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Abstract  

 

Professionalisation can best describe the developing cultural policy in Iceland in the 21st 

century. Framework legislation for different art and cultural fields starts at the beginning of 

the century with increased organization of public support, presentation centers, policy making 

and professionalisation of allocation committees. Framework legislation on public finance 

leads to increased policy development for different fields, transparency in allocation and 

connects capital to policy. Cultural policy in Iceland has been affected in the past two 

decades by a major event and the period can best be divided in two halves, before and after 

the economic collapse of 2008. Increased responsibility of cultural matters in the 

municipalities, block grants for diverse cultural fields, and increased commercialization of 

local production for the global market and tourism along with increased professionalization in 

administrational processes and the furthering of the arm's length principle distinguishes the 

period. Further policy reform of joined-up government, led to increased democratization of 

the policy process. Regional policy was made central to adjusting multiple public policies 

with cultural matters centered. Reforms have increased professionalization and emphasised 

welfare goals of cultural policy. Government expenditure to culture increased from around 

6% at the end of the 20th century to near 7% in past years. Broad categorization of 

government expenditures and poorly delineated public expenditures along with lack of 

adequate data collection weakens analysis of public funding.  
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Úrdráttur 

  

Menningarstefnu á Íslandi á tuttugustu og fyrstu öldinni mætti best lýsa sem ferli aukinnar 

fagvæðingar. Byrjað er að setja rammalöggjöf um ólík svið menningarinnar um aldamótin 

með auknu skipulagi opinbers stuðnings, kynningarmiðstöðvum, stefnumótun sviða og 

fagvæðingu úthlutunarnefnda. Breyting á lögum um fjármál hins opinbera hefur leitt til 

aukinnar stefnumörkunar málaflokka og gagnsæis í fjárveitingum og tengt fjármagn við 

stefnur. Á sama tíma má greina aukna tengingu menningar við félagsleg og efnahagsleg 

markmið stjórnvalda, og heildarfjármögnun á ólíkum menningarverkefnum. Aukna 

dreifistefnu, flutning verkefna ríkis til sveitarfélaga, má sjá í gerð menningarsamninga 

ríkisins við sveitarfélög. Það ferli hófst um aldamótin og þróaðist í sóknaráætlanir 

landshlutasamtaka sveitarfélaga með lögum um byggðaáætlun og um sóknaráætlanir (nr. 

69/2015). Hina efnahagslegu áherslu má sjá í tengingu menningar við ferðaþjónustu og aukna 

áherslu á kynningarmiðstöðvar og útflutning. Tímabilinu má skipta í tvennt og skoða þau 

áhrif sem þær stjórnsýsluumbætur sem kenndar eru við nýskipan í stjórnsýslu hafa haft á 

menningarstefnu fyrir efnahagshrunið 2008 og stjórnarskiptin 2009. Eftir hrunið hefjast 

umbætur í anda samhentrar stjórnsýslu með aukinni stefnusamhæfingu hins opinbera og 

samvinnu þvert á stjórnsýslustig og samráð við haghópa og almenning. Þessar umbótastefnur 

hafa báðar leitt til aukinnar fagvæðingar menningarstefnu á Íslandi og skerpingar á 

velferðarsjónarmiðum menningarstefnu. Framlög hins opinbera til menningarinnar hafa 

aukist úr rúmum 6% frá síðustu áratugum tuttugustu aldar í tæp 7% á síðustu árum. Gróf 

flokkun ríkisútgjalda (COFOG), sem og gróf flokkun menningarútgjalda á 

sveitarstjórnarstigi, veldur því að erfitt er að greina fjárframlög til menningarmála. 

Gagnaskortur stendur tölulegri greiningu og mati á árangri stefnu fyrir þrifum. 
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1. Inngangur  
Menningarstefna á Íslandi á tuttugustu og fyrstu öld hefur tekið ákveðnum stakkaskiptum. 

Grunnur þeirra liggur í þeim breytingum og stjórnunaráherslum sem mótuðust undir lok 

tuttugustu aldar. Skipta má tímabilinu í tvennt. Fyrri hluti tímabilsins markast af 

stöðugleikaskeiði sem hófst árið 1991, með setu Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórnum tæpra 

tveggja áratuga, til ársins 2009. Ráðherra mennta- og menningarmála var allt tímabilið úr 

röðum flokksins sem markar ákveðna stefnufestu í málefnum menningarinnar (Gestur 

Guðmundsson, 2003). Sjálfstæðisflokkurinn lagði ríka áherslu á stjórnsýslustefnu nýskipan í 

stjórnsýslu (e. New Public Governance) sem hafði mikil áhrif á áherslur í stjórnun 

menningarmála (Magnfríður Júlíusdóttir, 2008; Sigurjón B. Hafsteinsson og Heiða B. 

Árnadóttir, 2013). Eftir efnahagshrunið 2008 og stjórnarskiptin 2009 hófst nýtt umbótaskeið í 

opinberri stjórnsýslu sem kennt er við samhenta stjórnsýslu (e. Joined-up Government) og 

leggur áherslu á aukna samvinnu á milli stjórnsýslustiga, þvert á ráðuneyti og við ólíka 

haghópa atvinnulífsins (Pétur Berg Matthíasson, 2011). Eftir efnahagshrunið komst rót á 

stjórnmálaumhverfið þar sem tíð stjórnarskipti drógu úr þeirri markvissu stefnumörkun sem 

einkenndi áratugina á undan.  

Menningarmálum var sýndur aukinn áhugi undir lok tuttugustu aldar vegna  

efnahagslegs mikilvægis, áhrifa á starfasköpun, hagvöxt og þróun. Þjónandi menningarstefna 

eða tilhneiging ríkja til að nýta menningarstefnu til að ná markmiðum af efnahagslegum eða 

félagslegum toga jókst á sama tíma og efnahagslega sjónarhornið skerpist (Mitchell, 2003). 

Áhrif dreifistefnu, aukin tilfærsla verkefna ríkisins til sveitarfélaga, sem fer samhliða þessari 

þróun (Mitchell, 2003), verður sífellt skýrari í menningarstefnu Íslands á undangengnum 

árum og er lögfest með nýjum lögum um byggðastefnu og sóknaráætlanir árið 2015. Með 

rammalöggjöf um einstök svið menningarinnar, sem hefst upp úr aldamótum, eykst 

stjórnsýsluskipulag hverrar greinar og fagleg umgjörð. Kynningarmiðstöðvar greinanna eru 

stofnsettar og gegna bæði hlutverki samráðsvettvangs og hafa markaðshlutverk. Efnahagsleg 

sjónarmið eru einnig greinanleg allt tímabilið í samtengingu menningar við uppbyggingu 

ferðaþjónustu. Forskrifaða menningarstefnu fá Íslendingar árið 2013 en hana einkennir fyrst 

og fremst rík áhersla á fagvæðingu stjórnsýslu menningarmála (Njörður Sigurjónsson, 2013). 

Ný lög um opinber fjármál (2015) skerpa enn frekar á fagvæðingu úthlutunar opinbers 

fjármagns til menningarinnar með áherslu á heildstæða stefnumörkun opinberra fjármála, 

gagnsæi í fjárveitingum og aukinn aga við framkvæmd fjárlaga.  
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Í rannsókninni er gerð grein fyrir þróun menningarstefnu síðustu tveggja áratuga í 

tímaröð að mestu. Í fyrsta hluta verður farið yfir skilgreiningar á menningu, stefnu og 

opinberri stefnumótun og einkenni norrænna velferðarsamfélaga skoðuð. Þá verður horft um 

öxl og dregin saman stuttlega þróun menningarstefnu til aldamóta. Í öðrum hluta verður gerð 

grein fyrir stjórnsýsluumbótum sem kenndar eru við nýskipan í stjórnsýslu, farið yfir helstu 

breytingar menningarstefnunnar sem einkenna fyrsta áratug nýrrar aldar og í þriðja hluta 

verður farið yfir umrótsárin eftir hrunið, breyttar áherslur í stjórnsýslunni og helstu breytingar 

sem merkja má á menningarstefnunni. Þá verður stuttlega gerð grein fyrir áhrifum 

heimsfaraldurs COVID-19 á menningargeirann. Í fjórða hluta verður farið yfir þau gagnasöfn 

sem halda utan um helstu hagrænu stærðir menningarinnar með hliðsjón af ríkisútgjöldum og 

mikilvægi mælinga fyrir stefnumótun og rannsóknir á menningarstefnu. Í fimmta hluta verða 

dregin saman þau áhrif sem breytingar í menningarumhverfi Íslands hafa haft og þau skoðuð í 

samhengi velferðarsjónarmiða. 

 

1.1. Rannsóknarspurning og markmið  
Ísland tilheyrir Norðurlöndum og á í ríkjasambandi við systurlöndin um margvísleg 

málefni. Menning er grunnurinn í samstarfi landanna (Norræna ráðherranefndin, 2012). 

Norræna velferðarkerfið er um margt rausnarlegra en önnur velferðarkerfi (Kvist, 2013) og 

menningarstefna, sem þróast sem opinber stefna, samhliða þróun velferðarkerfisins hefur til 

að bera mörg einkenni þess (Duelund, 2003). Markmið þessarar rannsóknar er að kanna 

hversu ríkjandi velferðarsjónarmiðin eru í menningarstefnu á Íslandi á tuttugustu og fyrstu 

öldinni á tímum stjórnsýsluumbóta, efnahagsáfalla, aukinna alþjóðasamskipta, stórstígra 

tæknilegra framfara og breyttrar samsetningar íslensku þjóðarinnar. Tímabilið sem skoðað er 

er frá upphafi aldar fram að yfirstandandi covid-19 faraldri. Einungis verður tæpt á þeim 

áhrifum sem þegar hafa sýnt sig á menningargeirann en áhrif faraldursins til lengri tíma eiga 

enn eftir að koma í ljós. Rannsóknin er hefðbundin skrifborðsrannsókn og felur í sér rýningu 

á opinberum gögnum, breytingum á lagaumgjörð, stefnulýsingum, skýrslum stjórnsýslunnar 

og leiðbeiningum til opinberra starfsmanna, ríkisútgjöldum, útgjöldum á sveitarstjórnarstigi 

og tölfræðigögnum menningarinnar. Til viðmiðunar er nýtt greining Gests Guðmundssonar 

um þróun og einkenni menningarstefnu Íslands fram að aldarmótunum síðustu, “Cultural 

Policy in Iceland“ (2003) úr safnritinu The Nordic Cultural Model. Leitast er við að gefa 

yfirlit yfir sögulega þróun menningarstefnu á Íslandi á tuttugustu og fyrstu öld en jafnframt 
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að greina helstu einkenni hennar. Í fimmta kafla verða reifuð svör við 

rannsóknarspurningunni:  

 

Eru velferðarsjónarmið ríkjandi í íslenskri menningarstefnu? 

 

Fræðilegt gildi rannsóknarinnar felst í samantekt á þeim breytingum sem orðið hafa á 

menningarstefnu á Íslandi í samhengi stjórnsýsluumbóta og tækniþróunar. Hagnýtt gildi 

rannsóknarinnar felst í yfirliti yfir á helstu breytingar á stjórnsýsluumhverfi menningarmála 

og greiningu á þeim gagnaskorti sem stendur mati á menningarstefnu fyrir þrifum. Takmörk 

rannsóknarinnar felast í því að erfitt er að greina ákvarðanatökuferlið og út frá opinberum 

göngum, vægi ólíkra áhrifa og hagsmuna eða ólíkra þátttakenda í mótun menningarstefnu. 

Hér er fyrst og fremst horft til þess kerfis sem þróast með umbótastefnum í opinberri 

stjórnsýslu og mótar farveg fyrir menningarstefnu í stjórnsýslunni. 

 

1.2.  Menning  
Menningin er ekki einfalt viðfang. Hún víkur sér undan haldgóðu taki og sýnir á sér nýja og 

hála fleti um leið og gripið er til hennar og reynt að skýra hverju hugtakið lýsir. Gjarnan er 

vísað til menningar með upphöfnum hætti á opinberum vettvangi án þess að beinlínis sé 

skilgreint hvað um er að ræða, hvaða þætti menningar verið er að vísa til, jafnvel þannig að 

öllum áheyrendum ætti að vera ljóst í hvaða skilningi menningin sem hugtak er notuð. 

Margvíslegar fræðigreinar nálgast menningu með ólíku sjónarhorni og til að ná utan um hana 

með einhverjum hætti er nauðsynlegt að yfirfara þær mörgu leiðir sem nota má til þess að 

komast að áfangastaðnum. Skoða kortin, áður en haldið er af stað.  

Menningarstefnufræðingurinn Clive Gray (2010) hefur bent á að þau fjölbreytilegu 

fræðasvið sem fást við greiningar á menningarstefnu nálgist viðfangsefnið með ólíkum hætti. 

Hann bendir á að í grunninn skoði þau menningu sem félagslegt lím en samanburður á 

aðferðum milli fræðigreina leiði í ljós mikinn mun á þeim spurningum sem greinendur setja 

sér að svara í rannsóknum á menningarstefnu og ólíka aðferðafræði bæði milli fræðigreina og 

eins milli landa og heimsálfa, sem þó jafnvel nýti sömu kenningar sem útgöngupunkt. Gray 

greinir á milli þeirra helstu fræðigreina sem fást við að rannsaka menninguna og greinir hjá 

þeim bæði grunn í sjónarhorni og rannsóknaraðferðum. Menningarfræðin skilgreina 

menningu með tvennum hætti. Sem lífssýn eða lífsstíl sem mótast af gildum, venjum og 
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hefðum og sem sköpun og dreifingu táknrænnar merkingar. Stjórnmálafræðin skilgreinir 

menningu sem regluvædd samskipti stjórnsýslunnar og sem viðbrögð og reynslu, þekkingu 

og tilfinningu fyrir af því samhengi sem stjórnmálin verða til í. Hagfræðin skilgreinir 

menningu út frá virði sem mótast af sameiginlegum gildum og hegðun sem hagfræðin fæst 

ekki við að skoða heldur beinir hún sjónum á hina menningarlegu afurð sem inniber hagrænt 

virði og svo virði þess vitsmunalega, siðferðilega og listræna. Félagsfræðin skilgreinir 

menningu út frá lífsstíl í hinu samfélagslega samhengi. Merking, tákngerð og formgerð 

menningarframleiðslunnar horfir til neyslumenningar á samskilningi og svo hinnar 

alltumlykjandi menningar sem erfitt er að greina frá öðrum þáttum lífsins. 

Menningarstefnufræði skilgreina menningu einfaldlega sem táknræn samskipti sem þekkja 

megi í margs konar útfærslu. (Gray, 2010).  

Svo hægt sé að átta sig á menningu í samhengi við aðkomu hins opinbera í 

menningarmálum þarf að liggja fyrir skilgreining á því hvað telst til menningar. Þær 

breytingar sem orðið hafa í hugmyndum manna um menningu gera skilgreiningu á 

fyrirbærinu nokkuð flókna. Menning er loðið hugtak sem getur verið mjög vítt skilgreind, 

tekið til alls þess sem mennirnir gera. Menning getur líka haft mjög þrönga skilgreiningu sem 

vísar eingöngu til hinna æðri lista sem þrengir þá merkinguna við fáeinar listgreinar 

(Duelund, 2003). Hér verður menningin skoðuð í samhengi opinberrar stefnumótunar og því 

verður litið til þeirra skilgreininga menningar sem myndar snertifleti við menningarstefnu 

stjórnvalda, þá menningu sem stefnan ávarpar.  

  Í skýrslu Hauks F. Hannessonar (2009) segir að greina megi menningarstefnu 

stjórnvalda í stefnumótunaryfirlýsingum mennta- og menningarmálaráðuneytis, lagasetningu 

og framkvæmd, samningum, annarri vinnu og ákvörðunum ráðuneytisins. Skýrsla Hauks var 

undirbúningur að setningu menningarstefnu ríkisins frá 2013 og segja má að stefnan móti 

ramma um þá stjórnsýslu sem þegar hefur mótast í menningarmálum (Njörður Sigurjónsson, 

2013). Þessi skilgreining menningarstefnu er í anda Thomas Dyes, hún lýsir því sem sem 

stjórnvöld velja að gera og gera ekki í menningarmálum (Bell ofl., 2014).  

Í menningarstefnu stjórnvalda frá 2013 er hvergi að finna skilgreiningu á því hvaða 

starfsemi heyri til menningar, þó vísað sé til þess að hlutverk ríkisins snúist um að skapa 

skilyrði fyrir sköpun, fjölbreytni og frumkvæði á vettvangi lista og menningararfs. Lögð er 

áhersla á  varðveislu hans og þátttöku landsmanna. Sérstaklega er þó tiltekið að íþróttir og 

æskulýðsmál falli ekki undir stefnuna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013-a). Hér 

hefur orðið breyting á þeirri starfsemi sem menningarstefnu er ætlað að ná yfir því í riti 
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menntamálaráðuneytisins um menningarmál (2010) segir að sú skilgreining sem ráðuneytið 

leggi upp með sé þau menningarmál sem heyra undir skrifstofu menningarmálaráðuneytisins 

og liggi til grundvallar greina flokkun menningarinnar:  

Umgjörðin rúmar hins vegar listir í hefðbundnum skilningi, svo sem tónlist, leiklist, 
bókmenntir og kvikmyndir, fjölmiðla og varðveislu og miðlun menningararfsins. 
Undir menningarmál falla einnig íþrótta- og æskulýðsmál. (Menntamálaráðuneytið, 
2010, bls.5). 

 

Ef þessar skilgreiningar eru bornar saman við málaskrá eins og hún birtist á vefsíðu 

ráðuneytisins í dag má sjá að þeir málaflokkar sem heyra undir yfirflokkinn listir og menning 

eru: Bókmenntir, myndlist, listskreytingar opinberra bygginga, sviðslist, tónlist, kvikmyndir, 

starfslaun listamanna, stuðningur við listir og kynning íslenskrar listar innan lands sem utan, 

miðstöð íslenskra bókmennta og bókmenntasjóðs auk stuðnings við útgáfu bóka á íslensku, 

listskreytingasjóðs, Þjóðleikhússins og Íslenska dansflokksins. Undir liðnum tónlist er 

sérstaklega tiltekið að hann nái yfir málefni Sinfóníuhljómsveitar Íslands og málefni 

tónlistarsjóðs. Liðurinn kvikmyndir tekur á sama hátt til málefna Kvikmyndamiðstöðvar 

Íslands og Kvikmyndasafns Íslands. Á málaskrá ráðuneytisins undir öðrum yfirflokkum er 

tekið til safnamála, menningarminja, höfundaréttar og fjölmiðla ásamt fleiri flokka á borð við 

íþróttir og æskulýðsmál. Þar eru sérstaklega nefndir þættir ferðaþjónustu, tæknigreina, 

menntunar, verslunar og þjónustu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti e.d.).  

Það er því jafn erfitt, hvort heldur litið er til hinnar framsettu menningarstefnu frá 

2013 eða framsetningar málaflokka mennta- og menningarmálaráðuneytisins, að greina til 

hvaða greina hún á að taka. Enn flækjast málin þegar hlutverk Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytis bætist við, en þar eru skapandi greinar skilgreindar sem starfsemi sem 

sprettur úr sköpunargleði fólks, þekkingu og hæfileikum. Skapandi greinar efla velferð og 

auka atvinnutækifæri með sköpun og nýtingu á þekkingarlegum auði. Ekki er tæmandi 

útlistun hvaða svið tilheyra skapandi greinum en ráðuneytið tiltekur að undir þær falli 

hönnunarmál, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar, endurgreiðslur vegna tónlistarupptöku 

og hugverkastefnu (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, e.d.). Hægt er að finna 

margvíslegar skilgreiningar á því hvaða greinar falla undir skapandi greinar. Almennt má 

segja að í umfjöllun um þær séu þær skoðaðar með sama hætti og aðrar atvinnugreinar í 

samhengi þess að þær eru atvinnu- og tekjuskapandi og byggja á hinum hefðbundnu 

listgreinum (Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands, e.d.).   
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Njörður Sigurjónsson hefur skilgreint menningu í samhengi menningarstefnu sem 

heild þeirra merkingar- og samskiptakerfa sem hampað er af bæði elítum og jaðarsettum 

hópum. Hún er stigveldisbundin og tekur til þess sem talið er að skipti máli, hástilla þurfi, og 

tryggja að berist milli kynslóða. Öll ofangreind dæmi úr stjórnsýslunni falla þar undir auk 

trúarbragða og fræða. Þá koma ólíkar áherslur fram um það sem mestu skiptir hjá 

mismunandi þjóðfélagshópum sem skiptast eftir ólíkum breytum, aldri, stétt og uppruna, 

búsetu og svo framvegis (Njörður Sigurjónsson, 2020).  

Hér verður horft til skilgreiningar Njarðar í samhengi þeirra sviða sem stjórnvöld 

ávarpa sjálf í aðkomu sinni að menningarmálum, menningarstefnu. Þá þarf að skoða síðari 

hluta orðsins. Stefna segir til um að haldið sé í einhverja átt og markmið eða tilgangur 

skilgreindur.  

 

1.3. Stefna 
Stefnumótun hefur notið vaxandi vinsælda sem stjórntæki frá því í upphafi níunda áratugarins 

og að sama skapi hefur hún vaxið sem fræðigrein með ólíkri aðferðafræði og flokkunum 

mismunandi aðferða við bæði greiningu og beitingu tækisins. Upphaf stefnumótunar í rekstri 

skipulagsheilda má þó rekja aftur á miðja tuttugustu öld og aldir aftur í tímann ef stríðsrekstur 

er tekinn með í jöfnuna (Mintzberg ofl. 1998). Það er grundvallarmunur á langtíma og 

skammtíma ákvarðanatöku. Langtímaákvarðanataka tekur til framtíðarstefnu með virkum 

hætti á meðan skammtímastefna er viðbragð vegna yfirstandandi ástands (Eva Marín 

Hlynsdóttir, 2016). Ólíkar hugmyndir eru þó uppi um hvað stefna er og fræðimenn nálgast 

efnið með mismunandi hætti. Ef hugtakið er þýtt á enska tungu eru tvær mögulegar leiðir til 

að útskýra íslenska orðið stefna, policy og strategy. Ómar Kristmundsson (2008) útskýrir 

muninn á ensku hugtökunum þannig að það fyrra jafngildi varanlegri ákvörðun eða 

skuldbindingu stjórnenda um hvernig skuli staðið að verki, en ekki sé verið að lýsa 

framtíðartakmarki. Í þessum skilningi er stefna tilgangur skipulagsheildar og þær leiðir sem 

fyrir valinu verða til þess að upfylla þann tilgang. Sé stefna þýdd í merkingu orðsins strategy 

er vísað til þess hvaða aðgerðum skuli beitt til að ná ákveðnu takmarki. Í handbók um 

opinbera stefnumótun og áætlanagerð (2013) er stefna „leið sem ríkisstjórn, flokkur eða 

embættismenn kjósa að fara og framkvæma í samræmi við“ (Forsætisráðuneytið, 2013, bls 

6). Hvað tíma varðar, vísar stefna til beggja átta, til framtíðar og til fortíðar, og segir þannig 

til um fyrri stefnu og það sem áður hefur verið gert. Þannig hefur hún einnig gildi fyrir 

stjórnun í nútíð (Runólfur Smári Steinþórsson, 2007). Henry Mintzberg segir stefnu vera allt í 
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einu, mynstur, stöðu, sýn og leikfléttu og það sé skipulagsheildum nauðsynlegt að taka tillit 

til fortíðar sinnar þegar horft er til framtíðar (Mintzberg ofl.,1998). 

Mintzberg, skiptir stefnu í tvo flokka, forskrifaða (e. deliberate) og sjálfsprottna (e. 

emergent). Forskrifuð stefna einkennist af því að skipulagsheild setur fram með afmörkuðum 

hætti hvaða framtíðarsýn hún hefur, allir innan skipulagsheildarinnar þekkja vel til stefnunnar 

og markmiða hennar og niðurstaðan verður að ríma við það sem lagt var upp með, engin ytri 

áhrif hafa komið í veg fyrir að hægt var að framkvæma stefnuna eftir forskriftinni. Hafi stefna 

mistekist í framkvæmd eða ekki verið framkvæmd eftir þeirri forskrift sem upphaflega var 

lagt upp með telst hún óuppfyllt (e. unrealized). Sjálfsprottin stefna er í raun andstaðan við 

forskrifaða stefnu. Hún einkennist af smáskrefum þar sem í hverju skrefi er leitað eftir 

samræmingu við fyrri ákvarðanir skipulagsheildarinnar í samskiptum við umhverfi sitt. 

Þannig birtist ákveðið mynstur þekkingar úr ólíkum áttum innan skipulagsheildarinnar og hin 

sjálfsprottna stefna verður ferli ákveðinnar reglu og samræmingar um framkvæmd á 

tilteknum tíma en þó án njörvaðrar áætlunar. Stefnan er stanslaust í endurskipulagningu og 

endursamningu og niðurstaða endurtekinna samningaviðræðna. Forskrifuð stefna býður því 

upp á fullkomna stjórn á meðan hin sjálfsprottna býður upp á lærdóm eða tileinkun 

þekkingar. Sjálfsprottna stefnan býr því yfir sveigjanleika til að laga sig að óvæntum 

umhverfisþáttum á meðan hin forskrifaða er líkleg til að úreldast við breyttar 

umhverfisaðstæður. Þessar flokkanir eiga þó sjaldnast við um stefnumótun í raunheimum í 

sinni hreinustu mynd því þar er algengast að báðum gerðum stefnu, forskrifaðri og 

sjálfsprottinni, sé blandað saman. Þessi flokkun er fyrst og fremst hugsuð til greiningar helstu 

stefnumótunaraðferða (Mintzberg ofl., 1998).  

Hér verður leitast við að greina stefnu stjórnvalda bæði í samhengi stefnumörkunar 

stjórnvalda í menningarmálum sem og einstökum stefnum um svið. Samkvæmt 

skilgreiningunni nær sú greining bæði til vilja stjórnvalda um tilgang skipulagsheildarinnar, 

stjórnsýslu menningarmála en jafnframt til þeirra aðgerða sem gripið er til svo ná megi settu 

takmarki innan afmarkaðra málaflokka menningarinnar. Beiting stefnumótunar af hálfu hins 

opinbera á Íslandi á sér ekki langa sögu (Pétur Berg Matthíasson, 2011). Hún er tekin upp 

markvisst á tímabilinu sem hér er til skoðunar. 

 

1.4.  Opinber stefnumótun 
Opinberri stefnu, eins og annarri stefnu, er ætlað að leysa vandamál og hún samanstendur af 

ferli ákvarðana og aðgerða sem stýra útdeilingu almannafjár fyrir almannahag 
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(Forsætisráðuneytið, 2013). Hin einfalda skilgreining Dyes um opinbera stefnu felur í sér að 

það eru stjórnvöld sem eru aðalgerandi í opinberri stefnumótun þrátt fyrir að þau geti gefið 

öðrum aðkomu að stefnuferlinu. Stefna hins opinbera nær jafnframt til þeirra aðgerða sem 

stjórnvöld ákveða að grípa ekki til, eins og til dæmis að auka ekki styrkveitingar til 

menningarmála. Þær eru jafn mikill hluti stefnu hins opinbera og þær aðgerðir sem gripið er 

til og breyta ástandi mála. Skilgreiningin gerir þó einnig ráð fyrir því að opinber stefna sé 

meðvituð ákvörðun stjórnvalda hvort sem ráðist er í aðgerðir eða ekki. Ómeðvitaðar 

afleiðingar stefnu teljast því ekki til stefnu hins opinbera. (Howlett og Cashore, 2014) 

Stjórnhættir er hugtakið sem lýsir þeim ferlum sem fara í gang þegar 

stefnumótunarferli fer af stað sem svo leiðir til ákvörðunar um innleiðingu og framkvæmd 

stefnu (Pétur Berg Matthíasson, 2011). Stefnuferli getur borið einkenni þess að vera 

úrlausnarferli þar sem vandamál er greint og leyst en er þó fyrst og fremst pólitískt ferli. 

Sérkenni þess eru málamiðlanir, samningar og hrossakaup ólíkra hagsmuna og útkoman er 

lýsandi fyrir hugmyndafræði ríkjandi ríkisstjórna (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006).  

Skort hefur á samþættingu og forgangsröðun í opinberri stefnumótun á Íslandi sem er 

í reynd fremur sundurlaust og tilviljanakennt ferli, að algengara sé að vikið sé frá 

niðurstöðum fyrri ferla og að skortur sé á yfirsýn vegna fjölda skjala, laga og yfirlýsinga 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2013, Gunnar Helgi Kristinsson og Indriði H. Indriðason 2007)., 

samkvæmt rannsókn Gunnars Helga Kristinssonar (2013). Niðurstöður Rannsóknarnefndar 

Alþingis eru í sömu átt, lýsing á frekar óljósu ferli sem gefi vísbendingar um að pólitískri 

forrystu í landinu sé ekki búið nægilegt aðhald í stefnumótun sem unnin sé með 

ófullnægjandi hætti. Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson (2012) draga þær 

niðurstöður saman og benda á að á Íslandi sé skammvinn hefð fyrir stefnumörkun. Þeir 

skilgreina stefnu sem hugmyndafræðilega skráningu framtíðarsýnar sem þurfi að fylgja 

fjármagnstengdar aðgerðaáætlanir og mælikvarðar sem gefa mynd af því hvort markmiðum 

stefnu sé náð. Þá ítreka þeir mikilvægi þess að skilgreina ábyrgð þeirra tilteknu aðgerða sem 

stefnusetning tilgreinir og að hvernig stefna er framkvæmd grundvalli árangur markmiða 

hennar. Þeir árétta að hugmyndafræði stjórnvalda eigi að endurspeglast í framkvæmdum en 

það sé ekki alltaf niðurstaðan og því geti fyrirheitastefnur orðið innantómar.  

Áhrifamesta stefnumótunartæki stjórnvalda er þegar stefna er sett í lög en þær má 

einnig finna í þingsályktunartillögum, samningum, sáttmálum og einstökum áherslum 

ráðuneyta og eru afurðir stefnumótunar. Tegundir skjala stefnumótunar eru opinber stefna, 

stefnuskjal og svo stefnuskjal sem fylgir aðgerðaráætlun (Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg 
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Matthíasson, 2012; Forsætisráðuneytið, 2013). Vegna aukins stefnufjölda hins opinbera 

síðustu ára er mikilvægt að gæta þess að stefnur vinni ekki hver á móti annarri og að 

embættismenn auki samvinnu þvert á málaflokka. (Héðinn Unnsteinsson ofl., 2012) 

Embættismenn og sérfræðingar, fagfólk og stofnanir eiga mun stærri hlut að málum 

en eingöngu þeim að framfylgja stefnu. Þessir hópar geta átt lykilhlutverk um að ákvarða 

hvort mál komist eða komist ekki á dagskrá og geta búið yfir lykilupplýsingum sem skipt 

geta sköpum fyrir stefnugerðina. Þeir geta því gengt afgerandi hlutverki í mótun og mörkun 

stefnu (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006). Í handbók um opinbera stefnumótun og 

áætlanagerð forsætisráðuneytisins (2013), þar sem unnið er með þá gagnrýni sem stjórnsýslan 

sætti í fyrri úttektum, er greint á milli hugtakanna stefnumörkunar og stefnumótunar. Bæði 

hugtök eigi við um áætlun um hvernig breytingum á ástandi skuli náð og hvaða viðmið þær 

breytingar eigi að hafa. Stefnumörkun verði á sviði stjórnmálanna en stefnumótun á vettvangi 

stjórnsýslunnar. Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir (2006) segir hugtakið stefnugerð notað þegar 

ekki sé tekin afstaða til þess hvort átt sé við stefnumörkun eða stefnumótun. Það hvernig ferli 

stefnu þróast byggir á aðgerðum og er háð hegðun þeirra einstaklinga sem áhrif hafa á það 

hvernig stefna verður til. Útkoma stefnu hins opinbera (e. public policy outcomes) skýrist 

jöfnum höndum af stefnuferlinu sjálfu (e. the policy process) og inntaki stefnunar (e. the 

policy content), því útkoman er hvoru tveggja afrakstur þess hvaða stefna var valin og þess 

hvernig stefnuferlið gekk fyrir sig (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006).   

Þeir starfshættir sem innan stjórnsýslunnar sjálfrar tíðkast geta haft mikil áhrif á 

framkvæmd stefnu (Héðinn Unnsteinsson ofl., 2012). Í menningarstefnu fer mótun 

borgaranna fram og hún fæst við greiningu á því hvers menningin er, hverjir eru með og 

hverjir eru ekki með. Fá svið eru jafn lýsandi um átök aðildar og þátttöku, og 

menningarsviðið. Þeir sem eru ráðandi um samninga á sviði menningarstefnu semja um 

skilgreiningar á sjálfsmynd sinni sem sett er í samhengi þess sem skilur á milli, þess sem er 

inni og þess sem er úti, með og ekki með. Skilgreiningarvaldið skiptir því höfuðmáli og er 

ákvarðandi um þessi skil. Með því að skoða hina formlegu stefnu má greina áhersluatriði 

þeirra sem mestu völdin hafa hverju sinni. Hún er þó aðeins hluti af stærri átökum um 

áherslur í menningu. Þau átök eru háð á vettvangi menningarstefnumótunar og 

menningarpólitíkur sem fer fram í gegnum menningarafurðir, listir og fjölbreytt 

tjáningarform  (Njörður Sigurjónsson, 2020). Það hvernig menningarstefna er mótuð hefur 

verið vanrækt í rannsóknum á menningarstefnu en það getur verið afar flókið að átta sig á 

þeim breytum sem hafa gildi. Undirliggjandi eru margvísleg tengsl milli einstaklinga og 
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hópa, hagsmuna og gilda sem getur verið erfitt að greina með lestri skjala, skýrslna og 

annarra opinberra gagna (Bell ofl., 2014).   

