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Abstract  

 

Regional governments operate under a structured environment of  laws which are 

marked by conditions and traditions in icelandic communities.  Various categories of 

operation are assigned to the regional government‘s authority and management and 

each of them has their characteristics in the spectrum of operation, work process, 

regulations and finance.  Managerial methods have become household in public 

governance although they differentiate in many fundamental ways from corporate 

management and all the categories on the regional goverments organizational chart, 

are managed in some ways.   

The purpose of this research was to analyze the managerial methods in the affairs of 

culture at three regional governments in Iceland.  Alongside the analysis of 

managerial tactics, the decision making process of the comparative governments was 

also researched with focus on decision making models and the criteria for the use of 

them. A qualitative research was conducted by interview with three key managers at 

the culture affairs departments in Akureyri, Hafnarfjörður and Kópavogur.  Various 

written data was also analyzed in the process.   

The conclusion and findings of this research was that these culture affairs 

departments are managed through hieararchy of public goverment at the top level as 

ofcourse predicted due to the regulated structure of these governments.  But the 

managerial methods and structure of governance are variable in emphasis on business 

aspects of the creation of communal culture versus the artistic aspects.  All of these 

towns are using unformally the tactics of management by objectives or performance 

management but to a different extinct.    

 

Keywords: Management, Decision, Culture, Public, Regional 
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Útdráttur  

 

Starfsemi sveitarfélaganna er umfangsmikil og margflókin í íslensku 

samfélagi.  Allskyns ólíkir málaflokkar heyra undir verksvið 

sveitarfélaganna og hver þeirra hefur sín einkenni hvað varðar 

starfsemi, verklag, opinbert regluverk og fjárvmálaumsýslu.  

Menningarmál eru einn þessara málaflokka og markmið þessarar 

rannsóknar var að varpa ljósi á skipulag og stjórnunaraðferðir 

menningarmálanefnda eða ígildi þeirra hjá þremur 

samanburðarsveitarfélögum.   

 Framkvæmd var eigindleg viðtalsrannsókn þar sem leitað var 

svara við ákveðnum spurningum hjá fulltrúum Akureyrarbæjar, 

Hafnarfjarðarbæjar og Kópavogsbæjar.  Ýmissa gagna var aflað er 

tengjast starfsemi sveitarfélaganna og umhverfi skipulags hjá þeim sem 

og margvíslegra gagnað var aflað hjá þeim sveitarfélögum sem voru til 

skoðunar.   

 Niðurstaðan var sú að áherslur í stjórnun eru áþekkar m.t.t. til 

ferils stefnugerðar að framkvæmdum.  Hafnarfjarðarbær og 

Kópavogsbær beita svipaðri nálgun á starfsemi og hlutverk sitt sem 

menningarmálanefnda á meðan Akureyrarbær er mun meira 

markaðsdrifin og tengir stjórnun sýna meira beint við árangur.   

 Ákvarðanatakan mótast fyrst  og fremst að því að um er að ræða 

félagslegt ferli sem byggir á ákvörðunarþáttöku margra og því þarf að 

landa sameiginlegri niðurstöðu þó ekki sé full vissa um útkomuna.  

Þetta eru megineinkenni Carnegie-módelsins.   

 Aðstöðumunur Akureyrar gegnt Hafnarfirði og Kópavogi er 

gjörólíkur landfræðilega og má því merkja þá áherslu greinilega að 

Akureyri vill sýna fram á að staðurinn sé alvöru valkostur 

menningarlega séð við höfuðborgarsvæðið í listrænum sem og 

markaðslegum metnaði.   

 Viðmælendur voru sammála um það að útgjaldapólitísk viðhorf 

gagnvart menningarmálum væru alltaf mismunandi eftir valdhöfum  
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hverju sinni, en óhyggilegt væri að skerða framlög til þeirra umfram 

aðra málaflokka þegar efnahagshorfur séu slæmar.  Menningarmál séu 

aldrei mikilvægari en einmitt þá.   

 

Lykilorð: Sveitarfélög, Stjórnun, Ákvarðanataka, Opinbera 
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1 Inngangur 

Hugtakið stjórnun á sér margvíslegar skilgreiningar en það  má segja að 

fræðimaðurinn Mary Parker Follett hafi hitt naglann á höfuðið er hún sagði að 

stjórnun væri listin að koma hlutum í verk í gegnum mannauð (Daft, 1994,  

bls. 7) 

Í þessari ritgerð mun ég leitast við rannsaka hvort og þá með hvaða hætti, 

nokkur af stærri sveitarfélögum landsins notist við stjórnunarfræðilegar 

aðferðir við rekstur málaflokka sinna og þá sérstaklega m.t.t. 

menningarmálastjórnunar.  Ég mun ekki setja fram eiginlega tilgátu um hvaða 

tilteknu stjórnunaraðferð sveitarfélögin notist við, en þunginn í greiningunni 

verður á aðferðir árangurs- og markmiðastjórnunar en einnig eru 

ákvörðunartökulíkön skoðuð með hliðsjón af þeirri starfsemi sem skoðuð er. 

Sjónarhornið mun vera heildrænt til að byrja með og umfjöllunin 

samþættuð stjórnunarfræðum og rekstrarumhverfi sveitarfélaga. Stjórnskipan, 

stefnumótun og rekstrargrundvöllur sveitarfélaga er skoðaður með almennum 

hætti en umræðan þrengist síðar menningarmálastarfsemi þeirra sveitarfélaga 

sem skoðuð eru. Stærstu sveitarfélög landsins utan höfuðborgar eru tekin til 

skoðunar en ástæðan fyrir því er sú að veltan er að því umfangi að gera má ráð 

fyrir að stjórnunar- og ákvörðunartökuferillinn sé fastmótaðri hjá 

sveitarfélögum að þessari stærðargráðu og fjárframlög til menningarmála séu 

töluverð.  Umrædd sveitarfélög gefa einnig mynd af því hvernig nálægðin og 

fjarlægðin við höfuðborg Íslands hefur áhrif á starfsemi og rekstur þeirra m.t.t. 

aðstöðumunar og staðsetningu.   

Í ritgerðinni er hin stjórnunarfræðilega framsetning ákvarðanatökuferilsins 

útskýrð og reynt er eftir mesta megni að tengja umfjöllunarefnið við hinn 

fræðilega grundvöll og þar reynir efnið á mörk viðskiptafræðanna og 

stjórnmálanna og öll þau álitaefni sem þessum mörkum tengjast. 

Skýrðar verða niðurstöður og tillögur að því hvernig sveitarfélögin geta 

nýtt betur skipulag stjórnunarfræðanna í stjórnun menningarmála sinna. 

 

Að ofannefndu gefnu má því segja að meginrannsóknarspurningin sé: 

 Má merkja hagnýtingu stjórnunarfræðanna í daglegum rekstri menningarmála 

hjá samanburðarsveitarfélögum? 
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Til hliðsjónar af meginrannsóknarspurningu eru eftirfarandi undirspurningar: 

 Hvaða forsendur liggja að baki ákvörðunum um fjárveitingar sveitarfélaganna 

þriggja til menningarmála,  hvort sem um er að ræða ræða styrki, framlög eða 

rekstrarkostnað og hver er ferill þeirrar ákvörðunartöku? 

 Að hvaða leyti hefur aðstöðumunur milli samanburðarsveitarfélaganna áhrif á 

rekstur málaflokksins? 

 Eru framlög og styrkir til menningarmála aftast í goggunarröðinni á fjárlögum 

sveitarfélaga vegna lögboðinnar skyldu þeirra varðandi aðra málaflokka? 

 

Ég hyggst ekki setja fram beinar tilgátur varðandi umfjöllunarefnið en geng 

í það með opnum huga varðandi það hvernig þessum málum er háttað.  

Umfjöllunarefnið mótast fyrst og fremst af áhuga mínum á þessu sviði í 

starfsemi sveitarfélaganna og möguleg tengsl við viðskiptafræðin. 

 

Brynjar Gauti Jóhannsson 
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2 Umhverfi, skipulag og stjórnun 

2.1 Opinber stjórnun og fyrirtækjastjórnun 

Ein af fræðilegu skilgreiningunum á stjórnun gæti verið að stjórnun er 

ásóknin í að ná markmiðum fyrirtækis á skilvirkan máta í gegnum hagkæmustu 

nýtingu á mannauði. (Daft, 1994, bls 8).   

Þó stjórnun fyrirtækja sé um margt ólík opinberri stjórnsýslu, þá hafa 

aðferðir stjórnunarfræðanna verið hagnýttar í opinberri stjórnsýslu víða um 

heim um langa tíð, enda er góð stjórnun samkrull af þekkingu, hæfni og 

reynslu sem hagnýta má í hinum opinbera rekstri.  Stjórnendur á vegum hins 

opinbera hafa stöðugt verið að leita til viðskiptalífsins eftir aðferðum við að 

auka rekstrarhæfni stjórnunareininga.  Fræðimaðurinn Peter F. Drucker sagði 

t.a.m. að grundvöllur allrar stjórnunarvinnu væri kominn frá stjórnun í 

viðskiptalífinu (Gazell, 1994, bls, 680).  Drucker sagði einnig að þar sem 

stjórnun væri starfrækt í flóknu mengi almennra viðhorfa, trúarbragða, hefða, 

stjórnmálaaðstæðna og menningar, þá myndu þessi atriði saman mynda jarðveg 

þar sem stjórnun annaðhvort nærist eða deyr. (Gazell, 1994, bls. 683). 

 

Eðli málsins samkvæmt er þó fyrirtækjastjórnun um margt gjörólík 

stjórnun á vegum hins opinbera.  Sérstaklega ber að nefna arðsemismarkmið 

hefðbundinnar fyrirtækjastjórnunar sem eiga ekki við í opinberum rekstri nema 

að hluta til.  Opinber stjórnsýsla býr við allt annað regluverk en almenn 

fyrirtæki í einkaeigu og því eru starfshættir frábrugðnir, að auki sem hlutverk 

hins opinbera er allt annað og eðli starfseminnar mótar að sjálfsögðu inntak 

rekstursins.  Breytingar hafa þó verið að eiga sér stað í opinberri stjórnsýslu á 

síðustu 20 árum eða svo og þær eru í meginatriðium hliðstæðar ýmsum 

breytingum sem hafa orðið víða um hinn vestræna heim á grundvelli 

hugmyndarinnar um nýja opinbera stjórnun (e. New public management). Ný 

opinber stjórnun á sér rætur í vaxandi fjárhagskreppu ríkisins víða um lönd og 

aukinn áherslu ríkja á einkavæðingu, alþjóðavæðingu og tilraunir til að nýta 

upplýsingatækni til að einfalda ákvarðanatöku í opinbera geiranum.  (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 1999, bls, 52) 
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Á eftir kem ég betur að stjórnunarfræðunum og samhengi þess við 

stjórnun og ákvarðanatöku hjá sveitarfélögum. En fyrst þarf að útskýra aðeins 

stjórnskipulag sveitarfélaga í heild sinni.   

 

2.2 Hlutverk og starfsemi sveitarfélaga 

Sveitarfélögin gegna margvíslegu hlutverki í samfélaginu.  Þau hafa frá 

upphafi Íslandsbyggðar verið grundvallareiningar í stjórnskipan landsmanna. 

Markmið framkvæmda- og löggjafarvaldsins á síðari árum hefur verið sú að 

gera hvert sveitarfélag að einu þjónustusvæði sem geti myndað sterka 

félagslega heild.   

Sveitarfélögum hefur fækkað verulega frá árinu 1950, en þá voru þau 

236 en eru í dag aðeins 78 og fer fækkandi (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2009).  Þeim er gert samkvæmt stjórnskipunarlögum að veita íbúum ákveðna 

grunnþjónustu með starfrækslu grunn- og leikskóla, heilsugæslu, sorphirðu og 

samgöngumannvirkjum ásamt ýmsu öðru. 

   Samskipti við ríkisvaldið er sveitarfélögum mjög mikilvægt, en 

samkvæmt 76.gr. stjórnarskrárinnar skal rétti sveitarfélaga til þess að ráða sjálft 

málefnum sínum með umsjón ríkisstjórnarinnar skipað með lögum.  

Félagsmálaráðuneytið hefur eftirlitsskyldu með sveitarfélögum og í 102.gr 

sveitarstjórnarlaga er minnst einnig á viðurlög við vanrækslu 

sveitarstjórnarinnar við að gegna skyldum sínum (Alþingi, 2009). 

 Eðli málsins samkvæmt eiga sveitarfélög mikil samskipti við opinberar 

stofnanir, ráðuneyti, ríkisfyrirtæki og ýmis konar félög og samtök sem beint 

eða óbeint tengjast opinberri stjórnsýslu.  Vegna þessa er mjög mikilvægt að 

hjá sveitarfélögum sé til haldgóð þekking á því hvaða stofnanir tengjast á 

ákveðnum málum og málaflokkum, hvert verk- og valdsvið einstakra stofnana 

sé, hvaða tímasetningar gilda um samskiptin, hvernig og á hvaða formi 

samskiptin fara fram og hverjir eru tengiliðir við viðkomandi stofnun. (Bjarni 

Jónsson ofl, 1998, bls. 20) 

 

Fjárframlög sveitarfélaga til menningarstarfsemi í heild sinni telst vart vera 

eitt af lögboðnum hlutverkum þess.  Ef líkja ætti sveitarfélagi við hlutafélag 

sem væri fjármagnað með blönduðum hætti (skuldum og eigið fé) þá mætti án 
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nokkursvafa líta á listamanninn sem nýtur fjárframlags frá sveitarfélagi, sem 

einskonar lítinn hluthafa.  Hann er aftastur í goggunarröðinni.  Ef vel gengur 

hjá sveitarfélaginu að sinna lögboðnum skyldum sínum vegna góðs rekstrar, þá 

ætti listamaðurinn að njóta þess með því að fá bita af umframfjármagni 

(hagnaði sveitarfélagsins). En hann myndi væntanlega gjalda fyrir það í slæmu 

árferði. Ég tala nú ekki um þar sem sveitarfélög eiga í erfiðleikum með að 

sinna lögboðnum hlutverkum sínum.   

