af aðila sem samningsaðilar koma sér sameiginlega 
um. 
 

11. gr. 
Lögsaga 

Leysi samningsaðilar ekki ágreiningsmál sem rísa kann vegna samnings þessa skal það rekið 
fyrir Héraðsdómi Austurlands. 
 
Samningur þessi er gerður í fjórum samhljóða eintökum og heldur hver aðili sínu eintaki. 
 
Framangreindu til staðfestu eru undirskriftir aðila. 
Egilsstöðum, 9. janúar 2008 
 
F.h. menntamálaráðuneytis  
_________________________  
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir  
menntamálaráðherra  
 
F.h. iðnaðarráðuneytis 
____________________________  
Össur Skarphéðinsson 
iðnaðarráðherra 
 
F.h. sveitarfélaganna á Austurlandi  
__________________________  
Björn Hafþór Guðmundsson  
Formaður  
Staðfest af hálfu fjármálaráðuneytis 
 
__________________________ 
Árni M. Mathiesen 
fjármálaráðherra 
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Viðauki VII 
Menningarsamningur við Suðurland:  
 
Menntamálaráðherra og samgönguráðherra annars vegar og Samtök sunnlenskra sveitarfélaga 
hins vegar fyrir hönd eftirtalinna sveitarfélaga á Suðurlandi: Ásahrepps, Bláskógabyggðar, 
Flóahrepps, Grímsnes- og Grafningshrepps, Hrunamannahrepps, Hveragerðisbæjar, 
Mýrdalshrepps, Rangárþings eystra, Rangárþings ytra, Skaftárhrepps, Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps, Sveitarfélagsins Árborgar, Sveitarfélagsins Ölfuss og Vestmannaeyjabæjar 
gera með sér svofelldan 

S A M N I N G 
um samstarf ríkis og sveitarfélaga á Suðurlandi um menningarmál á Suðurlandi svo sem nánar 

greinir í samningi þessum. 
 

1. gr. 
Markmið 

Tilgangur samningsins er að efla menningarstarf á Suðurlandi og beina stuðningi ríkis og 
sveitarfélaga á Suðurlandi við slíkt starf í einn farveg. Jafnframt er með samningi þessum 
stefnt að því að tryggja sem best frumkvæði og áhrif sveitarfélaganna við forgangsröðun 
verkefna og auka samstarf þeirra við framkvæmd og stefnumótun menningarmála í 
landsfjórðungnum. 

 
2. gr. 

Menningarráð Suðurlands 
Sveitarfélögin á Suðurlandi munu standa að stofnun Menningarráðs Suðurlands í samræmi við 
samstarfssamning sveitarfélaganna sem fylgir samningi þessum. 
 
Menningarráð Suðurlands er samstarfsvettvangur sveitarfélaga á Suðurlandi fyrir 
menningarmál og hefur meðal annars það hlutverk að standa fyrir öflugu þróunarstarfi í 
menningarmálum, úthluta fjármagni til menningarverkefna á Suðurlandi samkvæmt ákvæðum 
samningsins og hafa eftirlit með framkvæmd hans. 
 
Menningarráð Suðurlands er skipað fimm fulltrúum sem kosnir eru á aðalfundi Samtaka 
sunnlenskra sveitarfélaga.  
 
Kostnaður við starfsemi ráðsins, m.a. vegna aðstöðu og starfsmanns, skal greiddur af því fé 
sem veitt er til að efna samning þennan og með beinum framlögum sveitarfélaganna á 
svæðinu.  
 

 
3. gr. 

Ríkisframlag til menningarmála 
Stuðningur ríkisins, f.h. ríkissjóðs við menningarstarf og samstarf sveitarfélaga á Suðurlandi 
samkvæmt samningi þessum er tvíþættur:  
 
a. Veitt er fé til einstakra verkefna,  
b. Veitt er mótframlag til reksturs Menningarráðsins. 
Menntamálaráðuneyti og samgönguráðuneyti beita sér fyrir því að framlög ríkisins verði að 
lágmarki sem hér segir:  
a. Árið 2007 30 millj. kr. 
b. Árið 2008 35 millj. kr. 
c. Árið 2009 36 millj. kr. 
 
Fjárveitingar eru með fyrirvara um samþykki Alþingis. 
 
Greiðslur samkvæmt þessari grein taka hvorki til greiðslna til byggðasafna, náttúruminjasafna 
eða listasafna á grundvelli safnalaga nr. 106/2001 né til héraðsskjalasafna á grundvelli laga 
um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með síðari breytingum. Samningur þessi nær ekki til 
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annarra framlaga ríkisins á fjárlögum, en birta skal yfirlit yfir framlög til þeirrar starfsemi í 
fylgiskjali með samningnum. Framlög til stofnstyrkja eru ekki hluti af samningi þessum og 
skal um slíka styrki semja sérstaklega milli aðila. 
 

4. gr. 
Hlutverk sveitarfélaga 

Sveitarfélögin á Suðurlandi beita sér fyrir því að heildarframlög þeirra til menningarmála 
verði að lágmarki sem hér segir: 
a. Árið 2007 200 millj. kr. 
b. Árið 2008 200 millj. kr. 
c. Árið 2009 200 millj. kr. 
 