  

1.5. Uppruni menningarstefnu nútímans 
Norræna velferðarkerfið hefur löngum verið talið rausnarlegra og miða að auknari jöfnuði í 

samanburði við önnur samfélög. Einkenni norræna velferðarkerfisins felast í ríkulegri 

félagslegri ábyrgð alls samfélagsins í heild sem stofnanir þess eiga að tryggja með 

margvíslegri stefnumótun, fjármagnað af sköttum. Velferðarkerfið er í sameign allra þegna 

sem eiga að hafa aðgengi og hlutdeild í því öryggisneti sem það tryggir: Almannatryggingar, 

félagslega þjónustu og húsnæðisaðstoð, menntun, heilbrigðisþjónustu og 

atvinnuuppbyggingu. Réttindin eiga að vera óháð stöðu einstaklinga á vinnumarkaði. Allir 

eiga að geta notið gæða kerfisins, miðað er við jafnan aðgang allra að sömu tækifærum og 

leitast við að jafna stöðu undirokaðra hópa og tryggja þjónustu í nærsamfélaginu. 

Atvinnutryggingarstigið er hátt og miðar að litlu sem engu atvinnuleysi til lengri tíma. Kerfið 

er þjónustumiðað, veitir gæðaþjónustu og er mannað vel menntuðu fólki. Kerfið tryggir þeim 

tekjulægstu afkomu sem er betri en víðast þekkist. (Kvist, 2013). Samandregið má segja að 

einkennin séu víðtæk atvinnutrygging, samfélagsleg ábyrgð, jafnræði, aðgengi og þátttaka og 

að lokum þjónustumiðun og gæði.   

Menningarstefna nútímans þróaðist samhliða velferðarkerfinu. Í gegnum miðaldir 

stýrði kirkjan heimsmyndinni í Evrópu. Framsetning hennar fór að stórum hluta í gegnum 

táknmyndir, endursköpun listamanna, á tímum þar sem læsi var takmarkað við þröngan hóp. 

Á tímum Upplýsingarinnar brotnaði svo upp úr valdi þessa þrönga hóps valdsmanna með 

myndun borgarastéttar og frá þeim tíma eru hugmyndir okkar um sérstæði listarinnar 

upprunnar (Rothenberg, 2014). Hin mannbætandi áhrif listarinnar, menntunarhlutverk hennar 

og tilraun til að hafa áhrif á aldagamalt elítukerfi útilokunar og stigveldis í menningaraðgengi 

eru í grunni menningarstefnu í þróun velferðarsamfélaga. Listir og menning leysa af hólmi 

hlutverk trúarinnar og og kirkjulegra athafna í kjölfar Upplýsingarinnar (Njörður 

Sigurjónsson, 2020). 

Í kjölfar seinni heimsstyrjaldar birtist menningarstefna á Vesturlöndum sem hluti af 

opinberri stefnumótun í fyrsta skipti. Grunnréttlæting stjórnvalda fyrir útgjöldum til 

menningarmála fólst í mikilvægi menningarinnar sem almannagæða og þeim 

markaðsbrestum sem áhrif hafa á rekstrarforsendur menningarframleiðslunnar. Markaðurinn 

undirframleiðir listir og menningarafurðir sökum þess að neytandinn áttar sig ekki á 
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mikilvægi þeirra fyrir eigin hag. Það gefur stjórnvöldum rými til að tryggja velferð 

samfélagsins með ríkisstyrktri menningu (Toepler ofl., 2002).  

Opinber útgjöld vegna menningar tóku mikinn kipp á sjötta og sjöunda áratug 

tuttugustu aldar. Frakkar riðu á vaðið með stofnun sérstaks menningarráðuneytis árið 1959, 

bandaríska þingið setti á fót sérstaka styrktarstofnun fyrir listir (The National Endowment for 

the Arts) 1965 og sama ár var skipaður aðstoðarráðherra (e. junior minister) á Bretlandi með 

skýrt ábyrgðarhlutverk gagnvart menningarstefnu og opinber menningarframlög hækkuðu 

umtalsvert. Þetta sama ár var skipaður sérstakur ráðherra menningarmála, afþreyingar og 

félagsstarfs í Hollandi (Toepler ofl., 2002). Á sama tíma hóf ríkisvald norrænu landanna 

einnig virkari þátttöku í listastefnum og opinber framlög til lista og menningar jukust mikið. Í 

Svíþjóð hækkuðu framlög til menningar um 10% árlega á þessum tíma (Toepler ofl., 2002) 

og fóru fram úr þeim löndum sem á þeim tíma kostuðu mestu til menningarmála, Frakklandi 

og Þýskalandi (Kangas og Vestheim, 2010). Á sjöunda áratugnum er sjónum beint að 

framleiðslu og dreifingu menningarafurða í auknu mæli. Vinsældamenningin (e. popular 

culture) eða lágmenningin var orðin fyrirferðamikil og færði sig í átt að miðju sviðsins í 

umræðu um menningarmál. (Bell ofl., 2014).  

 

1.6. Menningarhagfræði  
Með útvíkkun á því sjónarhorni sem hið opinbera beindi að menningu á síðustu áratugum 

tuttugustu aldar má greina breytingar á menningarstefnu velferðaríkja (Bell ofl., 2014). 

Stefnumótendur horfðu áður einkum til hinna æðri lista í menningarmálum og skörp greining 

var á milli lágmenningar og hámenningar. Hámenningunni, hinu góða og fagra, bar að hampa 

og hástilla, vernda gegn brestum markaðarins. Lágmenningin var hins vegar á forræði 

einkamarkaðarins þar sem framboð og eftirspurn sá um stýringu. Undir lok aldarinnar setur 

Verkamannaflokkurinn nýja menningarstefnu í Bretlandi með þeirri áherslubreytingu að 

ríkisvaldið vinnur nú með einkamarkaðnum að menningarmálum í nánu samstarfi. Þessi 

stefna er andstæð þeim hugmyndum sem áður ríktu um hlutverk ríkisins í menningarmálum, 

sem varnaskjöld gegn markaðsbrestum. Jafnframt eru áherslur í stefnunni um aukna þátttöku 

og fjölbreytileika menningar, að allir hafi aðgengi að menningunni (Bell ofl., 2014).  

Menningarhagfræðin, sem á sér upphaf á svipuðum tíma og menningarmiðjan hverfist 

um pop-menninguna, snýst að hluta um niðurgreiðsluhlutverk hins opinbera til 

menningarstarfsemi. Huglæg nálgun neytandans á menningu er þó kjarninn í greininni. 

Menningarlega virðið getur verið illmælanlegt en hið hagræna virði er auðreiknanlegra. Vilji 
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einstaklings til að borga (e. willingness to pay) gefur hugmynd um virði. Miðasala á 

uppsetningu á leiksýningu getur verið mælikvarði á hagrænt gildi þess að setja leiksýningu á 

svið en gefur litla hugmynd um menningarlegt virði sýningarinnar. Hagræna virðið hefur 

þann kost að geta gefið samanburðarhæfa stærð. Með hvaða aðferðum meta á hið 

menningarlega virði er ekki eins auðsýnt (Ágúst Einarsson, 2012-a). Tilgangur 

menningarstefnu, eins og Ágúst Einarsson leggur út af henni, er leiðarljós þróunar í 

samfélögum, örvun sköpunar, aukning menningarneyslu og aukin þátttaka í menningarstarfi. 

Hann segir sérstöðu menningar sem almannagæða frumforsendu aðkomu ríkisvaldsins að 

málaflokknum því markaðsbrestir hafi áhrif á rekstrarforsendur menningarframleiðslunnar. 

Menning sé að stórum hluta almannagæði sem allir njóti góðs af. Aukin umsvif menningar í 

hagkerfinu leiðir til bættra lífskjara og aukinna lífsgæða. (Ágúst Einarsson, 2012-a).  

David Throsby (2010), sem nýtir einnig hagræna sjónarhornið, leggur áherslu á að 

virðið sé grunnatriðið sem greina þarf í menningarmálum. Hið táknræna gildi (e. symbolic 

value) menningarinnar þurfi að vera hluti af ákvarðanatöku hins opinbera, að finna jafnvægi á 

milli menningarlegs virðis og efnahagslegs virðis sé lykillinn að réttri menningarstefnu. Hann 

segir  virði menningar liggja í hinu fagurfræðilega, andlega félagslega, sögulega, táknræna og 

upprunagildinu. Að gildið sé mælanlegt með margvíslegum vísindalegum aðferðum og að 

niðurstöður slíkra mælinga nýtist vel við menningarstefnugerð sem hafi áhrif á önnur svið 

samfélagsins. 

Menningarstefnufræðingurinn Geir Vestheim (2009) hefur gagnrýnt hagræna 

sjónarhornið á menningu sem hann segir hafa þróast samhliða alþjóðavæðingu og að ekki 

hafi verið sýnt fram á tengslin á milli lista og efnahags með þeim hætti sem 

menningarhagfræðin leggur upp. Hann segir hagrænu áhersluna hafa myndað alþjóðlegan 

menningarmarkað sem hvetji þjóðir til þess að skapa sér sérstöðu og samkeppnishæfni. 

Hagræna sjónarhornið fellur þó vel að yfirmarkmiðum í opinberri stjórnsýslu: Skilvirkni, 

aukinni nýtingu aðfanga, og hagvaxtaraukningu.  

Ritva Mitchell (2003) hefur bent á að dreifistýring hafi aukist í menningarstefnum 

Evrópu níunda áratugarins. Verkefnum ríkisins hafi þannig verið dreift á milli 

stjórnsýslustiga. Dreifistýring er nýtt á öllum stjórnsýslustigum, bæði lóðrétt og lárétt. Þetta 

gerist á sama tíma og menning og skapandi greinar njóta aukinnar athygli stjórnvalda með 

auknum tengslum stjórnsýslu og markaðar. Þá hefur aukist tilhneiging til þjónandi 

menningarstefnu til að ná markmiðum af margvíslegum toga, öðrum en menningarlegum.  
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Menningarstefnur taka breytingum í tíma, rúmi og í pólitísku samhengi. Þróunin hefur verið í 

þá átt að þær taka til sífellt fleiri þátta. Alþjóðastofnanir hafa beitt sér í auknu mæli á sviði 

menningarinnar, bæði í gegnum stefnumótun hins opinbera en einnig með sérstökum 

ályktunum um menningarmál og eigin menningarstefnum. Menningarstefna er nú hluti af 

stefnumótun allra stjórnsýslustiga auk yfirþjóðlegra stofnana á borð við ESB. Þær lýsa þéttu 

kerfi eða stefnurásum á milli ólíkra stjórnstiga sem hafa áhrif á hvert annað og  fara ekki 

endilega í eina átt. Hvað ríki velja að gera og velja að gera ekki í menningarmálum má flokka 

í tvennt: Annars vegar reglusetningu um menningu og hins vegar styrkveitingar til kynningar 

á menningu (Bell ofl., 2012). 

 

1.7. Norræn menningarstefna 
Ríkt samstarf er á sviði menningarmála Norðurlandanna og íslensk menningarstefna ber þess 

skýr merki. Í norrænum menningarstefnum vega velferðarsjónarmið þyngra en  í Evrópu 

almennt. Menningarstefnur Norðurlandanna  leggja út frá grunngildi upplýsingarinnar, frelsis 

og jafnréttis, félagslegri velferð og þjóðernismiðun. Einsleit samsetning norrænna samfélaga 

endurspeglast í menningarstefnum þeirra sem miða enn að framleiðslu sjálfsmyndar þjóðanna 

og menningarlíf er álitið mikilvægt í sögulegu samhengi (Duelund, 2003). Lítil hefð er fyrir 

einkakostun eða stuðningi og almenn vantrú ríkir gagnvart markaðslögmálum sem lausn á 

menningarframboði (Mangset, Kangas og Vestheim, 2008). Frá áttunda áratugnum hefur 

sjónarhorn menningarstefnunnar víkkað og tekið til fleiri félagslegra þátta. Dregið hefur úr 

miðstýringu stjórnvalda á menningarsviðinu, og áherslan aukist á svæðisbundin stjórnkerfi 

með aðkomu hagsmunahópa listamanna. (Duelund, 2003).   

 

1.8. Íslensk menningarstefna og þróun 
Takmarkað sjálfræði er einkennandi fyrir þróun menningargeirans á Íslandi. Í rannsókn Gests 

Guðmundssonar (2003) er þróun menningarstefnu á Íslandi fram til ársins 2003 rakin.  Þar 

eru smæð landsins og geirans sagðir augljósir orsakavaldar hins veika sjálfræðis hans. Nær 

alla tuttugustu öldina var erfitt að greina ákveðna menningarstefnu stjórnvalda þar sem 

styrkjum var veitt gegnum fjárveitinganefndir Alþingis og úthlutað án faglegra viðmiða. 

Gestur sér skýr merki þess að alþjóðlegt samstarf íslenskra listamanna hafi aukið 

sjálfræðiskröfu geirans á tímabilinu, um list á forsendum listarinnar sjálfrar. Í upphafi nýrrar 

aldar voru helstu baráttumál samtaka listamanna þó enn bundin við úrlausnir einstakra mála 

fremur en hugmyndafræðilega umræðu um stöðu og mikilvægi geirans í íslensku samfélagi. 
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Sömuleiðis telur hann stefnu stjórnvalda hafa orðið fyrir áhrifum í norrænu samstarfi sem 

hafi orðið til aukinnar tengslamyndunar, skipulagningar verkefna og samningsstjórnunar. 

Gestur dregur einnig fram að mikil aukning í framleiðslu og neyslu menningarafurða á 

Íslandi sé hluti af hinni skörpu nútímavæðingu sem merkja má á tuttugustu öldinni. Þessi 

þróun hafi ýtt undir mikilvægi menningar fyrir stjórnvöld til áhrifa á sveiflujöfnun og til 

nútímavæðingar (Gestur Guðmundsson, 2003).  

Gestur skiptir menningarstefnu Íslands, til síðustu aldamóta, í fjögur tímabil. Fram að 

1960 var bein pólitísk stjórn á menningarmálefnum með tilheyrandi pólítískum átökum. 

Næsta áratuginn, til 1970, voru gerðar nokkrar tilraunir til að lýðræðisvæða menninguna án 

þess þó að það væri sérstakt forgangsatriði stjórnvalda. Tveir áratugirnir á eftir, fram til 1990, 

einkenndust af pólitískum óstöðugleika, tíðum útskiptingum menntamálaráðherra og lítillar 

greinanlegrar stefnumótunar menningarmála. Lögmál hæfilegrar fjarlægðar var tekið upp í 

stjórnsýslu menningarmála í opinberum fjárveitingum til listamanna árið 1991, sem áður 

höfðu einskorðast við rithöfunda en náðu nú til fleiri listgreina. Síðasta áratug tuttugustu aldar 

einkennist stjórnsýsla menningarmála svo af tilraunum stjórnvalda til að draga úr hlutverki 

sínu á sama tíma og þjóðmenningu er viðhaldið og skýr merki um stefnu myndast. Stuðning 

við listræna sköpun má sjá í einróma samþykkt frumvarps til laga um listamannalaun (nr. 

35/1991). Gestur rekur þessa einingu þó til sveiflujöfnunar, tilrauna til að draga úr áhrifum 

efnahagssveiflna með skatta- og útgjaldabreytingum. Árangursstjórnunarsamningar þar sem 

stjórnendum stofnana er gefið rými til að ákvarða sjálfir markmið sín og leiðir eru 

einkennandi fyrir menningarstefnu tíunda áratugarins.  

Gestur veltir einnig upp spurningum um framtíðina, hvort tekist verði á við þýðingu 

þjóðmenningar á tímum alþjóðavæðingar og hvort skautað verði fram hjá myndun 

menningarlegs aðskilnaðar. Þá veltir hann einnig upp framtíðarhorfum menningarmála ólíkra 

stjórnsýslustiga. Á sveitarstjórnarstigi telur hann að óhjákvæmilega muni þurfa aukið 

samstarf til að takast á við verkefnin (Gestur Guðmundsson, 2003).   

Mikill vöxtur var á útgjöldum hins opinbera til menningar síðustu tvo áratugi 

tuttugustu aldar bæði hjá ríki og sveitarfélögum. Oftar varð hlutur sveitarfélaga hærri. Á 

tuttugu ára tímabili jukust menningarútgjöld, í hlutfalli af heildarútgjöldum, úr 4% í rúm 6%. 

Þessar tölur lýsa pólitískum áherslum stjórnmálamanna, aukinni áherslu á menningarmál 

(Ágúst Einarsson, 2012-b). Á tíu ára tímabili, frá 1991-2001, varð ríflega þriðjungs aukning á 

hlut sveitarfélaga í útgjöldum hins opinbera. Hlutur sveitarfélaga í samneyslunni jókst úr 

22,9% í 33,3% en til samanburðar var hlutur sveitarfélaga í samneyslu annars staðar á 
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Norðurlöndum á bilinu 60-70%. Mikil aukning varð jafnframt á sameiningum sveitarfélaga 

sem mörg voru of smá til þess að anna nýjum lögbundnum verkefnum sínum. Þá jókst einnig 

samvinna á milli sveitarfélaga á þessu tímabili og vöxtur varð á stofnun sjálfstæðra félaga um 

rekstur einstakra verkefna (þskj. 570/2005-2006). Í skýrslu félagsmálaráðherra um 

sveitarstjórnarmál (2005-2006) kemur fram að það dragi úr áhrifum íbúa á stefnumótun þeirra 

málaflokka sem unnir eru í samvinnu sveitarfélaga og mörk ábyrgðar verði jafnframt 

óskýrari. Á móti komi að nálægð íbúa við sveitarstjórnir gefi aukna möguleika á 

samfélagslegum áhuga og að þekking og þátttaka heimamanna geri opinbera þjónustu betri en 

þegar henni er fyrirkomið í höndum miðstýrðs ríkisvalds. Þessi áhersla, dreifing verkefna á 

önnur stjórnsýslustig, er hluti af opinberri stefnu, nýskipan í stjórnsýslu (e. New Public 

Governance). Stefnan miðar að aukinni þjónustuvæðingu, að færa þjónustuna nær þeim sem 

hana nýta, sem hafði mikil áhrif á skipan menningarmála fram að efnahagshruninu 2008.   

2. Fyrra tímabil nýrrar aldar 2000-2009 
 

2.1. Nýskipan í stjórnsýslu   
Áætlanir innan Stjórnarráðsins voru unnar með líkum hætti allt frá upphafi stofnunar 

lýðveldisins. Fyrsta umbótastefnan í opinberri stjórnsýslu er tekin upp skömmu fyrir 

aldamótin síðustu (Héðinn Unnsteinsson ofl., 2012). Nýskipan í ríkisrekstri miðar að því að 

gera opinbera geirann viðskiptamiðaðri og afkastameiri en á sama tíma umfangsminni og 

hagkvæmari. Áhersla er á sveigjanlegt skipulag ríkisrekstrar með skýrri verkaskiptingu milli 

ríkis og sveitarfélaga, reglubundið endurmat verkefna, gagnsæ reikningsskil, markvissa 

mannauðsstjórnun og einkaframkvæmd á verkefnum ríkisins (Fjármálaráðuneytið, 1996). 

Helstu breytingar sem þessi hugmyndafræði hafði í för með sér í íslenskri stjórnsýslu má sjá í 

aukinni útvistun verkefna hins opinbera, tilfærslu verkefna frá ríki til sveitarfélaga og 

þjónustu- og árangursstjórnunarsamningum. Ríkari áhersla var á samstarf milli hins opinbera 

og einkamarkaðarins og áhrifa þess gætti í margvíslegum einkaframkvæmdum í verkefnum 

ríkisins (Fjármálaráðuneytið, 2006).  Stefnur, áætlanir og þjónustusamningar voru nýtt í 

auknu mæli í opinbera geiranum, ekki einungis í heildarflokkun málefna heldur einnig á sviði 

minni verkefna eins og á við um innkaupastefnu, ferðamálaáætlun, mannréttindaáætlun og 

rammaáætlanir hvers konar (Héðinn Unnsteinsson ofl., 2012). 

 Tengsl eru á milli efnahagsástands og þeirra aðferða sem notaðar eru til að ákvarða og 

umfang ríkisútgjalda. Fjárlagaferlið sjálft og löggjöfin sem því stýrir getur því haft mikið að 
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segja um hvert umfang ríkisfjármálana er og hvort skuldir þjóðarbúsins vaxi umfram tekjur. Í 

niðurstöðum rannsóknar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, á tíunda áratugnum, koma 

þessi tengsl fram. Skýr stefnusetning um útgjaldastefnu sem tengir ákvörðunartöku innan 

ráðuneyta, stofnana, í ríkisstjórn og á þingi, skilaði betri niðurstöðu ríkisfjármála. 

Framsetning á upplýsingum í fjárlagafrumvarpinu sjálfu sem og vinnubrögð við afgreiðslu 

þings og reglusetning um framkvæmd fjárlaga höfðu einnig mikil áhrif, samkvæmt 

rannsókninni, (Ríkisendurskoðun, 2001).  

Fram að þeim tíma sem fjárreiðulögin tóku gildi, (nr. 88/1997) var lagaumhverfi 

ríkisfjármálana óskýrt, sérstaklega um ákvæði er lutu að framkvæmd fjárlaga. Fjárreiðulögin 

voru rammalöggjöf, heildarumgjörð um ríkisfjármál, sem tók til fjárlagagerðar, framkvæmda 

fjárlaga, gerð ríkisreiknings, reikningsskila og lántöku ríkissjóðs. Hugmyndin að baki 

útfærslunni liggur í að ríkisstjórnin taki ákvörðun um heildarútgjöld og skiptingu í 

málaflokka sem ráðuneytin útfæra nánar. Þannig mótast þau ofanfrá en eru ekki bara samtala 

þess sem safnast til í ríkiskerfinu neðanfrá (Ríkisendurskoðun, 2001). Fjárreiðulögin leiddu 

til aukinnar festu í áætlanagerð frá því sem áður tíðkaðist (Þingskj.1489/2015-2016). Í úttekt 

ríkisendurskoðunar á árangursstjórnun í ríkisrekstri (2003) kemur fram að innleiðing hennar 

sé skammt á veg komin þrátt fyrir að upphaf hennar megi rekja ríflega sex ár aftur í tímann. 

Umbæturnar kalli bæði á hugarfarsbreytingu og ný vinnubrögð starfsmanna stofnana og 

ráðuneyta (Ríkisendurskoðun, 2003).  

Á uppgangsárunum fyrir efnahagshrunið 2008 mátti merkja áhrif þessara breyttu 

vinnubragða stjórnsýslunnar á menningarstefnu. Gerð árangurssamninga ríkisins, bæði við 

stofnanir og sveitarfélög, marka upphaf sitt á þessum tíma. Markmið þeirra var að 

árangurstengja útgjöld ríkisins við markmiðasetningu og aðgerðaáætlanir í einstökum 

málaflokkum (Fjármálaráðuneytið, 1996). Menntamálaráðuneytið nýtti samningana betur en 

mörg ráðuneyti. Þeir voru flestir markmiðabundnir, mælanlegir og með tímasettum áætlunum 

(Ríkisendurskoðun, 2001). Það skilyrði var sett við gerð menningarsamninga ríkisins við 

einstök sveitarfélög að þau settu sér menningarstefnu með formlegum hætti. Fyrstu 

menningarstefnur sveitarfélaga voru samþykktar árið 2001. Eina helstu ástæðu 

menningarsamninganna má rekja til rannsóknar Stefáns Ólafssonar (1995) á orsökum 

búferlaflutninga en niðurstöður hennar bentu til þess að aðgengi að menningarneyslu og 

afþreyingu hafði afgerandi áhrif á búsetuþróun (Gerður Jónsdóttir, 2009). Um síðustu 

aldamót óttuðust menn jafnvel að byggðaþróun yrði með þeim hætti að búferlaflutningi úr 

sveitum yrði ekki hamlað og gripið var til margvíslegra aðgerða til að snúa þessari þróun við 
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(Þóroddur Bjarnason, 2019). Menningarsamningar milli ríkis og sveitarfélaga og 

vaxtarsamningar Byggðastofnunar við atvinnuþróunarfélög á landsbyggð voru liður í 

viðleitni að hamla fólksflótta af landsbyggð. Í rannsókn Stefáns (1995) var hæsta hlutfall 

þeirra sem voru óánægðastir með menningarframboð í heimabyggð á Austurlandi. Sú 

niðurstaða nýttist til hvatningar fyrir sveitarfélögin að setja sér sameiginlega menningarstefnu 

og verða fyrsti landshlutinn til að gera samning við ríkið árið 2001 (Magnfríður, 2008). Áður 

hafði ríkið gert menningarsamning við Akureyri, árið 1996, og fært sveitarstjórninni 

yfirstjórn menningarstofnanna í héraðinu (Gestur Guðmundsson, 2003). Stefna hins opinbera 

um að auka umfang menningar á landsbyggð kemur skýrt fram í viðbrögðum stjórnar 

Byggðastofnunnar við erindi menntamálaráðherra árið 1999 og ályktunum Alþingis um 

byggðamál. Stofnunin samþykkir að gera list og menningu að undirstöðu byggðamála með 

skipulögðum hætti (Menntamálaráðuneytið, 2000).  

2.2.  Menningartengd ferðaþjónusta 
Skýrsla samgönguráðuneytis um menningartengda ferðaþjónustu, sem kom út árið 2001, gerir 

ekki tilraun til að skilgreina menningu heldur nálgast menningu með hagnýtum hætti og á 

viðskiptalegum forsendum. Í henni segir að sérkenni þjóðar felist í menningu hennar sem 

hefur mikið gildi fyrir markaðssetningu landsins sem ferðamannastaðar. Með öðrum orðum 

er menningin auðlind, atvinnuskapandi og hagvaxtarhvetjandi og getur skilað þjóðarbúinu 

ávinningi. Áhersla skýrslunnar er á að skilgreina menningartengda ferðaþjónustu sem 

sérstaka atvinnugrein og að menning þjóðarinnar og náttúra landsins skuli verða megin stoðir 

markaðssetningar landsins. Svæðisbundnar áætlanir skuli taka mið af stefnumörkun mennta-

og menningarmálaráðuneytis og samgönguráðuneytis og sérstæði svæða skuli dregið fram 

með áherslu á þjóðgarða, söguslóðir og söfn. Landinu er skipt upp í sjö svæði og hvatt til þess 

að atvinnuþróunarfélög verið virkjuð til að vinna að framþróun þróunaráætlana á hverju 

svæði. Viðurkennt er strax í upphafi skýrslunnar að arðsemi menningartengdrar ferðaþjónustu 

skili sér ekki alltaf á þann stað sem ber kostnað vegna hennar. Því sé stuðningur ríkis og 

sveitarfélaga enn mikilvægari (Tómas Ingi Olrich, 2001). Lagðir eru til sérstakir styrkir 

ríkisins, Menningarsjóður ferðamála sem starfi náið með atvinnuþróunarfélögum um 

áætlanagerð í ferðamálum, með 200 milljónir króna til úthlutunar árlega, og svo sérstakur 

sjóður sem ráðstafi árlega 30 milljónum til listamanna til að koma á neti listviðburða til 

eflingar ferðaþjónustu. Skýrslan gengur jafnframt nokkuð langt í því að lýsa hverskonar 

verkefni séu ákjósanlegust og hvernig beri að sýna ólík skeið menningarsögu Íslands. Í 

umræðu um skýrsluna á Alþingi er sú nálgun ekki gagnrýnd en deilt er á 
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byggðaþróunaráherslu hennar og gagnrýnt að hún undanskilji Suðvesturhorn landsins í 

umfjöllun og tillögum um uppbyggingu ferðaþjónustunnar,  höfuðborgarsvæðið og Suðurnes 

(Þskj. 230/2001-2002). Í rannsókn sinni á tengslum menningar og ferðamennsku í byggðaþróun 

(2008) rekur Magnfríður Júlíusdóttir vaxandi menningarsveigju á fyrstu árum 21. aldarinnar í 

ferðamálaáætlun og framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar í ferðamálum og í skýrslum nefnda og 

samstarfshópa menntamálaráðuneytisins um menningarmál á landsbyggðinni. Hugmyndir eru 

um aukinn stuðning við byggingu menningarhúsa í landshlutum og samnýtingu þeirra fyrir 

ferðamannaiðnaðinn, sýnileika menningararfs fyrir ferðamenn og ráðningu sérstaks 

starfsmanns Byggðastofnunar um veitingu ráðgjafar til sveitarfélaga við uppbyggingu 

menningar sem atvinnugreinar. Magnfríður rekur áherslumun í framsetningu menningar eftir 

mismunandi ráðuneytum. Iðnaðarráðuneytið stillir atvinnusköpun í forgrunn menningarmála 

og tengir þau við ferðaþjónustu og hátækniþróun. Menntamálaráðuneytið er einnig með 

áherslu á ferðamennsku en undirstrikar mikilvægi menningarstarfs fyrir börn með hliðsjón af 

búsetuvali og forvarnarstarfi. Samgönguráðuneytið, sem þá var með málaflokkinn 

ferðaþjónustu á sinni könnu, stillir menningarmálum ásamt náttúru landsins og fagmennsku 

fram sem mikilvægustu þáttum ímyndarsköpun fyrir ferðaþjónustu.  

Stefnumörkunin sem birtist í skýrslunni um menningartengda ferðaþjónustu hefur því 

haft áhrif á menningarstefnuna. Tillögur skýrslunnar um atvinnuþróun á afmörkuðum 

landshlutum, ásamt menningarsamningum ríkis við sveitarfélögin, mynda í raun grunn að því 

kerfi sóknaráætlana landshluta sveitarfélaga sem tekið var upp á árunum eftir hrun og er enn 

við lýði. Þessar nýju áherslur á aukin áhrif heimamanna í héraði til að hafa áhrif á 

forgangsröðun menningarverkefna og áherslan á ferðamannavæna menningu hafði einnig 

áhrif á mótun safnastarfs í landinu (Sigurjón B. Hafsteinsson og Heiða B. Árnadóttir, 2012). 

Sú stefna sem mótuð var um rammalöggjöf um einstök málasvið, með áherslunni á nýskipan í 

stjórnsýslu á tíunda áratugnum setti ólíkum menningarsviðum, smám saman, skýrari og 

faglegri umgjörð. Rammalöggjöf fjallar um grunnskipulag einstakra málaflokka sem vísar 

svo til útfærslu þess í höndum lægra settra stjórnvalda, stofnana eða félaga, með 

staðbundnum hætti. Í lagasetningu um menningarsviðin er aukið vægi faglegra úthlutana úr 

sjóðum, stefnumörkun á hverju sviði verður lögbundin og áhersla á kynningarmiðstöðvar 

listgreina mótast. Fyrsta rammalöggjöfin sem tók til umfangsmikils sviðs menningarinnar á 

nýrri öld var um menningararfinn.  
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2.3. Menningararfur - Safnalög  
Áherslan í skýrslunni um menningartengda ferðaþjónustu (2001) á skemmtana- og 

markaðsgildi menningar markar breytingu á viðhorfi til menningar. Byggðasöfn, sem finna 

mátti víða um landið og höfðu orðið til fyrir tilstuðlan heimamanna, þóttu stöðnuð og skorta 

menningarlegan fjölbreytileika og lítt spennandi til uppbyggingar ferðamannaiðnaðar. 

Árangurstjórnarsamningum, sem ríkið gerði við einstök söfn, á tímabili nýskipunar í 

stjórnsýslu, var ætlað að auka svigrúm og sjálfstæði þeirra til ákvarðana um eigin málefni 

(Sigurjón B. Hafsteinsson ofl., 2012). Með nýrri áherslu stjórnvalda á skapandi framsetningu 

menningararfsins og mikilvægi staðbundinna gilda í alþjóðlegri samkeppni voru rammalög 

um safnamálefni samþykkt.  Lögin voru hluti af endurskoðun fleiri laga og heildarmörkun á 

sviði menningararfs.  

 Safnalögin höfðu þá verið í undirbúningi í nokkurn tíma og var frumvarpið unnið í 

samráði við marga faghópa og stofnanir sem starfa á þessu sviði. Nefndin sem undirbjó lögin 

var skipuð fulltrúum frá menntamálaráðuneyti, umhverfisráðuneyti, samgönguráðuneyti, 

Félagi safnamanna og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Safnalög (nr.106/2001) voru sett í 

þeim megintilgangi að efla almenna safnastarfsemi um varðveislu og kynningu á 

menningararfinum með myndun heildarlöggjafar um safnastarf í landinu. Fyrirmynd að 

löggjöfinni var sótt til Norðurlandanna en í Danmörku var sett rammalöggjöf um 

safnastarfsemi árið 1984 og í Finnlandi árið 1992. Á Norðurlöndum var horft til 

menningarumhverfis (kulturmiljö), hugtaks sem skýra á alla þá þætti sem snerta búsetu fólks 

á tilteknu svæði. Með hliðsjón af menningarumhverfi er horft heildstætt til menningarmála, 

minjavörslu og náttúruverndar í aðkomu stjórnvalda (Þskj. 238/ 2000-2001).  