Annað flækjustig er að sveitarstjórnun tiltekinna aðila er tilkomin vegna 

pólitísks kjörs þeirra.  Þar kemur mismunandi áhersla á vægi ýmissa 

málaflokka niður á hugmyndafræði þess stjórnmálaafls sem ræður hverju sinni.  

Sum sveitarfélög gætu litið svo á að eitt af sínum mikilvægustu hlutverkum 

væri að stuðla að gróskumiklu menningarlífi í sínu sveitarfélagi og réttlætt 

mikil fjárframlög í málaflokkinn sem lið í því að viðhalda fjölbreyttu atvinnu-

og listalífi í byggðinni.  En lögboðnar skyldur hvers sveitarfélags, eins og áður 

sagði, sníða þeim nokkuð vel skilgreindan stakk fyrir slík verkefni. 

 

2.3 Stefnumótun og stjórnskipun 

2.3.1 STJÓRNSKIPUN SVEITARFÉLAGA 

Í því skyni að þrengja umfjöllunina að stjórnun menningarmála hjá 

sveitarfélögum, þá er nauðsynlegt að skoða hvaðan umboð þeirra er 

ákvörðunarvaldið hafa, kemur.  Í öðrum kafla sveitarstjórnarlaganna er fjallað 

um sveitarstjórnir, skipan þeirra, hlutverk, verksvið og starfshætti. Í hverju 

sveitarfélagi skal vera sveitarstjórn sem kosin er samkvæmt ákvæðum laga um 

kosningar til sveitarstjórna. Sveitarstjórn er ábyrg fyrir stjórnsýslu 

sveitarfélagsins. Sveitarstjórn hefur ákvörðunarvald um nýtingu tekjustofna að 

svo miklu leyti, sem ekki eru um það ákvæði í lögum.  Sveitarstjórnir skulu 

gera sérstaka samþykkt um stjórn og stjórnsýslu svfl og meðferð þeirra mála 

sem svfl annast.  Samþykktin skal hljóta samþykki ráðuneytisins. (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2009) 

 Fjöldi kjörinna fulltrúa er ákveðinn með hliðsjón af íbúatölu í 12.gr. 

laganna.  Samkvæmt greininni skal fulltrúafjöldinn í sveitarstjórnum vera 

oddatala sem tekur mið af íbúafjölda. (sjá viðauka).  Stjórnkerfi svfl skiptist í 

tvo meginhluta. Annarsvegar embættismannakerfi og hinsvegar er um að ræða 
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nefndarkerfi.  Embættismannakerfið er sá hluti stjórnkerfisins sem annast 

framkvæmdir ákvarðana bæjarstjórnar, en nefndakerfið er hið pólitíska kerfi og 

annast undirbúning ákvarðanatöku og er bæjarstjórn til ráðgjafar um ýmis mál.  

Hlutverk og valdsvið nefnda er skilgreint í erindisbréfum þeirra, 

samþykktum um stjórn sveitarfélagsins og í einstökum lögum. Í 

sveitarstjórnarlögunum segir að sveitarstjórn ákveði valdsvið nefnda, ráð og 

stjórna sem hún kýs, nema slíkt sé ákveðið í lögum. Þar segir ennfremur að 

sveitarstjórn geti falið nefnd, ráði eða stjórn fullnaðarákvörðun mála nema lög 

mæli fyrir um annan hátt. (Bjarni Jónsson ofl, bls. 60).  

 

2.3.2. STEFNUMÓTUN SVEITARFÉLAGA 

Stjórnendur hvar sem er standa frammi fyrir þremur lykilspurningum þegar 

þeir hugsa stefnumiðað um núverandi aðstæður skipulagsheildar þeirra og 

horfur: Hvar erum við núna? Hvert viljum við fara? Hvernig komumst við 

þangað.  Stefna skipulagsheildar samanstendur af þeim hreyfingum sem 

stjórnendur koma á í því skyni að fullnægja þörfum viðskiptavina og mæta 

væntum markmiðum skipulagsheildarinnar.  (Thompson/Strickland/Gamble, 

2005, bls. 3)  

Sveitarstjórnir gegna því mikilvæga hlutverki að móta stefnu í hinum 

ýmsu málaflokkum er varða starfsemi sveitarfélaganna. Stefnumótunin getur 

þó verið misformleg eftir sveitarfélagi. Kostir þess að hafa skráða stefnu sem 

unnin er með formlegum hætti felast einkum í þeirri yfirsýn sem stjórnendur fá 

um hver staða sveitarfélagsins miðað við aðra, hvernig æskilegt sé að hún verði 

í framtíðinni, hvaða aðgerðir eru nauðsynlegar, hvernig skuli forgangsraðað og 

hvaða aðferðum skuli beitt við framkvæmd þeirra. Þannig geta menn betur 

greint á milli mikilvægra mála og léttvægra, brýnna aðgerða og þeirra sem 

mega bíða (Bjarni Jónsson ofl, 1998, bls. 79) 

Sveitarfélögum ber að semja þriggja ára áætlun um rekstur, 

framkvæmdir og fjármál sveitarfélagsins. (Gunnlaugur A. Júlíusson, 2003, 

bls.9) Vegna þessarar kvaðar má segja að það sé innbyggður hvati fyrir 

sveitarfélög að móta stefnu, því fjárhagsleg stefna er einn hluti stefnumótunar.   

Markmiðasetning hjá sveitarfélögum er mikilvægur hluti í 

stefnumótunar-vinnu þeirra.  Markmiðasetning til nokkurra ára í senn eiga að 
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endurspegla þá framtíðarsýn og hugmyndafræði sem menn aðhyllast.  Í 

hverjum málaflokki eru síðan sett nákvæmari markmið til  

skemmri tíma, t.d. eins árs sem eru einskonar áfangar á leiðinni að 

sameiginlegu langtímamarkmiðunum.  Skipulagsheildir nýta sér t.a.m. SVÓT – 

greiningu í að meta hvaða þættir það eru helst sem móta nánustu framtíð 

heildarinnar (styrkleikar, veikleikar, ógnanir, tækifæri)  

og þá greiningu má nota sem hjálpargagn við stefnumótun 

(Thompson/Strickland/Gamble, 2005, 97) Stefnumörkun má skipta í yfirstefnu 

og stefnu fyrir einstök svið eða málaflokk. Yfirstefna lýsir þeim 

grundvallarviðhorfum sem unnið er eftir og þær áherslur sem lagðar eru á 

einstökum sviðum eða í málaflokkum og tengslum þeirra innbyrðis. Þar er 

stjórnskipulag lýst og boðleiðir skilgreindar.  Fyrir hvert svið er síðan mörkuð 

sérstök stefna og markmið sett.   

 

2.4 Stjórnun sveitarfélaga 

2.5.1 STJÓRNUNARAÐFERÐIR  

Hjá stærri sveitarfélögum landsins eru álitaefnin í daglegum rekstri þeirra 

margvísleg og umfangsmikil.  Starfsmannafjöldi sveitarfélaganna er mikill og 

allt rekstrarutanumhald þarf að vera vel skipulagt til þess að hjól 

sveitarfélagsins rúlli með sem skilvirkistum hætti.  Stefnumótun og 

stjórnunarskipulag gegna þar lykilhlutverki.   

Ekki er hægt að segja að margvíslegt stjórnskipulag standi sveitarfélögum til 

boða þar sem skipulag þeirra lútar ákveðnum reglum eins og áður hefur verið 

vikið að.  Flest stærri sveitarfélögin starfa samkvæmt áþekkum tegundum 

stjórnskipulags. 

  Myndræn framsetning á stjórnskipulagi kallast skipurit (organizational 

chart) og felur það í sér að formlegar boðleiðir, ferlar og starfsemi 

skipulagsheildar eru sýndir með myndrænum hætti (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

2006, bls. 9). Skipurit sýna valdbrautir og stjórnunarspönn deilda og yfirmanna 

(fjölda undirmanna sem heyra beint undir sama yfirmann).  Helstu gerðir 

formlegs stjórnskipulags skipulagsheilda eru starfaskipulag, afurðaskipulag og 

svæðisskipulag.   
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Starfaskipulag dregur saman þau störf innan skipulagsheildar sem eru 

sambærileg að inntaki og þau sett undir viðeigandi deildir.  Afurðaskipulag 

skiptir deildum eftir vörum eða afurðum og svæðisskipulag skiptir deildum eða 

stjórneiningum eftir markaðssvæðum eða viðskiptamannahópum.  Blandað 

skipulag notar blöndu starfa-og afurðarskipulags og fléttuskipulag, þar sem 

starfa-og afurðaskipulagið eru notuð jöfnum höndum þannig að valdbrautir 

fléttast (Runólfur Smári Steinþórsson, 1995, bls 23-32). 

 

Margvíslegar stjórnunaraðferðir eru til í heiminum sem allar eiga að 

hjálpa stjórnendum að hámarka velgengni reksturins.  Of langt mál færi í að 

útlista margar þeirra í þessari ritgerð og í því skyni að skerpa yfirsýn á 

starfsumhverfi og stjórnskipulag sveitarfélaganna,  mun ég skoða 

megineinkenni þeirra tveggja aðalstjórnunaraðferða sem beint og óbeint eru 

starfræktar hjá sveitarfélögum. Þetta eru markmiðastjórnun og 

árangursstjórnun.  Þó árangursstjórnun sé ekki einstök stefna í sjálfu sér heldur 

samansafn margra ólíkra aðferða, þá er hún að mörgu leyti nátengd 

markmiðastjórnun að uppbyggingu en þó er markmiðastjórnun með sín 

sérkenni. 

 

Markmiðastjórnun (management by objectives) er stjórnunaraðferð 

sem kom fyrst fram árið 1954 af Peter F. Drucker og gengur í meginatriðum út 

á að stjórnendur og aðrir starfsmenn skilgreini markmið fyrir hverja deild eða 

stjórneiningu innan skipulagsheildar og að markmiðin séu hlekkur í að þjóna 

meginstefnu fyrirtækis.  Til að skilvirk markmiðastjórnun eigi sér stað, þurfa 

ákveðnar grunnforsendur að vera uppfylltar. Lykilhugtökin í ferlinu eru: 

 Markmið (goal).  Væntar aðstæður í náinni framtíð sem skipulagsheildin reynir 

að mynda. 

 Áætlun (plan). Kortlagning leiðar til að ná markmiði eða markmiðum.   

(Daft, 1994 bls.214) 

 

Markmiðasetningin þarf að innifela eftirfarandi lykilþætti. Hún þarf að vera: 

- Nákvæm og mælanleg 

- Ná yfir lykilbreytur og svæði 

- Ögrandi en raunsæ um leið 
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- Skilgreindur tímarammi 

- Hægt að tengja umbun 

 

Markmið sett            Áætlun            Eftirfylgni            Mat 

Mynd 1: Ferill markmiðastjórnunar 

 

Markmiðastjórnunin sjálf kemur meira að seinna lykilhugtakinu í 

stjórnunarferlinu, það er áætlanagerðinni og að framfylgja áætlunum.  Hinar 

fjóru meginlínur markmiðastjórnunar þurfa að vera uppfylltar til þess að 

markmiðastjórnun sé árangursrík.  Markmiðasetning er grunnurinn og þurfa 

þau að vera í samræmi við stefnu skipulagsheildarinnar.  Áætlun þarf að hanna 

til að framfylgja verklega þeim markmiðum sem voru sett.  Áætlunin 

framkvæmd og að lokum fer fram mat á heildarframmistöðu.   

Þessi ferill er síðan endurtekinn og metinn í hvert sinn þannig að 

lærdómskúrfa myndist (Daft, 1994, bls. 195) 

 

Til er útfærsla á markmiðastjórnun samkvæmt hinu svokallaða S.M.A.R.T-

kerfi.  En það er ensk skammstöfun á lykilþáttum í markmiðastjórnunarferlinu.  

Spesific, measurable, achievable, realistic and timebased. Þetta er í raun aðeins 

afbrigði af markmiðasetningunni hér að ofan.   

 Það má segja að markmiðsyfirlýsingin útskýri hvað á að gera og af 

hverju á meðan áætlunarframsetningin miðar að því að svara spurningunni 

hvernig.  

 

Árangursstjórnun (performance management) stuðlar að samhengi áætlana og 

árangurs. Eins og vikið var að fyrr í umfjölluninni þá setur sveitarfélagið sér 

skýr markmið og stefnu. Þau eru síðan brotin niður á einingar með 

mælanlegum undirmarkmiðum og leiðum.  Síðan er lagt mat á árangur starfsins 

og hann borinn saman við sett markmið.   

Árangursstjórnun er ekki stjórnunarkenning í sjálfu sér heldur 

samansafn stjórnunaraðferða sem styðja hver aðra og stuðla að árangri í rekstri. 