Sveitarfélögin skulu vinna að því að auka ráðstöfunarfé Menningarráðs Suðurlands hvort 
heldur er með framlögum frá einkaaðilum eða með eigin framlögum. Skal við það miðað að 
árið 2008 nemi framlag sveitarfélaganna a.m.k. 17,5 hundraðshlutum af þeirri heildarfjárhæð 
sem veitt er til verkefnastyrkja og 25 hundraðshlutum árið 2009. 
 
Sveitarfélögin skulu greiða að lágmarki þriðjung kostnaðar vegna starfsemi Menningarráðs 
Suðurlands, þ.m.t. skrifstofuhald og laun, árið 2008 og helming kostnaðar árið 2009. 
 

5. gr. 
Meðferð styrkumsókna 

Menningarráð Suðurlands úthlutar fjármagni til menningarverkefna á Suðurlandi á grundvelli 
umsókna og gerir skriflega samninga um skyldur styrkhafa vegna þeirra verkefna sem hljóta 
styrk. Í samningum skulu koma fram markmið verkefna og hvaða mælikvarðar verða lagðir til 
grundvallar þegar árangur er metinn. Auglýst skal opinberlega eftir umsóknum um styrki. 
 
Taka skal m.a. mið af eftirfarandi við afgreiðslu umsókna að: 
- Menningarráð Suðurlands starfi í nánum tengslum við þær stofnanir í menningarmálum sem 
eru á svæðinu 
- atvinnustarfsemi á sviði tónlistar og sviðslista verði efld 
- efla menningartengda ferðaþjónustu og styðja sérstaklega verkefni sem geta laðað að 
ferðamenn 
- efla samstarf um menningarmál 
- styðja við menningarhátíðir, verkefni og viðburði í því skyni að auka menningarlega 
fjölbreytni 
- auka stuðning við menningarstarf ungs og aldraðs fólks og markvisst brúa bil á milli 
aldurshópa 
- stofna til samstarfs listasafna og við önnur listasöfn á landinu 
- efla nýsköpun í verkefnum tengdum menningu. 
 

6. gr. 
Aðrir styrkir 

Samningur þessi kemur ekki í veg fyrir að menningarstofnanir, félög og einstaklingar sem 
njóta styrkja á grundvelli þessa samnings sæki um styrki til opinberra sjóða á 
menningarsviðinu. 

 
7. gr. 

Skýrslur um ráðstöfun styrkja 
Menningarráð Suðurlands skal í febrúarmánuði ár hvert senda menntamálaráðuneyti skýrslu 
um framkvæmd samningsins þar sem m.a. er gerð grein fyrir skiptingu framlaga samkvæmt 
samningi þessum, hvernig sveitarfélögin hafi staðið við skuldbindingar sínar gagnvart 
samningnum, ásamt því sem árangur verkefna sem hlutu styrk er metinn. 
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8. gr. 
Uppsögn og endurskoðun 

Telji annar samningsaðili að hinn uppfylli ekki samningsbundnar skyldur sínar getur hann 
gert skriflega kröfu um að úr því verði bætt innan hóflegs frests. Sé ekki bætt úr annmörkum á 
framkvæmd samningsins getur samningsaðili sagt samningnum upp með 6 mánaða fyrirvara. 
 
Samningsaðilar geta óskað eftir endurskoðun á einstökum ákvæðum samnings þessa á 
samningstímabilinu, ef sérstakt tilefni gefst. 

 
9. gr. 

Gildistími 
Samningur þessi tekur gildi við undirritun og gildir til ársloka 2009. Heimilt er 
samningsaðilum að framlengja samninginn um tvö ár að loknu árangursmati sem fram skal 
fara vorið 2009. Matið skal framkvæmt af aðila sem samningsaðilar koma sér sameiginlega 
um. 

 
10. gr. 

Lögsaga 
Leysi samningsaðilar ekki ágreiningsmál sem rísa kann vegna samnings þessa skal það rekið 
fyrir Héraðsdómi Suðurlands. 
 
Samningur þessi er gerður í fjórum samhljóða eintökum og heldur hver aðili sínu eintaki. 
 
 
Framangreindu til staðfestu eru undirskriftir aðila. 
 
Árborg, 2. maí 2007 
 
 
F.h. menntamálaráðuneytis  
_________________________  
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir  
menntamálaráðherra 
 
F.h. samgönguráðuneytis 
____________________________ 
Sturla Böðvarsson 
samgönguráðherra 
 
F.h. sveitarfélaganna á Suðurlandi  
__________________________  
Gunnar Þorgeirsson  
formaður Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga 
 
Staðfest af hálfu fjármálaráðuneytis 
______________________________ 
Árni M. Mathiesen 
fjármálaráðherra 
 
Fylgiskjal með samningi þessum er: 
- Samstarfssamningur sveitarfélaganna á Suðurlandi um menningarmál. 
- Stefnumótun í menningarmálum á Suðurlandi. 
- Framlög á fjárlögum 2007 til menningarmála á Suðurlandi á liðum menntamálaráðuneytis. 
 
 
 