Lögin skilgreindu sérstaklega þrjú höfuðsöfn, Þjóðminjasafn Íslands, 

Náttúrugripasafn Íslands og Listasafn Íslands. Höfuðsöfn eru í eigu ríkisins, um þau gilda 

sérlög og þau eru fjármögnuð sérstaklega á fjárlögum. Höfuðsöfnum ber að vera í 

forystuhlutverki á sínu sérsviði, kalla eftir safnastefnum annarra safna og leggja til samræmda 

safnastefnu og verkáætlun, hvert á sínu sviði, á fjögurra ára fresti. Auk söfnunar, varðveislu, 

skráningar og rannsókna er þeim ætlað ráðgjafahlutverk fyrir önnur söfn, stuðlun að 

samvinnu þeirra og kynningarhlutverk innan lands sem á erlendum vettvangi. Öðrum söfnum 

var ætluð fjármögnun í gegnum safnasjóð. Til safnasjóðs er stofnað í lögunum til að tryggja 

samræmi í styrkveitingum og eftirlit með þeim. Framlögum úr sjóðnum var skipt í 

rekstrarstyrki og verkefnastyrki (Þskj. 238/ 2000-2001). Lögin skilgreina viðurkenningu á 

söfnum sem er skilyrði þess að þau geti sótt um styrk í safnasjóð. Áhersla er á samvinnu í 



 
 

20 
 

lögunum og með henni var ætlað að tryggja fjölda setra, sýninga og safnvísa að sækja um 

verkefnastyrki í safnasjóð. Þrátt fyrir þennan ramma um fjárveitingar ríkisins til safnastarfs 

runnu áfram töluverðir fjármunir til þess og tengdrar starfsemi um aðra fjárlagaliði en 

safnasjóð (Safnaráð, 2003).  

Eftirlitshlutverki með ríkisstyrktum söfnum er í lögunum komið við með stofnun 

safnaráðs sem er einnig samráðsvettvangur lista- og minjasafna. Því ber að móta 

langtímastefnu fyrir málaflokkinn og úthluta úr safnasjóði (lög nr.106/2001). Í skýrslu 

Ríkisendurskoðunar um meðferð og nýtingu á ríkisfé til íslenskra muna- og minjasafna 

(2009) segir að þróun safnastarfs á Íslandi hafi verið með öðrum hætti en í 

nágrannalöndunum. Í Danmörku og Noregi hafi dregið úr fjölda safna og sýningarstaða. Þar 

hafi sameining skilað sér í fjárhagslegri og faglega öflugri rekstrareiningum á meðan þeim 

hafi fjölgað töluvert á Íslandi. Ríkisendurskoðun bendir á að skortur á langtímastefnu í 

fjárveitingum til safnamála með skýrum útlistingum á ráðstöfunum til uppbyggingar, rekstrar 

og verkefna dragi úr faglegri starfsemi safna og hlutverki þeirra í samfélaginu. Setja þurfi 

skýrar reglur um opinberar styrkveitingar til safnamála sem tryggi gagnsæi og jöfnuð. Þá 

þurfi að auka faglega veitingu styrkja og eftirlit með nýtingu styrktarfjár svo hægt sé að 

ganga úr skugga um að opinberu fé til safnamála sé varið með sem bestum hætti. Skýra 

safnastefnu í muna- og minjavörslu skorti en slík stefna geti gefið grunn að forgangsröðun 

verkefna og skilgreint hvaða ábyrgðir hið opinbera eigi að undirgangast og hvaða verkefnum 

sé betur fyrirkomið í höndum sveitarfélaga og einkaaðila. Þá beri að stefna að sameiningu 

safna og styðja við öflugri og hagkvæmari rekstrareiningar og færa eigi forræði safna og 

sýningarstofnana til mennta- og menningarmálaráðuneytis og einfalda styrkjakerfi þeirra. 

Fækka þurfi þeim aðilum sem deila út opinberu styrktarfé og einnig fjárlagaliðum sem fé er 

dælt um. Þrátt fyrir þessar ábendingar segir í skýrslu Ríkisendurskoðunar um safnalögin frá 

2001 að þau hafi verið mikilsverður áfangi í að efla safnastarfsemi, styrkja fjárhagslegan 

grundvöll hennar og faglega umgjörð og bæta eftirlit (Ríkisendurskoðun, 2016).  

Í rannsókn á áhrifum nýskipunar í stjórnsýslu á etnógrafíska endurnýjun safna á 

Íslandi (2012) kemur fram að áherslan á einkaframtakið hafi leitt til fjölda samninga á milli 

eignarhaldsfélaga og einkafyrirtækja við opinber söfn. Mörg þessara einkareknu safna eða 

safnvísa höfðu menningarlegt mikilvægi og sinntu þáttum sem opinber söfn höfðu látið reka á 

reiðanum. Sjónarhorn á þjóðmenninguna sem ekki höfðu átt uppi á pallborðið, sum tengd 

atvinnusögu og önnur daglegum lifnaðarháttum með kvenlegum áherslum eða sýn á 

alþýðutrú, svo dæmi séu tekin, voru viðfangsefni þeirra. Viðbrögð hefðbundinna safna, bæði 
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vegna tilkomu óhefðbundinnar sýnar á þjóðmenningu og vegna hvatningar stjórnvalda um 

fjölbreyttari og nútímalegri framsetningu safnastarfs hafi orðið til naflaskoðunar og 

endurmats á þeirra eigin starfsemi. Upp úr samstarfi milli opinberra safna og einkaaðila 

slitnaði þegar á leið og ekki þótti viðeigandi að reka einstaklingsframtak undir ábyrgð 

opinberra stofnana (Sigurjón B. Hafsteinsson ofl., 2012). Fjölbreyttari framsetning á 

menningararfinum sem endurspeglaði endurmat á sögunni, dró fram og tók til fleiri hópa 

samfélagsins, var afleiðing breyttrar stefnu. Í henni felst aukin áhersla á þátttöku og aðgengi 

að framsetningu menningararfsins og aukin þjónusta. 

 

2.3.1. Varðveisla og skráning 
Lög um skylduskil til safna (nr. 20/2002) tóku gildi 2003 og eiga að tryggja varðveislu 

íslenska menningararfsins, yfirlit um hann og aðgengi að efninu til rannsókna og fræðastarfs. 

Lög um skilaskyldu voru fyrst sett árið 1886 en allt frá árinu 1662 var íslenskum 

prentsmiðjum skylt að koma eintökum af öllu prentuðu efni á Íslandi til Konunglega 

bókasafnsins í Kaupmannahöfn og síðar til Hafnarháskóla. Nýju lögin tóku mið af 

alþjóðlegum viðmiðum um skylduskil til safna, sérstaklega í ljósi tækniþróunar og útgáfu 

rafræns efnis, einnig á internetinu, hvaða efni ætti að falla undir lögin og til hvaða safna ætti 

að skila, auk höfundalaga (nr. 73/1972). Í frumvarpi til laganna segir: 

Nefndin sem að málinu vann reyndi hins vegar að nýta sem best þá vinnu sem lögð 
hefur verið í málið með þeim þjóðum sem eru okkur menningarlega skyldastar, og 
hefur þá eðlilega öðru fremur verið litið til annarra Norðurlandaþjóða. (Þingskjal 
nr. 254/2001-2002).   

 

Þetta viðhorf er almennt einkennandi fyrir þau vinnubrögð sem ástunduð eru af ólíkum 

nefndum í undirbúningi laga á menningarsviðinu. Leitast er við að skoða þá umgjörð sem 

mótuð hefur verið hjá norrænu þjóðunum og draga fram það sem nýst gæti með 

sambærilegum hætti í íslenskri lagasmíð. Í frumvarp til laga um bókmenntasjóð segir að það 

sé til samræmis við stjórnsýslu menningarmála á Norðurlöndum að láta hagsmunaaðila sjálfa 

hafa sem mest um ráðstöfun fjárveitinga til málaflokka að segja (Þskj. 776/2006-2007). Í 

Kvikmyndalögum (nr. 137/2001) er úthlutunarnefnd fyrir Kvikmyndasjóð lögð niður og 

hlutverki kvikmyndaráðgjafa komið á til samræmis við tilhögun annarra Norðurlanda 

(Þskj.253/2001–2002). Fyrirmyndin að Minjastofnun var sótt til Norðurlanda (Þskj. 

370/2011-2012) og í frumvarpi til Bókasafnalaga er fjallað um tilraunir í nágrannalöndum til 

samþættingar stjórnsýslu bókasafna, skjalasafna og annarra safna sem gerðar voru á fyrstu 
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áratugum 21. aldarinnar. Slíkar breytingar á samþættingu stjórnsýslu of stórra sviða þóttu 

ekki gefa góðan árangur og voru aflagðar. Tekið var mið af þeirri reynslu nágrannaþjóðanna 

við samningu rammalöggjafar um söfn (Þskj.150/2012). 

Áralöng endurskoðun fjölda laga sem hófst með setningu lagabálks um 

menningararfinn 2001 tók ríflega áratug og leiddi af sér margvíslega lagasetningu sem tekur 

til varðveisluhlutverksins, lög um menningarminjar nr. 80/2012, lög um skil 

menningarverðmæta til annarra landa nr. 57/2011, lög um Þjóðminjasafn Íslands nr. 

140/2011, bókasafnalög nr. 150/2012 og lög um opinber skjalasöfn  nr. 77/2014. Hin 

síðastnefndu settu Þjóðskjalasafn Íslands í eftirlitshlutverk með héraðsskjalasöfnum. Fjallað 

verður ítarlegar um þróun á lögum sem taka til skrásetningar og varðveislu menningararfsins 

og þeirra fjöldamörgu gagnagrunna sem gegna sama hlutverki á síðari hluta tímabils 

menningarstefnu Íslands. 

2.4. Rammalög um einstök menningarsvið 
Frekari lagasetning til samræmis við rammalöggjöf um menningararfinn var sett á ólíkum 

menningarsviðum næstu ár. Löggjöfin miðaði að því að einfalda lagaumgjörð og veita 

opinberu fjármagni til einstakra menningarsviða um einn sjóð, með faglegum 

viðmiðunarreglum í úthlutun og skipan stjórna, og skapa samráðsvettvang innan greinanna. 

Áður hafði margvíslegum styrkjum til einstaklinga og hópa verið veitt um safnliði á 

fjárlögum (Þskj.384/2007). Kvikmyndalög (nr.137/2001) tóku gildi 2003 og lög um 

tónlistarsjóð (nr. 76/2004) voru sett árið 2004. Lög um bókmenntir (nr. 91/2007) voru sett til 

eflingar grósku í bókmenningu með einfölduðu kerfi fyrir beinan stuðning ríkisins. Lögin 

setja skipulag yfir þessi svið með líkum hætti og safnalögin. Fjárveitingar ríkisins um ólíka 

liði eru samræmdar og fagleg viðmið eru sett um skipun stjórna og ráða og um úthlutanir. 

Miðlægar stofnanir, eða miðstöðvar eru skipaðar sem hafa stefnumarkandi hlutverk fyrir 

sviðin. Frumvarp til myndlistarlaga var einnig lagt fram árið 2007 í fyrsta skipti og tóku þau 

til sambærilegrar uppsetningar og safnalögin með myndlistarsjóði og myndlistarráði um 

veitingu faglegar umsagna um umsóknir í sjóðinn og Listasafn Íslands, sem höfuðsafn. Blikur 

í efnahagsmálum töfðu framgang málsins og lögin voru ekki samþykkt á Alþingi fyrr en árið 

2012 (nr. 64/2012). Sama átti við um fleiri lög sem tekin höfðu verið til endurskoðunar eða 

átti að setja til samræmis við safnalög.  
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2.5. Fjölmiðlar 
Lagabreytingar um fjölmiðla hafa sögulega verið uppspretta pólitískra átaka (Gestur 

Guðmundsson, 2003). Svo er einnig reyndin á nýrri öld sem hófst með miklum átökum um 

frumvarp til laga nr. 48/2004. Deilurnar voru harðar vegna þeirra ákvæða sem lutu að 

takmörkunum á eignarhaldi á fjölmiðlum. Þáverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, 

neitaði lögunum síðar staðfestingar. Þær breytingar sem gerðar hafa verið á löggjöf um 

fjölmiðla á undangengum árum eiga uppruna sinn í Evrópusambands tilskipunum og miklum 

tæknibreytingum á undangengnum áratugum. Tilskipanirnar varða meðal annars hindranir á 

innri markaði Evrópusambandsins, samkeppnissjónarmið og neytendavernd vegna auglýsinga 

(Þskj. 241/1999-2000, Þskj. 215/2010-2011)).  

Ný útvarpslög nr. 53/2000 voru sett vegna tilskipunar 97/36/EB . Þau lög mynda 

ramma um alla útvarpsstarfsemi, bæði sjónvarp og hljóðvarp. Frekari tilskipanir leiða svo enn 

á ný til endurskoðunar sem verður til setningar fjölmiðlalaga nr. 38/2011. Þau eru fyrsta 

heildarlöggjöf um fjölmiðla og starfsemi þeirra á Íslandi. Í frumvarpinu kemur fram 

mikilvægi þess að setja nýja löggjöf um sviðið þó svo ekki sé langt um liðið frá síðustu 

lagasetningu. Þróun og tækniframfarir hafi breytt fjölmiðlasviðinu sem hafi úrelt viðmið og 

gildissvið fyrri laga á skömmum tíma. Lögin ná til allra fjölmiðla sem miðla efni til 

almennings og eru skilgreindir sérstaklega í annarri grein og lögsaga í þeirri fjórðu (Þskj. 

215/2010-2011). Frumvarp til breytinga á fjölmiðlalögum var svo kynnt í nóvember 2020 

með það markmið að veita einkareknum fjölmiðlum stuðning í formi endurgreiðslu á hluta 

kostnaðar sem fellur til við öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis og umfjöllun um 

samfélagsleg málefni. Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að dregið hafi úr 

rekstrarforsendum einkarekinna fjölmiðla með örum tæknibreytingum sem hafi veitt 

auglýsingatekjum til net- og samfélagsmiðla. Samkeppni við erlendar efnisveitur hafi einnig 

dregið úr hag innlendrar miðlunar (Þskj. 459/2020-2021). 

Í áliti menntamálanefndar vegna útvarpslagafrumvarpsins sem samþykkt var árið 

2000 kemur fram mikilvægi þess að endurmeta hlutverk Ríkisútvarpsins í örum breytingum á 

fjölmiðlaumhverfinu (Þskj. 56/2006/2007). Ríkisstofnunin Ríkisútvarpið er lögð niður og 

stofnað til opinbers hlutafélags um rekstur hennar með nýrri lagasetningu, lögum um 

Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis 2019 kemur fram að 

að bæði þróun rekstrarforms og hlutverk RÚV í skilgreiningu laga sé í reynd afleiðing af 

Evrópulöggjöf og aðkomu Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA). Undanþágur frá samkeppni- og 

ríkisstyrkjareglum EES-samningsins heimila að fjölmiðlar í almannaþágu séu fjármagnaðir 
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með almannafé svo fremi sem ríkisstyrkir séu aðeins nýttir til vel skilgreindrar 

almannaþjónustu miðilsins. Rekstri miðilsins sem lýtur að samkeppnismarkaði skal halda 

aðskildum í gagnsæju bókhaldi ríkisfjölmiðla (Ríkisendurskoðun, 2019-a). 

Hlutverk Ríkisútvarpsins samkvæmt lögunum sem tóku gildi árið 2007 er fjölþætt og 

skyldum Ríkisútvarpsins í almannaþágu lýst á skilmerkilegri hátt en í fyrri lögum. Í 3. gr. 

laganna (nr.6/2007) er áhersla skilgreininga með tilliti til lýðræðislegra, menningarlegra og 

samfélagslegra hlutverka miðilsins. Í athugasemdum með frumvarpinu segir að ríkisútvarpinu 

sé ætlað að flytja vandað efni sem miðlar reknir af viðskiptasjónarmiðum telji ekki 

arðvænlegt (Þskj. 197/2012-2013). Skilið er á milli almannaþjónustu og annarrar starfsemi í 

4. gr. með skyldu Ríkisútvarpsins til að stofna dótturfélag um samkeppnisrekstur. Lögsaga 

Samkeppniseftirlitsins yfir samkeppnisþjónustu miðilsins er svo staðfest í 5.gr. laganna.  

Með nýjum lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (nr. 23/2013) er 

brugðist við athugasemdum ESA vegna fyrri laga. Lögð er aukin áhersla á fjölmiðlaþjónustu í 

almannaþágu og víkjandi áherslu samkeppnissjónarmiða í starfseminni. Markmið 

frumvarpsins er að styrkja lagalega umgjörð RÚV og efla lýðræðis- og menningarhlutverk. Í 

athugasemdum með frumvarpinu segir að sú sérstaða sem ríkismiðlar hafi að þessu leyti sé 

talin helsta ástæða fyrir því trausti sem almenningur sýnir fréttaflutningi ríkisrekinna 

fjölmiðla. Tilveruréttur þeirra muni byggjast á því í framtíð: 

 ...að þeir verði færir um að veita hlutlæga fjölmiðlaþjónustu, sérstaklega á 
núverandi upplýsingaöld með ofgnótt misjafnlega áreiðanlegra upplýsinga og skilin 
milli hlutdrægra upplýsinga og frétta verða sífellt óljósari og þar sem upplýsingar 
eru beinlínis taldar vera verslunarvara. (Þskj.197/2012-2013). 

 

Lagabreytingar um fjölmiðla sem eiga sér stað á tímabilinu miða því að rammalöggjöf 

með sambærilegum hætti og á öðrum menningarsviðum og regluvæðingu starfsemi á 

grundvelli samkeppnissjónarmiða með áherslu á jafnræði og fagleg vinnubrögð sem hafi 

lýðræðissjónarmið að leiðarljósi. Hlutverk Ríkisútvarpsins og aðkoma ríkisins að fjármögnun 

er einnig undirstrikað sem mótsvar við markaðsbrest, með áherslu á menningarlegt vægi 

miðilsins fyrir almenning. Rammalöggjöf um menningarsviðið dregur einnig fram mikilvægi 

samstarfs innan greina og leggur áherslu á kynningarstarf þeirra, innan lands sem utan. Það 

sjónarmið sem felur ekki síst í sér að koma íslenskri menningarframleiðslu á framfæri á 

alþjóðlegum markaði er grunnurinn í uppbyggingu kynningarmiðstöðva listgreina. 
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2.6. Kynningarmiðstöðvar listgreina 
Samstarfssamningur um að styrkja íslenska menningarviðburði erlendis var gerður milli 

menntamálaráðuneytis og utanríkisráðuneytis árið 2007. Ráðuneytin lögðu hvort um sig til 

fjórar milljónir til verkefnisins og sáu samráðshópar á vegum beggja ráðuneyta um útdeilingu 

fjársins til verkefna. Ekki var um aukafjárveitingu til málaflokksins að ræða því á vegum 

utanríkisráðuneytisins voru 10 milljónir árlega eyrnamerktar menningarverkefnum sendiráða 

og skrifstofa. Samstarfið var einkum byggt á nauðsyn þess að efla kynningu á menningu og 

listum á erlendum vettvangi eftir úttekt á ímynd Íslands, að sögn þáverandi utanríkisráðherra, 

Valgerðar Sverrisdóttur. 

Það kom mér á óvart hve menningarhlutinn var slakur hjá okkur. Við erum þekktust 
fyrir sterka stjórnsýslu, sem er gott og rétt, en menningin hefði vissulega mátt vera 
sterkari hluti hjá okkur. (Birta Björnsdóttir, 2007). 

Kynningarmiðstöðvar listgreina eru ekki steyptar í sama formið. Til sumra er stofnað 

til með lögum, aðrar eru sjálfseignarstofnanir, félög og einkahlutafélög (Ása Richardsdóttir, 

2012). Allar eru þær styrktar með opinberu fjármagni, beint af fjárlögum eða með þjónustu- 

og rekstrarsamningum og styrkveitingum til sértækra verkefna þeirra. Með rammalöggjöf um 

einstök menningarsvið er sagt fyrir um stofnun miðstöðva á einstökum sviðum. Í grunninn 

eru þær hugsaðar sem samráðsvettvangur síns sviðs sem stuðlar að samstarfi innan hverrar 

greinar og nýtir samlegðaráhrif. Þær hafa allar stefnumótunarhlutverk auk ráðgjafahlutverks 

við mennta- og menningarmálaráðuneyti og er ætlað framkvæmd á kynningarstarfsemi sinna 

greina innan lands og utan. Í dag eru sex starfandi kynningarmiðstöðvar, Tónverkamiðstöð, 

Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar (KÍM), Kvikmyndamiðstöð Íslands, 

Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar (ÚTÓN), Miðstöð hönnunar og arkitektúrs og 

Miðstöð íslenskra bókmennta. Allar urðu þær til á fyrsta áratug tuttugustu og fyrstu aldar. 

Sviðslistasambandið vinnur nú að stofnsetningu kynningarmiðstöð sviðslista til samræmis við 

lög um sviðslistir (nr. 165/2019) sem tóku gildi í júlí 2020. Sú löggjöf er rammalöggjöf sem 

mótar heildarskipulag um sviðslistir á Íslandi til samræmis við aðra rammalöggjöf um einstök 

svið menningarinnar. 

 Með árunum hefur verið bent á skort á samræmi í stjórnsýslu og lagaramma um 

einstök svið, þrátt fyrir skýran vilja stjórnvalda til að móta heildarramma löggjafar um 

menningu og listir. Hugmyndir um aukna skilvirkni, hagræðingu og samlegðaráhrif sem gætu 

skilað sér í sameiningu kynningarmiðstöðva listgreina. Í úttekt starfshóps mennta- og 

menningarmálaráðuneytis (2019) kemur fram tillaga um stofnun Miðstöðvar lista og 

Menningarsjóðs Íslands, deildarskiptum samkeppnissjóði allra greinanna. Í skýrslu hópsins 
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segir að menning og listir muni leika enn stærra hlutverk í hagkerfum framtíðarinnar þar sem 

samfélög, sem drifin eru áfram af hugviti og nýsköpun, verði leiðandi á meðal þjóða á 

komandi árum. Þess mikilvægar sé að að stjórnsýsla menningar og lista verði efld. 

Í skýrslunni er að finna yfirlit yfir stuðningskerfi hverrar greinar fyrir sig, launasjóði, 

verkefnasjóði og kynningarmál og samninga ráðuneytis. Starfshópurinn tók einnig út svið 

menningararfsins, söfn og stofnanir á A-hluta fjárlaga árið 2019 til samanburðar við þau 

önnur svið lista og skapandi greina. Það er mat hópsins að ekki sé samræmi í umgjörð ólíkra 

greina, hvorki í fjárframlagi yfirvalda né í menningu og grasrótarstarfi. Með stofnun 

Miðstöðvar lista og Menningarsjóðs Íslands mætti tryggja faglega umgjörð opinberrar 

fjárveitingar til menningar á Íslandi í heild. Hún tæki til allra stiga, frumsköpunar, verkefna, 

framleiðslu og markaðs- og kynningarmála. Þá er það mat starfshópsins að heppilegast sé að 

eitt ráðuneyti sé sett yfir starfsemi hennar og fari með forystu um faglegt starf greinanna, 

þvert á stjórnsýslu. Ekki eru áform um slíkan samruna kynningarmiðstöðva að sinni, 

samkvæmt frétt á vefsíðu mennta- og menningarmálaráðuneytis, en áfram verður unnið að 

einföldun stuðningskerfa menningar og lista auk eflingar lista og skapandi greina þvert á 

stjórnsýslu og atvinnulíf (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2019).  

 

2.7. Menningarstefna í mannvirkjagerð 
Þó margvísleg rammalöggjöf í upphafi aldarinnar hafi lagt stefnumarkandi ábyrgðir á 

stofnanir og sveitarfélög um að setja sér menningarstefnu tók það ríkið sjálft töluverðan tíma 

að setja fram eigin stefnu forskrifaða. Menningarstefna í Mannvirkjagerð var þó gefin út á 

vormánuðum 2007. Inntak hennar er skilgreining á hlutverki og markmiðum hins opinbera til 

að tryggja megi gæði í byggingarlist og hvernig ráðgjöf, fræðslu og menntun í byggingarlist 

og byggingararfi megi best fyrirkomið. Ábyrgð stjórnvalda á manngerðu umhverfi er sögð 

mikil enda er það stærsti einstaki framkvæmdaaðili landsins og það kallar á skýra stefnu á 

málasviðinu (Menntamálaráðuneytið, 2007-a). Starfshópur var stofnaður árið 2011 til að 

fylgja markmiðum stefnunnar eftir en við því hlutverki tók Framkvæmdasýsla ríkisins og 

Minjastofnun Íslands ári síðar (Guðný Helgadóttir, 2014) .  

Almennt má segja að þessar nýju aðferðir í stjórnsýslunni, notkun stefnumótunar til 

forgangsröðunar, markmiðasetningar og árangurstengingar hafi gengið misvel. Lengi gekk að 

fylgja eftir þeirri rammalöggjöf sem mótuð hafði verið um einstök svið og vinna eftir því 

verklagi sem þar er skilgreint. Ríkisendurskoðun kallar ítrekað eftir safnastefnu (2009) og 

heldur því áfram langt fram á annan áratug aldarinnar (Ríkisendurskoðun, 2015-b). Þá ítrekar 
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stofnunin að í þeirri stefnumótun sem þó fer fram skorti á árangurstengingar við markmið og 

skortur sé á samhæfingu forgangsröðunar við fjármagn. Eftir því sem líður á tímabilið bætist 

við skýrslubunka Ríkisendurskoðunar sem eiga það sameiginlegt að kalla eftir stefnumótun 

stjórnsýslunnar um einstaka menningargeira í takt við þá rammalöggjöf sem um þá er sett. 

 

2.8. Grunnur að framtíð 
Aukið vægi menningarinnar í stefnumótun menningarmála í nágrannaríkjum bendir Ágúst 

Einarsson (2012-b) á að Íslendingar þurfi að skoða. Efst á blaði er efling lista- og 

menningarkennslu í skólakerfinu, aukið menningarlæsi og uppbygging þekkingar til 

atvinnusköpunar. Listnám er grunnurinn að framleiðslu gæðaefnis. Hin listrænu markmið 

opinberrar menningarstefnu fela í sér að framleiðslan sé af miklum gæðum auk þess sem hún 

þarf að miða að þróun og nýsköpun sem leiðir til nýrra og óvæntra afurða (Ágúst Einarsson, 

2012-b).  

Rétt undir blálok fyrri hluta tímabilsins, áður en stjórn Sjálfstæðisflokks og 

Samfylkingar lét af störfum, var hrint af stað úttekt á listnámi á Íslandi. Prófessorinn Anne 

Bamford hafði vakið alþjóðlega athygli vegna úttektar á áhrifum lista á menntun fyrir 

UNESCO, og var í kjölfarið fengin til að skoða ástand mála á Íslandi árin 2008-2009 (Þskj. 

236/2009). Í inngangi að skýrslu Bamford kemur fram að misræmi sé á milli þess hvernig listir 

eru skilgreindar almennt í íslensku samfélagi og svo innan menntakerfisins. Hið síðarnefnda 

hefur þrönga nálgun á hinar hefðbundnu listgreinar á meðan skilgreining samfélagsins er mun 

opnari og frjórri. Í skýrslunni List- og menningarfræðsla á Íslandi (2011) er gerð grein fyrir 

niðurstöðum þessarar viðamiklu rannsóknar. Skoðuð er listfræðsla í formlega og óformlega 

skólakerfinu á leik, grunn- og framhaldsskólastigi, auk þess sem sérskólar í öllum listgreinum 

og samskipti þeirra við skólakerfið eru greind. Gæði listfræðslu á þessum skólastigum eru 

metin í alþjóðlegu samhengi og settar fram ýmsar ráðleggingar og tillögur til úrbóta 

(Bamford, 2011). 

Sérstök áhersla er á aukinn fjölbreytileika í skýrslunni og að fylgst sé með aðgengi að 

listnámi. Þó aðgengi allra í íslensku skólastarfi sé í hávegum haft þurfi að styrkja stöðu og 

hlutverk skapandi starfs í skólakerfinu. Einnig dregur skýrslan fram ójafnræði í tækifærum 

barna til listnáms utan skóla. Bæði er þar um að kenna efnahagi foreldra sem og skorti á 

námsleiðum fyrir börn með sérþarfir og fyrir afburðanemendur. Þá kemur fram að þó 

listfræðsla á Íslandi sé góð njóti önnur listastarfsemi ekki sama stuðnings og tónlistarnám. 

Bæta þurfi við námsleiðum í dansi, leiklist, ljósmyndun og kvikmyndagerð. Einnig þurfi að 
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bæta námsframboð í nýjum miðlum og aðferðir við námsmat. Tilgreint er að samþætta þurfi 

listrænar og skapandi aðferðir í námi og kennslu í öðrum námsgreinum og samþætta skapandi 

kennsluhætti þvert á námsgreinar og svið.  Þá undirstrikar skýrslan skort á gögnum um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg áhrif skapandi atvinnugreina í landinu og segir í 

niðurstöðum að koma þurfi á samstarfi skóla við skapandi atvinnugreinar (Bamford, 2011). 

 Listnám á háskólastigi á Íslandi varð ekki að veruleika fyrr en rétt við síðustu 

aldamót. Listaháskóli Íslands hóf kennslu haustið 1999 með myndlistardeild fyrsta árið en 

leiklistardeild, tónlistardeild og hönnunardeild auk náms í kennslufræðum fyrir listafólk var 

komið á fót árin 2000 og 2001. Ári síðar hófst nám í arkitektúr vöruhönnun og fatahönnun. 

Kennsla á meistarastigi hófst árið 2009 og rannsóknaþjónusta var sett á stofn árið 2007 

(Listaháskóli Íslands e.d.). Þá er undirbúningur er hafinn að stofnun Kvikmyndadeildar 

Listaháskólans (Fríða Björk Ingvarsdóttir, 2020). Markmið með stofnun skólans, auk þess að 

koma listnámi á háskólastig, var að koma á laggirnar þverfaglegum listaháskóla með 

hugmyndafræðilegri samlegð í takt við þróun nútímalista (Listaháskóli Íslands, 2017). 

Markmiði um samlegðaráhrif hefur verið erfitt að ná vegna dreifðs húsakosts starfseminnar. 

Núverandi mennta- og menningarmálaráðherra hefur lofað lausn þess vanda, til samræmis við 

stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar frá árinu 2017 (Snorri Másson, 2021). Í dag er kennt við 

sex deildir í skólanum á bakkalár- og meistarastigi (Listaháskóli Íslands e.d.)  

Strax upp úr aldamótum kemur fram að aukinn fjöldi menntaðra 

menningarstarfsmanna hafi leitt til breytinga á menningarsviðinu (Þskj. 370/2011-2012). Árið 

2009 verður sá aukni fjöldi manna sem sækir sér framhaldsmenntun á svið lista og menningar 

til þess að aukið er í mánaðarfjölda listamannalauna (Þskj. 688/2008-2009). Það kom svo í 

hlut nýrrar ríkisstjórnar, Samfylkingar og Vinstri grænna, að nýta niðurstöður skýrslu Anne 

Bamford í breytingu á námskrám á öllum skólastigum og í fullorðinsfræðslu (Þskj. 236/2009). 

Þær breytingar verða skoðaðar undir kaflanum um menningarstefnu á síðara tímabili.  

 

3. Seinna tímabil nýrrar aldar 2009-2020 
Eftir hallalausan rekstur ríkissjóðs og afar lítið atvinnuleysi endaði þensluskeið í miklum 

hvelli, viðskiptahalla, svimandi gjaldmiðilsfalli og gríðarlegum samdrætti í landsframleiðslu. 

Hagvaxtarskeiðið sem hófst með einkavæðingu bankanna 2003 var ekki langvinnt. Strax í 

nóvember 2008 leitaði Ísland á náðir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (IMF) um fjárhagslega 

fyrirgreiðslu (Forsætisráðuneytið, 2008). Efnahagshrunið á haustmánuðum 2008 varð 
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upphafið af nýju óstöðugleikaskeiði í íslenskum stjórnmálum. Skipulögð voru vikulega 

mótmæli við Alþingishúsið sem grýtt var eggjum og skyri slett. Í janúar 2009, þegar þing 

kom saman eftir jólafrí, magnaðist ófriðurinn og ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks sagði af sér. Minnihlutastjórn Vinstri grænna og Samfylkingar, með 

stuðningi Framsóknarflokks, tók við stjórnartaumunum. Eftir kosningar, þá um vorið, var 

mynduð meirihlutastjórn sömu flokka (Guðni Th. Jóhannesson, 2009). Gert var ráð fyrir 

tæplega tíu prósenta samdrætti í landsframleiðslu og engum hagvexti til ársins 2010 í 

endurskoðaðri þjóðhagsspá í upphafi árs 2009 (Fjármálaráðuneytið, 2009). Ný stjórn lagði 

áherslu á þjóðfundi til að virkja þátttöku og ábyrgð sem flestra í endurreisn samfélagsins á 

tímum upplausnar og harðra deilumála. Fyrsti fundurinn, í lok árs 2009, var grunnurinn að 

frekara þjóðfundahaldi um allt land þar sem kallað var eftir endurmati grundvallargilda 

samfélagsins og skýrri framtíðarsýn (Mauraþúfan, 2009).  

 

3.1. Samhent stjórnsýsla 
Rannsóknarskýrsla Alþingis í kjölfar efnahagshrunsins 2008 varpaði ljósi á skort á 

samhæfingu og samvinnu stjórnvalda sem starfa að skyldum verkefnum og getu 

stjórnsýslunnar til viðbragða og stefnumótunar (Pétur Berg Matthíasson, 2011). Í skýrslunni 

Samhent stjórnsýsla (2010) segir að sú hólfaskipta nálgun sem einkenni íslenska stjórnsýslu 

dragi úr getu á samstarfi og möguleika á að innleiða sameiginlega stefnu sem byggir á 

þverfaglegri nálgun. Með innleiðingu nýskipunar í ríkisrekstri hafi dregið úr samráði og 

samstarfi í stjórnsýslunni.  