Þegar stjórnað er til árangurs er grundvallaratriði að glöggva sig á því í hverju 

árangur felst. Ef það liggur ekki fyrir í upphafi eftir hvaða árangri er sóst, þarf 

að læra af reynslunni og bæta jafnt og þétt skilgreiningu á því hvað telst vera 
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góður árangur. Þegar árangur er skilgreindur, er mikilvægt að horfa á hlutina í 

samhengi og sjá heildarmyndina í stað þess að horfa á þá út frá þröngu 

sjónarhorni eða hagsmunum. Árangursstjórnun byggist á þeirri hugmynd að 

stjórnun sé ferli og að í öllum rekstri sé um að ræða orsakasamhengi sem 

stjórnendur geti haft áhrif á. Árangur er samkvæmt þessu ekki háður 

tilviljunum heldur markvissum aðgerðum. (Fjármálaráðuneytið, 2004, bls, 13) 

 

2.5.2 FERILL ÁKVARÐANATÖKU   

Ákvarðanataka í skipulagsheildum eins og hjá sveitarfélögum er fyrst og fremst 

ferli við að greina eða leysa úr úrlausnarefnum. Ef úrlausnarefnið er vel 

skilgreint, krefst endurtekninga og upplýsingar um það liggja á reiðum höndum 

þá má segja að ákvörðunin geti talist stöðluð (programmed).  Ákvörðunin væri 

að sama skapi óstöðluð (nonprogrammed) ef úrlausnarefnið væri nýtt í 

málaflokknum og stjórnendur vissu ekki hvernig ætti að bregðast við því (Daft, 

1994, bls. 251 ).   

Til eru margvíslegar útlistanir á ákvarðanatöku sem verkfæri í formi 

líkana í stjórnunarfræðum.  Einstaklingsmiðuð ákvarðanatökulíkön eru t.a.m. 

Skynsemislíkan (Rational approach) sem er einskonar forskriftarlíkan sem 

hentar best þegar ákvarðanir eru staðlaðar, úrlausnarefnið þekkt og upplýsingar 

liggja fyrir.  Annað líkan sem er alls ólíkt skynsemislíkaninu er líkanið um 

Takmarkaða skynsemi (Bounded rationality approach) og er byggt á 

kenningum Herbert A. Simon.  Það hentar best þegar ákvarðanir eru óstaðlaðar, 

úrlausnarefni eru illa skilgreind og stjórnendur þurfa að reiða sig á reynslu og 

innsæi.  Þetta líkan tekur mið af nútímanum þar sem tími skjótra ákvarðana er 

þörf. (Daft, 1994, 257) 

 

Algeng ákvarðanatökulíkön út frá sjónarhóli skipulagsheilda eru 

Stjórnunarvísindi og Carnegie-líkanið. Þau eru mjög ólík.  Stjórnunarvísindi 

(management science) gengur út á að hagnýta tölfræðilegar og stærðfræðilegar 

aðferðir við ákvarðanatöku og hentar vel þegar úrlausnarefni eru mælanleg og 

eitthverjar lykilforsendur þekktar. (Stevenson og Ozgur, 2007, bls. 5).  Hin 

mælanlega greining miðar að því að finna samband milli orsaka 

(ákvarðanabreyta) sem stjórnendur hafa eitthverja stjórn á og afleiðinga 

(lausna) sem stjórnendur leita að.  (Holloway, 1979, bls 14). Samsvörun má 
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finna með Stjórnunarvísindum hjá skipulagsheildum og skynsemislíkansins hjá 

einstaklingum.   

Carnegie-líkanið er hinsvegar meira byggt á félagslegum og huglægum 

forsendum en Stjórnunarvísindi og hentar því í allt öðru umhverfi 

ákvarðanatöku.  Þetta líkan er að mörgu leyti hliðstæða Líkansins um 

takmarkaða skynsemi hjá einstökum stjórnendum.  Líkanið var hannað af þeim 

Cyert, March og Simon upphaflega við Carnegie-Mellon háskólann í 

Bandaríkjunum.  Líkanið leggur áherslu á takmarkaða skynsemi (takmarkaðan 

tíma og möguleika mannauðs gagnvart takmörkuðum upplýsingum svo að 

fullkomlega skynsamleg lausn er ekki möguleg (Daft, 2004, bls. 458)   

 

 

Mynd 2: Framsetning Carnegie líkansins  

Heimild: Daft, 2004, bls 459) 

 

Umhverfi hvers málaflokks hjá sveitarfélögum mótar að mörgu leyti 

ákvörðunaraðstæðurnar.  Ef jafnvægi er í rekstri málaflokks milli ára hjá 

sveitarfélagi m.t.t. til útgjalda, framkvæmda og starfsemi, þá má segja að vissa 

eða festa móti ákvörðunaraðstæðurnar.  Ef rekstur málaflokks væri í óvissu eða 

í ójafnvægi þá fælust ákvörðunaraðstæðurnar í áhættu.  Vegna óvissuþáttarins 

þá er áhætta falin í ákvörðunartöku um t.a.m. útgjöld til ákveðins verkefnis eða 

verkefna.   
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2. 5 Fjármál sveitarfélaga  

Það má auðveldlega setja fram þá staðhæfingu að eftirspurn eftir 

fjármagni sveitarfélaga sé meiri en framboðið. Fjármálastjórnun sveitarfélaga 

byggist fyrst og fremst á fjárhagsáætlunum, framkvæmdum ákvarðana, 

árshlutaskýrsluvinnu og vinnu við ársreikninga.  Sveitarstjórn ákveður 

skiptingu skatttekna niður á einstaka útgjaldaþætti og fjárfestingu eftir þeim 

áherslum sem hún hefur varðandi starfsemi sveitarfélagsins og fjárfestingu þess 

á komandi rekstrarári. Framkvæmd ákvarðana felur í sér að þeir sem fara með 

framkvæmdavald sveitarfélagsins eiga að fara eftir fjárhagsáætlun og fylgja 

eftir samþykktum sveitarstjórnar hvað varðar rekstur og fjárfestingu 

(Gunnlaugur A. Júlíusson, 2003, bls 5-8) 

  

Mynd 3: Hefðbundin hringrás í stjórnun fjármála sveitarfélaga  

Heimild: Gunnlaugur V. Júlíusson, bls 5 

 

Tekjur og gjöld sveitarfélaga má sjá í töflu 1 hér að neðan: 

Tekjur              Gjöld 

Útsvar Laun og launatengd gjöld 

Fasteignaskattur Efniskostnaður 

Greiðslur úr jöfnunarsjóði 

sveitarfélaga 

Kaup á þjónustu 

Þjónustutekjur Styrkir og framlög 

Leigutekjur Vaxtakostnaður 

Aðrar tekjur Annar kostnaður 
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Tafla 1: tekju-og gjaldauppbygging sveitarfélaga 

Heimild: www.samband.is 

Fjárhagsleg niðurstaða er skilgreind sem heildartekjur sveitarfélagsins 

að frádregnum kostnaði við starfsemi þess.  Það gefur augaleið að markmið 

sveitarfélags getur ekki verið það sama og markmið hefðbundins 

einkafyrirtækis.  Markmið sveitarfélags er ekki að hámarka hagnað eða 

hámarka arðsemi eigenda þess eins og í einkafyrirtæki, heldur að tryggja íbúum 

sveitarfélagsins aðgang að ákveðinni þjónustu, bæði lögbundinni og valkvæðri.  

Það þýðir að ekki er unnt að beita sömu mælikvörðum á gæði reksturs eins og 

einkafyrirtæki gerir, nema hugsanlega á skýrt afmörkuðum sviðum (og nota þá 

hefðbundna kennitölugreiningu ársreikninga).  

 

 Til að fá tilfinningu fyrir gæðum reksturs sveitarfélaga þarf yfirleitt að 

bera saman rekstur nokkurra sveitarfélaga af áþekkri stærð og með svipað 

hlutverk og starfsemi. Þá erum við komin út í hið víða samhengi sem skoða 

þarf með velferðarhagfræðilegu mati.  Slíkt mat gengur út á að meta áhrif 

ákvarðana þannig að tryggja megi að nettó ábatinn af opinberri stefnumótun 

verði sem mestur.  Þá er svo sannarlega ekki einungis verið að tala um ábata og 

kostnað útfrá innheimtum og útlögðum fjármunum, heldur öll þau áhrif sem 

með einum eða öðrum hætti hefðu áhrif á vellíðan eða hamingju borgaranna. 

Því meiri sem ábatinn er umfram kostnaðinn, því vænlegri er tillaga um notkun 

fjármuna.(Gunnar Helgi Kristinsson, 1999, bls.32). 

En þá er ekki auðvelt að meta: Hvað í starfsemi sveitarfélagsins hefur 

áhrif á vellíðan eða hamingju íbúa sveitarfélaga í þessu tilfelli? Til er svokölluð 

smáskrefakenning í fjárlaga-og fjárhagsáætlunargerð hjá hinu opinbera. Hún 

gengur út á að fara rólega í breytingar á tilteknum útgjaldaliðum. Litlar 

breytingar fela almennt í sér minnsta áhættu við þau skilyrði að ekki er hægt að 

treysta á fullkomnar upplýsingar og röklega greiningu. Í 

fjárhagsáætlunargerðinni þá er tekinn útgangspunktur í áætlunargerð síðasta árs 

og síðan er vegið og metið hvort bæta eigi ofurlitlu við eða skera ofurlítið 

niður, en allar stærri breytingar er reynt að forðast.   

Erlendis hafa opinberar stofnanir og góðgerðarsamtök til margra ára 

nýtt sér við fjármálastjórnun er aðferð kostnaðar-og nytjagreiningar (cost-

benefit analysis).  Ábati og kostnaður við tiltekna  
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fjárfestingu, starfsemi eða framkvæmd, er áætlaður og fundinn er viðeigandi 

afvöxtunarþáttur (discount rate) og verkefni eru metin á forsendum afvaxtaðs 

ábata með hlutfalli af kostnaðinum.  Semsagt, núvirði alls ábata / núvirði alls 

kostnaðar.  

Þar sem opinberar framkvæmdir og verkefni eru yfirleitt hámarkabundin af 

upphæðum í opinberum fjárhagsáætlunum, þá getur grundvöllurinn sem 

raunverulega er notaður í að meta opinberan kostnað, verið eitthver af 

eftirfarandi: 

- Hámarka ábata m.t.t. til þekkts kostnaðar 

- Lágmarka kostnað meðfram gefnu ábatastigi 

- Hámarka nettó ábata 

(McGuigan/Moyer/Harris, 2002, bls. 24) 

 

2.6 Menningarmál sveitarfélaga 

Menningarhugtakið er ekki auðmeðfarið enda margrætt og margþýðanlegt.  

Það sem einn álítur menningu álítur annar eitthvað allt annað og má segja sem 

svo að ekki sé auðvelt að gefa beinlínis rangt svar ef spurður hvað er menning?  

Páll Skúlason, heimspekingur sagði að menning væri allt það sem eykur gæði 

lífsins og dregur úr böli. Það að einstaklingurinn skuli sífellt reyna að gera 

betur og vanda til verks síns á vinnustöðum, heimilum, í umferðinni, 

stjórnsýslu, viðskiptum, framleiðslu, í vísindum og listum.  Þessvegna þarf 

menning að setja mark sitt á alla okkar viðleitni. (Ólafur Rastrick, 2006, bls.8) 

 Hjá sveitarfélögum er litið á þá málaflokka sem teljast á menningarsviði 

fyrst og fremst þá er snerta menningararf og listir.  Þó eru margir aðrir sem 

ekki endilega tengjast þessum sviðum beint látnir heyra undir sama málaflokk.  

Undir menningarmál hjá mörgum sveitarfélögum heyra verkefni er tengjast 

menningararfi og listum, s.s. bókasöfn, skjalasöfn, minja- og byggðasöfn, 

listasöfn, ljósmyndasöfn, tónlistarflutning, leikhús, hverskyns 

menningarviðburði og hátíðir.  Bóka-og skjalasöfn eru í raun eini útgjaldaliður 

menningarmála hjá  
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sveitarfélögum sem eru lögboðin.  Einnig þau verkefni sem njóta styrkja 

sveitarfélaga til menningarsköpunar- og miðlunar, hvort sem verkefnin sem 

slík eru alfarið á kostnað sveitarfélagsins eða að hluta til.   

 Ferðamál hafa á seinni árum verið innvinkluð meira inn í málaflokkinn, 

þá sérstaklega með hliðsjón af þjónustu við útlenda ferðamenn í 

sveitarfélögum.  Menn hafa litið svo á að ekki sé auðvelt að aðskilja að fullu 

leyti ferðamál frá málaflokknum vegna þess hve ferðamenn (aðkomumenn 

sveitarfélags) eru stór hluti njótenda menningarviðburða og miðlunar. 

Reykjavíkurborg er gott dæmi um sveitarfélag þar sem þessir málaflokkar eru í 

raun tengdir saman í eina heild. 
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3 Rannsóknaraðferð 
 

3.1 NÁLGUN VIÐFANGSEFNIS 

 

 Framkvæmd var eigindleg viðtalsrannsókn (qualitative research) í því 

skyni að greina skipulags-og stjórnunaráherslur menningarmálaflokksins hjá 

sveitarfélögunum Hafnarfirði, Akureyri og Kópavogi.  Þeir aðilar sem ég tók 

viðtal við eru lykilstjórnendur í viðkomandi málaflokki hjá þessum 

sveitarfélögum.  Mér þótti ljóst að nálgun viðfangsefnis yrði að vera á 

heildrænum samanburðarvettvangi (comparative) til að fá sem gleggsta 

heildarmynd af því umhverfi sem rekstur málaflokksins býr við.  

Samanburðarrannsókn á þessum forsendum hentar því aðeins vel þegar fjöldi 

fyrirbæra til greiningar (í þessu tilfelli sveitarfélags) er of lítill fyrir greinanda 

að sýna fram á nægilega töl-og stærðfræðilega stjórnun á aðstæðum við orsakir 

breytinga í félagslegu mengi.  (Ragin, 1987, Bls 13) 

 
3.2 VERKLAG VIÐ ÚRVINNSLU GAGNA 

 

Ofannefnd viðtöl voru tekin upp á Olympus hljóðupptökutæki með leyfi 

viðmælenda og endurspiluð eins oft og þurfti við úrvinnslu gagnanna.  Viðtöl 

voru tekin við Þórgnýr Dýrfjörð, framkvæmdastjóra Akureyrarstofu, Marín 

Hrafnsdóttur, menningar-og ferðamálafulltrúa Hafnarfjarðarbæjar og Lindu 

Udengaard, deildarstjóra menningarmála hjá Kópavogsbæ.   Hvert viðtal tók 

u.þ.b. 50 mínútur.  Einnig áttu sér stað tölvupóstsamskipti með ýmsum gögnum 

til notkunar við vinnslu verkefnisins. 

Reynt var að afla svara við ákveðnum spurningum og ná fram 

upplýsingum um tiltekin atriði.  Hluti viðtalanna var með formlegum hætti en 

hluti óformlegum þar sem reynt var að ná fram álitum viðkomandi aðila á 

sérstöðu bæjanna og áherslum m.t.t. stjórnunar, skipulags og menningarstefnu.  
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4 Greining og mat 
 

4.1 Skilgreiningar  

Menningarmál sveitarfélaga eru í eðli sínu útgjaldamálaflokkur.  Hjá flestum ef 

ekki öllum sveitarfélögum landsins eru menningarmál (samkvæmt 

skilgreiningu í bókhaldslykli) kostnaðarliður þar sem tekjur eru mjög lítið 

hlutfall af heildarútgjöldum til málaflokksins.  Hér að neðan verður meðal 

annars vikið að umræðu um form útgjalda og ber þá helst að nefna styrki og  

rekstrarsamninga. Nauðsynlegt er því að útskýra hugtökin m.t.t. til 

umfjöllunarefnisins.  Styrkur er framlag sveitarfélagsins til listamanns vegna 

tiltekins viðburðar eða verkefnis listamanns og ætlaður honum til afnota vegna 

listsköpunar í sveitarfélaginu.  Rekstrarsamningur, er samningur sem fulltrúi 

(fulltrúar) sveitarfélagsins gera við lögaðila er varðar föst eða sveigjanleg 

fjárframlög og gerður er samningur við viðkomandi aðila er lútar ákveðnum 

skilyrðum um menningarmiðlun og umgjörð til listsköpunar.  Í rekstri 

sveitarfélaga er algengt að rekstrarsamningar séu tvíhliða eða þríhliða.  Í 

tvíhliða samningum er átt við samning milli sveitarfélagsins og lögaðilans er 

þiggur rekstrarframlagið en í þríhliða samningum er ríki einnig oftast aðili að 

samning.  Þ.e.a.s. sveitarfélagið og ríkið (oftast menntamálaráðuneytið sem 

fulltrúi hins opinbera) gera samning við lögaðila um rekstur á tiltekinni 

listastarfsemi þar sem skilgreint er í samning nákvæmlega rekstraraðkomu 

sveitarfélagsins og ríkisins. 

 Menningarmálanefndir sveitarfélaganna eru einskonar fulltrúi 

„móðurfélagsins“ (sveitarfélagsins) þegar kemur að starfsmönnum og 

stofnunum á menningarmálasviði.  Í stærri sveitarfélögum landsins eru 

starfrækt listasöfn, leikhús, tónleikastaðir og fleiri menningarstaðir og oft er um 

að ræða óbeina þátttöku sveitarfélagsins í rekstri þessara staða og oft er 

þátttakan bein.  Algengustu rekstrarformin á undirstofnunum sveitarfélaga eru 

sjálfseignarstofnanir, en það er starfsemi þar sem fjármagn og tekjuafgangur 

hvorki tilheyrir né fellur til einstakra manna eins og til dæmis hluthafa í 

einkahlutafélagi og hlutafélagi, heldur er notað til framgangs ákveðins 

málefnis, oftast í almenningsþágu (Lára V. Júlíusdóttir, 1997, bls 126).  Einnig 

ber að nefna að sjálfstæð félagasamtök eru einnig á rekstrarframfæri 
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sveitarfélaganna sem og sjálfstæð félög um tiltekna menningarstarfsemi sem 

njóta rekstrarstyrks.   

 
4.2 Stjórnun menningarmála hjá sveitarfélögum 
 

4.2.1 AKUREYRI 

  

Akureyrarbær er tæplega 21 þúsund manna sveitarfélag á Norðurlandi og telst 

vera langstærsta bæjarfélag landsins utan höfuðborgarsvæðis.  Landfræðileg 

stærð er um 130 ferkílómetrar (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009).   Sú 

stjórneining í skipuritinu er fæst við menningarmál er svokölluð 

Akureyrarstofa.  Þeirri einingu var komið á laggirnar árið 2007 eftir mikla 

undirbúningsvinnu.  Í kjölfarið voru lagðar niður menningardeild og markaðs- 

og kynningardeild en málaflokkar þeirra voru sameinaðir í Akureyrarstofu, 

ásamt ferða- og atvinnumálum. Ráðinn var framkvæmdastjóri stofunnar og þrír 

verkefnisstjórar á sviði ferða- og atvinnumála, menningarmála og 

viðburðahalds og markaðs- og kynningarmála (Akureyrarbær, 2009)  

Tilgangurinn með stofnun Akureyrarstofu var að sameina menningar-, ferða-, 

atvinnu- og kynningarmál undir einn hatt.   

Akureyrarstofa á í miklu samstarfi við einstaklinga, stofnanir og 

fyrirtæki í öllum sínum rekstri og er samstarf við utanaðkomandi aðila 

mismikið að umfangi eftir efni og aðstæðum.  Á starfssviði Akureyrarstofu er 

að gera samstarfssamninga við listamenn og listafélög, rekstrarsamninga við 

listastofnanir, veita óháðum aðilum á menningarsviðinu styrki og koma að 

heildarskipulagningu á markaðssetningu Akureyrar og nágrennis útávið.  

 „Menningarmálanefnd Akureyrar var sjálfstæð og sennilega fyrsta 

menningarmálanefndin á landinu og var hún sjálfstæð þangað til í upphafi 

núverandi kjörtímabils og þá var hún lögð niður og Akureyrarstofa stofnuð í 

staðinn.  Flutt voru verkefni frá bæjarráði og stjórnsýslunefnd og markaðs-og 

kynningarmálanefnd var lögð niður.  Formlega séð er stjórn Akureyrarstofu 

hin eiginlega Menningarmálanefnd“ (Þórgnýr Dýrfjörð,munnleg heimild 21. 

apríl 2009) 
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Mynd 4: Skipurit Akureyrarstofu 

Heimild: www.akureyri.is  

 

Hjá Akureyrarstofu eru framkvæmdastjóri og þrír verkefnastjórar.  

Undirskipulagið er þannig að það eru 3 stofnanir sem heyra beint undir 

Akureyrarstofu (Héraðsskjalasafn, Amtsbókasafn og menningarmiðstöðin 

Listagili). Listasafnið tilheyrir Akureyrarstofu líka, en þar er annað 

rekstrarfyrirkomulag (í rekstri einkaaðila).  Það telst þó engu að síður tilheyra 

með takmarkaðri ábyrgð, Akureyrarstofu.   Síðan eru samstarfsstofnanir eins 

og Minjasafnið sem er sjálfseignarstofnun, Leikfélag Akureyrar og 

Sinfóníuhljómsveit  

Norðurlands sem eru sjálfstæð félög sem Akureyrarbær er í styrktaraðili að.  

Akureyri er einnig með menningarsamning við ríkið sem er um meginverkefni 

og bærinn annast framkvæmd þess samnings og gerir bærinn samninga við 

Leikfélagið og Sinfóníuhljómsveitina í krafti þess samnings sem bærinn gerir 

við ríkið.  

 

„Við erum að taka þátt í verkefnum sem ef við værum höfuðborg væru meira 

eða minna á hendi ríkisins. Borgarleikhúsið er sambærilegt við Leikfélag 

http://www.akureyri.is/
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Akureyrar og það er hugmyndin í menningarsamningi að Akureyrarbær sé 

þungamiðja utan höfuðborgarsvæðisins og það er ástæðan fyrir að ríkið setji 

pening í þetta og að ríkið hafi meiri skyldur en bara við það sem kallast 

„Þjóð“eitthvað.  Stundum er sagt að ríkið sé svo heppiðað við viljum standa í 

þessu með þeim, en oftast er menningarstarfsemi komin til að frumkvæði 

heimamanna og það leitt til bæjarins og aðilar síðan farið saman með 

hugmynd og tilboð gert til ríkisins.  Þannig var það með Sinfóníuhljómsveit 

Norðurlands, stofnuð sem Kammersveit Akureyrar. Fékk hipsumhaps styrki frá 

bænum frá fjárlaganefnd en síðan var ákveðið að breyta þessu í formlega 

stofnun og fyrst var gerður þríhliða samningur – hljómsveitin, ríki og bær – 

síðan var til þessi eini samningur milli ríkis og bæjar og þá fór bærinn að 

annast samningagerðina í hina áttina“ (við ríkið innskot mitt). (Þórgnýr 

Dýrfjörð,munnleg heimild 24. Apríl 2009) 

 

Beinir undirmenn framkvæmdastjóra Akureyrarstofu eru amtsbókavörður, 

forstöðumaður Héraðsskjalasafns, forstöðumaður menningarmiðstöðvarinnar 

Listagili. 

 

 „Klárlega erum við í óbeinu sambandi við Leikfélag Akureyrar, 

Sinfóníuhljómsv og Minjasafnið og eitthverja 12 fasta samninga við minni 

aðila (djassklúbb, tónlistarhátíð osfrv).  Þá í formi aðstöðu, yfirlýst stefna 

okkar er þegar kemur að menningararfi og uppeldisarfi  

 

er að við víkjum okkur ekkert undan því að reka Héraðsskjalasafn og 

Minjasafn en þegar að öðrum þáttum kemur þá viljum við gjarnan vera  

í farþegasætinu, en auðvitað erum við með okkar menningarstefnu“. (Þórgnýr 

Dýrfjörð,munnleg heimild 24. Apríl 2009) 

 

 Hjá Akureyrarbæ má því greinilega merkja að sjónarhornið í stjórnskipulaginu 

er dreift.  Í stað þess að bærinn sjái sjálfur um að manna nefndir til að sjá um 

framkvæmd og daglegan rekstur á sérgreindum menningarstofnunum er 

áherslan á að einkaaðilar sjái um þá hluti undir handleiðslu bæjarins.  Stærstu 

ummerkin á þeirri áherslu bæjarins að sérþekking fagaðila utan starfsmanna 

sveitarfélagsins, geti verið heppileg til að betrumbæta rekstur stofnana, er 
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Leikfélag Akureyrar (LA). Félagið setur upp þrjár  til fjórar leiksýningar  

árlega auk þess að standa fyrir komu gestasýninga til Akureyrar.  Fastir 

starfsmenn eru átta. Mismunandi er milli ára hversu margir leikarar eru 

fastráðnir og hversu margir verkefnaráðnir.  Þess utan starfar fjöldi fólks í 

leikhúsinu. Listamenn eru í flestum tilvikum ráðnir til einstakra verkefna, þeir 

geta skipt tugum. 

 

„Varðandi LA þá er sá uppgangur í umgjörð og aðsókn sem þar hefur orðið 

miklu nýrra í sögunni. Við þurfum ekki að fara mörg ár aftur í tímann til þess 

að finna ákveðna hörmungartíma þar sem að félagið var í miklu ströggli og 

safnaði skuldum en það urðu ákveðin kaflaskil þegar Magnús Geir 

(Þórðarson) kom og hann kom með lið mér sér og hugsaði þetta upp á nýtt, en 

bærinn hugsaði þetta líka upp á nýtt. Bærinn var alltaf með fulltrúa í stjórn 

Leikfélagsins þannig að þegar var komið að ögurstundu og félagið komið að 

fótum fram þá var alltaf hægt að segja að bærinn hafi verið með fullrúa í stjórn 

og því átti bærinn að vita hvað í stefndi.  Það var ákveðið að taka fulltrúa út og 

skýra og skerpa ábyrgð félagsins á rekstrinum og bæjarins og aðkomu 

bæjarins sem eftirlitsaðila þannig að ábyrgðin var mjög skýr og það hjálpaði 

mikið.  Sett var inn ákveðið bónusákvæði, þannig að ef félagið er réttu megin 

við núllið þá bætist við umtalsverð fjárhæð – 5 milljónir  

sem er gríðarlegur hvati.  Höfum mælt með því að þetta verði jafnvel gert við 

íþróttafélögin.  En þetta er allt mjög brothætt, allt í þessum  

bransa er gríðarlega brothætt“. (Þórgnýr Dýrfjörð,munnleg heimild 24. Apríl 

2009) 

 Í upplýsingagjöf, gögnum og útgefnu efni frá Akureyrarbæ má merkja 

greinilega að aðbúnaður bæjarins og markaðssetning gagnvart ferðamönnum, 

er mikið áhersluatriði í rekstri bæjarins. Ferðamál heyra  

undir Akureyrarstofu eins og áður var sagt og þar skiptir samstarf 

Akureyrarstofu sem fulltrúa bæjaryfirvalda, við fyrirtæki og jafnvel önnur 

sveitarfélög gríðarlegu máli.   