Skýrslan Samhent stjórnsýsla (2010) var gefin út af forsætisráðuneytinu og markar 

hún nýtt umbótaferli sem er að hluta svar við þeim þáttum nýskipunar í stjórnsýslu sem höfðu 

misfarist í innleiðingu (Héðinn Unnsteinsson ofl., 2012). Samhent stjórnsýsla (e. joined-up 

government) hefur fjögur meginmarkmið, að draga úr spennu milli opinberrar stefnumótunar 

og auka samhæfingu stefna, betri nýtingu auðlinda, aukið flæði hugmynda með fjölbreyttri 

samvinnu hagaðila, auk einföldunar þjónustuviðmóts fyrir notendur ólíkrar þjónustu hins 

opinbera. Þátttaka hagaðila í stefnumótunarferlinu er hin pólitíska vídd þessarar stefnu. Mikil 

áhersla er lögð á samráð og að tryggja aðkomu sem flestra hagaðila að stefnumótunarferlinu 

svo hugsað sé fyrir kerfislægri heild. Lagt er upp með að samskipti hagaðila miði að því að 

bæta og ná sáttum um stefnu stjórnvalda. Þessi hugsun er ekki ný af nálinni en kemur hér 

sögulega fram sem viðbragð við afleiðingum fyrri stefnu innan stjórnsýslunnar (Pollitt, 

2011). Samhent stjórnsýsla fjallar um stjórnhætti, ferla innan stjórnsýslunnar sem fara af stað 
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við stefnumótunarferli. Ferlið leiðir svo til ákvörðunar og innleiðingar stefnu, með aukinni 

áherslu á samhæfingu og samstarf innan stjórnsýslunnar (Pétur Berg Matthíasson, 2011). 

Stefnum og áætlunum var með nýju verklagi fækkað og stefnumótunarstarf betur tengt við 

undirbúning fjárlaga (Forsætisráðuneytið, 2010).  

Þessi samráðsáhersla varð síðar til þess að Samráðsgátt var sett á laggirnar, árið 2018. 

Þar eru birt öll mál ráðuneyta til samráðs við almenning. Markmið hennar er að auka gagnsæi 

og möguleika almennings og hagsmunaaðila til aðildar að stefnumótun, reglusetningu og 

ákvarðanatöku hins opinbera (Samráðsgátt, e.d.).  Samráðsgáttin er hluti af opinbera 

þjónustuvefnum Ísland.is, innleiðingar stafrænnar stjórnsýslu, þar sem finna má margvíslega 

opinbera þjónustu á einum stað í þeim tilgangi að gera hana skilvirkari og notendavænni. 

Samráði stjórnsýslunnar og fagfélaga lista og menningarsviða er háttað með margvíslegum 

hætti. Menningarlandið, ráðstefnur menningargeirans og stjórnvalda, er einn 

samráðsvettvangur en almennt má segja að stjórnvöld leiti til þeirra sviða um samráð og 

umsagnir sem löggjöf, reglur eða stefnur eiga að segja fyrir um.  

 

3.2. Uppbyggingarstefna 
Ísland 2020 - sókn fyrir atvinnulíf og samfélag (2010) var stefnumörkun um uppbyggingu til 

framtíðar. Hún var viðbragð við efnahagshruninu og unnin með nýrri aðferðafræði um 

umfangsmikið samráð á þjóðfundum. Samráðið var þvert á svið og stjórnsýslustig og í 

samvinnu við verkalýðshreyfinguna, samtök í atvinnulífi og almenning. Stefnunni voru sett 

mælanleg markmið um samfélagslega þróun og henni fylgdu tillögur um aðgerðir. 

Ráðuneytin voru í sameiningu ábyrg fyrir framvindu stefnunnar undir forsvari 

forsætisráðuneytis sem birti stöðumat árlega til 2013 (Forsætisráðuneytið, 2010). 

Sóknaráætlanir landshlutasamtaka sveitarfélaga eiga uppruna sinn að rekja til þessarar 

stefnumörkunar um uppbyggingarstarf. Framkvæmd þeirra var síðar bundin í lög og verður 

sú saga rakin hér síðar í kafla um byggðastefnu og sóknaráætlanir. 

 Viðspyrnan frá botni efnahagshrunsins var hins vegar ekki einföld og fyrir stjórnvöld 

var í mörg horn að líta. Atvinnuleysi jókst skarpt strax árið 2008 og náði methæðum árin 

2009 og 2010, fór yfir 8%. Í nóvember 2008 samþykkti Alþingi lög um breytingar á 

atvinnuleysistryggingum vegna sérstakra aðstæðna á vinnumarkaði. Gripið var til fjölda 

vinnumarkaðsaðgerða komandi misseri til að sporna við varanlegu hvarfi fólks af 

vinnumarkaði (Hrafnhildur Tómasdóttir, 2012). 
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3.3. Staða listamanna á vinnumarkaði 
Nýjum lögum um listamannalaun (nr. 57/2009) var ætlað að koma til móts við fjölgun 

listamanna í landinu, bæði vegna stofnunar Listaháskóla Íslands árið 1999 sem og ríflega 

20% fjölgunar Íslendinga, frá því heildafjöldi listamannalauna var ákveðinn með lögum um 

listamannalaun nr. 35/1991 og breytingum á þeim árið 1997. Með lögunum 1991, sem 

einróma voru samþykkt, var stofnaður sérstakur sjóður fyrir tónskáld og myndlistarmenn auk 

sjóðs sem ná átti til annarra listamanna án sérstakrar aðgreiningar. Áður höfðu rithöfundar átt 

kost á starfslaunum. Í frumvarpi með lögunum 2009  kemur fram að hlutfall þeirra sem hafi 

átt kost á listamannalaunum hafi í reynd farið lækkandi á sama tíma og ásókn í launin hafi 

aukist. Heildarmánaðarfjöldi listamannalauna var, með nýjum lögum, aukinn um 400 

mánaðarlaun á þriggja ára tímabili. Árið 2012 voru því 1600 mánaðarlaun til úthlutunar.  

Einnig varð sú breyting gerð að mánaðarlaun starfslauna voru bundin í ákveðna upphæð sem 

tekur mið af breytingum á fjárlögum hvers árs til samræmis við til þróunar launa, verðlags og 

efnahagsmála. Launin eru veitt á grundvelli þess verkefnis sem sótt er um og eftir 

deildarskiptingu listgreina úr sex sérstökum starfslaunasjóðum hverrar greinar fyrir sig,  

hönnuða, myndlistarmanna, rithöfunda, sviðslistafólks, tónlistarflytjenda og tónskálda. 

Tónskáldasjóði er breytt í launasjóð tónskálda og nýjum starfslaunasjóði er komið á fyrir 

hönnuði, sem nú geta sótt um listamannalaun í fyrsta skipti. Sérstökum sjóðum er komið upp 

fyrir tónlistarflytjendur og sviðslistafólk sem áður gátu sótt um í Listasjóð. Gerð er breyting á 

störfum stjórnarinnar, varðandi mótun stefnu og áherslna við úthlutun, sem gilda skulu til 

þriggja ára í senn líkt og starfskipun stjórnarmanna. Menntamálaráðherra skipar þrjá menn í 

stjórn listamannalauna, einn samkvæmt tilnefningu Bandalags íslenskra listamanna (BÍL), 

einn samkvæmt tilnefningu Listaháskóla Íslands og einn án tilnefningar og skulu aðalmenn í 

stjórn ekki sitja lengur en tvö samfelld starfstímabil. Lágmarks mánaðarfjöldi til úthlutunar 

hvers umsækjenda er skilyrtur í lögunum þrír mánuðir og með sérstöku heimildarákvæði í 4 

mgr. 12.gr. laganna er hægt að úthluta að hámarki 36 mánuðum til umsækjenda (Þskj. 

688/2008-2009). Sérstakar fagnefndir annast úthlutun starfslauna úr sjóðunum sex og er 

nefndarseta takmörkuð við þrjú ár. Nefndirnar skulu gæta að sanngjarnri umfjöllun umsókna 

og ákvarðanir byggðar á faglegum sjónarmiðum (Reglugerð um listamannalaun nr. 

834/2009). Mikið misræmi er á fjölda starfslauna í hverjum flokki þar sem rithöfundar, sem 

lengst hafa búið við starfslaunasjóð, fá flesta mánuði til úthlutunar. 
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Í athugasemdum með frumvarpi til listamannalauna (nr. 57/2009) kemur fram að 

töluvert hafi verið um að listamenn hafi sótt um um styrk í nafni einkafyrirtækja sinna. Ekki 

hafi slíkt verið samþykkt því veita eigi listamönnum en ekki fyrirtækjum starfslaun. Skýrar er 

kveðið á um réttarstöðu starfslaunaþega í samræmi við atvinnuleysistryggingar og 

fæðingarorlof. Starfslaunaþegar eru ekki launþegar í hefðbundnum skilningi heldur eru 

listamannalaun sambærileg verktakalaunum eða launum sjálfstætt starfandi einstaklinga. 

Bótaréttur byggir því á skilum tryggingagjalds með sama gjaldstofni og reiknaðs endurgjalds 

(Frumvarp) Endurgjaldið eru í reynd laun sem Ríkisskattstjóri gefur út árlega með 

viðmiðunarreglum sem skipt er upp eftir starfaflokkum og teljast listamenn til starfaflokks C. 

Iðgjaldi í lífeyrissjóð er skilað sem útreikningi eftir sama gjaldstofni (Skatturinn, e.d.) 

Einstaklingur sem skilar tryggingargjaldi einu sinni á ári telst ekki sjálfstætt starfandi 

einstaklingur í skilningi laga um tryggingagjald (nr. 113/1990) og laga um fæðingarorlof (nr. 

95/2000). Greiðslu úr fæðingarorlofssjóði eru tekjutengdar og byggja því á starfaflokkun C 

og þarf listamaður að hafa greitt 25% af þeirri upphæð á sex mánaða tímabili fyrir fæðingu 

barns. 

Venja hafði skapast um veitingu heiðurslauna listamanna. Ákveðið var að setja lög 

um framkvæmdina, reglur um tillögugerð allsherjar- og menntamálanefndar, sem tóku gildi 

árið 2012. Lög um heiðurslaun listamanna, nr. 66/2012 kveða á um að heiðurslaunaþegar 

njóti launa sinna til æviloka, að fullu til sjötíu ára aldurs, þeirra sömu og starfslaun 

listamanna eru á hverjum tíma. Til samræmis við eftirlaunarétt annarra stétta verða 

heiðurslaun 80% af starfslaunum eftir að heiðurslaunaþegi nær sjötugsaldri.  

Gestur Guðmundsson segir í greiningu sinni á þróun menningarstefnu á Íslandi á 

tuttugustu öldinni (2003) að margt bendi til þess að þessi samrómur stjórnmálamanna um 

mikilvægi listamannalauna hafi snúist í raun um sveiflujöfnun og nútímavæðingu. Á árunum 

eftir hrunið má segja að það sjónarmið eigi enn vel við. Ísland er fámennt land og eyja og 

viðkvæmt fyrir margvíslegum ytri áhrifum. Á Íslandi er atvinnuþátttaka einnig meiri en gerist 

og gengur í OECD ríkjunum og því erfiðara fyrir markaðinn að laga sig að sveiflum í 

eftirspurn eftir vinnuafli (Alþýðusamband Íslands, 2018). Á uppsveifluárunum fyrir 

bankahrunið 2008 varð mikil fjölgun erlendra ríkisborgara á Íslandi. Milli áranna 2005-2007 

fjölgaði á Íslandi um 15 þúsund manns umfram brottflutta. Það hefur vakið athygli hversu 

fáir fóru af landi brott eftir hrunið en til ársins 2011 fækkaði í hópi aðfluttra á landinu 

(Alþýðusamband Íslands, 2019). 
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Í naflaskoðun Íslands, þar sem leitað var að nýjum tekjustofnum, beindust sjónir að 

menningu og skapandi greinum. Við uppbyggingu atvinnuvega til framtíðar, segir í 

stefnumörkuninni Ísland 2020 (2010), þarf sérstaklega að huga að stuðningi vaxtargreina með 

tilliti til rannsókna, þróunar, menntunar, fjárfestingu innviða og markaðssetningu landsins. 

Þessi áhersla er í samræmi við ráðleggingar erlendra fræðimanna og alþjóðastofnana til 

stjórnvalda við uppbyggingarstarfið eftir hrun. Á sama tíma er ríkjandi áhersla á mikilvægi 

skapandi greina til hagvaxtar, atvinnusköpunar og nýsköpunar í norrænu samstarfi (Ása 

Richardsdóttir, 2012). Þessi áhersla birtist með margvíslegum hætti næstu árin. Aukið púður 

var sett í markaðsstarf með stofnun Íslandsstofu og úttekt á umfangi menningarinnar var gerð 

skömmu eftir hrunið.  

 

3.4. Íslandsstofa 
Grunninn að Íslandsstofu má finna í skýrslu nefndar forsætisráðherra um ímynd Íslands sem 

kom út árið 2008. Þar er lagður til sérstakur vettvangur ímyndar og kynningarmála landsins í 

forsvari hins opinbera og í samstarfi við atvinnulífið og aðra hagsmunaaðila. Undirstrikað er 

að framtíðarsýn slíks vettvangs þurfi að vera óháð pólitískri forystu hvers tíma og að þjóðin 

þurfi að vera sammála um hana. Glögglega kemur fram í skýrslunni það álit að ímynd Íslands 

hafi verið vanrækt af stjórnvöldum. 

Það hversu viðkvæm ímynd Íslands er kemur glögglega fram í þeim hremmingum 
sem íslenskt viðskipta- og efnahagslíf gengur nú í gegnum í byrjun árs 2008. Álag 
á skuldir íslenskra fjármálafyrirtækja og ríkissjóð er í hæstu hæðum og er Ísland sett 
í flokk þjóða sem mun styttra eru komnar á leið í þróun lýðræðis og efnahagsmála. 
Ljóst er að álagið er hvorki í samræmi við stöðu íslensku fjármálafyrirtækjanna né 
í samræmi við ástand efnahagsmála á Íslandi og þá ágætu innviði sem hér hafa verið 
byggðir. Segja má að núverandi ímynd Íslands sé ekki nægilega öflug til að vinna 
gegn ranghugmyndum á borð við þær sem endurspeglast í þessari stöðu. Veik ímynd 
Íslands, innanlands sem utan, felur í sér vanþekkingu hagsmuna aðila á einkennum 
og eiginleikum þjóðarinnar og hún er hættuleg a tvinnu- og efnahagslífi, hagþróun 
og samfélagsgerð sem Íslendingar kjósa að búa við. (Forsætisráðuneyti, 2008-b, 
bls.30-31). 

 

Í úttekt Ríkisendurskoðunar (2009-b) á opinberu fé sem nýtt er til útflutningsaðstoðar, 

erlendra fjárfestinga á Íslandi og landkynningar er hvatt til þess að mótuð verði stefna fyrir 

málaflokkinn. Slík verkefni séu á margra höndum sem skorti yfirstjórn og það stuðli ekki að 

markvissri hagnýtingu opinbers fjármagns. Nauðsynlegt sé að hafa með stefnunni 

reglubundið eftirlit, árangursmat og aðgerðaáætlanir. Lög um sjálfseignarstofnunina 

Íslandsstofu tóku gildi í maí 2010 með það markmið að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja 
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samkeppnisstöðu atvinnulífsins og laða ferðamenn og erlenda fjárfestingu til landsins. 

Íslandsstofa tók við þeirri starfsemi sem Útflutningsráð Íslands og Fjárfestingarstofa sinntu 

áður auk erlendu kynningar- og markaðsstarfi Ferðamálastofu. Stofnunin er samstarfsverkefni 

hins opinbera og atvinnulífsins með auknu vægi fulltrúa þeirrar síðarnefndu í stjórn (lög nr. 

38/2010).  

Í ræðu utanríkisráðherra, Össurar Skarphéðinssonar, sem mælti með lögunum þingi 

2009 segir að kynning á íslenskri menningu erlendis og viðskipti með menningartengdar 

afurðir á erlendum mörkuðum geti einnig fundið sér farveg innan stofnunarinnar enda 

mikilvægur þáttur fyrir ímynd og orðspor þjóðarinnar (Utanríkisráðuneytið, 2009). 

Utanríkisráðherra hvatti forseta BÍL, Ágúst Guðmundsson, til þess að horfa til Íslandsstofu 

sem mögulegrar lyftistangar íslenskrar menningar þegar Ágúst leitaði eftir samvinnu við 

alþingismenn vegna yfirvofandi niðurskurðar í ríkisbúskapnum.  

Ég tók t.d. eftir því að það kom alþingismönnum á óvart að Sjálfstæðu leikhúsin 
hefðu fengið yfir 30 milljónir úr fjölþjóðlegum sjóðum í verkefni ársins sem nú er 
að byrja. Tölulegar upplýsingar um kvikmyndagerðina vöktu einnig óskipta athygli 
alþingismanna, hvar í flokki sem þeir stóðu. Kristján Þór Júlíusson hafði á orði að 
við mættum vera háværari um hagrænt framlag listamanna til þjóðfélagsins. (Ágúst 
Guðmundsson, 2010).  

 

Reynsla af samstarfi ÚTÓN, Útflutningsráðs, utanríkisráðuneytis og  Ferðamálastofu 

var metin góð og grunnur að álíka samstarfi á menningarsviðinu innan Íslandsstofu. Íslensk 

menning og menningararfur er grunnstoðin í ímynd og orðspori landsins og því eðlilegt að 

eitt af meginhlutverkum nýrrar stofnunnar verði stuðningur við kynningu hennar á erlendum 

vettvangi (þskj. 175/2009-2010). Á fyrsta starfsári Íslandsstofu var 40 milljónum króna varið 

til verkefna skapandi greina og árið eftir 57,6 milljónum króna af 804 milljón króna 

heildarfjármagni stofnunarinnar (Ása Richardsdóttir, 2012). Ríkisendurskoðun taldi þó í 

eftirfylgniskýrslum (2012 og 2015-a) að hlutverk Íslandsstofu væri ekki nægilega víðtækt. 

Íslandsstofa hefði þurft að sjá um og bera ábyrgð á öllum verkefnum þessa málaflokks og 

hafa skýrari stöðu innan stjórnkerfisins. Einnig var í skýrslunum lögð þung áhersla á að 

Íslandsstofa mótaði sér heildstæða stefnu, sem fæli í sér skýr markmið, og framkvæmdi 

reglubundið og hlutlægt árangursmat.  

Með breytingum á lögum um Íslandsstofu árið 2018 voru faghópar Íslandsstofu lagðir 

niður og nýtt útflutnings- og markaðsráð stofnað. Áhyggjur vegna þessa koma fram í umsögn 

BÍL. Hætta sé því samfara að ákvarðanataka á grunni faglegrar umræðu listamanna og 
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þekkingar kynningarmiðstöðvanna fari forgörðum auk þess sem breytingarnar tryggi ekki 

aðkomu fagfólks að nýja útflutnings- og markaðsráðinu (Erling Jóhannesson, 2018). Ekki 

voru gerðar breytingar á frumvarpinu vegna þessarar umsagnar og talið nægja að nýja ráðið 

skipaði starfshópa sem tryggja myndu faglega nálgun auk þess sem mennta- og 

menningarmálaráðherra tilnefnir þrjá fulltrúa í útflutnings- og markaðsráð 

(Utanríkisráðuneytið, 2018).  

 

3.4.1. Samstarfsvettvangur og stefna 
Samhæfing ólíkra ráðuneyta, stjórnsýslu og atvinnulífs vegna eflingar skapandi greina, undir 

forystu sérstaks ráðgjafa sem skipaður var af mennta- og menningarmálaráðherra, var sett af 

stað um mitt ár 2019. Stefnumörkun er unnin í samvinnu við atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti, kynningarmiðstöðvar listgreina og við utanríkisþjónustuna. Auður 

Edda Jökulsdóttir, hinn sérstaki ráðgjafi, hefur gegnt margvíslegum störfum á vettvangi 

utanríkis- og alþjóðamála síðasliðna tvo áratugi, síðast sem forstöðumaður viðskiptaþjónustu 

og alþjóðlegs menningarsamstarfs í utanríkisráðuneytinu. Auður Edda starfaði einnig sem 

sem menningarmálafulltrúi ráðuneytisins þegar efnahagshrunið reið yfir Ísland og hún segir 

að þá hafi mikilvægi menningar í þekkingarsköpun, samfélagsþróun og viðreisn orðspors 

þjóðar komið vel í ljós (Guðbjörg Ríkey Th. Hauksdóttir, 2019). Samstarfið gengur undir 

heitinu Samstarfsvettvangur lista og skapandi greina og er ætlað ráðgefandi hlutverk við 

stjórnvöld um forgangsröðun verkefna á fjórum sviðum, menningar og menningararfs, 

mennta, þróunar og rannsókna á sviði stoðkerfis og innviðauppbyggingar og á sviði 

útflutnings og alþjóðlegs samstarfs (Íslandsstofa, 2019) 

Ímyndaruppbygging og markaðsstarf íslenskra útflutningsgreina eru svo á starfssviði 

Íslandsstofu sem vinnur í samstarfi við samráðsvettvanginn. Ein af sex stefnumarkandi 

áherslum Íslandsstofu eru listir og skapandi greinar samkvæmt nýrri stefnumótun stjórnvalda 

og atvinnulífs sem kynnt var undir lok ársins 2019. Í stöðugreiningu á íslenskum listum og 

skapandi greinum Íslandsstofu eru mikilvægir þættir sterk náttúrutenging, opið samfélag, flöt 

valdaskipan og íslenska tungumálið. Áætlað er að hægt verði að gera hlut þessa geira í 

útflutningstekjum umtalsvert meiri (Íslandsstofa, 2019).  

 

3.5. Kortlagning á hagrænum áhrifum 
Í umróti eftirhrunsáranna, þegar farið var í skoðun á mögulegum tekjustofnum þjóðarinnar, 

beindist athyglin að menningarmálum sem mögulegum vaxtarbroddi efnahagskerfisins. Með 
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skýrslunni; Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina (2011), var reynt að meta 

umfang greinanna í íslensku hagkerfi. Samráðsvettvangur skapandi greina mótaði stefnu í 

samstarfi við Samtök iðnaðarins og með fjármögnun fimm ráðuneyta og Íslandsstofu var 

kortlagningu hrundið af stað. Í skýrslunni er byggt á skilgreiningu Menningarmálastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) á því hvaða greinar teljast til menningariðnaðar. Henni var 

ætlað að vera leiðarvísir að tölfræðiramma sem gæti gefið samanburðarhæfar stærðir fyrir 

menningu og listir. Þar sem stór hluti rekstrar greina er undanskilinn virðisaukaskatti, eins og 

t.d. á við um myndlist og sviðslistir, er ekki hægt að segja að niðurstöðurnar nái til allrar veltu 

þeirra skapandi greina sem kortlagningin skilgreinir. Helstu niðurstöður skýrslunnar voru að 

greinarnar veltu 1891 milljarði árið 2009, hlutur hins opinbera var um 12.5% af 

heildarveltunni og útflutningstekjur um 24 milljarðar. Aðeins um 20% af ríflega sjö þúsund 

fyrirtækjum og einyrkjum í skapandi greinum stóðu undir um 95% af heildarveltunni. Þá 

stendur velta ríkisins í menningar- og fjölmiðlamálum nokkurn veginn í stað en séraflatekjur 

ríkishluta höfðu hækkað hlutfallslega. Í skýrslunni er lögð áhersla á að virðiskeðja greinanna 

sé flókin, að þær tengist mjög innbyrðis og auki virði hverrar annarrar sem og annarra 

atvinnugreina, líkt og ferðaþjónustu. Greinin sé ein helsta vaxtargrein atvinnulífsins og 

áhersla er á að bæta þurfi þekkingu og rekstrarskilyrði greinanna svo nýta megi tækifæri 

þeirra sem best (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011).  

Þetta umfang kom á óvart, stjórnvöldum, menningargeiranum sjálfum og almenningi 

(Ása Richardsdóttir, 2012). Niðurstöður skýrslunnar undirstrika mikilvægi þess að rannsóknir 

verði auknar og hagtölur skapandi greina verði kerfisbundið kannaðar fyrir stefnumótun í 

framtíðarvexti og breyttum atvinnuháttum samkvæmt úttekt starfshóps skapandi greina árið 

2012. Úttektin snéri að stöðu greinanna í íslensku samfélagi og tillögum um bætt 

starfsumhverfi. Þar var heildarumfang greinanna rýnt og settar fram víðtækar úrbótatillögur 

um ólíkar greinar og aðkomu og ábyrgð stjórnsýslunnar til framtíðar.  Lögð er áhersla á að 

atvinnustefna stjórnvalda taki tillit til skapandi greina og að stjórnsýsla þurfi að taka mið af 

framþróun atvinnulífsins. Huga þurfi að breytingum á stuðningskerfi stjórnsýslu 

menningarinnar sem og atvinnulífsins. Þá þurfi að gera vandaðan samanburð á því hvernig 

opinbert stoðkerfi þjónusti mismunandi atvinnugreinar og skoða dreifingu fjármagns til 

rannsókna innan ólíkra atvinnugreina. Einnig segir að opinberri skráningu tölulegra 

upplýsinga um greinarnar sé verulega ábótavant í samanburði við aðrar atvinnugreinar. Ekki 

sé haldin skráning yfir opinber framlög, framlegð, útflutningstekjur eða verðmætasköpun 

skapandi greina líkt og í sjávarútvegi, landbúnaði og iðnaði. Í skýrslunni um framtíðarsýn 
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fyrir skapandi greinar er vísað í þá nýútkomna efnahagsáætlun efnahags- og 

viðskiptaráðuneytis (2011) sem tekur sérstaklega til skapandi greina. Þar er tilgreint að 

ráðuneytið og Hagstofa Íslands muni kanna hvernig bæta megi mælingar á hlut greinanna í 

verðmætasköpun hagkerfisins og skoða breytingar á skattkerfi sem bætt geti starfsskilyrði 

þeirra. Starfshópur skapandi greina, sem skipaður var fulltrúum fimm ráðuneyta, Íslandsstofu 

og tveimur fulltrúum Samtaka skapandi greina, gerði þá tillögu að reglubundnar mælingar á 

hlut skapandi greina í vermætasköpun verði teknar upp og að þær verði hluti 

þjóðhagsreikninga. Þá ályktar starfshópurinn að efla þurfi þekkingu á skapandi greinum hjá 

Rannsóknarmiðstöð Íslands (Rannís) svo auka megi hlut skapandi greina í fjárveitingum til 

rannsókna og koma á tímabundnum rannsóknarsjóði fyrir greinarnar (Ása Richardsdóttir, 

2012).  Rannís tók skömmu síðar við veigameira hlutverki á menningarsviðinu þó ekki hafi 

verið ráðist í að stofna sérstakan rannsóknarsjóð fyrir skapandi greinar eða hefja 

reglubundnar mælingar á hagrænum áhrifum menningarinnar. 

 

3.6. Flutningur menningarsjóða til Rannís 
Með árangursstjórnunarsamningi ríkisins árið 2013 tók Rannís yfir verkefni Háskóla Íslands 

og mennta og menningarmálaráðuneytis er lúta að mennta- og menningarmálum, 

sjóðaumsýslu auk upplýsinga- og stoðþjónustuhlutverka. Mennta- og menningarsvið Rannís 

var sett á fót með áherslu á norrænt og evrópskt samstarf, umsýslu sjóða og áætlana, en áður 

hafði stofnunin haft umsýslu með launasjóði fræðiritahöfunda. Það starfsfólk sem sinnt hafði 

þeim verkefnum sem sviðið sýslar með fluttist til Rannís og tók á móti 3000 umsóknum og 

þjónustaði úthlutun á 2 milljörðum af opinberu fé úr samkeppnissjóðum. Um 700 milljónir 

komu frá evrópskum og norrænum áætlunum (Aðalheiður Jónsdóttir, 2013). Árið 2014 

bættust tvær samstarfsáætlanir við umsvif sviðsins, Erasmus+ og Creative Europe, sem Ísland 

hefur átt aðild að frá árinu 1992 (Rannís, 2014). Árið 2016 bættist svo við umsjón með 

Hljóðritasjóði (Rannís, 2016). 

Mennta- og menningarsvið Rannís hefur í dag umsjón með fimm áætlunum og tólf 

innlendum sjóðum auk þess sem sviðið sinnir upplýsingaþjónustu og stuðningi við 

stefnumótun stjórnvalda í mennta- og menningarmálum (Rannís, 2019). Nokkrir sjóðir eru 

enn í umsýslu mennta- og menningarmálaráðuneytis og víðar en með samningi við Rannís 

var styrkt við faglega umgjörð um fjárveitingar helstu sjóða á menningarsviðinu. Rannís tók 

einnig við umsjón á nýjum Barnamenningarsjóði árið 2018 sem stofnað var til með samþykkt 

þingsályktunartillögu forsætisráðherra, í tilefni af fullveldisafmælis Íslands á hátíðarfundi 
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Alþingis á Þingvöllum sama ár (Rannís, 2018). Úthlutanir styrkja til eflingar barnamenningar 

eru í samræmi við ríka áherslu á börn í menningarstefnu íslenskra ríkisins frá 2013, sem 

mótar heildarramma um áherslur stjórnvalda til framtíðar. 

 

3.7. Menningarstefna 
Menningarstefna íslenska ríkisins var ekki sett fram með forskrifuðum hætti fyrr en árið 

2013. Menningarstefnuna mátti þó greina, fyrir þann tíma, í stefnumótunaryfirlýsingum 

mennta- og menningarmálaráðuneytis, lagasetningu og framkvæmd, samningum, annarri 

vinnu og ákvörðunum ráðuneytisins samkvæmt greiningu Hauks F. Hannessonar (2009). 

Skýrsla hans, “Er til menningarstefna á Íslandi?”, var hluti af undirbúningi fyrir gerð þeirrar 

stefnu sem Alþingi samþykkti árið 2013. Í niðurstöðum sínum segir Haukur að forskrifuð 

menningarstefna geti verið góður rammi utan um framkvæmd fyrirliggjandi menningarstefnu. 

Hana ætti ekki að njörva niður í aðgerðaráætlanir í einstökum málum því það getur heft 

sjálfsprottna stefnu. Að auki segir hann ríkjandi fyrirkomulag kostnaðarlítið miðað við 

umfang (Haukur F. Hannesson, 2009).  

Njörður Sigurjónsson (2013) telur að stefnan sé til marks um fagvæðingu stjórnsýslunnar 

og að dregið hafi úr áherslu á sambandi ríkis og einkamarkaðar. Stefnan var sett fram sem 

þingsályktunartillaga þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra, Katrínar Jakobsdóttur. 

Hlutverk ríkisins er í auknu samhengi við norræna módelið um menningarstefnu, með 

varnagla við markaðstengsl menningar. Stefnan er í anda fyrirheitastefnu, hún setur markmið 

sem eru óbundin fjármagnsmerktum aðgerðaáætlunum. Í greiningu sinni segir Njörður að 

leiðarljósin 17, sem stefnan setur sér, stangist innbyrðis á. Sum fjalla um það sem 

menningarstofnanir ættu að gera en önnur fjalla um að hið opinbera skipti sér ekki af 

stofnunum sínum, til samræmis við regluna um hæfilega fjarlægð. Spenna geti því myndast 

milli markmiða stefnunnar sem tekur til ólíkra hugmynda um málaflokkinn og ávarpar ekki 

afmörkuð og skilgreind svið (Njörður Sigurjónsson, 2013). Íslensku stefnunni, eins og kemur 

fram strax í inngangi, er fyrst og fremst ætlað að vera vegvísir fyrir stjórnsýsluna og alla þá 

sem koma að stjórnun menningarmála. Hún á að vera til aukinnar fagvæðingar hins opinbera, 

hvetja til vandaðra vinnubragða og tryggja lögmál hæfilegrar fjarlægðar. Það er ekki tilviljun 

að ekki er fjallað um málefni einstakra listgreina eða einstaka hluta menningararfsins. Það er 

beinlínis útskýrt að erindi stefnunnar sé miðjusetning góðra vinnubragða sem aðrir aðilar 

menningargeirans geti einnig nýtt sér. 
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Mikil áhersla er í stefnunni á afurðagæði og alþjóðlega samvinnu fremur en samkeppni. 

Fjórir áhersluþættir eru í menningarstefnunni frá 2013 sem miða að aukinni velsæld 

samfélagsins. Sköpun og þátttaka, aðgengi, samvinna stjórnvalda við þá sem starfa í 

menningariðnaði og sérstök áhersla er á börn og ungmenni.  