 

 Varðandi ferðamannastraum þá erum við að uppskera núna 

ávinninginn af 15-20 ára uppbyggingu. Það kemur í ljós að eitthverjir velja 

Akureyri sem áfangastað af því þeir komast ekki til Austurríkis en við erum 
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samt valkostur.  Það er búið á síðustu 20 árum að byggja upp aðstöðuna í 

Hlíðarfjalli og svo þetta menningarlíf – veitingastaðirnir hafa svo komið með. 

Þannig að það bendir ýmislegt til þess að fólk sem valdi Akureyri sem hrakval, 

en þegar það kom á staðinn þá upplifði fólk þetta sem alvöru valkost. Varðandi 

átakið „Komdu norður“ sem er í samstarfi við 60 aðra aðila (stærri aðilar í 

menningu og í ferðamennsku) þá var ákveðið í vetur að halda áfram með það 

stíft og keyra á það þrátt fyrir að sumir höfðu sagt að það væri jafnvel óþarfi – 

fólk kemur hvortsemer, það er ekkert að fara neitt annað! (út af slæmu 

efnahagsástandi). Mikill aulýsingamáttur er í þessu – enginn er nefndur, engin 

lógósúpa og samstarfsaðilarnir ná allt til jarðbaðanna við Mývatn, enda sama 

menningarsvæði. (Þórgnýr Dýrfjörð,munnleg heimild 24. Apríl 2009) 

 

Samgöngur til og frá bænum eru líka mikilvægur þáttur í öllum umgjörð 

bæjarins til að starfa.   

 

„Iceland Express flýgur til Köben tvisvar í viku og það stendur undir sér.  Þeir 

eru með fína markaðsvél og það þýðir að þeir geti kynnt inn  

nýja áfangastaði með stuttan fyrirvara. Mjög sveigjanlegir.   Þeir hætta um 

leið og nýtingin fer niður fyrir eitthver skilgreind mörk sem gerir  

ferðamannastað sem ætlar sér að skipuleggja markaðsstarf 6-12 mánuði fram í 

tímann mjög erfitt.“ (Þórgnýr Dýrfjörð,munnleg heimild 24. Apríl 2009) 

 

Í áherslugreiningu á fjármálastefnu Akureyrarbæjar m.t.t. til menningarmála þá 

er augljóslega smáskrefakenningin í gildi hjá bænum, en vegna þess 

efnahagslega fárviðris sem nú gengur yfir  

heiminn (vor 2009) og þ.m.t. Íslands, þá má gera ráð fyrir að smáu skrefin séu 

frekar niðurávið frekar en upp á við.   

Ákvörðunartakan sem bærinn glímir við sérstaklega m.t.t. efnahagsmála 

er í ætt við Carnegie-módelið og líkan takmarkaðrar skynsemi.  Þ.e.a.s. að 

óvissan er mikil og beita þarf innsæi og nýta reynslu til að komast að 

niðurstöðu sem er ásættanleg fyrir alla hópa.  

Þórgnýr telur þó bæjinn ekki vera kominn á þann stað að þurfa að skera niður 

rekstrarútgjöld eftir skiptingunni lögboðið og ólögboðið. 
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„Við höfum lent í því að þurfa að trimma niður reksturinn hvert haust 

undanfarin ár, en síðastliðið haust var þetta heldur meira  en bara snyrting.  

En þá var farin sú leið að allir þurftu að að taka á því.  Meira að segja hefur 

þetta verið þannig að þeir sem hafa verið með samning við okkur eins og LA 

og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands hafa sloppið  við snyrtingu, einfaldlega 

vegna þess að þau hafa verið með gildandi rekstrarsamninga. Við höfum þurft 

að taka af okkar eigin stofnunum eins og Héraðsskjalsafninu og 

Amtsbókasafninu. Hinir voru með samning en núna fórum við í samningana og 

tókum af hækkanir og vísitölubindingar og náðum samkomulag um það.  Við 

getum komist að þeirri niðurstöðu að það sé helmingi ódýrara að vera ekki 

með leikhús, heldur bara gestasýningar. Myndin af bænum er þá breytt á eftir.  

Fólk missir þá myndina að sýningarnar séu Akureyrskar, þær séu framleiddar 

hér (Þórgnýr Dýrfjörð, munnleg heimild, 24. Apríl 2009) 

 

Aðstöðumunur landfræðilega séð er veigamikið atriði í skipulagi og 

stjórnháttum Akureyrarbæjar m.t.t. til menningar.  Á bænum hvílir „sú skylda“ 

að menningarlíf sé blómlegt og þjóni stórum hópi fólks hvaðanæva af 

landsbyggðinni. 

 

Þeir sem eru að fremja list og skapa, þeir þurfa að eiga sinn vettvang utan 

höfuðbsvæðisins. Íbúar utan höfuðbsvæðisins þurfa að eiga aðgang að 

reglulegum og fullsköpuðum listtilboðum og að atvinnumenn í listum þurfi að 

geta átt vettvang annarsstaðar en í Reykjavík (Þórgnýr Dýrfjörð, munnleg 

heimild, 24. Apríl 2009) 

 

Varðandi fárframlög í styrkjum er Akureyrarstofa hefðbundin menningardeild.  

Starfslaun listamanna, samninga við einstök félög, lúðrasveit og alla þá flóru.  

En búið er að setja hlið við hlið í raun markaðsmál bæjarins, ferðamál og 

menningarmál.  Þetta er bara val útfrá eðli menningarmála.   

 

Varðandi styrki er reynt að hafa í huga að rækta greinar sem hafa orðið 

útundan í styrkveitingum, það hefur áhrif í ákvarðanatöku.  Okkur hefur fundist 

við verið í skugganum bókmenntalega séð, við höfum ekki átt okkur skáld eða 

rithöfunda sem hafa skrifað frá Akureyri eða um Akureyri.  Við höfum nýlega 
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verið með starfslaun listamanna sem rithöfund, barnabókarithöfund erum að 

hugsa um að gera átak í kynningu á skáldahúsum. Eigum Nonnahús, 

Davíðshús og Sigurhæðir og erum að vinna í átaki í kringum í það.  Sú hugsun 

er semsagt inni, þetta er hugsað eftir greinum.  Við erum með myndlistarfélag 

sem er með mjög strangar kröfur nánast akademískar kröfur og það eru 80 

manns í félaginu og bærinn er myndlistarbær.  Listagilið er undirlagt í 

myndlist. Þar eru vinnustofu og listasafnr. Rósenborg eraftur meira 

tómstundamiðstöð.  Við sjáum það á aðsóknartölum að þessi geiri er sterkur. 

Opnanir eru t.a.m. mjög vinsælar á meðan tónleikar eru meira rokkandi til og 

frá.  Önnur hætta sem blasir við okkur er að við séum of bundin 

stofnanamenningu. Við erum með stofnanir sem eiginstofnanir og það er himin 

og haf ámilli i fjárframlögum í einstökum styrkjum  

samanborið við framlög til Leikfélagsins eða Listasafnsins þannig að við 

höfum þurft að gæta okkur þar (Þórgnýr Dýrfjörð, munnleg heimild, 24. Apríl 

2009) 

Þó Akureyrarbær starfi í grunninn í samræmi við hefðbundið 

stjórnunarskipulag sveitarfélag, þá má greina sterka tileinkun 

árangursstjórnunar í vinnu Akureyrarstofu.  Áherslan á markaðssetningu 

bæjarins út á við gerir það að verkum að hvatar fyrir mjög markvissa 

árangursstjórnun eru til staðar.   

 

4.2.2 HAFNARFJÖRÐUR 

Hafnarfjarðarbær er tæplega 29 þúsund manna bæjarfélag á suðvesturhorni 

landsins og nær bæjarlandið yfir 147 ferkílómetra (Hafnarfjarðarbær, 2009). 

Stjórnkerfi má sjá í skipuritinu hér að neðan.  Menningarmál heyra undir 

fjölskyldusvið, sem er eitt af kjarnasviðum í stjórnsýslunni.  Þrátt fyrir það er 

skýr sundurgreining á þeim starfseiningum sem heyra undir fjölskyldusvið og 

er algjör sundurgreining á milli menningar-og ferðamála frá hinum 

starfseiningunum (íþrótta-og tómstundamál, forvarnir og félagsþjónusta).  

Menningar-og ferðamálafulltrúi Hafnarfjarðar er Marín Hrafnsdóttir og er hún 

og starfsmenn menningarmálasviðs, með aðsetur að Vesturgötu 8 í Hafnarfirði. 

„Félagsmál eru langstærsti og þyngsti pakkinn. Það er ekki gamalt 

skipulag að ferðamál séu undir menningarmálum, þau voru eitt sinn undir 

þjónustu-og þróunarráði sem var fellt niður og er ekki lengur í skipuritinu og 
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voru þau flokkuð með atvinnumálum.  En ég lít á ferðamál sem í raun og veru 

sératvinnugrein og í raun og veru allt öðruvísi í eðli sínu en menningarmál.  

Hinsvegar er menningartengd ferðaþjónusta og allir samlegðarþættirnir 

augljósir en stjórnsýsla og  

 

fjármálaumsýsla er mjög ólík“ (Marín Hrafnsdóttir,munnleg heimild, 21. 

Apríl) 

Undir menningar-og ferðamálanefnd falla öll þau mál er varða 

listsköpun í sveitarfélaginu. Hafnarfjörður veitir styrki til listamanna búsettra í 

Hafnarfirðinum, gerir rekstrarsamninga við lögaðila um starfsaðstöðu til 

listsköpunar og listmiðlunar í bænum og nefndin er fulltrúi bæjaryfirvalda í 

uppsetningu margra listviðburða á vegum bæjarins. 

 

Mynd 5: Skipurit Hafnarfjarðar 

Heimild: www.hafnarfjordur.is 

Stjórnskipulag bæjarins er í raun klassískt,  sviðaskipt starfaskipulag við 

fyrstu sýn, en svo virðist sem undirstjórneiningarnar séu í raun í anda 

hefðbundinnar deildaskiptingar þar sem þó deildir innan sviðsins eru 

málefnalega séð alls ótengdar í raun.  Eðli félagsmála er allt annar pakki (og 

þyngri) en t.a.m. menningarmál að sögn Marínar. 

Bókasafn Hafnarfjarðar er stærsti einstaki útgjaldaliðurinn undir 

menningarmálum.  Meðal hefðbundinna safnkosta í nútímabókasöfnum 

(bækur, tónlistarefni, tímarit) þá hefur bókasafnið tekið við þýska bókasafninu 

á Íslandi og síðan er átthagadeild á safninu þar sem sögu Hafnarfjarðar eru gerð 
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góð skil. Byggðasafn Hafnarfjarðar er minja-og ljósmyndasafn bæjarins og er 

hlutverk þess að safna, skrásetja,  

varðveita, forverja og rannsaka muni og minjar um menningarsögu svæðisins 

og kynna þær almenningi (Hafnarfjarðarbær, 2009) 

Hafnarborg er hin formlega menningar-og listamiðstöð bæjarins.  

Miðstöðin er rekin af Hafnarfjarðarbæ.  Í safninu eru þrír sýningarsalir auk 

sýningaraðstöðu í kaffistofu og anddyri.  Ár hvert eru um 20 

myndlistarsýningar settar upp í safninu. Sýningar eru á verkum úr safni 

Hafnarborgar og einnig eru haldnar fjölbreyttar sýningar á íslenskri og erlendri 

samtímalist. Sýningar sem koma erlendis frá eru unnar í samvinnu við 

listasöfn, menningarsjóði og stofnanir erlendis. Verk úr safni Hafnarborgar eru 

m.a. sett upp á skrifstofum og stofnunum Hafnarfjarðarbæjar. (Hafnarborg, 

2009).  

Marín talar um að Hafnarfjarðarbær hafi sem menningarbær ávallt reynt 

að taka miðlunarhlutverk sitt gagnvart listum alvarlega.  Reynt hafi verið að 

efla grasrótina og frumsköpun en listrænn metnaður er mikill í því framboði af 

list og miðlun hennar í menningarstofnunum bæjarins. Þessi mikli listræni 

metnaður, hafi þó gert það að verkum að aðsókn er svo sannarlega ekki 

hámörkuð út frá neinum forsendum. 

Stundum er maður að berjast við það innanísér að alvöru 

menningarstarfsemi mun aldrei standa undir sér. Viðskiptasjónarmiðin eiga 

rétt á sér, en þau geta orðið hættuleg ef þau verða of yfirskyggjandi. Af því þá 

gerist það sem eins og oft hefur verið rætt um í t.d. Hafnarborg að ef við látum 

viðskiptasjónarmiðin ráða för, þá erum við bara með sýningar sem eru góðar 

sölusýningar. En það þýðir ekki endilega listrænn metnaður.  Hafnarborg tekur 

prósentur af sölu fram að hálfu ári eftir að sýningu lýkur. Flestir eru búnir að 

gefast upp á að vera að leigja salina, heldur vilja frekar binda við sölu.  

Hafnarborg er samt rekin af bænum. Ef viðskiptasjónarmið réðu bara þá 

myndi bærinn taka inn listamenn sem selja grimmt – eru í tísku.  En þá er þetta 

ekki lengur orðið listasafn.  Á Íslandi eru ekki mörg gallerí á sama kaliberi og 

Hafnarborg sem eru með stóra og mikla sali þannig að það er eftirsóknarvert 

að komast þangað inn með list sína.  
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Í leikhússtarfsemi bæjarins stangast líka á þessi viðskiptasjónarmið gegnt 

listrænum sjónarmiðum. (Marín Hrafnsdóttir,munnleg heimild, 21. Apríl) 

 

 „ Þó Akureyrarbær hafi verið gagnrýndur fyrir að vera mikið í kassastykkjum, 

þá náði bærinn þessu takmarki að vera með bæjarbúa sátta, marga gesti, mikið 

af barna-og fjölskyldusýningum og þetta er það sem pólitíkusarnir horfa mikið 

á.  En þar sem Hafnarfjarðarleikhúsið er með samning við 

menntamálaráðuneytið þar sem kveðið er á um frumsköpun og frumsýningu 

íslenskra verka þá þýðir ekki að vera með kassastykki en þó er bindandi 

ákvæði um að annaðhvort ár þyrfti að vera barnasýning en það er í raun eina 

stýringin af hendi bæjarins fyrir Hafnarfjarðarleikhúsið, og þykir ýmsum nóg 

um“ (Marín Hrafnsdóttir, munnleg heimild, 21. Apríl) 

 

Bærinn hefur ekki séð fram á að vera að leigja menningarhúsnæði til 

sjálfstæðra aðila og að sögn Marínar hefur komið til tals hvort það sé eina 

rekstrarformið sem bærinn getur verið með inni í leikhúsinu, að bjóða 

leikhópum aðstöðu og þannig fær bærinn jafnvel það heitasta og besta inn. 

 Menningarmálanefnd, sem stjórneining undir fjölskyldusviði býr við 

það að hafa aðeins úr ákveðnum fjárupphæðum að spila ár hvert.  

Bæjaryfirvöld Hafnarfjarðar móta ákveðna menningarstefnu sem ber að fylgja 

en menningarmálanefnd metur ásamt sínum ráðgjöfum (óháðum sem og í 

úthlutunarnefndum) reyna síðan að úthluta fjármagni þessu á sem bestan hátt 

þannig að listmiðlun til hins hefðbundna útsvarsgreiðanda og fjölskyldu hans, 

sé sem fjölbreyttust og staðarbundin.  Leiða má að því því líkum að sú 

stjórnunaraðferð sem Hafnarfjarðarbær beiti í sinni menningarstjórnun sé 

stefnumiðuð markmiðastjórnun.  Vegna þess að: 

 Langtímastefna bæjarfélagsins (heildarstefna), mótar menningarstefnuna 

 Menningarstefnan mótar markmiðasetninguna 

 Fundir eru skipulagðir og haldnir til að hanna áætlun í samræmi við 

markmiðasetningu 

 Áætlun framkvæmd og unnin í samræmi við hönnun og markmiðasetningu 

 Árangur er metinn 
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Það kemur í ljós að menningarstefna sveitarfélagsins mótar mjög mikið 

aðgerðir og framkvæmdir, en hjá bænum er hætta á skekkjumynd milli 

menningarstefnu og aðgerða ef áhersluatriði samkvæmt menningarstefnu fá 

aukið eða minna vægi í framkvæmdum og aðgerðum, en stefnan segir um: 

„Menningarstefna bæjarins er orðin 4 ára en það er t.d. ekki mikið talað um 

leiklist í henni, fullmikill fókus á stjórnsýslunni en ekki það sem er að gerast í 

bænum. Hafnarfjarðarleikhús er þannig að við rekum húsnæðið og sjáum þeim 

fyrir húsnæði en leikhúsið starfar samkvæmt þríhliða samning við ríki (þ.e. 

Menntamálaráðuneyti), Hafnarfjarðarleikhús og bæ. Það er ágætis 

rekstrarframlag. Nú er verið að horfa á að endurnýja samning en núverandi 

efnahagsástand setur nokkurt stopp í þetta“  (Marín Hrafnsdóttir,munnleg 

heimild, 21. Apríl) 

 

Marín sér fram á að bærinn lendi í vandræðum ef ske kynni að 

Menntamálaráðuneytið dragi sig alveg út. 

 

„Það eru menningarsamningar, þessi eini þríhlíða samningur við ríkið en við 

hefðum viljað hafa þá fleiri við ríki t.a.m. Flensborgarskóla – þ.e. 

menningarþáttinn í skólanum, kórinn, leikfélag en það er ekki fordæmi fyrir 

slíku.  Sveitarfélög eru nokkuð að lenda í því að þau eru að styrkja starfsemi í 

grunnskólunum – leikhúsferðir osfrv, enda hæg heimatökin þar sem 

grunnskólar eru á forræði sveitarfélaganna – en eigum erfiðara með að koma 

að málum í framhaldsskólunum af því þeir eru á forræði ríkisins. Megum við 

styrkja ríkisstarfssemi?“  (Marín Hrafnsdóttir,munnleg heimild, 21. Apríl) 

 

Styrkjaveitingar eru stór hluti af starfsemi menningarmálanefnda 

sveitarfélaga og þar er Hafnarfjörður engin  

 

undantekning.  Bærinn býður upp á styrki og menningarsamninga (8 

samningar) við kóra, lúðrasveit, áhugaleikfélag ofl. En samningar þessir eru til 

eins árs og mikil óvissa um framhaldið í efnahagsástandinu.  Þetta eru ekki 

stórir styrkir (á bilinu 400-700 þúsund hver) og til þess fallið að eitthver 

langtímapæling sé möguleg í þeirra starfi (að þau vita nokkurnveginn vita hvað 
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þau hafa 3 ár fram í tímann). Síðan afla þessi félög sér styrkja víða.  Bærinn sér 

leikfélaginu og lúðrasveitinni fyrir húsnæði en kórunum ekki.   

„Ég vil meina að styrkjamál mættu vera í mun faglegra ferli, ákveðið væri að 

það væri ákveðinn aldurshópur, ákveðið kyn, unglingamiðað, myndlistarstyrkir 

svona mörg %, leiklist svona mörg % og það væri mjög gott að hafa 

tölfræðirök líka.  En dagsskipunin er fyrir úthlutunarnefnd styrkja að hún hafi í 

huga að hún eigi að fara eftir lýðræðis og jafnréttisstefnu“ (Marín 

Hrafnsdóttir,munnleg heimild, 21. Apríl) 

   

Varðandi jafna skiptingu í styrkveitingum milli listgreina þá talar Marín 

um að það sé ekki auðvelt verk því í t.d. Hafnarfirði sé mjög lítið um 

rithöfunda.  Samkvæmt lista frá rithöfundasambandinu þá eru þeir mjög í 

Hafnarfirði.  Þó er töluvert um þá á Álftanesi! Þetta gerir það að verkum að 

bókmenntir sem listgrein verða eðlilega nokkuð útundan þegar kemur að 

styrkveitingum vegna búsetuákvæða styrkveitinga.   

Tónlistarlíf hefur þó alla tíð verið mjög blómlegt í Hafnarfirði og ekki 

síður grasrótin, bílskúrshljómsveitir og má merkja það í styrkumsóknum. En 

nefndin varð að setja sér ákveðin mörk í því að hún væri ekki að styrkja 

ferðakostnað tónlistarmanna og kóra því önnur hver umsókn var orðin þannig.  

 „Ef fólk fer í ferðir þá er velkomið að nota peninginn í það, en tónleikar þurfa 

að vera fyrir Hafnfirðinga. Af því að styrkirnir þurfa að vera sýnilegir – 

miðlunin þarf að fara fram í Hafnarfirði.  Þetta snýst um það hvað 

útsvarsgreiðandinn er að fá. 100 þúsund króna ferðastyrkur til handa 60 

manna kór skiptir kórfélaga í raun engu máli, þannig að mörkin þarf að setja 

eitthversstaðar“ (Marín Hrafnsdóttir,munnleg heimild, 21. Apríl) 

 

Af öðrum söfnum bæjarins má nefna Sveinssafn/Sveinshús (markmið 

að varðveita og kynna list Sveins Björnssonar, málara) og Kvikmyndasafn 

Íslands.  Kvikmyndasafn Íslands er stofnun í eigu ríkisins og sinnir 

kvikmyndamenningu eingöngu. Kvikmyndasafn Íslands safnar, skráir og 

varðveitir kvikmyndir og prentefni er tengist kvikmyndum með einum eða 

öðrum hætti. Safnið stundar rannsóknir á kvikmyndum og 

kvikmyndamenningu, og miðlar jafnframt þekkingu um þennan menningararf.  
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Kvikmyndasafn Íslands hefur Bæjarbíó til sinna umráða og stendur fyrir 

tveimur kvikmyndasýningum í viku hverri.   

„Hjá kvikmyndasafninu er skilaskylda á öllu íslensku efni, en um leið og orðin 

er opinber sýning þá er skilaskylda.  Kvikmyndasafnið er með það verkefni að 

sýna í Bæjarbíói og var bærinn að hugsa það að þetta yrði hafnfirskri 

menningu til framdráttar en það mætti efla þetta mun meira.  Húsið er opið í 

fjóra tíma á viku á besta stað í bænum og úr því mætti svo sannarlega bæta“ 

(Marín Hrafnsdóttir,munnleg heimild, 21. Apríl)“ 

 

Utan ofannefndra hefðbundinna liststofnana þá er mikið um list-og 

menningarviðburði í Hafnarfirði (reglulega sem óreglulega) og ber þar helst að 

nefna bæjarhátíðína Bjartir Dagar sem haldin er ár hvert í júnímánuði með 

ýmsum list-og skemmtiuppákomum þá daga sem hátíðin stendur yfir. 

Jólaþorpið er síðan verslunartengd menningaruppákoma ár hver fyrir jól þar 

sem grunnmarkmiðið er að efla verslun í bænum og stuðla að jólainnkaupum í 

heimabæ og ná í utanaðkomandi. 

 

4.2.3 KÓPAVOGUR 

Í Kópavogi búa u.þ.b. 30 þúsund manns og telst bæjarfélagið vera 

stærsta sveitarfélag landsins utan höfuðborgar og nær yfir 80 ferkílómetra 

landsvæði.  Stjórnkerfi má sjá í skipuritinu hér að neðan  (Kópavogsbær, 

2009). Eitt af kjarnasviðum samkvæmt skipulaginu er tómstunda-og 

menningarsvið.  Undir þau falla menningar-og ferðamál  

 

annarsvegar og íþrótta-og æskulýðsmál hinsvegar.  Hvort þessara tveggja telst 

vera aðskilið í rekstrarlegu samhengi.  Deildarstjóri menningarmála er Linda 

Udengaard. 
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Mynd 6: Skipurit Kópavogsbæjar 

Heimild: www.kopavogur.is 

 

„Fyrir nokkrum var til fræðslu-og menningarsvið en það var orðið 

alltof stórt og var skipt upp. Fræðslusvið var stofnað en tómstundahluti var 

aðskilinn og undir það fór menningarsvið.  Það eru 6 sviðsstjórar undir 

bænum.  Ferðamál eru undir deildarstjóra menningarmála og svo eru þau 

unnin í samstarfi við stjórnsýslusvið.  Þjónusta við ferðamenn er aðallega í 

forgrunni en menning ekki aðskilin og menningarholtið í Kópavogi býður upp 

á það.  En það er þannig að alltaf er talað um höfuðborgarsvæðið sem eitt 

ferðasvæði því ferðamaðurinn er ekki mikið að spá í hvaða sveitarfélagi hann 

er“ (Linda Udengaard, munnleg heimild, 16. apríl 2009) 

   

Í Kópavogi eru starfrækt fjögur söfn, bókasafn, náttúrufræðisafn, 

héraðsskjalasafn og listasafn. Tónlistarhús er hluti af menningarmiðstöð 

bæjarins á Borgarholtinu og þar er Salurinn, sérhannaður tónleikasalur, auk 

Tónlistarskóla Kópavogs, en bærinn  

tekur þátt í rekstri hans ásamt tónlistarfélagi bæjarins. Einnig styrkir bærinn 

Myndlistarskóla Kópavogs, sem er sjálfseignarstofnun. 

Salurinn er fyrsti sérhannaði tónleikasalur landsins en hann var tekinn í 

notkun þann 2. Janúar 1999. Tónlistarhús Kópavogs (sem hýsir Salinn) er hluti 
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af menningarmiðstöð bæjarins og frá því að Salurinn var tekinn í notkun hafa 

verið haldnir að meðaltali tvennir tónleikar á viku, fjöldi ráðstefna af ýmsu 

tagi, námskeið, verðlaunaafhendingar, alþjóðlegt skákmót, píanókeppni og svo 

mætti áfram telja. 