Aðgerðaráætlun var svo sett um menningu barna og ungmenna fyrir árin 2014-2017 til að 

fylgja eftir áherslunni á börn í menningarstefnunni. Aðgerðaráætlunin tók til tveggja 

framkvæmda sem taldar voru geta tryggt með margvíslegum hætti að barnamenning yrði ekki 

jaðarsett (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Menningarpokanum, sem síðar varð 

að List fyrir alla, var ætlað að jafna aðgengi barna og ungmenna að fjölbreyttum og 

vönduðum listviðburðum, óháð búsetu og efnahag. Verkefnið miðar einkum að því að tryggja 

listviðburði fyrir grunnskólastigið, menningu fyrir börn og menningu með börnum (List fyrir 

alla, e.d.). Stofnun formlegs samráðsvettvangs menningarstofnana um menningu barna og 

ungmenna var hin aðgerðin. Samráðsvettvangi var ætlað að tryggja með fjölbreyttum hætti að 

stofnanirnar sinntu barnamenningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Aðrar 

aðgerðir vegna áherslu á börn í menningarstefnunni taka til listmenntunar, bæði kennara og 

nemenda, að menningarsamningar sem ríkið geri við ólíka aðila taki til menningar fyrir börn, 

að starfsumhverfi fyrir barnamenningu verði bætt eða að styrkir bjóðist til sköpunar 

listviðburða fyrir börn og að í skráningu á vægi menningar í hagtölum verði sérstaklega 

haldið til haga tölum sem skýra framboð viðburða, þátttöku barna og ungmenna eða 

menningarneyslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

 

3.7.1. Menning í námskrá 
Eitt af markmiðum menningarstefnunnar er efling listnáms og fræðslu í skólakerfinu. 

Ábendingum Anne Bamford hefur verið veittur farvegur í aðalnámsskrám árið 2011. Aukin 

áhersla er á sköpun og listir og menningarþátttöku í aðalnámskrám fyrir fyrstu þrjú 

skólastigin, sem tóku gildi árið 2011. Í aðalnámskrá fyrir grunnskóla segir að sjálfstætt 

gildismat geti ungmenni þroskað með sér í þátttöku og þjálfun í gagnrýninni umræðu sem 

veitir aftur aðgang að menningarorðræðu samfélagsins. Skapandi starf og lausnaleit tryggir 

virkni ungmenna og veitir aðgengi að menningarmótun. Listupplifun opnar farveg til mats á 

eigin gildum og viðhorfum, gildum samfélagsins og ólíkra menningarsvæða. Menntun í 

listum veitir börnum margvíslega færni auk þess að samþætta ólíkar námsgreinar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 
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 Í úttekt á fýsileika þess að stofna sérstakan framhaldsskóla í skapandi greinum kemur 

fram að blönduð leið, með samvinnu sérhæfðra listgreinaskóla, framhaldsskóla og sérskóla í 

listum, byggir á styrkleika beggja kerfa. Með kennslu almenns bóknáms í gegnum listir og 

sterkrar ímyndar stúdentsprófa af bóknámsbraut næst sá árangur sem stefnt er að og er þegar 

til staðar í framhaldsskólakerfinu (Júlía Bjarney Björnsdóttir og Margrét Sigrún 

Sigurðardóttir, 2014). Katrín Jakobsdóttir, þá forsætisráðherra, kynnti svo um endurreisn 

Barnamenningarsjóðs á hátíðarfundi Alþingis árið 2018. Barnamenningarsjóður var 

upphaflega stofnaður árið 1994 en frá árinu 2016 voru þeim fjárveitingum, sem honum voru 

ætlaðar, ráðstafað í aðgerðaráætlunina um menningu barna og ungmenna. Nýr 

Barnamenningarsjóður, átaksverkefni til fimm ára, hefur um 100 milljónir til ráðstöfunar 

árlega og hefur sérstaka áherslu á að styrkja verkefni sem efla sköpunarkraft og hæfni barna 

til að taka þátt í þróun fjórðu iðnbyltingarinnar. Við tilefnið var áréttað að samráðsvettvangur 

menningarstofnana um menningu fyrir börn og ungmenni verði verði formlega stofnaður. 

(Þskj. 1340/2017-2018).  

Áherslan á börn og mikilvægi þess að tryggja að þau séu ekki jaðarsett í 

menningarlegu samhengi hefur verið fylgt eftir með áðurgreindum ráðstöfunum. 

Aðgerðaráætlanir um aðrar áherslur menningarstefnunnar voru ekki gerðar og erfitt að segja 

fyrir um hvort markmið hennar um aðgengi, sköpun og þátttöku hafi náðst. Einkum er erfitt 

að skoða þessa þætti sökum þess að í hagtölum er erfitt að greina vægi menningarinnar og 

hörgull er á tölfræðisöfnum um neyslu og framleiðslu, eins og rætt verður ítarlegar síðar, í 

kaflanum um tölfræðigögn menningarinnar. Drög að nýrri menningarstefnu til ársins 2030 

voru kynnt á samráðsgátt í byrjun árs 2021. Þar er gengið lengra í orðalagi um áherslu hvað 

varðar börn og ungmenni. Í nýrri stefnu er þessi samfélagshópur í forgangi að íslensku 

menningarlífi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2021).  

 

3.7.2. Ný menningarstefna til 2030 
Margvísleg velferðarmarkmið eru sett í nýrri stefnu og fjölmenningarleg þróun er ávörpuð 

með áherslu á að íslensk menning endurspegli fjölmenningarlega samsetningu þjóðarinnar. 

Stofnunum ber að leggja áherslu á skilning og virðingu. Áfram er lögð áhersla á aðgengi og 

þátttöku og nú er tekið fram að búseta, uppruni, félagsleg staða, líkamleg geta, móðurmál, 

aldur eða annað eigi ekki að hamla aðgengi og þátttöku að menningu og listum. Í 

framsöguræðu mennta- og menningarmálaráðherra, Katrínar Jakobsdóttur, með 

þingsályktunartillögu um gildandi menningarstefnu (2013) kemur fram ósk og vilji til að 
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huga vel að stöðu innflytjenda í menningarlegu samhengi og að Ísland sé leiðandi um þann 

þátt. Breyttrar samsetningar samfélagsins er þó ekki minnst í stefnunni sjálfri né leiðandi 

ákvæði sett (Njörður, 2020). Í drögum að nýrri stefnu er tekið betur utan um þennan 

samfélagshóp. Lögmál um hæfilega fjarlægð er áfram notað til að lýsa aðkomu stjórnvalda og 

hlutverk þeirra að tryggja fjölbreytni og jafnrétti um skipulag sitt í stuðningi við 

menningarlíf. Þá skal huga að starfsöryggi listamanna með hliðsjón af höfundarrétti, 

skattaumhverfi og atvinnutryggingarkerfinu og kanna hvata og ívilnanir til að fá fyrirtæki til 

að styðja aukinn útflutning á listum og menningu. Dregið hefur úr þeirri ríku áherslu sem 

stefnan frá 2013 lagði á vandaðar afurðir menningarframleiðslunnar. Í hennar stað má finna 

hvatningu til þess að þeir sem starfi á menningarsviðinu nýti betur tækniþróun í miðlun 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2021).  

Stefnan er í fimm köflum og skiptist í: Aðgengi og þátttöku, menningarverðmæti, 

varðveislu og miðlun, menntun, menningu og rannsóknir, menningarstjórnsýslu og 

starfsumhverfi listamanna og lokakaflinn fjallar um mikilvægi menningar í alþjóðlegu 

samhengi. Í kaflanum sem heitir menntun, menning og rannsóknir er aðeins eitt markmið 

tilgreint og athygli vekur að ekkert í kaflanum tekur til rannsókna sem þó, eins og hér hefur 

verið fjallað um, hefur ítrekað verið bent á að þurfi að efla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2021). Í umsögnum um stefnuna á Samráðsgátt er hvatt til þess að 

henni fylgi aðgerðaráætlun og skilgreindar ábyrgðir á framkvæmd þeirra, auk þess að þeim sé 

tryggt nægilegt fjármagn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2021). Skýr aðgerðaáætlun 

fylgir nýkynntri kvikmyndastefnu sem gilda á næsta áratuginn. 

 

3.7.3. Kvikmyndastefna til ársins 2030  
Kvikmyndastefna til ársins 2030, var kynnt haustið 2020. Í stefnunni er víða vísað til 

mikilvægis samkeppnishæfis íslenskrar kvikmyndagerðar í alþjóðlegu samhengi. Jafnframt er 

getið þeirra tækifæra sem felast í opnari heimi og móttækileika áhorfenda því samfara; að 

njóta efnis óháð tungumáli. Verðmætasköpun geirans er ítrekað viðurkennd og mikilvægi 

samlegðaráhrifa. Fimm meginmarkmið eru sett til eflingar kvikmyndaiðnaðar en umfang 

hans hefur margfaldast á tímabilinu sem hér er til skoðunar. Markmiðin snúa að eflingu 

iðnaðarins til styrkingar; sjálfsmyndar þjóðarinnar og tungu, fjölbreyttari menntun og á 

alþjóðlegrar samkeppnisstöðu og markaðsvitundar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2020-a).  
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  Stefnan er viðamikil og skipulega fram sett með margvíslegum nýjungum á sviðinu 

og tilgreindum aðgerðum og ábyrgðum hverrar þeirra. Einnig er sett fram tölfræði um 

efnahagslegt mikilvægi geirans hvað varðar atvinnusköpun, útflutningsverðmæti og greiningu 

opinbers stuðnings. Kvikmyndasjóður verður efldur með áherslu á handritsgerð og 

fjölbreyttari verkefni auk sérstakrar áherslu á barnamenningu. Úthlutað verður úr honum 

samkvæmt nýjum viðmiðum vorið 2021. Þá er boðaður nýr fjárfestingasjóður sjónvarpsefnis 

sem rekinn verður að fyrirmynd Norræna kvikmynda- og sjónvarpssjóðsins. Áætlað er að 

arður vegna endurgreiðslna verði nýttur til fjárfestinga sjóðsins. Kvikmyndamiðstöð Íslands 

er ætlað að vera grunnurinn í stuðningskerfi kvikmyndaiðnaðar á Íslandi, með auknum 

fjárstuðningi ríkisins, og samlegðaráhrif verða aukin með þróun kvikmyndaklasa. Þá er stefnt 

að því að koma á launasjóði kvikmyndahöfunda með starfslaunum fyrir leikstjóra og 

handritshöfunda, líkt og á við í öðrum listgreinum. Framboð á námi verður aukið sem og 

kennsla í mynd- og miðlalæsi á öllum skólastigum. Búið verður í haginn fyrir þróun 

íslenskrar streymisveitu. Stefnan segir einnig fyrir um þróun mælaborðs sem gefi upplýsingar 

um helstu tölfræði og hagvísa kvikmyndagerðar með reglubundnum uppfærslum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2020-a). Stefnan boðar útfærslur á breytingum á stoðkerfum í 

samhengi endurgreiðslna, gengissveiflna, uppbyggingu heilsárs tökustaðar, auk fleiri þátta 

sem fyrirhugað er að kynntir verði vorið 2021. Starfshópur á vegum atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytis vinnur að endurskoðun kerfisins með hliðsjón af alþjóðlegri 

samkeppni. Í stefnunni segir að taka þurfi tillit til rammafjárlaga og að gert sé ráð fyrir 

fjárveitingu vegna endurgreiðslna á fjárlögum með verklagi sem áætlar fjárhæðir jafnóðum. 

Fyrirhugað er að skoða hvata á borð við stighækkandi endurgreiðslur sem miðast við þann 

fjölda verkþátta sem unnir eru á Íslandi. Markmiðið er að efla uppbyggingu kvikmyndavera 

og auka fjölda verkefna sem nálægir markaðir ná ekki að anna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2020-a). Rammafjárlögin setja einnig mark sitt á nýja 

hönnunarstefnu en hönnun tilheyrir engu af þeim málefnasviðum sem fjármálaáætlun gerir 

ráð fyrir.   

 

3.7.4. Hönnunarstefna 
Hönnunarstefna var fyrst sett fram af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra árið 2014, 

til fimm ára. Hún var unnin í breiðu samstarfi stjórnvalda og hönnunarsamfélagsins. Ný 

stefna fyrir árin 2019-2027 var kynnt á Samráðsgátt um mitt ár 2018. Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið lagði stefnuna fram en hönnun heyrir einnig undir mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið. Hönnunarmiðstöð var stofnsett árið 2008 með samningi við bæði 

ráðuneytin. Í greinargerð Capacent, sem aðstoðaði við gerð nýju stefnunnar, kemur fram að 

líkt er á með hinum Norðurlöndunum hvort sem þau setja sér hönnunarstefnu eða ekki að 

hönnun heyrir almennt undir atvinnuvega- eða viðskiptaráðuneyti landanna. Danmörk var 

með fyrstu löndum til að setja sérstaka hönnunarstefnu árið 1997 en horfið var frá slíkri 

stefnumótun árið 2013 og hönnun samþætt í stærri áætlanir með yfirgripsmeiri nálgun  

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, 2018- a).  

Nýja hönnunarstefnan hefur tvö meginmarkmið, betra samfélag og aukna 

verðmætasköpun og þau eru studd með þremur stefnumarkandi áherslum, vitundarvakningu, 

starfs- og stuðningsumhverfi og menntun og þekkingu. Stefnan er unnin í samstarfi helstu 

hagsmunaaðila þvert á stjórnvöld, atvinnulíf, skóla og hönnunarsamfélag. Henni er ætlað að 

vera grundvallaskjal um stefnumörkun og er ólík þeirri fyrri að því leyti að henni fylgir ekki 

aðgerðaráætlun. Í kynningu á stefnunni á vef ráðuneytisins segir að um einstakar aðgerðir 

vegna málaflokksins verði sagt fyrir um í fjármálaáætlun á ári hverju (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti, 2018-b). Með nýjum lögum um opinber fjármál (nr. 23/2015) á að 

verða til stefna fyrir hvert af 35 málefnasviðum fjármálaáætlunar. Ekki er til sérstakt 

málefnasvið fyrir hönnun. Þess vegna er forgangsmál að stefnumótun á einstökum 

málefnasviðum fjármálaáætlunar taki mið af hönnunarstefnu eins og segir í skýrslu Capacent. 

Þau málefnasvið sem þurfa að taka mið af hönnunarstefnu til að innleiðing hennar gangi vel 

eru þau sem tengjast nýsköpun, menntamálum og einstökum atvinnugreinum (Atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneyti, 2018-a). Í umsögn Hönnunardeildar Listaháskóla Íslands (2018) um 

stefnuna á Samráðsgátt er gagnrýnt að hönnun sé fléttuð inn í stuðningskerfi nýsköpunar og 

bent á að hönnun sé forsenda nýsköpunar, ekki undirflokkur. Þá eru framtíðarmarkmið óskýr 

og skortir sjálfbærni nálgun auk þess sem stefnan er uppfull af vafasömum staðhæfingum 

sem bendi til þekkingarskorts stefnumótenda (Garðar Eyjólfsson, 2018).  

 

3.7.5. Aðrar menningarstefnur á einstökum sviðum 
Sagt var fyrir um að stofnanir settu sér stefnur í einstakri rammalöggjöf um málefni, strax 

með samþykkt rammalöggjafar um menningararfinn 2001. Það er enda í samræmi við 

árangursstýringu nýskipunar í stjórnsýslu. Eins og rakið hefur verið hér á undan hefur ítrekað 

verði kallað eftir stefnum ríkisins og stofnana af hálfu Ríkisendurskoðunar. Það á einnig við 

um seinni hluta tímabilsins þrátt fyrir enn aukna áherslu á stefnumótun og samvirkni 

samfélagsins í stefnugerð, sem fylgir umbótastefnu samhentrar stjórnsýslu. Það er með 
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misjöfnum hætti hvort og hvenær einstakar menningarstofnanir og félög, sem ríkið gerir 

samninga við, hafa mótað stefnu um starfsemi sína. Flestar hafa tekið upp þá starfshætti undir 

lok tímabilsins.  

 Samræmd safnastefna á sviði myndlistar var kynnt árið 2020 í fyrsta skipti og er ætlað 

að veita listasöfnum stuðning og vera leiðarljós í faglegu starfi. Hún styðst við stefnumörkun 

stjórnvalda almennt á sviði menningar og áherslna í fjármálaáætlun um málaflokkinn auk 

annarrar stefnumótunar hins opinbera. Hún setur listasöfnum markmið um að vera aflvakar í 

lýðræðislegri umræðu og endurmati hugmynda í samtímanum. Áhersla er á listrænt frelsi og 

ögrandi samtímalist, sérstaklega á óvissutímum breytinga. Samfélagsleg ábyrgð, fagmennska, 

fjölbreytni, jafnt aðgengi eru helstu leiðarljós auk þess að veita innblástur og auka skilning og 

víðsýni. Engin aðgerðaráætlun er birt með stefnunni. (Listasafn Íslands, 2020). 

Enn eru starfshópar um tónlistarstefnu og tónlistarmiðstöð að störfum (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.a). Rammalöggjöf um sviðslistir nr.165/2019 tók ekki gildi fyrr en í júlí árið 

2020. Hún segir fyrir um stofnun sviðslistaráðs, í stað leiklistarráðs áður, sem ber að gera 

tillögur um stefnu og helstu áherslur sviðslistasjóðs til ráðherra. Nýtt sviðslistaráð hefur tekið 

til starfa, skipað var í ráðið í júlímánuði 2020 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2020-

b). Sviðslistastefna hefur þó ekki verið kynnt. Rammalöggjöf um einstök svið 

menningarinnar skapar ramma um stefnumótun einstakra sviða. Eftir bankahrunið hélt þróun 

rammalöggjafar á menningarsviðinu áfram.  

 

3.8. Rammalöggjöf um fleiri menningarsvið 
Rammalöggjöf um einstök svið og endurskoðuð löggjöf, sem byggð var upp með 

sambærilegu skipulagi og á fyrra tímabili, var sett um þau svið sem ekki hafði verið mótuð 

löggjöf um áður. Rammalöggjöfin setur hverju sviði samræmt umhverfi með miðjusettum 

sjóðum og stofnunum eða miðstöðvum og leggur ábyrgðir um ráðgjöf, kynningarmál og 

stefnumótun á hverju sviði. Myndlistarlögin, sem döguðu uppi á þingi í efnahagshruninu, 

voru samþykkt með breytingum á Alþingi árið 2012. Með þeim var komið á rammalöggjöf 

um myndlist til samræmis við áherslur löggjafans um að samhæfa lög á menningarsviðinu 

árin á undan. Með safnalögum (nr. 106/2001) voru gerðar breytingar á hlutverki Listasafns 

Íslands og það gert að höfuðsafni á sviði myndlistar. Safnráð er einnig lagt af með nýju 

lögunum og fimm manna myndlistaráð tekið upp í staðinn. Það er til samræmis við 

lagaumgjörð hinna höfuðsafnanna tveggja og hliðstætt tónlistarráði og leiklistarráði sem 

stofnað er til í rammalöggjöf um sviðslistir (nr.165/2019).  
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Löggjöfin um menningararfinn, sem sett var árið 2001, þurfti strax á fyrstu árum eftir 

staðfestingu hennar á endurskoðun að halda. Lagfæra þurfti einstök atriði og auka 

samræmingu ólíkra laga og verklag. Skipting minjavörslu milli ólíkra stofnana hafði ekki 

reynst farsælt skipulag og aukið flækjustig minjaverndar (Kristín Huld Sigurðardóttir, 2014) 

Endurskoðun laganna var unnin út frá mikilvægi menningarminja og varðveislu fremur en 

viðhaldi þess stofnanafyrirkomulags sem þróast hafði (Þskj. 370/2011/2012). Hröð þróun í 

upplýsingatækni og útbreiðsla internetsins hafði einnig mikil áhrif á einstaka lagasetningu 

(Þskj. 1316/2010-2011). Eftir hrunið var einnig lögð aukin áhersla á að draga úr beinum 

fjárframlögum á fjárlögum til ólíkra verkefna og færa fjármögnun þeirra undir málefnasjóði 

líkt og safnasjóð. Endurskoðun safnalaga lauk með nýjum safnalögum nr. 141/2011 og lögum 

um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011. Breytingar á safnalögum komu með einhverjum 

hætti til móts við gagnrýni Ríkisendurskoðunar frá árinu 2009 um að bæta þurfi skipulag og 

stjórnun safnamála. Langtímastefnu þyrfti að móta um fjárveitingar og fastmótaðar reglur um 

styrkveitingar sem og safnastefnu og forgangsröðun verkefna til samræmis við hana. 

(Ríkisendurskoðun, 2009-a). Eftirfylgniskýrslur Ríkisendurskoðunar (2012 og 2015-b) ítreka 

að enn hafi ekki verið mótuð heildstæð stefna um málefni safna né langtímaáætlun um 

fjárveitingar til safnamála. Þá ítrekar Ríkisendurskoðun mikilvægi þess að safnastefnu fylgi 

aðgerðaráætlun og greinargerð um fjármögnun aðgerða og mælingar árangurs samkvæmt 

leiðbeiningum í Handbók um opinbera stefnumótun og áætlanagerð (Ríkisendurskoðun, 

2015-b).  

3.8.1. Menningarminjar og stafræn varsla 
Eftir hrunið var lögð aukin áhersla á að draga úr beinum fjárframlögum á fjárlögum til ólíkra 

verkefna og færa fjármögnun þeirra undir málefnasjóði líkt og safnasjóð. Í þessu skyni voru 

gerðar breytingar á safnalögum sem heimiluðu setrum, safnvísum og sýningum fjárveitingar 

úr safnasjóði. Með nýrri löggjöf um menningarminjar (nr. 80/2012) og lögum um skil 

menningarverðmæta til annarra landa (nr. 57/2011) var einnig tekist á við skipulagsvandamál 

fyrri löggjafar. Með skýrari ákvæðum um safnaráð var gagnsæi aukið og hlutverk þess og 

skipan. Safnaráð er með nýju lögunum ráðgefandi nefnd ráðherra en hefur einnig eftirlit með 

safnastarfi í landinu og hefur stefnumótandi hlutverk um safnastarf. Safnaráð hefur 

stefnumótandi hlutverk og ákveður hvort söfn njóti viðurkenningar samkvæmt lögunum. 

Viðurkennd söfn skulu setja sér stefnu á fjögurra ára fresti. Viðurkennt safn getur sótt um 

stofnstyrk sem ákveðinn er á fjárlögum sem og rekstrarstyrki í safnasjóð. Það setur safnasjóði 

úthlutunarreglur og veitir ráðherra umsögn um umsóknir í sjóðinn sem svo ákveður um 

úthlutanir úr sjóðnum. Þetta er breyting frá lögunum frá 2001 þar sem safnaráð sá um 
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úthlutanir úr safnasjóði en reglan um hæfilega fjarlægð er talin tryggð af löggjafanum og 

faglegt mat umsókna með ráðgefandi hlutverki safnaráðs (Þskj. 370/2011/2012).  

  Stefnumótandi hlutverk Safnaráðs og viðurkenningarhlutverk leysti af hólmi 

safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu sem fyrst var sett fyrir árabilið 2010-2014 og lagði að 

mestu áherslu á að skilgreina leiðir að þeim grunnkröfum sem gerðar voru til safna. Með 

nýrri stefnu 2017 er samfélagslegt hlutverk sett í fyrirrúm, fagleg og vönduð vinnubrögð, 

frumkvæði og hugrekki um mótun menningarlífs, mannauður, sjálfbærni og alþjóðlegt 

samstarf. Aðgerðir eru settar til að ná markmiðum en jafnframt bent á að fjármagn til safna 

frá ríki hafi dregist verulega saman (Anna Lísa Rúnarsdóttir, 2017). 

Lögin segja einnig til um stofnun Minjastofnunar Íslands, stjórnsýslustofnunar um 

framkvæmd minjavörslu. Við stofnun Minjastofnunnar Íslands rann starfsemi 

Fornleifaverndar ríkisins, Húsafriðunarnefndar ríkisins og Minjaráðs í einn farveg (Þskj. 

370/2011/2012). Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 taka einnig til menningarminja en 

aðskilnaður skjalasafna frá öðrum söfnum á grunn sinn í rammalöggjöfinni frá 2001. (Þskj. 

238/2000-2001). Við endurskoðun laganna var ákveðið að halda þeirri stefnu að aðskilja 

skjalasöfn frá lagaramma um önnur söfn sem mörkuð var árið 2001 (Þskj. 1152/2010/2011). 

Endurskoðun laga um skjalasöfn markast fyrst og fremst af tilraun til einföldunar stjórnsýslu 

á málefnasviðinu og samræmingu við breytingar á öðrum lögum. Markmið þess er að skapa 

heildstætt kerfi um upplýsingarétt almennings til aðgangs að gögnum hins opinbera. Í 

frumvarpi til laga um Landsbókasafn Íslands (nr. 142/2011) segir að þróun upplýsingatækni 

hafi breytt samfélaginu og aukið kröfur til þjónustu opinberra aðila. Hlutverk safnsins er 

endurskilgreint til samræmis við breytt hlutverk bókasafna á 21. öld. 

Söfn leggja stöðugt aukna áherslu á birtingu safnefnis og þátttöku almennings í starfi 

sínu og framboð efnis á stafrænu formi er ein helsta leiðin til árangurs á því sviði. (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2017). Í rannsókn á skráningu menningarminja í stafrænu 

umhverfi (2015) kemur fram að fjöldi gagnagrunna og skráa um menningarminjar finnist hjá 

hinum ýmsu stofnunum og að ekkert heildaryfirlit sé til yfir þá. Möguleiki sé á að sömu eða 

líkum upplýsingum hafi verið safnað og þær skráðar á fleiri en einn stað. Nauðsynlegt sé að 

ein menningarminjastofnun taki að sér skráningu allra þeirra gagnagrunna sem halda utan um 

menningarminjar og að henni sé haldið til haga á einum stað sem veiti öllum jafnt aðgengi að 

honum. (Jóna Kristín Ámundadóttir og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2015)  
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Í úttekt á stöðu stafrænnar endurgerðar (2017) kemur einnig fram að varðveislu þeirra sé víða 

ábótavant. Skjalasöfn eigi í vanda með langtímavarðveislu stafrænna skráa og mikil þörf sé 

fyrir samræmingu og leiðbeiningar um varðveislu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2017).  Slíkar reglur voru settar með reglugerð (nr. 877/2020) um tilkynningu, samþykkt og 

skil á rafrænum gagnasöfnum afhendingarskyldra aðila. Hin hraða tækniþróun úreldar búnað 

fljótt og reglurnar bjarga því ekki. Þá er kostnaður við stafræna endurgerð þess efnis sem fyrir 

liggur mikill, sérstaklega á það við um það efni sem er viðkvæmast. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2017).  

Í skýrslu mennta- og menningarmálaráðuneytis um stafræna endurgerð íslensks 

prentmáls segir að fyrirhugað verkefni, sem vinna á að á sex ára tímabili, falli vel að 

meginmarkmiði stjórnvalda á sviði menningar um bætt aðgengi að menningararfinum. Það 

samræmist einnig markmiðum um eflingu íslenskunnar sem opinbers máls sem sett var 

rammalöggjöf um árið 2011 (nr. 61/2011) og markmiði menningarstefnu íslenskra 

stjórnvalda (2013) um að „menningararfur þjóðarinnar verði gerður aðgengilegur á sem 

flestum sviðum á stafrænu formi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 25). 

Forsenda þess sé hins vegar bundin samningum við höfundarétthafa þeirra verka sem enn eru 

bundin ákvæðum hugverkaréttar. Á Norðurlöndum hafi víða verið sett ákvæði í höfundalög 

um eintakagerð á rafrænu formi sem aðgengileg séu á netinu. Það hafi ekki verið gert hér á 

landi (Þskj. 95/2019-2020). 

Leysa þarf því með samræmdum hætti úr álitamálum um endurgjald vegna 

höfundaréttar vegna birtingar stafræns efnis í opnum aðgangi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2017). Reglugerð um skattlagningu tekna af höfundaréttindum kom 

til framkvæmda í byrjun árs 2020. Með breytingunum lækkar skatthlutfall af 

höfundaréttartekjum úr 36% í 22%.  Höfundaréttartekjur, þær greiðslur sem höfundum eða 

öðrum rétthöfum ber, eftir að höfundaverk er gert opinbert, teljast nú til fjármagnstekna. Hér 

er átt við tekjur sem skapast vegna afnota, ekki vegna sölu eintaka (Reglugerð nr. 1245/2019). 

Margvísleg löggjöf á menningarsviðinu tengist höfundarétti sem er mikilvægur þeim sem 

starfa að sköpun á menningarsviðinu. 

 

3.9. Höfundaréttur og hugverk 
Höfundaréttur er hluti af almennum hugverkarétti og felur í sér fjárhagsleg réttindi og 

sæmdarrétt. Höfundaréttur er menningargreinum mikilvægur því í honum felst einkaréttur 

höfundar til að njóta arðs af nýtingu verka sinna. Í sæmdarrétti felst ennfremur rétturinn til að 
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verk sé eignað höfundi sínum, yfirráð um opinbera birtingu þeirra og varnarréttur gegn því að 

verk sæti ósæmilegri meðferð. Höfundaréttur er ein mikilvægasta löggjöf menningarsviðsins, 

hún tryggir réttindi listamanna (Ágúst Einarsson, 2012-a). 

Endurskoðun höfundalaga (nr. 73/1972) stendur nú yfir. Margvíslegar breytingar hafa 

verið gerðar á lögunum í gegnum árin. Lögin voru unnin í samstarfi norrænu ríkjanna á 

sjöunda áratugnum en Ísland hefur dregist aftur úr í uppfærslu þeirra, borið saman við hin 

Norðurlöndin. Á þeirri hálfu öld sem liðin er frá setningu laganna hafa stórstígar 

tæknibreytingar átt sér stað sem gömlu lögin ná ekki til. Þau eru ekki í samræmi við breytta 

tíma né Evróputilskipanir á sviði höfundaréttar (Stjórnarráð Íslands e.d.b).  

Mynd 1: Útflutningstekjur af gjöldum vegna hugverka 2012-2019 
 

 

Hugverkaréttindi hafa á tímum mikilla tæknibreytinga sótt í sig veðrið sem helstu 

verðmæti fyrirtækja. Á árinu 2019 varð aukning á verðmæti þjónustuútflutnings um tæpa átta 

milljarða sem rekja má til hærri tekna af gjöldum fyrir not af hugverkum (Hugverkastofan, 

2019). Á sjö ára tímabili, frá árinu 2012 til og með 2019 hafa útflutningstekjur af gjöldum 

vegna hugverkarétts vaxið um tæpa 30 milljarða eins og sjá má í línulegri framsetningu á 

Mynd 1 sem birt var í ársskýrslu Hugverkastofu árið 2019. 

Hugverkastofan metur heildarframlag þeirra atvinnugreina sem leggja mikið upp úr 

hugverkarétti 39,6% af vergri landsframleiðslu á árunum 2014-1016. Af þeim eru 6,4% rakin 

til þeirra starfa sem skapast vegna höfundarverka. Gögnin eru byggð á skýrslu 

Hugverkastofnunar Evrópu (EUIPO) (Hugverkastofa, 2019). Erfitt er þó að greina af gögnum 

Hugverkastofu hversu stór hluti þessarar verðmætaaukningar telst til menningar og skapandi 
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greina. Höfundaréttarmálefni og stjórnsýsla vegna hagsmunamála þeim tengdum er þó á 

málasviði mennta- og menningarmálaráðuneytis.  

 

3.10. Forræðisflakk á menningarmálum 
Ríkisendurskoðun lagði í skýrslum sínum (2009, 2012, 2015-b) áherslu á að forræði 

menningarmála væri á ábyrgð þess ráðuneytis sem almennt færi með málaflokkinn. 

Menningartengd stjórnsýsluverkefni á borð við Þjóðmenningarhús, Gljúfrastein, 

Þórbergssetur, Stafkirkjuna í Vestmannaeyjum og Þjóðveldisbæinn voru flutt til mennta- og 

menningarmálaráðuneytis árið 2009. Árið 2012 voru Vesturfarasetrið á Hofsósi og Safn Jóns 

Sigurðssonar á Hrafnseyri einnig flutt frá forsætisráðuneyti til mennta- og 

menningarmálaráðuneytis (Ríkisendurskoðun, 2012). Ný ríkisstjórn Framsóknarflokks og 

Sjálfstæðisflokks, undir forystu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, tók við völdum eftir 

kosningar 2013. Með forsetaúrskurði í maí 2013 voru Þjóðminjasafn Íslands, minjasöfn og 

aðrar þjóðmenningarstofnanir fluttar undir yfirstjórn forsætisráðuneytis. Starfsfólk og 

sérfræðingar mennta- og menningarmálaráðuneytis sem áður höfðu starfað að þessum 

málefnunum fluttist ekki með. Sérstök þjóðmenningarskrifstofa var stofnuð í 

forsætisráðuneytinu undir stjórn Margrétar Hallgrímsdóttur, þjóðminjavarðar, auk þess sem 

öðrum starfsmönnum ráðuneytisins voru fengin þjóðmenningarverkefnin (Guðmundur 

Magnússon, 2017). Ríkisendurskoðun hvetur stjórnvöld til endurskoðunar á þessum ráðahag í 

í eftirfylgniskýrslu (2015-b), enda kalli þetta á óþarfa flækjur og samráð á milli ráðuneyta. 

Þegar ný stjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar, og Bjartrar framtíðar tók við stjórnartaumum í 

byrjun árs 2017 voru þjóðmenningarstofnanir og minjavernd aftur fluttar til mennta- og 

menningarmálaráðuneytis (Forsetaúrskurður nr. 1/2017) og hafa verið þar síðan.  

Málaflokkum stjórnsýslunnar eru svo með nýrri rammalöggjöf um opinber fjármál 

(nr.23/2015) sett útgjaldamörk eftir stífu stefnukerfi sem samræmir stefnur stjórnsýslunnar 

við fjármögnun, fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar.  

 

3.11. Rammalöggjöf um opinber fjármál  
Fjárlaganefnd Alþingis auglýsti um árabil eftir umsóknum um styrki og úthlutaði til félaga, 

samtaka og einstaklinga af safnliðum. Þetta verklag átti einnig við um verkefni sem 

ráðuneytin óskuðu sérstaklega eftir að nytu stuðnings. Þessi aðferðafræði var gagnrýnd af 

Bandalagi íslenskra listamanna sem taldi hana ekki vera í samræmi við lögmál um hæfilega 

fjarlægð. (Ása Richardsdóttir, 2012). Við undirbúning fjárlaga 2012 var þessu breytt. Alþingi 
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ákvað umfang styrkja en úthlutun var komið á forræði ráðuneyta og lögbundinna sjóða. 

Framkvæmdarvaldinu var gert að úthluta ekki styrkjum til verkefna sem gátu sótt í lögbundna 

sjóði (Ríkisendurskoðun, 2014). Fjármunum sem áður hafði verið ráðstafað af safnliðum til 

menningarverkefna sem ekki gátu sótt um styrki í lögbundna sjóði var komið í sérstakan sjóð, 

12. des pottinn. Ráðstöfunarfé hans var þó lægra en það sem áður var veitt af safnliðum. (Ása 

Richardsdóttir, 2012).  

Ný lög um opinber fjármál nr. 123/2015 tóku gildi í í upphafi árs 2016. Þau voru 

unnin í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og marka mikla breytingu á umgjörð 

opinberra fjármála. Ekki síst vegna mikilvægis heildstæðrar stefnumótunar (20. gr) sem er 

beintengd stefnumótun á 35 málefnasviðum A-hluta ríkissjóðs (Þskj.148/2015-2016). Lögin 

eiga að tryggja heildarsýn til fimm ára sem öll markmiðasetning, forgangsröðun, 

útgjaldarammar og ákvarðanir kjörtímabilsins eiga að byggja á og samræmast fjármálastefnu 

ríkisstjórnarinnar. (Þskj.148/2015-2016).  

Málefnasviðin og málaflokkar heyra undir ábyrgð ráðherra sem einnig bera ábyrgð á 

mótun stefnu um þá starfsemi og verkefni sem undir málefnasviðin heyra. Ríkisaðilum ber að 

móta sér stefnu, til að minnsta kosti þriggja ára sem taki bæði til almenns rekstrar og hvernig 

ná megi fram áherslum í starfseminni í samræmi við stefnumótun málefnasviðs eða 

málaflokka. Árlega þarf að standa að árangursmælingum svo hægt sé að meta framvindu 

markmiða og tryggja að rekstur starfseminnar haldist innan fjárheimilda hverju sinni. 

Ráðherra þarf svo að staðfesta að stefnumótun ríkisaðila sé í samræmi við stefnu og markmið 

fjármálaáætlunar hverju sinni, árangursmeta stefnu málaflokks og skila ársskýrslu fyrir 

ráðuneyti sitt (Þskj.148/2015-2016).  

  Lögin hafa víðara gildissvið en fjárreiðulögin (nr. 88/1997) því þau taka til opinberra 

aðila í heild sinni, allra þeirra sem fara með ríkis- og sveitarstjórnarvald og fyrirtækja sem eru 

að hálfu eða meirihluta í eigu ríkis eða sveitarfélaga. Í greinargerð með frumvarpinu kemur 

fram að umsvif hins opinbera nemi um 40% af landsframleiðslu utan þess að opinberir aðilar 

fara með eignarhald og stjórn yfir fjölda fyrirtækja og stofnana sem vegi einnig þungt. Í 

lögunum er rík áhersla lögð á samstarf og samþættingu stefnumótunar þvert á stjórnsýslustig 

og ráðuneyti. Þessi nálgun gefur kost á að heildarsýn fáist yfir opinber fjármál sem leiði svo 

aftur til betri hagstjórnar, eins og segir í greinargerð með lagafrumvarpinu. Lögin gera ráð 

fyrir að markmið sem sett eru fram í fjármálastefnu taki ekki breytingum á meðan sú 

ríkisstjórn situr sem lagði stefnuna fram nema grundvallarforsendur hennar bresti og þá að 

undangenginni þinglegri meðferð og að fengnu áliti sjálfstæðs fjármálaráðs.   
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Þrátt fyrir að fjármálastefna eigi ekki að taka breytingum, svo stöðugleiki haldist, er í 

10 gr. laganna gefin heimild til endurskoðunar fjármálastefnu vegna efnahagsáfalla, þjóðarvár 

eða annarra aðstæðna sem ekki er hægt að bregðast við með öðrum hætti. Fjármálastefnu 

núverandi ríkisstjórnar, sem gilda átti til 2022, var þó breytt í maí 2019 vegna breytinga á 

efnahagshorfum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2019). Það var áður en efnahagsáföll 

vegna heimsfaraldurs kórónavírus létu á sér kræla. Breytingar á lögunum þurfti því að 

samþykkja til bráðabirgða svo endurskoðaða mætti fjármálastefnu, fjármálaáætlun og 

fjárlagafrumvarp (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2020).  

Sú umgjörð sem lög um opinber fjármál móta stefnugerð í landinu hefur áhrif á 

framsetningu menningarstefnu stjórnvalda bæði almennt og á einstökum sviðum. Tenging 

fjármálastefnunnar við stefnur einstakra sviða og greina  á að tryggja að fjárframlög séu í 

samræmi við forgangsröðun þeirra síðarnefndu. Þannig er mótaður fremur stífur 

fjárlagarammi, til nokkurra ára, sem gefur ekki svigrúm til mikilla breytinga. Áhrif þessa 

koma fram í greinargerð með nýrri hönnunarstefnu þar sem bent er á að ekkert af 

málefnasviðum fjármálaáætlunar nái til hönnunar (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, 

2018). Í kvikmyndastefnu er einnig bent á rammafjárlög setja endurgreiðslukerfinu mörk 

vegna þess að það gerir ráð fyrir áætlunum endurgreiðslufjárhæða jafnóðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2020-a).  

Í rannsókn Ingu Birnu Einarsdóttur (2019) á innleiðingu stefnumótunarákvæðis 

laganna (20. gr.) kemur fram að hún hafi verið brotakennd og einstök ráðuneyti séu komin 

mislangt í að tileinka sér ný vinnubrögð. Almennt sé ekki byggt á stefnumótun í stefnum 

málefnasviða og þegar ekki liggi fyrir greining og stefnumörkun um verkefni sé 

markmiðasetning og gerð mælikvarða tilviljanakennd. Vinna við gerð markmiða og 

árangursmælikvarða er oft unnin meðan á gerð fjármálaáætlunar stendur og skipt út við gerð 

næstu fjármálaáætlunar þegar í ljós kemur að þau henta illa til að meta árangur og 

framkvæmd aðgerða. Forsætisráðuneytið þurfi að fara með samhæfingarhlutverk 

stefnumótunar málefnasviða og byggja þurfi samstarf við Hagstofu Íslands um utanumhald 

og reglubundnar mælingar mælikvarða málefnasviða. Þá þurfi ráðuneyti að koma upp 

mælaborðum með meginmarkmiðum á vefsíðum sínum (Inga Birna Einarsdóttir, 2019). 

Annað ákvæði í nýju lögunum sem snýr að stefnumótun og hefur áhrif á 

menningarstefnu er í 11. gr. laganna. Það kveður á um samráð ríkis og sveitarfélaga í 

stefnumótun. Á sveitarstjórnarstigi, og í vísi að millistjórnsýslustigi landshlutasamtaka 
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sveitarfélaga, hefur umfang menningarmála aukist jafnt og þétt það sem af líður öld (Evris, 

2019, Hólmfríður Sveinsdóttir ofl., 2019, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013-b).  

 

3.12. Byggðastefna og sóknaráætlanir 
Á árabilinu 2012-2017 fjölgaði íslendingum sem fóru um Keflavíkurflugvöll úr um 650 

þúsund í 2,2 milljónir. Þeim fylgdi eitt mesta hagvaxtarskeið síðari ára og þó munur væri á 

hagvexti landshluta á milli dró saman á milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar (Sigurður 

Jóhannesson ofl., 2019). Flutningur fólks af landsbyggð hélt áfram eftir hrunið eins og 

þróunin hafði verið áratugina á undan. Þrátt fyrir það varð þó fjölgun á starfandi fólki 

landsbyggðar um 5% (Sigurður Jóhannesson, Sigurður Árnason og Snorri Björn Sigurðsson,  

2015). Fólki fækkar enn í strjálbýli en fjölgar í stærri þjónustukjörnum og hagvöxtur svæða 

vex með þéttari byggð. Þessi þróun þéttbýlis er í takti við alþjóðlega þróun en gert er ráð fyrir 

að um miðja þessa öld muni um 70% íbúa OECD-landanna búa í borgum. Framleiðsla á 

mann á þéttbýlissvæðum er um fjörutíu prósentum meiri en í dreifbýli. Margar skýringar eru 

á þessu en ein er að í þéttbýli standa fjölbreyttari atvinnumöguleikar til boða og líklegra að 

fólk finni atvinnu í samræmi við hæfileika og áhugasvið. Dreifbýlið getur því verið hemill á á 

framgang atvinnugreina (Sigurður Jóhannesson ofl., 2015). Við uppgang ferðaþjónustunnar 

fjölgaði aftur í hópi erlendra ríkisborgara á Íslandi og frá árinu 2012-2019 fjölgar aðfluttum 

umfram brottflutta um 27 þúsund. Þessi fjölgun er langt umfram almenna fjölgun á Íslandi 

(Alþýðusamband Íslands, 2019). Frá hruni hefur fjöldi starfandi einstaklinga á Íslandi vaxið 

hratt en misræmi hefur einnig vaxið í þróun atvinnu og menntunar á tímum þar sem 

hlutfallslega er lítil fjölgun virðisaukandi starfa (Alþýðusamband Íslands, 2018).  

Menningarsamningar voru gerðir við öll landshlutasamtök sveitarfélag, utan 

höfuðborgarsvæðis á árunum 2001-2007. Í samningunum er gert ráð fyrir auknu fjárframlagi 

sveitarfélaga til menningarsamstarfsins, auk framlaga frá einkaaðilum. Tilgangur þess, utan 

eflingar menningarstarfs á landsbyggð, er að beina fjárframlagi ríkisins í einn farveg 

(Menntamálaráðuneytið, 2007-b). Við mat á starfasköpun sem menningarsamningarnir hafa 

leitt af sér má gera ráð fyrir um að 200 störf hafi skapast, þó erfitt sé að áætla störf út frá 

verkefnatengdum styrkjum. Menningarráðin í hverjum landshluta, utan Suðurnesja, hafa 

ráðið til sín menningarfulltrúa sem skipt hafa sköpum í eflingu menningar á landsbyggð 

(Þskj. 148/2009-2010). Mikilvægi menningarfulltrúa kemur skýrt  fram í úttekt á framkvæmd 

menningarsamninga á árabilinu 2011-2013. Austurland fær þar hæstu einkunn í mati á 

árangri samninganna. Þar er starf menningarfulltrúa við frumkvæði og samræmingu í héraði 
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með öflugu grasrótarstarfi og tengslamyndun best þróað. Þó hefur dregið úr fjölda 

sértilgreindra menningarfulltrúa sveitarfélaga og verkefni menningarinnar eru vistuð innan 

annarra málaflokka (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013-b). Í dag eru starfandi 

menningarfulltrúar hjá öllum landshlutafélögum sveitarfélaga, nema á Suðurlandi.  

Rekstar- og stofnstyrkjum til starfsemi á sviði lista, safna og menningararfs, sem áður 

var úthlutað af fjárliðum, var bætt við menningarsamningana árið 2012 með það að markmiði 

að auka enn á vægi nærsamfélagsins í ákvarðanatöku um stuðning og uppbyggingu 

menningarverkefna. Viðhorf yfirvalda til mikilvægis menningarinnar í uppbyggingu til 

framtíðar kom vel fram í ræðu Katrínar Jakobsdóttur við úthlutun verkefnastyrkja 

menningarráðs Suðurlands sama ár. Menningarsamstarf ríkis og sveitarfélaga á þessum árum 

hafði ekki verið bundið í lög en árangur þess á tímum efnahagsþrenginga var talinn sína fram 

á mikilvægi í uppbyggingarstarfinu eftir efnahagshrunið: 

Ekki er lengur talað um að menningin sé einungis fyrir fólk til að njóta og taka þátt 
í almennu áhugastarfi, heldur er einnig bent á það víða um lönd að 
atvinnuuppbygging þessarar aldar muni ekki síst liggja á sviði lista og menningar 
og í skapandi atvinnugreinum. Og ásamt menningartengdri ferðaþjónustu er 
augljóst að hér liggja tækifærin til framtíðar. (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2012). 

 

Ríki og sveitarfélög hafa þó ekki varið auknu fé til menningarmála á landsbyggð á 

tímabilinu 2011-2013 og er það eina ákvæði samninganna sem ekki hafa verið uppfyllt, eins 

og fram kemur í úttekt (2013) á árangri þeirra. Fagmennska í dreifingu opinbers fjármagns til 

héraða hefur hins vegar aukist með staðbundnum og formlegum úthlutunarreglum og 

Menningarráðin á hverjum stað hafa sett sér viðmið og reglur um hvenær fundarmenn víki af 

úthlutunarfundum vegna persónulegra tengsla eða vensla við umsækjendur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013-b). 

Menningarsamningar mennta- og menningarmálaráðuneytis og vaxtarsamningar 

iðnaðarráðuneytis, sem tóku til atvinnumála og nýsköpunar, runnu svo saman við 

sóknaráætlunarsamninga ríkisins við landshlutasamtök sveitarfélaga. Fyrst á tilraunastigi frá 

árinu 2012 en þeir eru svo bundnir fyrirmælum í lögum árið 2015 (nr. 69/2015). Lögin kallast 

á við þá formgerð sem kallað er eftir um sameiginlega ábyrgð stjórnsýslustiganna í frumvarpi 

til laga um opinber fjármál (þskj. 23/2015). Frumvarpið til laga um byggðaáætlun og 

sóknaráætlanir var unnið í samstarfi allra ráðuneyta, Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

landshlutasamtaka þeirra. Lögfestingu á fyrirkomulagi sóknaráætlana er einnig ætlað að 
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auðvelda einstökum ráðuneytum farveg fyrir smærri framlög til landshlutanna og stuðla 

þannig að einfaldari stjórnsýslu og auknu gagnsæi í úthlutun opinberra fjármuna (Þskj. 

1167/2014-2015).  

 Í frumvarpi segir að staðbundin stjórnvöld hafi betri þekkingu á aðstæðum og 

viðhorfum innan svæða sinna og að þeirra tækifæri til þess að virkja íbúa til þátttöku í 

stefnumótun, áætlanagerð og verkefnastjórnun sé undirstaða þess að ná betri árangri í 

stjórnun. Þátttaka íbúa í stefnumótuninni er forsenda fjárframlaga ríkisins til þessa verkefnis 

en sóknaráætlunum ber þó einnig að taka mið af almennri stefnumótun stjórnvalda (Þskj. 

1167/2014-2015).  

Mynd 2: Framlög ríkisins til byggðamála og sóknaráætlana 2015-2020 

  

                                                                        (Karl Björnsson, 2019).  

Eftir að sóknaráætlunarsamningar ríkisins við landshlutafélög sveitarfélaga voru bundnir í lög 

hafa framlög ríkisins til þeirra aukist mikið eins og sjá má á Mynd 2. Framlögin skiptast á tvo 

pósta, byggðaáætlun og sóknaráætlanir landshlutafélaga sveitarfélaga, sem báðir eru nýttir til 

uppbyggingar og styrktar margvíslegum menningarverkefnum auk annarra verkefna.  

Ein landshlutasamtök standa þó utan menningarstyrktrar starfsemi í sóknaráætlunum, 

landshlutasamtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Ríkið gerði aldrei menningarsamning 

við Reykjavík en þéttni höfuðborgarsvæðisins, ásamt því að flestar menningarstofnanir 

ríkisins eru staðsettar þar, dregur úr þörf á framlagi ríkis til menningarmála á svæðinu. 

Sóknaráætlunarsamningar eru þó gerðir á milli ríkisins og samtaka sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu vegna mikilvægis aðkomu höfuðborgarsvæðisins að byggðaþróun fyrir 

samhæfingu stefnumótunar á landinu öllu (Þskj. 1167/2014-2015). Eitt sveitarfélag gerir 

jafnframt ennþá menningarsamning við ríki, Akureyrarbær. Samningurinn er gerður til 
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eflingar bæjarins sem menningarmiðstöðvar utan höfuðborgarsvæðis. Honum er ætlað að 

tryggja rekstur menningarstofnana í höfuðstað Norðurlands, Leikfélags Akureyrar, Listasafns 

Akureyrar, Sinfóníuhljómsveitar Akureyrar og menningarhússins Hofs (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2018) 

Mynd 3: Fjárveitingar ríkisins til safnamála 2009-2016 

     
 (Heimild: Anna Lísa Rúnarsdóttir, 2017) 

 

Í skýrslu Þjóðminjasafnsins um safnastefnu menningarminja (2017) kemur fram að 

óljóst sé hversu mikið söfn á landsbyggð hafa verið styrkt í gegnum sóknaráætlunarsamninga, 

söfnum höfuðborgarsvæðisins standa þeir ekki til boða. Þeirri spurningu er varpað fram hvort 

samdráttur í framlögum ríkisins til safnastarfs á árabilinu 2009-2016 geti skýrst af þessari 

breytingu á fjárstreymi til menningarmála í gegnum sóknaráætlunarsamninga en eins og sjá 

má á Mynd 3 hefur töluvert dregið úr ýmsum framlögum til safna þó framlög ríkisins til 

Safnasjóðs hafi aukist.  

 

3.12.1. Byggðaáætlun 
Byggðaáætlun er stefna stjórnvalda í byggðamálum hverju sinni. Hún er miðjupunktur 

samræmingar opinberrar stefnumótunar og áætlanagerðar og heyrir undir stýrihóp 

Stjórnarráðsins um byggðamál. Henni er ætlað að jafna tækifæri og lífskjör landsmanna með 

áherslu á þau landsvæði sem einkennast af fólksflótta, atvinnuleysi og einhæfni í atvinnulífi. 

Stýrihópurinn heldur jafnframt utan um sóknaráætlanir landshlutasamtaka sveitarfélaga, en 

gerð þeirra og umsjón með framkvæmd er eina lögformlega hlutverk landshlutasamtakanna, 

sem eru í raun félagasamtök sem hafa ekki stjórnskipulegt gildi (Samgöngu- og 
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sveitarstjórnarráðuneytið e.d.a). Sóknaráætlanir taka til svæðisbundinna áherslna til 

samræmis við byggðaáætlun, landsskipulagsstefnu, skipulagsáætlun, menningarstefnu og 

aðra stefnu eftir því sem við á (lög nr. 69/2015). Byggðaáætlun og sóknaráætlunarsamningar 

ríkisins við landshlutasamtökin eru langtímastefnumótun. Núgildandi byggðaáætlun var gerð 

til sjö ára með fimm ára aðgerðaáætlun (nr.138/2011). 

 

3.12.2. Sóknaráætlunarsamningar 
Sóknaráætlanir landshlutanna eru stefnumótandi áætlanir sem birta stöðumat, 

markmiðasetningu og aðgerðaráætlanir um hvernig uppfylla megi markmiðin á hverju 

fjögurra ára tímabili. Áætlanirnar eru unnar af Landshlutasamtökum sveitarfélaga í samráði 

við sveitarfélögin, ríkisstofnanir, atvinnu- og menningarlíf, auk fræðasamfélagsins og 

almennings í hverjum landshluta (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, e.d.b). 

Undangengin ár hefur dregið úr þáttöku yngsta aldurshópsins í samráðsferlinu og virkni 

samráðshópanna almennt hefur dregist saman. Þá hefur skort á að sveitarfélögin horfi til 

sóknaráætlana í sinni stefnumótun (Evris, 2019). Fyrir nýtt tímabil sóknaráætlana 

landshlutafélagana 2020-2024 voru drög þeirra birt á Samráðsgátt til að bregðast við þessari 

þróun.  

Sóknaráætlanir landshlutasamtakanna skiptast í tvo hluta, áhersluverkefni og 

uppbyggingarsjóði. Uppbyggingasjóðir eru samkeppnissjóðir sem eru starfræktir í öllum 

landshlutum nema á höfuðborgarsvæðinu. Uppbyggingarsjóðirnir styðja við verkefni sem eru 

til samræmis við markmið hverrar sóknaráætlunar (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 

e.d.b). Úthlutunarnefndir velja þau verkefni sem styrkt eru og í úttekt á nýliðnu tímabili 

samninganna kemur fram gagnrýni á nálægð nefndarmanna við úthlutunarsvæði og skort á 

sérþekkingu. Einnig er talið að halli á hlutfall styrkja til atvinnuþróunar og nýsköpunar í ljósi 

árangurshlutfalls menningarverkefna. Um framgang menningarverkefna ríkir þó mest ánægja 

(Evris, 2019). Af 588 verkefnum sem styrk hlutu úr uppbyggingarsjóði árið 2018 voru 239 á 

sviði skapandi lista og afþreyingar og 120 vegna starfsemi safna og annarrar 

menningarstarfsemi, samkvæmt atvinnugreinaflokkun styrktra verkefna. Árangurshlutfall 

menningarverkefna var um 68,4% og til samræmis við árin þar á undan þar sem 

menningartengd verkefni hafa hæsta árangurshlutfall í atvinnugreinaflokkun (Hólmfríður 

Sveinsdóttir og Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2019).  

Áhersluverkefni eru samningsbundin verkefni sem hafa beina skírskotun til 

sóknaráætlunar landshlutans og áherslna samráðsvettvangsins fyrir hvert tímabil 
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sóknaráætlana. Verkefnin geta verið skammtíma og langtíma verkefni en þeim þarf að vera 

lokið þegar gildistími sóknaráætlanasamninganna rennur út (Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytið, e.d.b). Í óháðri úttekt á sóknaráætlunarsamningum tímabilið 2015-

2019 kemur fram að þörf sé á að landshlutasamtökin skilgreini faglega mælikvarða fyrir 

áhersluverkefnin og fylgi þeim eftir með mælingum (Evris, 2019). Í árlegri greinargerð 

(2018) er samantekt á þeim verkefnum sem tilheyra þessum hluta sóknaráætlunarsamninga. 

Þar koma fram heiti verkefna, markmið og áætlun framlaga til þeirra. Á Töflu 1 sést 

heildarframlag til verkefna í hverjum landshluta og hlutfall menningarverkefna af heild. 

Mikill breytileiki er á hlutfalli menningarverkefna í áhersluverkefnum landshlutanna, frá einu 

prósenti á Suðurnesjum til 43% á Vesturlandi og Norðurlandi eystra. Að meðaltali er hlutur 

menningarverkefna í áhersluverkefnum 20,5%. 

Tafla 1 Hlutfall menningarverkefna í áhersluverkefnum landshluta   

(Heimild: Hólmfríður Sveinsdóttir ofl., 2019). 

Aukin menningaráhersla ríkisins í gegnum byggðaáætlun og sóknaráætlanir beinir 

sjónum að sveitarstjórnarstiginu og þeirri áherslu sem þar er lögð á menningu og listir. 

 

3.13. Sveitarstjórnir 
Sveitarstjórnir eru fjölskipað stjórnvald og þrátt fyrir að sveitarstjórnir hafi nokkuð 

athafnafrelsi eru þeim einnig nokkur takmörk sett. Sveitarfélögum eru falin ýmis verkefni í 

lögum, svokölluð lögmælt verkefni. Lögmæltum verkefnum er skipt í lögskyld verkefni og 

lögheimil verkefni. Verkefni eru lögskyld ef sveitarfélögum er skylt að rækja þau en lögmælt 

verkefni gefur sveitarfélagi svigrúm til þess að ákveða hvort verkefninu er sinnt (lög nr. 

138/2011). Í kjölfar samræmingar stefnumótunar hins opinbera og aukins samráðs stjórnvalda 

við íbúa eftir efnahagshrunið eru gerðar breytingar á sveitarstjórnarlögum, sem tóku gildi 1. 

janúar 2012. Þar er aukin áhersla á samráð við íbúa og kveðið á um skyldur sveitarstjórna til 

að tryggja áhrif íbúa og upplýsingar um mikilvæg málefni. Þá kveða lögin einnig á um skyldu 
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ráðuneyta og stofnana til að eiga samráð við landshlutasamtök sveitarfélaga um 

stefnumótanir eða ákvarðanir sem varða viðkomandi svæði með sérstökum hætti.  

Mynd 4: Sundurliðuð heildarútgjöld sveitarfélaga til menningarmála árið 2019 

 

       (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2020). 

Á yfirliti yfir sundurliðuð heildarútgjöld sveitarfélaga fyrir árið 2019 (Mynd 4) má sjá 

að þeir liðir sem taka til bókasafna, annarra safna og byggðasögu eru umfangsmiklir í 

ársuppgjöri sveitarfélaga. Þeir taka til lögmæltra verkefna en aðrir liðir endurspegla fremur 

áherslur sveitarfélaga þar sem þeir ná í auknu mæli til verkefna sem sveitarfélög ákveða að 

ráðast í. Seinasti liðurinn, ýmir styrkir og framlög tekur til mótframlaga sveitarstjórna við 

sóknaráætlanaverkefni svo fremi sem verkefnin taki ekki sérstaklega til annarra efnisþátta 

flokkunarinnar. 
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Mynd 5: Skipting menningarútgjalda á íbúa í 
laun og annan kostnað, raðað eftir 
íbúafjölda. 

 

Frekara niðurbrot á framlögum 

sveitarstjórnarstigsins er ekki að finna í 

árbók sveitarfélaga. Einungis er hægt er 

að greina frekar menningarframlög þeirra 

eftir einstökum ársreikningum 

sveitarfélaganna. Þau tölfræðigögn sem 

Samband íslenskra sveitarfélaga tekur 

saman eru aðeins brotin niður í 

heildartölur eftir tekjum og gjöldum, sem 

skiptast í laun og launatengd gjöld og 

annan kostnað. Eins og sjá má á Mynd 5 

er sú skipting ólík eftir sveitarfélögum en 

fram kom í fréttum Hagstofunnar (2020) 

að launakostnaður sveitarfélaga vegna 

menningarmála nemur 28% í heild á 

meðan annar kostnaður er 48%. Stærð 

sveitarfélaga virðist ekki hafa mikil áhrif 

á skiptingu þessa kostnaðar en misstór 

sveitarfélög hafa engan launakostnað 

vegna menningarútgjalda.  

 

 

 

 

 

 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2020). 
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Mynd 6: Tekjur og gjöld í krónum á íbúa, 
raðað eftir íbúafjölda. 

 

Menningarútgjöld vega mjög misþungt hjá 

einstökum sveitarfélögum og virðast 

endurspegla mismunandi áherslur meira en 

annað (Sigurður Guðmundsson og Vífill 

Karlsson, 2019). Það sést ágætlega á Mynd 

6 þar sem kostnaður vegna menningarmála 

á hvern íbúa er framsettur í samanburði við 

hlutfall tekna vegna menningarmála. 

Kostnaður íbúa á Fljótsdalshéraði er 

áberandi mestur og fast á eftir fylgir 

kostnaður íbúa í Seyðisfjarðarkaupstað. 

Þessi tvö sveitarfélög eru annáluð fyrir 

mikla áherslu á menningarstarfsemi og 

tilheyra þeim landshluta, Austurlandi, sem 

var fyrstur til að gera menningarsamning 

við ríkið. Mynd 6 sýnir að kostnaður 

sveitarfélaga vegna menningarmála er ekki 

endilega hærri þó þau séu fámenn. 

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu njóta 

þó augljóslega stærðarhagræðis og eru með 

fremur lágan kostnað vegna 

menningarmála. Kostnaður íbúa 

Reykjavíkurborgar er þó umtalsvert hærri 

en nágrannasveitarfélaganna, 4.045 krónur 

á ári borið saman við 1.479 krónur á íbúa 

Garðabæjar árlega. Mikill breytileiki er 

jafnframt á tekjum sveitarfélaga af 

menningarstarfsemi. 

 

Samband íslenskra sveitarfélaga, 2020). 
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3.14. Skattar, ívilnanir og fjórða iðnbyltingin 
Sköttum og ívilnunum er beitt af hinu opinbera í því augnamiði að tryggja listræna starfsemi 

sem annars myndi ekki eiga sér stað. Verðleikavörur (e. merit goods) eiga við um 

menningarframleiðslu sem samfélög vilja að séu styrkt svo þau fái notið þeirra. Tækniþróun 

skilar ekki framleiðniaukningu í margvíslegri menningarstarfsemi þar sem hún breytir ekki 

þeim þörfum á mannskap sem þarf, s.s. til uppsetningar á leikverkum eða flutnings á 

tónverki. Vegna aukins kostnaðar á borð við launahækkanir verður menningarframleiðslan 

dýrari. Með ríkisstyrktri menningu verður þó framleiðniaukning í hagkerfinu sem leiðir til 

aukins kaupmáttar sem leiðir enn til aukinnar eftirspurnar eftir menningarafurðum (Ágúst 

Einarsson, 2012-b). Mikilvægi þess að rannsaka þetta samhengi kemur fram í ákvörðunum 

stjórnvalda.  

Ágúst Einarsson (2012-b) rekur aukinn opinberan stuðning við kvikmyndagerð til 

skýrslu Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands (1998) sem sagði kvikmyndagerð skila 

ríkinu umtalsverðum hagnaði. Endurgreiðslum vegna hluta af framleiðslukostnaði 

kvikmyndagerðar var komið á með lögum nr. 43/1999. Þau veita heimild til endurgreiðslu 

vegna hluta þess áfallna kostnaðar sem leggst til vegna kvikmyndagerðar, sjónvarpsefnis og 

heimildamynda. Bæði innlendum og erlendum aðilum standa endurgreiðslustyrkirnir til boða. 

Í greinargerð með frumvarpi kemur fram að endurgreiðslustyrkir geti aukið tekjur ríkis og 

þjóðar af kvikmyndagerð. Endurgreiðslukerfið hefur verið starfrækt frá árinu 2001 og 

endurskoðað fjórum sinnum (Tafla 2) og endurgreiðsluhlutfallinu hefur verið breytt í hvert 

skipti.  

 

Tafla 2: Þróun endurgreiðsluhlutfalls vegna kvikmyndaframleiðslu 

1999  

  14% 

2000   

12% 

2006   

14% 

2009   

20% 

2017   

25% 

     (Ríkisendurskoðun, 2019-b). 

Lög um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist (nr. 110/2016) tóku 

svo gildi í upphafi árs 2017. Þau hafa það markmið að efla tónlistariðnað á Íslandi með 

endurgreiðslum vegna hluta þess kostnaðar sem fellur til vegna hljóðritunar tónlistar, 

sambærilegt endurgreiðslum vegna kvikmyndagerðar. Í athugasemdum með frumvarpi til 

laganna kemur fram að tónlistariðnaður sé ein af mikilvægustu iðngreinum landsins eftir 

mikinn vöxt áranna á undan. Íslensk tónlist sé bæði þekkt vörumerki og mikilvæg 
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landkynning. Því þurfi að styrkja grundvöll tónlistariðnaðar og verjast atgervisflótta 

(Þskj.1621/2015-2016).  

 Lög voru sett um stuðning við bókaútgáfu (nr. 130/2018) vegna menningarlegs 

mikilvægis bókaútgáfu fyrir vernd íslenskrar tungu. Versnandi rekstrarstaða íslenskra 

bókaútgefenda er einnig reifuð sem forsenda frumvarpsgerðar. Samkvæmt lögunum geta 

bókaútgefendur sem gefa út bækur á íslensku fengið endurgreiðslur á 25% hluta þess 

kostnaðar sem fellur til við útgáfuna. Lögin ná til þeirrar bókaútgáfu sem á sér stað hér á 

landi eða innan evrópska efnahagssvæðisins, í aðildarríkjum stofnsamnings EFTA eða í 

Færeyjum (Þskj. 178/2018-2019). 

Nýsamþykktar breytingar á lögum um um tekjuskatt (nr. 90/2003) taka til fjölbreyttari 

hvata og skattaívilnana sem gagnast bæði framleiðendum og kostendum verkefna þriðja 

geirans og menningarstarfsemi. Þriðji geirinn nær til félaga sem starfa ekki í 

hagnaðarsjónarmiði og tilheyra ekki einkageiranum eða ríkisgeiranum. Frumvarpið tilgreinir 

að þeir lögaðilar sem þarna falla undir starfa eftir hugmyndafræði með samfélagsumbótum í 

þágu almennings að markmiði. Einnig segir þar að alþjóðlegur samanburður sýni að 

skattalegir hvatar vegna starfsemi til almannaheilla, séu mun víðtækari í nágrannalöndunum 

en hér á landi (Þskj.1240/2020-2021). Breytingar taka til þess að gjafafrádráttur lögaðila 

vegna starfsemi til almannaheilla hækki, svo fremi sem móttakandi gjafar sé skráður á 

sérstaka almannaheillafélagaskrá hjá Skattinum. Fyrirtæki sem gefið hafa til góðgerðar- og 

menningarmála hafa notið skattaafsláttar sem hefur numið allt að 0,75% af 

atvinnurekstrartekjum og er það hlutfall tvöfaldað með breytingu á lögunum. Einnig geta 

einstaklingar nú notið frádráttarbærni til skatts, með sama hætti, sem numið geti allt að 350 

þúsund krónum á ári. Þá geta lögaðilar sem starfa til almannaheilla notið undanþágu til 

greiðslu tekjuskatts af fjármagnstekjum og greiðslu stimpilgjalds af kaupsamningum. Þá er 

ákvæði um niðurfellingu erfðafjárskatts vegna gjafa útvíkkað og látið ná til félagasamtaka og 

sjálfseignarstofnana sem starfa til almannaheilla (Þskj.1240/2020-2021). Lögin voru 

samþykkt 20. apríl 2021.  

Þessar breytingar hvetja til einkafjármögnunar menningarinnar. Þær, ásamt styrkjum 

til einkarekinna fjölmiðla og breytingar á höfundaréttartekjum, eiga sér stað á tíma hraðra 

tæknibreytinga sem hafa leitt til breyttrar miðlunar og neyslu menningarafurða. Alþjóðleg 

samkeppni ýtir einnig undir stuðning stjórnvalda við menningarsviðið. Endurgreiðslukerfin 

heyra bæði undir atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið þó að málaflokkarnir kvikmyndir og 
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tónlist heyri til mennta- og menningarmálaráðuneytis almennt. Atvinnu- og 

nýsköpunarráðuneytið er einnig stefnumótandi um svið sem áhrif hafa á menningargeirann.  