 

„Salurinn er eiginlega dótturfyrirtæki Kópavogsbæjar, sérstjórn, 

sérrekstur – þetta er mestmegnis útleigusalur og rekur sig þannig.  Samtök og 

fyrirtæki leigja salinn og Kópavogsbær gerir það líka ef hann þarf.  Það hefur 

þó verið lokað í júlí.  Salurinn verður sífellt vinsælli fyrir funda-og 

ráðstefnuformatið yfir dagtímann. Tónlistarskólinn á hlutaaðgengi í 

tónlistarhúsinu og hafa aðgen gi fyrir nemenda-og kennaratónleika.  Þetta er 

eiginlegur hátíðarsalur Kópavogs hýsir afmæli að eitthverju leyti, ljóðakeppnir 

og verðlaunaafhendinga“. (Linda Udengaard, munnleg heimild, 16. apríl 

2009) 

  

Bókasafn Kópavogs er til húsa í menningarmiðstöðinni og auk 

hefðbundins safnkosts er í sama húsi að finna Náttúrufræðistofu Kópavogs sem 

er með það hlutverk að safna, varðveita og sýna náttúrugripi.  Standa að 

fræðslu og rannsóknum í náttúrufræðum og stuðla að náttúru-og 

umhverfisvernd.  Héraðsskjalaafn Kópavogs var stofnað árið 2000 með 

samþykki þáverandi bæjarstjórnar og Þjóðskjalasafns Íslands og er annað af 

tveimur meginhlutverkum safnsins að safna og varðveita skjöl og önnur gögn 

um sögu Kópavogs og Kópavogsbúa í fortíð og nútíð.  Rannsaka og kynna 

sögu Kópavogs, t.d. með sýningum, fundum, kynningum og útgáfum og þannig 

efla þekkingu á sögu bæjarins (Kópavogur, 2009) 

 

„Það stendur til að opna útbúið fyrir Bókasafnið sem er í Lindaskóla 

upp í Kórahverfi. Tónlistarskóli Kópavogs er í Salnum en  

Kópavogsbær greiðir laun allra kennara bæði í Tónlistarskóla Kópavogs og í 

Tónsölum en rekur ekkert að öðru leyti þetta er bara ákveðið framlag. 

Tónlistarsafn Íslands var opnað í janúar 2009 sem er samstarfsverkefni við 

Menntamálaráðuneyti en í sama húsi var opnað fyrir rúmu ári 

menningarmiðstöðu ungs fólks Molinn.  En það er algjörlega 

menningarmiðstöð ungs fólks á framhalds-og háskólaaldrinum. 
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Rekstrarsamningar eru við Myndlistarskóla Kópavogs og Leikfélag Kópavogs, 

en þetta eru frjáls félagasamtök en þau fá rekstrarstyrki frá bænum en á 

síðasta ári var samið við þau um ákveðna rekstrarstyrki til að létta þeim lífið.

  Það var keypt hús sem bærinn kom að því að styrkja næstu árin.  

Aðstoðin fólst í fjárframlagi við að kaupa húsnæði og líka rekstrarframlag“  

(Linda Udengaard, munnleg heimild, 16. apríl 2009) 

 

Lista-og menningarráð Kópavogs veitir styrki til menningarstarfs í 

Kópavogi tvisvar á ári – í október og apríl.  Skilyrði fyrir styrkveitingu er að 

styrkþegi sé búsettur í sveitarfélaginu.   

„Það er sótt um tvisvar á ári í verkefna-og viðburðastyrki og svo 

einusinni á ári eru veitt starfslaun til listamanna. Ákveðin upphæð og 

framúrskarandi listnema og síðan er heiðurslistamaður.  Skilyrði er að fólkið 

sé búsett í Kópavogi eða þá að samfélagslegur ávinningur sé fyrir bæjarfélagið 

að veita styrkinn.  Það er ákveðin prósenta af tekjum bæjarins sem fer í þessa 

styrki. Það eru ákveðnar reglur um úthlutanir, samt er reynt að styrkja 

grasrótarstarfið en það er engin bein critería en t.d. var eitt árið var tekin 

stefnan að list er tengist börn og unglingum en það fer eftir því hversu vönduð 

umsókn þú skilar, hversu raunhæf er hún, nýtirðu styrkja annarsstaðar frá og 

hefðbundnu vinnureglur sem gilda.  Þetta geta verið verkefni sem ná yfir lengri 

eða skemmri tíma – ef til lengri tíma þá er skilað ákveðnum áfangaskýrslum.  

Lista-og menningarráð er pólitísk nefnd á vegum bæjarins og rágefandi við 

bæjarráð“(Linda Udengaard, munnleg heimild, 16. Apríl 2009) 

 

Stjórnunarstefna menningarmálanefndar Kópavogsbæjar svipar í 

grundvallaratriðum til þeirrar aðferðar sem notuð er hjá Hafnarfjarðarbæ, 

þ.e.a.s.stefnumiðuð markmiðastjórnun. Ákvarðanatökur eru samkvæmt 

forskrift Carnegie-líkansins, nefndir og vinnuhópar eru skipaðir til að leysa úr 

úrlausnarefnum varðandi listviðburði og nauðsynlegt er að þessir hópar landi 

sameiginlegri niðurstöðu.  

 

Stefna bæjaryfirvalda varðandi undirstofnanir sínar í menningarmálum er 

frekar í átt til aukins sjálfstæðis þeirra, þ.e.a.s. að reglubundin, 
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menningarþjónustumiðuð verkefni séu útvistuð til stofnana og einkareksturs í 

bæjarfélaginu með rekstraraðkomu bæjarins. 

 

4.3 Mat og samantekt 

Ljóst má vera að stjórnun menningarmála hjá Akureyrarkaupstað, 

Hafnarfjarðarbæ og Kópavogsbæ, er umfangsmikið og fjölbreytt verkefni.  

Stjórnskipunarlegur aðbúnaður þeirra starfa gerir það að verkum að ákveðinn 

stjórnunarrammi er settur utanum starfsvettvanginn.  Þó er bæjarfélögunum 

frjálst að skipuleggja sinn sviða-og deildastrúktúr í samræmi við áherslur 

sitjandi sveitarstjórna hverju sinni.  Ef hinsvegar stjórnarskipti eru ör í 

bæjarfélögum þá er ekki vænlegt að umbylta í grófum dráttum þeirri skiptingu. 

 Hér að neðan getur að líta mat og samantekt á álitaefnum ritgerðarinnar 

í formi rannsóknarspurninga. 

 

Rannsóknarspurning 1 – Má merkja hagnýtingu 

stjórnunarfræðanna í daglegum rekstri menningarmála hjá 

samanburðarsveitarfélögum? 

Varðandi skipulag stjórneininga, þá eru öll bæjarfélögin með skipurit sem 

miðast við einskonar fléttuskipulag.  Þ.e.a.s. stjórnunarspannir og valdbrautir 

miðast við sviðaskiptingu eftir eðli málaflokka, en þó er mismunandi eftir 

bæjarfélögum hvernig litið er á tengsl málaflokka.  Valdbrautir fléttast síðan 

með því að ýmsar stoðeiningar eins og starfsmannasvið og 

upplýsingatæknisvið, sem þarf að þjóna öllum málaflokkum, eru staðsettar 

þvert á hinar lóðréttu valdbrautir.  

 

Varðandi stjórnunaraðferðirnar, þá leiðir greining og samanburður í  ljós að þó 

svo engin yfirlýst stjórnunarstefna sé hagnýtt í rekstri málaflokksins þá er hinn 

stjórnunarfræðilegi munur milli þessara sveitarfélaga ekki augljós. En þo má 

merkja að áherslur eru ekki nærri þær sömu.  Stjórnun menningarmála hjá 

Akureyrarbæ ber öll merki árangursstjórnunar hvað varðar rekstrarsamninga 

sína við þá er stjórneiningin er aðili að.  Gott dæmi um þetta er samningurinn 

við Leikfélag Akureyrar varðandi afkomutengingu við árangur í aðsókn.   
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Stefna og markmið eru sett og þessi markmið eru brotin niður á stjórneiningar 

með undirmarkmiðum og leiðum.  

 

Greinilegt er að stofnun Akureyrarstofu hefur haft meira og dýpra hlutverk en 

bara það að sinna hefðbundnu hlutverki menningarmálanefndar.  Þessi 

stjórneining er mjög markaðsdrifin og reynir að sinna því hlutverki af 

kostgæfni að gera bæjinn að menningartengdum ferðamannabæ. 

 Skipulag menningarmála m.t.t. til stjórnunaraðferða virðast vera í 

hefðbundnari skorðum menningarmálanefnda hjá Hafnarfjarðarbæ og 

Kópavogsbæ.  Menningarstefna þessara bæja setur menningarmálanefndunum 

ákveðin heildarmarkmið sem síðan eru framsett í mælanlegri markmið og 

framkvæmd stefnunnar miðast við áætlanir og skipulag.  Eftir menningartengda 

atburði er síðan framkvæmdinni fylgt eftir með mati á árangrinum og reynt að 

bera kennsl á hvað betur mætti fara.   

 

Rannsóknarspurning 2 - Hvaða forsendur liggja að baki 

ákvörðunum um fjárveitingar sveitarfélaganna þriggja til 

menningarmála,  hvort sem um er að ræða ræða styrki, framlög 

eða rekstrarkostnað og hver er ferill þeirrar ákvörðunartöku? 

Ef við skoðum fyrrihluta spurningarinnar fyrst þá má vera ljóst að 

nokkrir þættir hafa áhrif í að móta þær forsendur sem liggja að baki slíkum 

ákvörðunum:  

Staðbundna forsendan.  Svo virðist sem lykilforsendan sé hjá öllum 

bæjarfélögum, að listsköpun og listmiðlun fari fram í sveitarfélaginu sjálfu.  

Það er í raun frumforsenda tilvistar menningarmálanefnda yfir höfuð. 

Sköpunarþátturinn er hið atvinnulega og faglega sjónarhorn, þ.e. þegar 

listsköpun og miðlun renna ekki saman (t.d. framkvæmd þess að mála málverk 

á sér stað á öðrum tíma og málverkið er opinberað á sýningu).  

Miðlunarþátturinn tengist íbúunum.  Listmiðlun gefur íbúum og 

skattgreiðendum færi á að njóta menningar hvort sem hún er staðbundin eða 

ekki, þ.e.a.s. eitthvað er að „gerast“ í bænum og íbúarnir fá eitthvað fyrir 

peningana sína (skatttekjur). 

 Þessi forsenda hefur sérstaklega mikið vægi á Akureyri vegna 

staðsetningar kaupstaðarins á landakortinu.  Langt er til höfuðborgarinnar og 



Stjórnun menningarmála   Brynjar G. Jóhannsson 

36 

 

Akureyri sem langfjölmennasta bæjarfélag landsins utan suðvesturhornsins, 

hefur ákveðnum menningarlegum skyldum að gegna gagnvart landsbyggðinni.   

Samfélagslega forsendan Ef íbúarnir (og gestir) skynja að öflugt menningarlíf 

sé í bæjarfélaginu þá hjálpar það til við að auka lífsgæði til muna í 

bæjarfélaginu.   

Efnhagslega forsendan. Bæði jákvæð og neikvæð.  Ef mikið og sýnilegt 

menningarstarf á sér stað í bænum þá má ætla að mikið auglýsingalegt gildi 

felist í því fyrir sveitarfélagið að vera álitið vænlegur búsetustaður.  Eðlilega er 

vægi þessa þáttar enn meiri á Akureyri en hjá hinum tveimur sveitarfélögunum.  

Útgjaldarammi sá er menningarmálum er úthlutað samkvæmt 

fjárhagsáætlunum er einnig að  

sjálfsögðu stór forsenduþáttur í ákvörðunartökunni.  Hvort sem það er til 

minnkunar eða aukningar. 

 

Seinni hluti þessarar rannsóknarspurningar snýr að ákvörðunartökuferlinum 

sjálfum, en þó má segja að fyrrihlutinn komi að sumu leiti inn á 

greiningarþáttinn í ferlinu.  Úrlausnarefnið að veita tilteknu fjármagni í styrki, 

framlög eða rekstrarkostnað getur ekki talist fullkomlega stöðluð ákvörðun 

(programmed) en samt sem áður alls ekki óstöðluð (nonprogrammed).  Það 

sem ræður því að ákvörðunin er að mestu leyti stöðluð er hið síendurtekna 

verkefni að skipuleggja og stjórna menningarviðburðum ár frá ári með sterkri 

áherslu á að vettvangurinn breytist ekki mikið.  Sveitarfélögin geta lent í 

menningarverkefnum sem krefjast óstaðlaðrar ákvörðunartöku en það er 

undantekningin. Dæmi um þetta er alþjóðleg frímerkjasýning sem til stendur að 

Hafnarfjarðarbær haldi á þessu ári.  Verkefnið er að sögn Marínar lúmskt 

umfangsmikið en þó má vissulega segja að hér sé um viðburð að ræða þó hann 

sé ekki reglubundinn þá er hefðbundið verklag sem þarf að fylgja við 

viðburðarskipulagningu.   

 

Ljóst má vera að það ákvörðunartökumódel sem snýr að rekstri 

menningarmálanefnda sveitarfélaganna úr frá forsendum skipulagsheildar, er 

Carnegie módelið.  Á það við í tilfellunum þremur.  Margir koma að 

ákvörðunartökunni, þörfin fyrir samkomulag er mikil og úrlausnarefnin 

(fjárveitingar) krefjast þess niðurstaða fáist með sem bestum hætti að allra 
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mati.  Gott dæmi um þetta eru fagnefndir sveitarfélaganna.  Í  styrkveitingum 

er nefnd fagmanna ráðgefandi við ákvörðunaraðila (menningarmálafulltrúa og 

framkvæmdastjóra) og sú ráðgjöf er ígildi ákvörðunar og þurfa 

nefndarmeðlimir að sammælast um lokaniðurstöðu er varðar þá sem hljóta 

styrk og með hvernig hætti.  Það sem gerir það að verkum að ákvörðunartakan 

er ekki með fullkomlega hreinum hætti í anda Carnegie, er tímaþátturinn. 

Líkanið byggir á að ákvörðunarhópur landi fyrstu niðurstöðu en 

ákvarðanaferillinn  í menningarmálum krefst nokkurrar yfirlegu og er 

tímafrekur.  Þessi þáttur er því hið eiginlega stílbrot.  

 

 Rannsóknarspurning 3 - Að hvaða leyti hefur aðstöðumunur milli 

samanburðarsveitarfélaganna áhrif á rekstur málaflokksins? 

 Ljóst má vera að áherslur í rekstri og stjórnun mótast nokkuð mikið af 

landfræðlegri stöðu sveitarfélagsins.  Enn og aftur er Akureyri sér á parti hvað 

þetta varðar.  Fjarlægðin við höfuðborgarsvæðið gerir það að verkum að 

bærinn lítur á það sem hlutverk sitt að bjóða norðlendingum sérstaklega upp á 

öflugan valkost við menningarlíf suðvesturhornsins.  Hvað varðar Hafnarfjörð 

og Kópavog þá búa þau bæjarfélög að því að vera í nálægð við höfuðborgina 

og geta að mörgu leyti frekar reynt að marka sér sérstöðu í menningarlegu 

tilliti. 

 

 Rannsóknarspurning 4 - Eru framlög og styrkir til menningarmála 

aftast í goggunarröðinni á fjárlögum sveitarfélaga vegna 

lögboðinnar skyldu þeirra varðandi aðra málaflokka? 

Viðmælendur voru sammála um að starfsumhverfið væri viðkvæmt vegna 

mikillar óvissu framundan í atvinnulífi og efnahagsmálum.  Í Hafnarfirði er 

sterk áhersla á að minnka kostnað og straumlínulaga rekstur sveitarfélagsins.   

Hjá Kópavogsbæ mátti greina sterkari áhersluskiptingu milli 

lögboðinna málaflokka og ólögboðinna en samkvæmt ummælum Lindu þá gæti 

slík skipting reynst öfugsnúin þegar harðnar á dalnum vegna þess að í kreppum 

er hlutverk menningar ennþá meira.   

Hjá Akureyrarbæ mátti greina að skiptingin lögboðin hlutverk gegnt 

annarri starfsemi er ekki grundvöllur ákvarðanatöku í fjármálum bæjarins.  
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Frekar er um að ræða að bærinn tileinki sér smáskrefakenninguna, þar sem 

reynt sé að skera litlar sneiðar af mörgum stöðum frekar en stóra sneið af 

einum stað. Þórgnýr talaði um að ef hin efnahagslega lægð varir í meira en 2-3 

ár, þá má búast við að stórtækari aðferðir þurfi til að bæta rekstur 

sveitarfélagsins. 

 

Í töflu 1 hér að neðan má sjá samantekt á niðurstöðum og athyglisverðar 

tölulegar upplýsingar úr ársreikning.  Það kemur í ljós að Akureyrarbær er með 

langhæst framlag til menningarmála á hvern íbúa sveitarfélagsins (miðað við 

tölur í desember 2007, ársreiknikningar fyrir árið 2008 lágu ekki fyrir við lok 

verkefnisins).  Einnig má sjá að Akureyrarbær er einnig með hæst hlutfall af 

heildarkostnaði sem rennur til menningarmála. 

 

  Helstu stjórnunareinkenni Ákvarðanataka Framlag á íbúa % af HK 

Akureyri árangursstjórnun Carnegie líkan          30.428 kr.  4,23% 

Hafnarfjörður markmiðastjórnun Carnegie líkan           11.475 kr.  2,83% 

Kópavogur markmiðastjórnun Carnegie líkan           16.989 kr.  3,97% 
 

Tafla 2: Samantekt á niðurstöðum. 
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5 Umræður og tillögur 
 
 Á vinnslutíma þessarar ritgerðar hafa ýmsar hugmyndir borist mér til 

tals og eyrna, sem og sjálfsprottnar hugmyndir um hvernig bæta megi rekstur 

menningarmála hjá sveitarfélögum m.t.t. allra hlutaðeigandi þátta, þ.e. þjónustu 

við íbúa, samstarf við listamenn og aðra sem koma að menningaruppsetningu, 

atvinnulíf sveitarfélaganna og auka nýtingu og skilvirkni þess fjármagns sem er 

til umráða þannig að allir geti verið sáttir.  Það er svo sannarlega ekki auðvelt 

verk.   

Einn mælikvarði á góðan árangur í staðbundnum menningarmálum er 

notagildi fyrir almenning, þ.e. ásókn í hana.  Hver er aðsókn að list-og 

menningarviðburðum á reglulegu tímabili?  Markvissari hagnýting á 

verkferlum markmiða-og/eða árangursstjórnunar gæti aukið árangur í þessum 

efnum.  Ef hvert aðgerðaskref er formað nákvæmlega skv stjórnunarferil (frá 

hugmynd að menningu og að miðlun hennar) þá er líklegra að brotalamir séu 

auðkennanlegri.  Markviss eftirfylgni og greining listviðburða strax að lokum 

þeirra,  hjálpa síðan til að vinna úr kostnaðartölum og hvar hugsanlega mætti 

straumlínulaga hann. Slíkar aðgerðir eru samt fullkomlega ómögulegar ef 

stjórnendur bera ekki skynbragð á hvaða viðburðir eru líklegir til vinsælda og 

hverjir ekki.  Því að grasrótarstarf og frumsköpun lista þarf allt aðra nálgun en 

ofangreint.  Listræn sjónarmið koma þar til og þar þurfa breyturnar að vera 

aðrar. Hinsvegar kemur reynsla að notum í að skynja hvaða listviðburðir eru 

líklegir til að höfða til breiðs hóps almennings og þá má skipuleggja ramma 

utanum starf slíkra viðburða með aðra grunnnálgun – og markaðslegri.   

Varðandi styrkveitingar þá er það á færi fagnefnda að meta gildi 

umsókna til styrkja og samkvæmt upplýsingum úr viðtalsrannsókninni eru 

ákveðnar forsendur hafðar til hliðsjónar.  Jafnvel mætti þó nýta 

stjórnunarfræðin til stuðnings t.a.m. í formi stjórnunarvísindanna.  

Aðgerðarrannsóknir er fag innan þeirra og heiti yfir aðferðir við  

 

áætlanagerð sem byggjast á stærðfræðilegri framsetningu.  Þessar lausnir eru 

notaðar til lausnar á ýmiss konar rekstrarhagfræðilegum og verkfræðilegum 

vandamálum.  Ein þessara aðferða er svokölluð heiltölubestun (integer 
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programming) en um er að ræða línulega eða ólínulega bestun sem inniheldur 

það skilyrði að ein eða fleiri breytur geta aðeins tekið gildi heiltölu og mætti 

nota eitt afbrigði hennar til að meta hvaða styrkþegar koma til álita að gefnum 

ákveðnum takmarkandi, forsendum (skorðum) (Stevenson og Ozgur, 2007, bls 

385).  Markfall (objective function) gæti verið fjöldi styrkþega per listgrein, 

aldursspönn eða kyn og síðan er reynt að hámarka nýtingu heildarfjármagns 

með ákveðinni dreifingu styrksins samkvæmt tilteknum forsendum. 

    Varðandi rekstrarform og skipulag undirstofnana þá má 

segja að sveitarfélögin eru enn nokkuð að þreifa fyrir sér með hvaða hætti er 

best að haga skipulagi ákveðinna menningarþátta og á hvaða hendi daglegur 

rekstur er.  Hafnarfjarðarbær gæti tekið ákveðin skref í því að breyta 

rekstrarframlagi sínu til Hafnarfjarðarleikhússins með því að búa til ákveðna 

hvata fyrir því að leikhúsið skapi sér sterkari sérstöðu. Sama má segja um 

Bæjarbíó, sem Kvikmyndasafn Íslands hefur til umráða.  Nýtingin mætti vera 

betri á því húsi en samningsbreyting er ákveðin forsenda fyrir því og jafnvel 

myndi það létta á ákvarðanatöku við notkun þess húss að skerpa á aðkomu 

ríkisins sem hefur Kvikmyndasafn Íslands á sínu framfæri gegnt aðkomu 

Hafnarfjarðarbæjar, sem sér stofnuninni fyrir húsnæðum. 
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6 Niðurstaða 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða menningarmál í nokkrum af stærri 

sveitarfélögum landsins út frá áherslum í stjórnun og ákvarðanatöku.  Reynt 

var að grafast fyrir um og meta hvort stjórnendur menningarmála væru að 

hagnýta sér tilteknar stjórnunaraðferðir við stjórnun sína og á hvaða forsendum 

sú ákvarðanataka væri byggð.  Má merkja hagnýtingu stjórnunarfræðanna í 

daglegum rekstri menningarmála hjá samanburðarsveitarfélögum?  Reynt var 

að greina hvort aðstöðumunur hefði áhrif á rekstur málaflokksins og hvort 

framlögum og styrkjum menningarmála stæði ógn af verra efnahagsástandi 

umfram aðra málaflokka. Rætt var við þrjá lykilstjórnendur menningarmála hjá 

Akureyrarbæ, Hafnarfjarðarbæ og Kópavogsbæ.   

 Niðurstaðan er sú að áherslur í stjórnun eru áþekkar m.t.t. til ferils 

stefnugerðar að framkvæmdum.  Hafnarfjarðarbær og Kópavogsbær beita 

svipaðri nálgun á starfsemi og hlutverk sitt sem menningarmálanefnda á meðan 

Akureyrarbær er mun meira markaðsdrifin og tengir stjórnun sýna meira beint 

við árangur.   

 Ákvarðanatakan mótast fyrst og fremst að því að um er að ræða 

félagslegt ferli sem byggir á ákvörðunarþáttöku margra og því þarf að landa 

sameiginlegri niðurstöðu þó ekki sé full vissa um útkomuna.  Þetta eru 

megineinkenni Carnegie-módelsins.   

 Aðstöðumunur Akureyrar gegnt Hafnarfirði og Kópavogi er gjörólíkur 

landfræðilega og má því merkja þá áherslu greinilega að Akureyri vill sýna 

fram á að staðurinn sé alvöru valkostur menningarlega séð við 

höfuðborgarsvæðið í listrænum sem og markaðslegum metnaði.   

 Viðmælendur voru sammála um það að útgjaldapólitísk viðhorf 

gagnvart menningarmálum væru alltaf mismunandi eftir valdhöfum hverju 

sinni, en óhyggilegt væri að skerða framlög til þeirra umfram aðra málaflokka 

þegar efnahagshorfur séu slæmar.  Menningarmál séu aldrei mikilvægari en 

einmitt þá.   
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9 Viðauki - Dagbók 

Tímabil Vinna 
2008 

 16.11-23.11 Umfjöllunarefni melt 

23.11-30.11 Umfjöllunarefni valið, hitti leiðbeinanda og færði honum staðfskjal 

30.11-07.12 
 07.12-14.12 
 14.12-21.12 Undirbúningur gagnaleitar (netið, almenn og óskipulögð leit, þó sumpart gagnlegt 

21.12-28.12 Undirbúningur gagnaleitar (netið, almenn og óskipulögð leit, þó sumpart gagnlegt 

2009 
 28.12-04.01 Fyrstu skipulögðu heimildaleitirnar og lestur á efni tengt menningarmálum (netið, Þjóðarbókhlaða, háskólabókasöfn) 

11.01-18.01 Heimildaleit, lestur á fræðilegu efni tengt umfjölluninni 

18.01-25.01 Heimildaleit, lestur á fræðilegu efni tengt umfjölluninni, reyni að rissa upp nálgun á viðfangsefnið 

25.01-01.02 
 01.02-08.02 Viða að mér heimildum um menningarmál Reykjavíkurborgar, á óformlegt viðtal við starfsmann í menningarmálum borgarinnar 

08.02-15.02 Heimildaleit og lestur hugsanlegra heimilda.  Kynning á leit í gagnasöfnum 

22.02-01.03 Skrif byrja og reifaðar hugmyndir að aðilum til að taka viðtal við 

01.03-08.03 Skrif halda áfram.  Þann 5. mars hitti ég leiðbeinanda á skrifstofu sinni að Borgum.  Hann ráðleggur mér að kippa Reykjavík út úr 

 
dæminu en samanburðurinn átti fyrst að innihalda borgina.  Mér lýst vel á það og tel það hafi verið jákvætt skref.   

 
Borgin hefði skekkt allan samanburð v stærðar. 

08.03-15.03 Skrif og manneskjur valdar til viðtals.  Ber mig eftir viðtali. 

15.03-22.03 Skrif og heimildavinna 

22.03-29.03 Skrif og heimildavinna 

29.03-05.04 Skrif og heimildavinna fæ úthlutaða viðtalstíma 

05.04-12.04 Undirbúningur viðtala, skrif og heimildaleit 

12.04-19.04 Viðtöl og gagnaúrvinnsla 

19.04-26.04 Viðtöl og gagnaúrvinnsla, sé fram á nauðsyn þess að fá frest og greiði því endurupptökugjald lokaprófs 



Stjórnun menningarmála   Brynjar G. Jóhannsson 

2 

 

26.04-03.05 Gagnaúrvinnsla og skrif 

03.05-10.05 Lokafrágangur og skil í skemmu og 2 eintök send í bréfpósti til Akureyrar. 

 

Endir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