Í nýsamþykktu frumvarpi til laga um opinberan stuðning við nýsköpun er áhersla lögð 

á stuðning á landsbyggð og við nýsköpun á sviði byggingariðnaðar. Tillögurnar sem fram 

koma í lögunum miða að viðamiklum breytingum á stuðningi hins opinbera við nýsköpun í 

landinu. Í frumvarpinu segir að nýsköpun gangi þvert á alla málaflokka og sé í samhengi við 

breytingar og þróun samfélagsins (Þskj. 362/2020-2021). Fjölmargar umsagnir birtust á 

Samráðsgátt við kynningu frumvarpsdraga. Þar kemur fram margvísleg gagnrýni, meðal 

annars á áherslu á tæknigreinar í frumvarpinu sem horfi framhjá nýsköpun í ólíkum greinum 

samfélagsins (Halla Helgadóttir, 2020, Elsa Arnardóttir, 2020, Hildigunnur Sverrisdóttir, 

2020). 

Mikilvægi klasasamstarfs fyrir sköpun á við um margvíslega menningarstarfsemi 

(Ágúst Einarsson, 2012-b). Nýkynntri klasastefnu stjórnvalda (2021) er ætlað að bæta 

samkeppnishæfni og verðmætasköpun og vinna með Nýsköpunarstefnu stjórnvalda til 2030, 

Vísinda- og tæknistefnu 2020–2022 og stefnumótun Íslandsstofu (2019). Þá tengist hún 

áherslum í skýrslu forsætisráðuneytisins um Ísland og fjórðu iðnbyltinguna (2019) auk fleiri 

áherslumála stjórnvalda. Klasastefnan miðar að ráðstöfun fjármuna til atvinnuuppbyggingar 

og byggðaþróunar með markvissum hætti. Áhersla er á eflingu samvinnu og nýsköpunar og 

aukinnar samkeppnishæfni fyrirtækja og atvinnugreina. Markmið stefnunnar er að nota 

hugmyndafræðina um klasasamstarf til að hraða árangri og þróun þeirra umskipta sem fylgja 

fjórðu iðnbyltingunni (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2021). Með innleiðingu 

aukinnar samfélagslegrar ábyrgðar í rekstri fyrirtækja og markmiðum um fleira en hagnað, 

hefur samfélagið tekið breytingum. Kröfur um sjálfbærni, valdeflingu, samstarf og gagnsæi 

þrýsta á breytingar opinberra kerfa (Héðinn Unnsteinsson, 2021).  

Verðmætamat breytist frá einum tíma til annars og tilraunir til að kortleggja 

velferðarkerfið reynast endaslepptar vegna þess hversu miklum breytingum kerfið er 

undirorpið og hversu víða réttindi liggja. Velferð hefur undanfarin tuttugu ár orðið að 

mælistiku í stefnumótun hins opinbera þar sem vellíðan almennings er beintengd þjóðarhag 

(Martin, 2019). Unnið er að þróun mælikvarða um hagsæld og lífsgæði í samræmi við 

stjórnarsáttmála (2017) til að styðja við stefnumótun og ákvarðanatöku íslenskra stjórnvalda. 

Í þeirri vinnu gengur hægar að þróa þá mælikvarða sem snúa að félagsauði 

(Forsætisráðuneytið, 2019). Í nýrri formennskuáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar (2020) 

segir að listir, menning, íþróttir og ungmennastarf hafi mikil áhrif á endurmótun samfélagsins 
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og skapi forsendur fyrir vellíðan og jafnræði. Menning og listir gefi grundvöllinn að því að 

skilja og bregðast við nýjum og krefjandi aðstæðum og áföllum.  

 

3.15. Menningarstefna í skugga heimsfaraldurs 
Víðtækt velferðarkerfi tryggir fólk óháð stöðu á atvinnumarkaði. Víðtæk afkomutrygging 

dregur því úr þeim áföllum sem samfélög þurfa að takast á við í kjölfar efnahagshremminga 

og hagkerfi þeirra jafna sig fyrr (Stefán Ólafsson, 2020). Þróun atvinnuleysis á Íslandi í 

heimsfaraldri kórónuveiru hefur náð nýjum methæðum. Almennt atvinnuleysi í janúar 2021 

náði 12,8% (Vinnumálastofnun, 2021). Um 136% aukning varð á útgjöldum 

Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna almennra atvinnuleysisbóta milli áranna 2019 og 2020. 

Ekki hefur orðið meiri halli á afkomu hins opinbera síðan í efnahagskreppunni, árið 2009. 

Heildartekjur ríkissjóðs hafa dregist saman um 2,3% og heildarútgjöld aukist um 10,5% á 

milli ára. Útgjöld vegna viðspyrnuaðgerða stjórnvalda gegn faraldrinum og áhrifum hans hafa 

verið kostnaðarsamar. Neikvæð tekjuafkoma var um 215 milljarðar króna árið 2020, borið 

saman við 46,4 milljarða árið 2019 (Hagstofa Íslands, 2021).  

Á útmánuðum 2020 fóru áhrif af nýhöfnum heimsfaraldri kórónuveiru að hafa áhrif á 

Íslandi og grunninn í velferðarkerfinu, atvinnutryggingar. Sóttvarnarráðstafanir höfðu með 

margvíslegum hætti áhrif á samfélagið. Hvaða áhrif faraldurinn hefur til lengri tíma á eftir að 

koma í ljós en atvinnuleysi gæti orðið langvinnara en Íslendingar hafa áður búið við. Útlit er 

fyrir að efnahagssamdrátturinn verði dýpri og vöxturinn í kjölfarið hægari en spáð var í fyrstu  

(Þskj. 1489/2020). Ástandið kallast á við stöðuna í upphafi seinni hluta tímabilsins sem hér er 

til skoðunar. Í greinargerð með frumvarpi til listamannalauna (nr. 57/2009) segir að vegna 

erfiðleika á vinnumarkaði og minnkaðra tækifæra á stuðningi frá einkamarkaði hafi enn 

dregið úr möguleikum listamanna til að tryggja lífsviðurværi sitt með listsköpun. Í þeim 

efnahagsþrengingum sem skóku Ísland á ritunartíma lagafrumvarpsins voru ekki 

samkomutakmarkanir og sú einangrun sem fylgt hefur heimsfaraldri kórónuveiru. Þau 

skilyrði sem skapa efnahagskreppuna nú hafa komið einkar illa niður á stórum hópi 

listamanna sem treysta á áhorfendur eða samneyti við neytandann. Á sama tíma hefur aukin 

einangrun fólks og samkomutakmarkanir leitt til aukinnar eftirspurnar margvíslegra 

menningarafurða (Radermercker, AS.V., 2021).  

Breytingar voru gerðar á lögum um listamannalaun sem tóku gildi í upphafi árs 2021. 

Þar er ekki vísað til þjóðfélagsbreytinga eða aukningar starfandi listamanna líkt og í 

frumvarpi fyrir lagasetninguna 2009. Starfslaunum listamanna var fjölgað með 
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bráðabirgðaákvæði, úr 1.600 í 2.150 mánaðarlaun fyrir árið 2021 (Þskj.346/2020-202). Í 

almennri úthlutun listamannalauna fyrir árið 2020 var árangurshlutfall umsækjenda 14% og 

21% listamanna sem sóttu um fengu úthlutað launum (Rannís, 2020-a). Í aukaúthlutun í júní 

var árangurshlutfall 10% og 20% árangurshlutfall þeirra listamanna sem sóttu um (Rannís, 

2020-b). Aukafjárveitingu var veitt í gegnum listamannalaun en ferlið tók langan tíma og 

listamenn sem höfðu tapað niður framfærslu vegna verkefnastöðvunar voru á meðan 

tekjulausir. Einnig var veitt í sjóðina án samráðs við BÍL, sem leiddi til aukinna framlaga til 

rithöfunda sem er sú stétt sem varð fyrir hvað minnstri röskun vegna faraldursins (Bandalag 

íslenskra listamanna, 2020). 

 

Mynd 7: Hlutfall svarenda sem tilgreindu tekjufall milli ára eftir atvinnugreinum. 

 

   (Heimild: BHM, 2020) 

 

Listgreinar, ásamt ferðaþjónustu, eru mun viðkvæmari fyrir áhrifum vegna 

kórónukreppunnar en aðrar starfsgreinar. OECD hvetur aðildarríki til að tryggja að 

vinnumarkaðsúrræði vegna hópsins séu aðlöguð að þeirra sérþörfum. Samsett tekjuöflun 

hópsins dregur út bótarétti þeirra. Ísland er ekki á lista stofnunarinnar um þau ríki sem 

skilgreint hafa sértækar vinnumarkaðsaðgerðir fyrir listamenn. Í grein stofnunarinnar kemur 

fram að það sé vegna skorts á niðurgreindum tölfræðigögnum frá Íslandi (OECD, 2020). Í 

könnun Bandalags háskólamanna (BHM, 2020) kemur fram að 80% svarenda hafi orðið fyrir 

tekjufalli vegna kreppunnar og að ríflega helmingur þeirra hafi misst um 50% tekna sinna á 

milli ára. Tæp 25% listamanna hafa orðið fyrir 75-100% tekjufalli. Áberandi er hversu 
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viðkvæmir hópar sviðslistamanna og tónlistarmanna eru (sjá Mynd 7). Tekjur eru undir 

framfærsluviðmiði hjá meirihluta svarenda könnunarinnar (Bandalag íslenskra listamanna, 

2020). 

Bótaúrræði eru ekki aðgengileg eða nýtast illa þessari atvinnugrein (BHM, 2020). Í 

könnun BÍL meðal félagsmanna kom einnig í ljós að 70% þeirra sem leitað höfðu til 

Vinnumálastofnunar höfðu ekki fengið neina úrlausn sinna mála þrátt fyrir skilning og 

velvilja stjórnvalda í samskiptum við samtökin. Mikið álag á stofnunina er helsta skýring þess 

(Bandalag íslenskra listamanna, 2020).  

Utan fjölgunar mánaða listamannalauna fyrir árið 2021 og viðbótar úthlutun árið 

2020, sem nam 600 mánaðarlaunum, hafa stjórnvöld þegar greitt ríflega 350 milljónir króna í 

menningartengda tekjufallsstyrki (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2021). Tilkynnt var 

um hálfan milljarð í apríl 2020 sem verja átti til menningarstarfs með sérstakri áherslu á 

sjálfstætt starfandi listamenn, til að mæta áhrifum COVID-19. Því framlagi var veitt í 

gegnum verkefnasjóði til einstakra greina, auk 50 milljón króna framlags til skráningar 

menningararfsins. Listamenn sem höfðu notið listamannalauna í 6 mánuði eða lengur árið 

2020 voru ekki gjaldgengir í verkefnastyrki. Í fundargerð Myndlistarráðs kemur einnig fram 

að skilyrði fyrir aukafjárveitingu úr sjóðnum um mikilvægi og arðbærni verkefnis fyrir 

landsmenn hafi ekki samræmst áherslum ráðsins. Það yrði því túlkað sem hugræn arðbærni  

og/eða menningarleg verðmætasköpun (Myndlistarráð, 2020). Framlag til húsfriðunarsjóðs 

upp á 100 milljónir króna var kynnt á sama tíma. „Heildaráhrif COVID-19 eiga eftir að 

skýrast og mögulega þarf meiri stuðningur að koma til, svo þessi mikilvæga starfsemi 

blómstri,“ sagði Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, af því tilefni 

(Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2020-c).   

Í fjárfestingarátaki ríkisstjórnarinnar á fjárlögum ársins 2021 er 500 milljónum króna 

veitt til uppbyggingar safna. Náttúruminjasafn Íslands fær 300 milljónir til uppbyggingar og 

200 milljónum króna verður varið til undirbúnings vísinda- og upplifunarsýningar fyrir börn. 

Höfuðsöfnin þrjú fá aukreitis 75 milljónir króna til eflingar starfsemi sinnar. Bókasafnasjóður 

höfunda fær 75 milljón króna aukningu og 25 milljónum verður varið til eflingar á starfsemi 

bókasafna, og til rannsókna og samstarfsverkefna á sviði bókasafna- og upplýsingamála. Alls 

verður 550 milljónum króna varið til aðgerðaáætlunar nýrrar kvikmyndastefnu, þar af 412 

milljónum til eflingar kvikmynda og sjónvarpsþáttagerðar. Þá fara 140,5 milljónir til 

framkvæmda við menningarsal á Selfossi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2020-c). 

Kostnaðaráætlun fyrir menningarsal á Hótel Selfossi er upp á tæpan hálfan milljarð og hefur 
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bæjarstjórn óskað eftir framlagi ríkisins upp á 283 milljónir í heild, til samræmis við stuðning 

ríkisins við byggingu menningarhúsa annars staðar á landinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2020-d). Selfoss tilheyrir þeim einu landshlutasamtökum 

sveitarfélaga sem ekki hafa starfandi menningarfulltrúa. Síðasta menningarstefna Árborgar er 

fyrir árin 2010-2013, samkvæmt heimasíðu bæjarfélagsins og í skipuriti Árborgar er ekki að 

finna menningarfulltrúa en bæði frístunda- og forvarnafulltrúi og atvinnu- og viðburðafulltrúi 

eru starfandi í bæjarfélaginu (Sveitarfélagið Árborg, e.d.). Þá er hlutur menningarverkefna í 

áhersluverkefnum landshluta næst lægstur á Suðurlandi, eða 9% (Hólmfríður Sveinsdóttir 

ofl., 2019).  

Áætlun núverandi ríkisstjórnar vegna efnahagsástandsins er áframhaldandi stuðningur 

við efnahagslífið með hallarekstri. Samkvæmt fjármálaáætlun til ársins 2025 gæti 

samanlagður halli áranna 2020 og 2021 numið 600 milljörðum króna. Skuldir gætu því numið 

nálægt helmingi af vergri landsframleiðslu í lok ársins. Markmiðið er að úr efnahagslegum 

þrengingum komi samkeppnishæft þjóðfélag. Velsæld byggð á kraftmiklum mannauði og 

efnahagslífi (Fjármála-og efnahagsráðuneytið, 2020).  Ríkisendurskoðun hvetur til 

hagræðingar og aukinnar skilvirkni í útgjaldaaukningu samhliða mótvægisaðgerðum. Aukin 

vaxtabyrgði vegna lántöku ríkisins geti stefnt greiðslugetu ríkisjóðs í hættu 

(Ríkisendurskoðun, 2020). Á opnum veffundi sérfræðingahóps verkalýðshreyfingarinnar, í 

lok árs 2020, er vakin athygli á einhæfni íslenskra útflutningsgreina og sveiflukenndu 

hagkerfi. Viðbragða er þörf til að skjóta fleiri stoðum undir verðmætasköpun og útflutning 

(BHM, 2020).  Í greiningu Samtaka iðnaðarins kemur fram að hugverkaiðnaður á Íslandi sé í 

sókn og að vísbendingar séu um að næsti áratugur verði áratugur nýsköpunar (Samtök 

Iðnaðarins, 2021). Í klasastefnu (2021) segir mikilvægt að lykilatvinnugreinar á Íslandi verði 

kortlagðar líkt og Evrópusambandið hefur gert varðandi þær atvinnugreinar sem talið er að 

leiði viðspyrnu í kjölfar heims faraldursins. Klasaskýrsla leggur til að sett verði upp 

sameiginlegt mælaborð þessar greinar sem miðar að kerfisbundinni söfnun 

árangursmælikvarða. Ein þeirra tólf atvinnugreina sem skýrslan skilgreinir sem 

lykilatvinnugreinar í uppbyggingu til framtíðar eru skapandi greinar (Atvinnu- og 

nýsköpunarráðuneyti, 2021).  

 



 
 

68 
 

4. Gagnasöfn, rannsóknir og þekking 
Í skýrslu starfshóps um fjármál sveitarfélaga kemur fram gagnrýni á takmarkað aðgengi 

sveitarfélaganna að upplýsingum og greiningum á hagrænum gögnum (Dan Brynjarsson o.fl., 

2020). Ársfjórðungslega skila sveitarfélögin gögnum til Hagstofunnar sem greinir þau eftir 

COFOG-staðli (e. Classification of the Functions of Government) og tegundagreining 

útgjalda er svo færð eftir GFS-staðlinum (e. Government Financial Statistics) en hann er 

nýttur af hagstofum víða um heiminn svo auka megi samanburðarhæfni milli ríkja. 

Aðaláhersla staðalsins er mat á efnahagslegum áhrifum opinbers reksturs milli ríkja 

(Þskj.1192/2019). Þessi aðgengisskortur sveitarfélaganna að gögnum er talinn hamla eðlilegu 

starfi þeirra til greininga og fjárhagsáætlunargerðar. Hvetur starfshópurinn til þess að 

Hagstofan birti ítarlegri gögn í gagnaveitu sinni sem aukið gæti nýtingu þeirra og gagnsæi og 

bendir á mikilvægi þessa fyrir stöðumat og áætlanagerð (Dan Brynjarsson, Hanna Dóra 

Hólm, Gunnar Haraldsson, Kristinn Bjarnason, Halldóra Káradóttir, Pétur Berg Matthíasson, 

2020). 

Samanburðarhæfum gögnum og tölfræðigögnum er almennt safnað saman til að fá 

yfirlit yfir stöðu mála og aukinn skilning á því sem á sér stað innan hvers málaflokks og mat á 

því hvernig hann skilar sér inn í þjóðarbúskapinn. Á vefsíðu Hagstofunnar kemur einmitt 

fram að miðlun hagtalna stuðli að upplýstri þjóðfélagsumræðu auk þess sem hún sé 

grundvöllur þess að lýðræðislegar ákvarðanir séu teknar (Hagstofa Íslands, e.d.a). Á síðu 

Eurostat segir að vegna áhrifa menningar á hagræna þróun, vellíðan og samheldni í 

samfélaginu geti gagnasöfnun og úrvinnsla gagna ekki einvörðungu skýrt áhrif menningar á 

heildarefnahag heldur einnig margvíslega aðra félagslega þætti (Eurostat, e.d.). Skortur á 

gagnasöfnun kemur því í veg fyrir að þekking skapist sem leitt getur til skilvirkrar 

stefnumótunar og mati á því hvort stefna skili þeim árangri sem lagt var upp með. 

 

4.1. Opinber útgjöld til menningarmála 
COFOG staðallinn greinir opinber útgjöld í tíu svið útgjalda og hverju sviði er svo skipt í 

undirflokka. Menning lendir þar á sviðinu: Afþreying, menning og trúarbrögð sem skiptist 

svo aftur upp í sex undirflokka; afþreying- og íþróttaþjónusta, menningarþjónusta, fjölmiðlun 

og útgáfuþjónusta, trúar- og önnur samfélagsleg þjónusta, rannsóknir og þróun afþreyingar, 

menningar og trúarbragða og lokaflokkurinn tekur svo til málefna afþreyingar, menningar og 

trúarbragða sem ekki hafa verið skilgreind í öðrum flokkum. Tölugildi þessarar flokkunar á 

bókhaldslyklum nær frá 08.01 til 08.06 (European Union, 2019, OECD, 2009). Ísland skilar 
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bókhaldsuppgjöri þjóðarbúsins eftir þessum staðli, auk annarra, til Hagstofu 

Evrópusambandsins, Eurostat. Markmið hagskýrslusamstarfs Evrópska efnahagssvæðisins er 

að veita samanburðarhæfar efnahags- og félagslegar upplýsingar í þágu rannsókna, 

lýðræðislegrar umræðu og ákvarðana (Hagstofan, e.d.b). Þessi grófa flokkun 

menningarútgjalda, sem þjóðir færa með ólíkum hætti, gefur ekki nákvæma né 

samanburðarhæfa nálgun á menningarútgjöld þjóða (Kulturanalys Norden, 2020).  

Stjórnarsáttmálar eða stefnuyfirlýsingar síðustu þriggja ríkisstjórna hafa allar tiltekið 

úttektir á starfsumhverfi skapandi greina (Stjórnarráðið, 2013), eflingu stuðnings við 

rannsóknir og þróun á sviði skapandi greina (Stjórnarráðið, 2017-a) og að hafin verði gerð 

hagvísa fyrir menningu, listir og skapandi greinar (Stjórnarráðið, 2017-b). Árið 2019 var 

ráðinn starfsmaður á Hagstofuna í þetta verkefni. Menning er ekki flokkuð með öðrum 

atvinnugreinum á vefsíðu stofnunarinnar heldur með samfélagslegum málefnum. Fréttir 

Hagstofunnar af einstökum samantektum hagrænna mælikvarða hafa verið birtar undanfarið. 

Í lok árs 2020 birti Hagstofan tölur um þá sem eru starfandi á sviði menningar úr 

vinnumarkaðsrannsókn fyrir árið 2019. Alls tilheyra 7,7% menningargeiranum af heildarhluta 

starfandi manna á Íslandi í áætlun stofnunarinnar. Menningarstörf og önnur störf í 

atvinnugreinum sem teljast til menningarinnar eru 5.900 talsins en að auki eru menningarstörf 

í öðrum atvinnugreinum 9.700 talsins. Samtals taka menningarstörfin til 15.500 manna á 

aldrinum 16-74 ára. Menningarstörfin draga til sín fleiri konur. Þær telja 59,4% af 

heildarfjölda starfandi við menningu til samanburðar við aðrar atvinnugreinar þar sem konur 

telja 45,1% af heild. Þá er hlutfall sjálfstætt starfandi mun hærra í starfsgreinum 

menningarinnar eða 24,4% á móti 10,6% í öðrum atvinnugreinum. Á árabilinu 2000-2020 

hefur erlendum ríkisborgurum í hlutfalli af heildarfjölda búsettra á Íslandi fjölgað úr 2,6% í 

13,5% (Hagstofa Íslands, e.d.c). Samsetning íslensku þjóðarinnar hefur því breyst mikið á 

tímabilinu. Innflytjendur eru mun færri í atvinnugreinum menningar, 9,1% á meðan hlutfallið 

nær 19,6% í öðrum atvinnugreinum og hefur aukist þar mun skarpar frá árinu 2015 eða um 

61,3% á móti 41,2% í starfsgreinum menningarinnar (Hagstofa Íslands, 2020).   
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Mynd 8: Hlutfallsleg skipting þeirra sem starfa í völdum atvinnugreinum menningar 2010-2019 

(Hagstofa Íslands, 2020). 

 

Töluverðar breytingar eru á fjölda starfandi innan einstakra starfaflokka á undangengum 

áratug eins og sést á mynd 8. Flokkarnir skapandi listir og afþreying og starfsemi safna og 

önnur menningarstarfsemi eru stærstir og í þeim hefur orðið aukin starfasköpun á meðan 

flokkarnir prentun og fjölföldun efnis og útgáfustarfsemi hafa dregist verulega saman á sama 

tímabili. Af línuritinu má lesa að hefðbundin miðlun efnis hefur dregist saman á tímum 

tæknibreytinga þar sem neysla á menningarefni hefur tekið töluverðum breytingum. Það 

samræmist þeim ástæðum sem tilgreindar eru í frumvörpum til laga um menningarmálefni, 

eins og breytingar á fjölmiðlalögum (Þskj. 459/2020-2021) og endurgreiðslur vegna 

bókaútgáfu á íslensku (nr. 130/2018) um erfið rekstrarskilyrði hefðbundinna miðla.  
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Mynd 9: Hlutfall þeirra sem starfa í menningu á Norðurlöndum árin 2011-2019 

 

      (Nordic Statistics Database, 2021-a) 

Ísland hefur hæsta hlutfall starfandi við menningu af Norðurlöndunum eins og sjá má á mynd 

9. Finnar og svo Svíar koma næstir, þá Danir og Norðmenn reka lestina. Flestir eru starfandi 

á sviðum menningar á árinu 2016. Það var metár í landsframleiðslu á Íslandi frá hruni sem 

jókst um 7, 2% að raungildi milli ára (Hagstofa Íslands, 2017).  

Fyrir utan fréttir Hagstofunnar er lítið um niðurgreind gögn hagrænna vísa 

menningarinnar. Undir samfélagi á vefsíðum Hagstofunnar má finna tölfræðigögn um stakar 

starfsgreinar menningar og miðlunar. Sum þeirra hafa ekki verið uppfærð árum saman. 

Síðasta könnun á menningarneyslu þjóðarinnar er frá árinu 2009 þegar Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands gerði úttekt, í umboði mennta- og menningarmálaráðuneytis. Fyrirhugað var 

að endurtaka hana reglubundið en það hefur ekki gengið eftir (Andrea Dofradóttir, Ásdís 

Aðalbjörg Arnalds, Guðlaug Júlía Sturludóttir og Friðrik H. Jónsson, 2010). Bandalag 

íslenskra listamanna gegnir stóru hlutverki um ráðgjöf til stjórnvalda varðandi listir og 

menningu. Erling Jóhannesson segir stjórnvöld á öllum stigum mjög viljug og meðvituð um 

samtal við menningargeirann. Samtalið á milli stjórnsýslunnar og faghópa listamanna verður 

hins vegar marklausara vegna þessa skorts á gögnum (Guðni Tómasson, 2018).   

 

4.2. Útgjaldaþróun og samanburður 
Menningarsamstarfi Norðurlandanna er ætlað að endurspegla grunn þeirra sameiginlegu gilda 

sem tengja aðildarlöndin og er hluti af umfangsmeira svæðisbundnu samstarfi ríkjanna 



 
 

72 
 

Danmerkur, Noregs, Finnlands, Íslands og Svíþjóðar auk Færeyja, Grænlands og Álandseyja. 

Gögnum í Norræna tölfræðigagnagrunninn (Nordic statistics) er safnað frá tölfræðistofnunum 

norrænu landanna, norrænu heilbrigðis- og tölfræðinefndinni auk alþjóðlegra gagnasafna 

Eurostat, OECD og Sameinuðu þjóðanna (Nordic Statistics Database, e.d.). Innan 

tölfræðigrunns Norðurlandaráðs er ekki að finna aðra flokkagreiningu menningar en fyrir 

liggur innan tölfræðigrunns Eurostat. Þær grunnupplýsingar sem finna má á tölfræðigrunni 

Norðurlandaráðs, utan þeirra sem koma frá hagstofum aðildarlandanna sjálfra, koma frá 

Eurostat. Þar sem aðildarlöndin færa með ólíkum hætti útgjaldaliði sína til bókar einstakra 

flokka, hefur flokkun þeirra opinberu útgjalda sem liggja að baki upplýsinganna ekki 

nægjanlegt samanburðargildi (Kulturanalys Norden, 2020).  

Mynd 10: Opinbert framlag Norðurlanda, ríkja evrusvæðis og Evrópusambandsríkja til 
menningarmála í hlutfalli af vergri landsframleiðslu 

       (Nordic Statistics Database, 2021-b) 

Í grunninum má finna samanburð á opinberu framlagi norrænu ríkjanna við meðaltal 

ríkja á evrusvæðinu og meðaltal ríkja Evrópusambandsins. Þar sést að opinbert framlag í 

hlutfalli af vergri landsframleiðslu til menningarmála eftir málaflokkagreiningu COFOG er 

hæst á Íslandi, sjá Mynd 10. Framlag hins opinbera til menningarmála er töluvert hærra hjá 

norrænu löndunum en meðaltali ríkja á evrusvæðinu og ríkja Evrópusambandsins. Minni 

löndin, Færeyjar, Grænland og Ísland hafa þó hlutfallslega hærri opinber framlög til 

menningar en stærri löndin og Ísland er eina ríkið sem fer reglubundið yfir 3% í opinberum 

framlögum til menningarmála í hlutfalli af vergri landsframleiðslu. 
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Erfitt er að greina þessa framsetningu stofnunarinnar en á eftir Íslandi hefur Grænland 

hæstu opinberu framlög til menningarmála, þriðju hæstu framlögin undir lok tímaássins 

tilheyra Færeyjum. Þar á eftir kemur Noregur, svo Danmörk, þá Finnland, Svíþjóð, meðaltal 

Evrópusambandsríkjanna og lestina reka svo ríkin á evrusvæðinu með meðaltal útgjalda 

þeirra. Einnig er erfitt að átta sig á því hvaða toppar í opinberum framlögum á Íslandi verða 

þarna á árin 2011 og 2017.  

Mynd 11: Heildarútgjöld ríkissjóðs til menningar, íþrótta og trúmála í innbyrðis hlutfalli annarra 
útgjaldaliða 2000-2019.  

(Hagstofa Íslands, 2021-a). 

Með skoðun á sömu breytu, heildarútgjöldum til menningar, íþrótta og trúmála, lykli 

08 í COFOG flokkun, á vef Hagstofu Íslands, en nú í innbyrðis hlutfalli við aðra útgjaldaliði 

hins opinbera, sést útgjaldatoppur á árinu 2011, sjá Mynd 11. Hann útskýrist af tónlistar- og 

ráðstefnuhúsinu Hörpu, sem ríki og borg fengu í fangið í bankahruninu eftir að 

einkaframkvæmd á verkefninu fór í þrot. Ríkið á 54% hlut í Hörpu á móti 46% hlut 

Reykjavíkurborgar. Árið 2011 veita eigendur Hörpu tæplega 20 milljarða króna brúarlán 

vegna stofnkostnaðar Hörpu. Aukreitis greiða ríki og borg rekstrarkostnað vegna Hörpu sem 

hleypur á bilinu 400 - 450 milljónum árlega (Þórður Snær Júlíusson, 2018). 

Rekstrarkostnaður hins opinbera vegna Hörpu nam 728 milljónum króna árið 2020, þegar 

heimsfaraldur COVID-19 hófst. Fyrir liggur einnig viðhald á húsinu og búnaði og löngu 

orðið ljóst að reksturinn er ekki sjálfbær og getur ekki sinnt því menningarhlutverki sem 

eigandastefna Hörpu kveður á um (Þórður Snær Júlíusson, 2021). Kostnaður vegna 

fjárfestingar hins opinbera í Hörpu upp á 26.6 milljarða króna færist inn á árið 2011, þegar 

stofnað er til útgjaldanna, eftir endurskoðun reikninga vegna fjárfestingar hins opinbera 

samkvæmt GFS-staðlinum (Fjóla Agnarsdóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2021).  
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Erfiðara er að skýra muninn á línuritum eins og þau birtast hjá Norrænu tölfræðistofnunni og 

Hagstofu Íslands í þróun útgjalda eftir 2011. Hjá þeirri fyrrnefndu er útgjaldatoppur árið 2017 

en hjá Hagstofu Íslands 2015 eins og sjá má á Myndum 10 og 11. 

Mynd 12: Útgjöld hins opinbera til menningar og fjölmiðla í hlutfalli við aðra málaflokka hins 
opinbera. 

 

       (Hagstofa Íslands, 2020) 

Ef útgjöld hins opinbera eru svo skoðuð með hliðsjón af frétt Hagstofunnar (2020) er 

Ísland með þriðju hæstu opinberu útgjöld til menningarmála í samanburði við önnur 

Evrópuríki árið 2018 eins og sjá má í Mynd 12. Menningarútgjöld hins opinbera á Íslandi eru 

langt yfir meðaltali og af hinum Norðurlöndunum er einungis Noregur nálægt 

meðatalsútgjöldum í álfunni. Danmörk kemur næst á eftir en Svíðþjóð og Finnland reka 

lestina með tæpt 1% af heildarútgjöldum til menningar í samanburði við aðra útgjaldaflokka 

ríkjanna. Hvað varðar útgjöld til fjölmiðla lendir Ísland í sjötta sæti og með töluvert hærri 

útgjöld en hin Norðurlöndin, utan Finnlands. 

Opinberu framlögin hafa hér verið greind eftir COFOG flokkunum 08.02 

menningarmál og 08.03 fjölmiðlar. Menningarútgjöld vegna annarra COFOG flokka koma 

ekki fram í þessum tölum. Eins og sést á yfirferð hér að ofan er erfitt að átta sig á umfangi 

menningarmála á ríkisreikningi. Ólíkir staðlar sem notaðir eru á milli stofnana flækja málið 

enn frekar (Fjóla Agnarsdóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2021). 
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Mynd 13: Heildarútgjöld sveitarfélaga til menningarmála í innbyrðis hlutfalli annarra útgjalda 
árin 2000-2019. 

        (Hagstofa Íslands, 2021-b) 

Ef útgjöld sveitarfélaganna eru skoðuð sérstaklega sést mikill samdráttur í framlögum 

þeirra til menningarmála síðasta áratuginn. Þau fara hæst í ríflega 19% á hrunsárinu en 

dragast skarplega saman um 4% árið 2011, sjá Mynd 13. Eftir það ná þau ríflega 16% hæst. 

Það er á sama tímabili og mikill uppgangur er í samfélaginu vegna vaxtar ferðaþjónustunnar 

og hagvaxtaraukning nær sér á strik. Sóknaráætlunarsamningar ríkisins og landshlutafélaga 

sveitarfélaga fara af stað á tilraunastigi árið 2012 og eru lögfestir árið 2015. Mikill samdráttur 

verður á menningarútgjöldum árið 2017 en árið 2016 var þensla í hagkerfinu.  
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Mynd 14: Heildarútgjöld hins opinbera til menningarmála í innbyrðis hlutfalli annarra útgjalda 
árin 2000-2019.  

         (Hagstofa Íslands, 2021-c) 

Þegar heildarútgjöld hins opinbera til menningarmála á tímabilinu eru skoðuð ná þau 

hæst ríflega átta prósentum árið 2007, ef stóra útgjaldaárið 2011 vegna Hörpu er undanskilið, 

sjá Mynd 14. Eftir það eru þau rokkandi á milli rúmlega 6 - 7% af heildarútgjöldum. Fyrir 

efnahagshrunið 2008 er meiri breytileiki á útgjöldunum. Í efnahagslægðinni 2001 fara 

menningarútgjöld niður í rúm 4% og upp í rúm 8% í þenslunni árið 2007. Í hvellnum 2008 

fara þau í eina skiptið á tímabilinu niður fyrir 6% og eru þá nær þeim útgjaldatölum sem 

einkennandi voru á tíunda áratug síðustu aldar.  

Mynd 15: Heildarútgjöld hins opinbera til menningar, íþrótta og trúmála í innbyrðis hlutfalli 
annarra útgjaldaliða 1990-1997 

 

(Gestur Guðmundsson, 2003) 
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Í rannsókn Gests Guðmundssonar (2003) kemur fram að útgjöld hins opinbera til 

menningarmála tíunda áratuginn hafi að meðaltali verið tæp 6%. Einstök ár fer hlutfallið í 

samanburði við aðra málaflokkun ríkisútgjalda vel yfir 6% (Mynd 15). Til samanburðar við 

næstu tvo áratugi á eftir er óhætt er að segja að aukning hafi orðið á útgjöldum hins opinbera 

til menningarmála á 21. öldinni. Erfitt er að reikna meðaltal útgjaldanna vegna óeðlilegrar 

útgjaldaaukingar ársins 2011 þegar ríkið tók við gjaldþrota framkvæmd. Þessar miklu sveiflur 

á útgjöldum hins opinbera til menningarmála ýta undir niðurstöður Gests að menningarmálin 

séu hluti af sveiflujöfnun hins opinbera. 

 

4.3. Norrænn fjölbreytileiki 
Norræna menningartölfræðimiðstöðin, (Kulturanalys Norden) heldur utan um 

samanburðarhæf gögn Norðurlandanna og greiningar, eftir beiðni Norrænu 

ráðherranefndarinnar. Í stöðuskýrslu opinberra menningarútgjalda Norðurlandanna, 

Kulturutgifter í Norden, kemur fram að sú aðferðafræði sem miðstöðin notar byggir á níu 

flokkum menningarsviða; tónlist, sviðslistum, kvikmyndum, söfnum og skjalavörslu, 

fullorðinsfræðslu auk annarra útgjalda sem aðildarlöndin sjálf skilgreina til 

menningarútgjalda. Þessi aðferð eykur á breytileika tölfræðigreiningar milli landanna sem 

dregur úr þeim sviðum sem eru samanburðarhæf en skýrir betur sérstæði menningar hvers og 

eins, undirstrikar það sem er líkt og ólíkt með menningu landanna. Til að mynda eru 

ríkisfjölmiðlar ekki taldir til með menningarútgjöldum allra landanna. Þá er einnig 

mismunandi farið með svið eins og trúfélög, íþróttir og menntun. Þessi breytileiki leiðir til 

þess að heildarútgjaldatölur eru illa samanburðarhæfar. Þá er ríkisfjármálum háttað með 

ólíkum hætti í löndunum og menningartengdir útgjaldaliðir geta heyrt undir önnur ráðuneyti 

en þau sem fara með menningarmál öllu jöfnu (Kulturanalys Norden, 2018). 

Norræna menningartölfræðimiðstöðin nýtir einnig upplýsingar um menningarútgjöld 

Norðurlandanna frá Eurostat og byggir á COFOG menningarflokkuninni 08.20 auk þeirra 

tölfræðigagna frá löndunum sjálfum sem eru í gagnagrunni Norðurlandaráðs. COFOG 

staðallinn er fremur grófgerður grunnur sem tekst ekki að einangra öll gjöld til 

menningarmála. Í vinnslu Kulturanalys Norden er ekki byggt á COFOG flokknum 08.30 sem 

tekur til gagna um fjölmiðlun og útgáfu þar sem ólíkar nálganir landanna á flokkun 

útgjaldaliða til fjölmiðlunar og útgáfu gefa ekki áreiðanlega endurspeglun af útgjöldum 

landanna til málaflokksins. Útgjöld til menningarmála má einnig finna undir liðnum 08.50 

rannsóknir og þróunarverkefni afþreyingar, menningar og trúarbragða ásamt 08.60 sem tekur 
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til málefna afþreyingar, menningar og trúarbragða sem ekki hafa verið greind í aðra flokka, 

hafa einnig verið erfiðir í greiningu í Svíþjóð. Ekki hefur verið gerlegt að greina hversu mikill 

hluti útgjalda í þessum liðum fara sérstaklega til menningarmála Norðurlandanna utan þess 

mats sem hagstofur aðildarríkjanna sjálfra leggja til. 

Undir seinni liðnum 08.60 voru útgjöldin fyrir árið 2017 með eftirfarandi hætti: 

Noregur 467 milljónir evra 

Danmörk  65 milljónir evra 

Svíþjóð 28 milljónir evra 

Ísland og Finnland 0 milljónir evra 

Í norsku útgjöldunum undir liðnum eru meðal annars talin til stjórnsýsluútgjöld til 

menningarmála og stuðningur við menntastofnanir og félagasamtök (Kulturanalys Norden, 

2018). Það eru margir þættir sem gera samanburð á milli landanna erfiðan og þau módel sem 

löndin nýta til fjármögnunar menningarverkefna eru einnig ólík. Samanburður á milli 

landanna er því einungis mögulegur fyrir ákveðnar mælingar á einstökum flokkum og 

tölurnar endurspegla fyrst og fremst þá þróun sem greina má á menningarstefnum landanna. 

(Kulturanalys Norden, 2018).  

Aðferðafræði norrænu menningartölfræðimiðstöðvarinnar leiðir til þess að þau 

samanburðarhæfu gögn sem draga má saman mynda ákveðinn ramma utan um mælingarnar 

en sú ólíka aðferðafræði sem hvert land hefur nýtt til þess að flokka einstök útgjöld varpar 

einnig ljósi á hvert menningarsvæði fyrir sig. Því betri gagnasöfnun sem liggur fyrir, því 

skýrari mynd má fá á menningarútgjöldum landanna. Það sem greinir á milli landanna í 

sértækum ráðstöfunum opinbers fjármagns til einstakra liða og flokka verður þannig sérstök 

lýsing á menningu hvers lands. Í breytingum á opinberum framlögum má þannig leggja mat á 

breytingar á menningarstefnu innan landanna (Kulturanalys Norden, 2020). Þessi 

aðferðafræði er lýsandi þegar upplýsingarnar eru settar fram í kökuriti og útgjöld landanna til 

ólíkra menningarsviða borin saman: 
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Mynd 16: Flokkun Norrænu menningartölfræðimiðstöðvarinnar á menningarútgjöldum norrænu 
þjóðanna í innbyrðis hlutfalli af heildarútgjöldum ríkjanna til menningarmála. 

 

 

 

 

 

        (Kulturanalys Norden, 2020). 
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Á mynd 16 má sjá hvernig ólíkar menningaráherslur norrænu landanna birtast með hliðsjón 

af bókhaldslyklum opinberra útgjalda til menningar, hver með sínu sérstaka fingrafari. 

Flokkarnir sem hér eru skoðaðir eru tónlist og sviðslistir, myndlist, söfn og skjalavarsla, 

bókmenntir, tungumál og bókasöfn, lýðvaki (folkbildning), kvikmyndir og miðlun og svo 

annað óflokkað eða það sem ekki fellur undir fyrrgreinda flokkun. Það vekur athygli hversu 

hátt hlutfall af íslensku kökunni, borið saman við hin löndin, fellur undir síðasta flokkinn sem 

tekur til annarra menningarútgjalda sem geta verið ólíkt skilgreind milli landa. Í þeim flokki 

hefur reynst erfitt að flokka menningarútgjöld ríkjanna til annarra skilgreindra flokka. 

Menningarleg umhverfisvernd fær lítið framlag á Íslandi og menningararfur og bókmenntir 

hafa sambærilegt eða minna vægi á Íslandi en í flestum menningarútgjöldum hinna landanna. 

Áberandi stærsti hluti kökunnar rennur til tónlistar og sviðslista á Íslandi. 

 Norræna menningartölfræðimiðstöðin vinnur enn að frekara niðurbroti á opinberum 

gögnum um framlög stjórnvalda til menningar, auk annarra gagna. Störf hennar eru þó byggð 

á þeim gögnum sem staðbundið eru unnin hjá aðildarlöndum norræna samstarfsins. Því er 

háttað með ólíkum hætti innan landanna. Mikilvægt er, svo auka megi þekkingu á listum 

menningu og skapandi greinum að bæta úr gagnasöfnun og vinnslu hér á landi.  
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5.  Umræða og samantekt 
 

Hér var lagt upp með að svara þeirri spurningu hvort velferðarsjónarmið séu ríkjandi í 

íslenskri menningarstefnu á tuttugustu og fyrstu öld. Helstu einkenni norrænna velferðarríkja 

eru víðtæk atvinnutrygging, samfélagsleg ábyrgð, jafnræði, aðgengi og þátttaka, 

þjónustumiðun og gæði (Kvist, 2013). Svarið felst ekki einungis í einstökum þáttum 

menningarstefnunnar, áherslu á lögmál hæfilegrar fjarlægðar eða jafnræði í aðgengi og 

þátttöku í menningarlífi, í einstökum lögum eða stefnumótandi skjölum, heldur í því 

heildarkerfi sem smíðað hefur verið síðastliðna áratugi sem miðar að jafnræði, gagnsæi, 

fagvæðingu úthlutana og aukinni aðkomu hagaðila.  

Þróun stefnumörkunar menningarmála felst í þeirri löggjöf sem mótuð er um 

menningarsviðið og menningarstefnu sem segir fyrir um með hvaða hætti aðkomu stjórnvalda 

skuli fyrirkomið. Stjórnvöld setja stefnumörkun um menningarsviðið í heild, þar sem 

hlutverk stjórnvalda er skilgreint í smíði umgjarðar eða ramma. Stefnumörkunin segir fyrir 

um fagvæðingu með áherslu á velferð og jöfnuð og nýtingu árangursstýringar og 

ákvarðanatöku stofnana og sviða með auknu samráði. Útfærsla stefnumörkunarinnar felst svo 

í rammalöggjöf um einstök svið, miðlægar stjórnir, ráð og miðstöðvar og aukið samstarfi á 

sviðum sem og á milli greina og sviða. Stefnumótunarhlutverk er lögbundið í rammalöggjöf, 

og miðar að því að um hina faglegu umgjörð og markmiðasetningu í einstökum greinum og 

stofnunum sé smíðuð framtíðarstefna með skilgreindum aðgerðum sem tengja má fjárveitingu 

og ábyrgðum.  

 

5.1. Árangursstýring 
Þó greina megi ólíka þætti í menningarstefnu Íslands, fyrir efnahagshrunið 2008 og eftir það, 

eru kerfisbundnir þættir í þróun hennar sem hefjast í upphafi aldar og halda áfram að þróast 

eftir hrun. Árangursstjórnun sem tekin var upp í stjórnsýslunni birtist með markvissum hætti í 

árangursstjórnunarsamningum í opinberri stýringu menningarmála. Fyrsti áratugur nýrrar 

aldar mótar einnig menningarstefnu með setningu rammalöggjafar um einstök listasvið og 

menningararf. Með rammalöggjöf er fjármögnun listgreina stýrt um miðlæga sjóði, faglegar 

stjórnir eða miðstöðvar sem stýra úthlutun styrkja og hafa stefnumótandi hlutverk um sín 

fagsvið. Þó streymir enn fé til menningarmála um fjárlög án faglegra sjónarmiða í úthlutun til 

ólíkra verkefna og án sýnilegar forgangsröðunar. Því er ekki breytt fyrr en árið 2012, eftir 

gagnrýni fagsamtaka listamanna, og sett í enn auknara samhengi ábyrgðar með lögum um 



 
 

82 
 

opinber fjármál (23/2015). Aukin áhersla er einnig lögð á samvinnu innan sviða og 

kynningarstarf einstakra greina, innanlands sem utan.  

 Á síðara tímabili, eftir efnahagshrunið 2008, heldur árangursstýring áfram í 

ríkisbúskapnum en nú með vaxandi áherslu á stefnumótun. Rammalöggjöf um einstök 

menningarsvið er bætt og ný lög sett. Þau eru með sambærilegum áherslum og á fyrra 

tímabili, á miðlæga sjóði, faglegar stjórnir um úthlutun styrkja og stefnumótandi hlutverk auk 

samhæfingar sviða. Margvíslegir menningarsjóðir eru settir í umsjón Rannís sem gefur þeim 

faglegri umgerð. Áherslan á stefnumótun í stjórnsýslunni felur í sér flatari formgerð í auknu 

samráði þvert á málaflokka, milli stjórnsýslustiga og við hagaðila og almenning. Haghópar 

menningarsviða og forsvarsmenn þeirra koma í auknu mæli að ákvarðanatökuferlinu og 

aðgengi umsagna um fyrirhugaðar ákvarðanir stjórnvalda eru sett í formlegan farveg 

Samráðsgáttar. Þetta ferli er í anda jafnræðis og þjónustumiðunar. Aukin áhersla ríkisins á 

stýringu menningarmála á landsbyggð með sóknaráætlunarsamningum er sama marki brennd. 

Tækniþróun hefur einnig aukið á velferðaráhrif menningarstefnu. Aukin áhersla í safnastarfi á 

framboð stafræns efnis eykur aðgengi almennings að menningararfinum.  

Heildarkerfið miðar að skipulagi sem tryggir lögmál hæfilegrar fjarlægðar í úthlutun, 

áherslu á fagmennsku og gæði, aðgengi og þátttöku, gagnsæi um framkvæmd 

menningarstefnu og í auknu mæli formlega framsetta stefnu sem hefur aðgerðaáætlun 

samhangandi við markmið sín. Með skilgreiningu Njarðar Sigurjónssonar (2020) á menningu 

í menningarstefnu í huga má segja að dregið hafi verið úr stigveldi í ákvarðanatökuferlinu 

með lýðræðisvæðingu þess. Eftir bankahrunið 2008 er samfélagið allt kallað að borðinu til 

stefnumótunar um framtíð og uppbyggingu og í framhaldi er virkt samráð hluti 

forgangsröðunar og stefnumótunar. Það birtist vel í sóknaráætlunum landshlutasamtaka 

sveitarfélaga með áherslu á þátttöku hagaðila og almennings í héraði og samvinnu þvert á 

stjórnsýslustig og ráðuneyti. Áherslan á flatan stjórnsýslustrúktúr er með miklum þunga á 

síðari hluta tímabilsins og kemur vel fram í stöðugreiningu Íslandsstofu á listum og skapandi 

greinum. Flöt valdaskipan er þar talin til sérstæðis íslenskra lista og skapandi greina 

(Íslandsstofa 2019).  

Hvort samráðið virkar í reynd er svo annað mál. Óháðar úttektir benda til þess að 

dregið hafi úr þátttöku í samráðsferli sóknaráætlana með árunum. Sérstaklega á þetta við um 

yngsta aldurshópinn (Evris, 2019). Áhrif einstakra hópa í samráðsferlinu á ákvarðanatöku eru 

einnig órannsökuð. Hvort tekið er tillit til þeirra ólíku sjónarmiða sem koma fram í 

umsögnum á Samráðsgátt um þau mál sem stjórnvöld birta þar til samráðs er einnig 

órannsakað. Umsögn BÍL um breytingar á lögum um Íslandsstofu verður ekki til breytinga á 
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frumvarpi til laganna. Sama á við um gagnrýni á tækniáherslu í nýrri löggjöf um opinberan 

stuðning við nýsköpun sem verður ekki til mikilla breytinga. Hvort og hvernig ólíkar 

umsagnir á Samráðsgátt hafa áhrif á frumvarpsdrög í kynningu þarfnast rannsóknar og krefst 

nánari rýningar í ákvörðunarferlið allt.  

Kostir þess fyrir stjórnvöld sem nýta almenna menningarstefnu sem er útfærð í 

gegnum stofnanir er að stjórnvöld geta þá vikið sér undan beinni ábyrgð gagnvart þeim 

valkostum sem styrktir eru. Tregða stjórnvalda til að vera þátttakandi á menningarsviðinu 

hefur leitt til samþjöppunar framlaga til ákveðinna sviða menningar, svo sem eins og 

bókasafna, leikhúsa, safna og íþrótta (Bell ofl., 2014). Allra stærstu útgjaldaliðir sveitarfélaga 

til menningarmála eru söfn, sóknaráætlanir og menningarhús (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2020). Með rammalöggjöf um menningarsviðið er margvíslegri styrkveitingu 

stjórnvalda komið í farveg sjóða á einstökum sviðum og með stórum framlögum til 

sóknaráætlunarsamninga. Þessi ráðstöfun hefur dregið úr fjárveitingu til safna en stjórnvöld 

hafa aukið fjármögnun þeirra um Safnasjóð (Anna Lísa Rúnarsdóttir, 2017). Aðgengi safna á 

landsbyggð að opinberu fjármagni er einnig í gegnum sóknaráætlanir en gróf flokkun 

opinberra útgjalda til menningar gerir greiningu ólíkra menningarsviða erfiða. 

5.2. Stefnumörkun og stefnumótun 
Í stórum dráttum virðist ríkja töluverð sátt á hinu pólitíska sviði um þær kerfisbreytingar sem 

teknar eru upp í stjórnsýslu menningarmála í byrjun aldarinnar. Aukið skipulag og fagvæðing 

stjórnsýslunnar samræmist alþjóðlegri þróun um nýtingu árangursstjórnunar í báðum 

tilfellum stjórnsýsluumbóta. Minnkandi sveigjanleiki er í kerfinu fyrir gerræðislega 

ákvarðanatöku með áherslunni á aukna samvinnu og samráð. Uppbrot á þessu er 

forræðisflakk á yfirumsjón þjóðmenningar með flutningi málaflokksins til forsætisráðuneytis 

um miðjan annan áratuginn. Leiðrétting á því árið 2017 virðist samræmast sátt um áherslur 

skipulagsins, rammans um stjórnsýslu menningarmála.   

Umbótastefnurnar báðar, nýskipan og samhent stjórnsýsla, bera með sér ný 

vinnubrögð árangursstjórnunar um samninga og stefnumótun. Ef miðað er við þær fjölmörgu 

skýrslur Ríkisendurskoðunar sem hér hafa verið yfirfarnar er ljóst að tíma tekur fyrir 

starfsfólk stjórnsýslunnar að tileinka sér ný vinnubrögð stefnumótunar. Einnig benda 

brýningar Ríkisendurskoðunar um að stefnum fylgi aðgerðaráætlanir og greinargerð um 

fjármögnun og mælingar árangurs til þess að stefnumótunarferlinu sé ábótavant. Ef horft er til 

þeirra stefna sem hér hafa verið yfirfarnar er ljóst að margar þeirra skortir aðgerðaáætlanir 

með skilgreindum og mælanlegum markmiðum. Skýrslur Ríkisendurskoðunar, bæði úttektir á 



 
 

84 
 

árangursstjórnun í ríkisrekstri (2003) og skýrslur um einstök svið benda til þess að innleiðing 

árangursstjórnunar og nýting stefnumótunar gangi ekki eins hratt og best sé á kosið. 

Umbæturnar kalla bæði á hugarfarsbreytingu og ný vinnubrögð starfsmanna stofnana og 

ráðuneyta.  

Sú mikla áhersla sem árangursstýring og rammalöggjöf leggja á notkun stefnumótunar 

er brokkgeng í framkvæmd og hefur ekki skilað stefnu í neinum málaflokki menningar nema 

byggingarlist í lok fyrra tímabils. Einnig tekur tíma að fá menningarstofnanir á einstökum 

sviðum til að taka upp stefnumótun eins og rammalöggjöf á sviðum segir fyrir um 

(Ríkisendurskoðun, 2003, 2009-a). Forskrifuð menningarstefna (2013) er sett fram í fyrsta 

skipti og fjallar hún fyrst og fremst um þau vinnubrögð sem stjórnsýslunni er ætlað að fylgja. 

Stefnan er að því leyti umbótastefna fyrir starfshætti menningarstjórnsýslunnar fremur en að 

hún reyni að skilgreina hvaða áherslur hún vilji leggja á ólíkum sviðum lista og 

menningarmála. Stefnunni er ætlað að tryggja velsæld með áherslu á velferðarsjónarmið. Hin 

mikla áhersla sem lögð er á barnamenningu, bæði í menningarstefnunni, með aðgerðaráætlun 

vegna barnamenningar og sérstökum barnamenningarsjóði 2019, auk áhersluatriða í 

námskrám, styður sjónarmið jöfnuðar og reynir að tryggja þau til framtíðar. Í ljósi þess að 

takmarkaðar aðgerðaráætlanir fylgja stefnunni og markmið hennar eru ekki skilgreind með 

mælanlegum hætti má segja að stefnan sé blanda af stefnumörkun, stefnu sem segir fyrir um 

tilgang menningarstjórnsýslunnar, og stefnu sem hefur tilgreint framtíðarmarkmið. Frekari 

forskrifaðar stefnur um menningarsvið eru birtar undir lok tímabilsins. Kvikmyndastefna 

setur aðgerðaráætlun með vel tilgreindum ábyrgðum við markmið sín og vísar í 

fjármálaáætlun um fjármögnun þeirra. Hún nýtir einnig tölfræðilega gagnasöfnun um hagrænt 

mikilvægi. Samræmd safnastefna á sviði myndlistar og samræmd stefna á sviði þjóðminja 

tiltaka helstu atriði velferðar, samfélagslega ábyrgð, fagmennsku, gæði, aðgengi og þátttöku 

með tilvísun í samræmingu stefnanna við menningarstefnu stjórnvalda. Sérstök áhersla er á 

listrænt sjálfstæði í myndlistarstefnunni en ólíkt þjóðminjastefnu fylgir henni engin 

aðgerðaáætlun en hún tilgreinir sérstaklega að opinber fjárframlög setji henni mörk.  

Hönnunarstefna er á ábyrgðarsviði atvinnu- og nýsköpunarráðherra og nýja stefnan 

virðist vera meira í anda menningarstefnunnar frá 2013, hugmyndafræðilegt skjal sem 

tilgreinir almenn markmið en ekki tilteknar aðgerðir. Þörf er á að tengja hönnun öðrum 

málaflokkum vegna þess að ekkert af 35 málefnasviðum tekur beint til hönnunar. Tenging við 

fjármögnun í fjármálaáætlun snýr því ekki að einstökum aðgerðum heldur að því að ólík svið 

eða geirar tileinki sér aukin gæði og nýtingu hönnunar og stungið er upp á nokkrum sviðum 

sem gætu þá veitt fjármagn til aukinnar nýtingar hönnunar. Það leiðir til spurninga um hvort 
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þróun stefnumótunar á menningarsviðinu sé í þá átt að leggja stóru línurnar með almennum 

fyrirheitastefnum eða stefnumörkun, á meðan stefnur um einstök málasvið, sem heyra undir 

mennta- og menningarmálaráðuneyti, eiga að útlista sértækar aðgerðir á hverju sviði eins og 

kvikmyndastefna gefur tilefni til að áætla? Sökum hinnar almennu nálgunar menningarstefnu 

frá 2013 og áherslu á velferðarmarkmið í stjórnsýslu menningarmála er um margt auðvelt að 

samræma hana margvíslegri annarri stefnumótun, bæði innan sviðs og utan. Eins hefur hún 

aðlögunarhæfi við stefnumótun á einstökum menningarsviðum og við byggðastefnu og 

sóknaráætlunarsamninga ríkisins við landshlutasamtök sveitarfélaga. Hún fellur einkar vel 

við stóru áhersluna í stjórnsýslunni á samþættingu opinberrar stefnumótunar og sameiginleg 

markmið.  

Gestur Guðmundson (2003) veltir upp þeirri spurningu hvort skautað verði hjá 

myndun menningarlegs aðskilnaðar í greiningu sinni á menningarstefnu. Innflytjendum, sem 

hefur fjölgað mikið á tímabilinu, er ekki gefinn sérstakur gaumur í menningarstefnunni frá 

2013 þrátt fyrir að stefnt hafi verið að því við mótun hennar. Í drögum að nýrri stefnu eru þeir 

ávarpaðir en hvernig tryggja á aðkomu þessa hóps að menningu er ekki vel skilgreint. Drögin 

að stefnunni benda til þess að frekari vinna eigi eftir að fara fram í mótun hennar en í 

kaflaheitum og meginmáli er ekki alltaf samræmi. Hvort það bendir til þess að átök séu um 

áhersluatriði hennar er ekki ljóst. Hún virðist þó fremur hafa yfirbragð stefnumörkunar 

um  vinnubrögð stjórnvalda og hvatningar til geirans um áhersluatriði fremur en að vera 

stefna í skilningi kerfisbundinnar nálgunar framtíðartakmarks. 

 

5.3. Ólíkar forsendur markmiða 

Með formlega framsettri menningarstefnu (2013) setja stjórnvöld sér ákveðið hlutverk um 

stefnumörkun sem stuðla á að aukinni lýðvæðingu og leggur áherslu á velferðarsjónarmið. 

Mörg hlutverk menningar í opinberri stjórnsýslu gera það að verkum að ekki er alltaf auðvelt 

að átta sig á því hvaða markmiðum menningarstefnan vill ná. Togstreita getur verið milli 

ólíkra sjónarhorna.  

Efnahagslegar áherslur má fyrst og fremst sjá í þeirri stefnu sem mótast um mikilvægi 

menningarmála í uppbyggingu ferðaþjónustunnar en einnig í kynningu og markaðssetningu 

menningarafurða á erlendan markað og í ímyndaruppbyggingu skömmu fyrir efnahagshrunið. 

Með nýrri nálgun á framsetningu menningararfsins, til uppbyggingar ferðaþjónustu, felst 

áhersla á aukna þátttöku í framsetningu hans og aðgengileika og aukin þjónustumiðun. 

Markaðssjónarmið koma ekki einungis fram í ímyndarbyggingu og söluvænleika Íslands sem 
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áfangastaðar heldur einnig í sjálfræði landsvæða og stofnana, frelsi til að ná markmiðum. Það 

dregur þó úr því sjálfræði hversu langt skýrslan um menningartengda ferðaþjónustu gengur í 

forskrift um hvernig stilla eigi menningararfinum fram.  

Lagasetning um endurgreiðslur vegna kvikmyndaframleiðslu í kjölfar skýrslu (1998) 

um hagræn áhrif framleiðslunnar sýna einnig mikilvægi hins efnahagslega vægis og benda til 

þess að athygli stjórnmálamanna megi auðveldar ná með tengingu lista og menningar við 

hagrænar stærðir. Frumkvæði greinanna sjálfra til að skoða efnahagslegt vægi sitt sem 

atvinnugreinar má sjá í þessu samhengi á sama tíma og efnahagsástandið eftir hrunið 2008 

setur stjórnvöld í stellingar niðurskurðar. Vaxandi alþjóðleg athygli á mikilvægi lista og 

menningar og tengsl við verðmætasköpun hefur einnig áhrif á vægi efnahagssjónarmiða um 

menninguna. Hið sérstæða, eða landsbundna, hefur aukið gildi á sístækkandi alþjóðlegu 

markaðstorgi. Aukin tæknivæðing ýtir enn frekar undir þá þróun og breytir samkeppnisstöðu. 

Það ýtir undir aðkomu stjórnvalda til að tryggja samkeppnisgrundvöll íslensks 

menningariðnaðar, forða atgervisflótta en einnig til að vernda íslenska tungu. Efnahagsvægið 

kemur aftur fram í sérstökum fjárfestingum stjórnvalda vegna COVID-19 og viðbrögðum 

myndlistarráðs, sem hafnar skilyrðum um arðbærni verkefna í aukaúthlutun. 

Samtenging atvinnuuppbyggingar á landsbyggð og menningarmálefna í 

sóknaráætlunarsamningum stjórnvalda og landshlutasamtaka sveitarfélaga hafa bæði 

efnahagsleg og félagsleg markmið. Mikilvægi menningar í atvinnuuppbygginu eftir 

efnahagshrunið er skýrt í viðhorfum þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra. Hinar 

félagslegu áherslur koma fram í auknu mikilvægi menningarinnar í byggðamálum samfara 

tilfærslu verkefna ríkisins til sveitarfélaga. Þar er viðhorfsbreyting tengd rannsókn Stefáns 

Ólafssonar (1995) sem tengir menningarframboð við búsetuþróun. Sóknaráætlanir tengja 

atvinnuuppbyggingu, nýsköpun og menningu og miða að því að halda búsetu á landsbyggð. 

Þó má lesa togstreitu á milli menningar og annarra atvinnugreina í úttektum á framkvæmd 

þeirra. Þrátt fyrir að mestrar ánægju gæti um menningarverkefnin eru þau talin 

fyrirferðarmikil í hlutfalli heildarstyrkveitinga (Evris, 2019). Ósætti um árangurshlutfall 

menningarverkefna bendir til þess að ekki sé litið á menningarstarf sem atvinnuuppbyggingu 

með sama hætti og á við um atvinnuppbyggingu í öðrum geirum.  

Sjónarmið hins opinbera um menningu sem miðju í byggðaþróun þyrfti að skilgreina 

betur á öllum stjórnsýslustigum. Er ætlunin að að styðja við menningu og listir sem 

afþreyingu, lím í samfélagi, til þroskunar menningarlæsis eða almennrar velferðar? Á 

menningarmiðjan í byggðastefnu að stuðla að atvinnuuppbyggingu sem eykur líkur á því að 

fólk finni atvinnu í samræmi við hæfileika og áhugasvið?  Á hún að hafa margvísleg 
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markmið? Það getur krafist ólíkrar nálgunar um styrkveitingar, upphæðir styrkja, dreifingu 

þeirra og tímamörk. Markmið sóknaráætlana þyrfti að skoða betur í þessu samhengi. Það á 

einnig við um samhengi þeirra við menningarstefnu einstakra sveitarfélaga en þar á milli 

skortir samhæfingu (Evris, 2019). Einnig þyrfti að greina árangur styrktra verkefna en skortur 

er á skilgreindum mælikvörðum og reglubundnum mælingum í áhersluverkefnum 

sóknaráætlana (Evris, 2019). Gagnrýni um skort á fagvæðingu styrkúthlutana getur tengst 

markmiðum beint því í fyrri úttekt er tilgreint að formlegar úthlutunarreglur hafi verið settar 

til að tryggja faglega umsögn og úthlutun styrkja (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013-b). Greiningar á menningarhlutverki sóknaráætlunarsamninga, samspili við 

menningarstefnur sveitarfélaga og rannsókna á miðjusetningu menningar í byggðastefnu er 

þörf. 

Efnahagslega sjónarhornið er í reynd aldrei langt undan í menningarstefnunni. Það 

kemur aftur fram í sérstökum fjárfestingum stjórnvalda vegna COVID-19 og viðbrögðum 

myndlistarráðs, sem hafnar skilyrðum um arðbærni verkefna í aukaúthlutun. Áhersla á 

arðbærni kallast á við efnahagsástandið í kjölfar efnahagshrunsins 2008 þar sem mikill 

samdráttur í framleiðslu setur þunga á sjónarmið um aukna verðmætasköpun. Menningarsalur 

á Selfossi er einnig styrktur í fjárfestingarátakinu. Uppbygging á sérstöku menningarhúsnæði 

á landsbyggð, sem samnýta má með ferðamannaiðnaði, er hluti af þeirri menningarstefnu sem 

mótaðist í upphafi aldar og var styrkt með skýrslunni um menningartengda ferðaþjónustu 

(2001). Hvaða sjónarmið eru ráðandi um stuðning við menningarsal á Hótel Selfossi gætu 

skýrst af þessari stefnu. Áhersla á stuðning við menningu á landsbyggð í samhengi 

búsetuþróunar gætu einnig skýrst slíkan stuðning. Sérstakt menningarhúsnæði hefur reynst 

stjórnvöldum mjög kostnaðarsamt og nægir að líta til útgjalda hins opinbera vegna Hörpu 

eftir efnahagshrunið 2008. Hvaða stuðningur hins opinbera skilar mestum árangri þarfnast 

greiningar í samræmi við markmið. Af skjölum stjórnsýslunnar sjálfrar að ráða, er gildi 

menningarfulltrúa um eflingu menningar mikilsverðari en annað í héraði (Evris, 2019, 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013-b).  

Munurinn á tímabilunum fyrir efnahagshrun og eftir efnahagshrun liggur mest í 

áhrifum félagslegra sjónarhorna. Samfélagsleg ábyrgð fylgir flatari stjórnsýslustrúktúr og 

umhverfisógnir hafa aukið meðvitund um sjálfbærni og fjölgað markmiðum í rekstri úr því að 

snúast eingöngu um efnahagslegan arð. Félagslega hugsunin í klasastefnu stjórnvalda um 

samfélagslega ábyrgð og samstarf, til að bæta samkeppnishæfni og flýta verðmætasköpun, 

ber þessu vitni. Klasastefnan er í samræmi við aðrar stefnur stjórnvalda sem snúa að 

nýsköpun og þeim breytingum sem fylgja fjórðu iðnbyltingunni. Þessar breytingar hafa aukið 
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kröfu um víðari mælingar á hagsæld og lífsgæðum samfélaga sem snúast ekki eingöngu um 

hagrænar stærðir heldur kerfisbundnar mælingar á félagslegum breytum. Skilningur og 

viðbragð samfélaga við þeim breytingum, sem orðið hafa og standa yfir, liggur í menningu og 

listum samkvæmt nýrri (Norræna ráðherranefndin, 2020).  

Þessi þróun á sér stað á sama tíma og miðjusetning menningar þróast í stefnumótun 

stjórnvalda. Hið margbreytilega eðli menningar setur stefnumótun stjórnvalda erfið skilyrði 

því þau margvíslegu vandamál sem henni er ætlað að leysa, allt frá þroskun læsis, jafnræðis, 

byggðaþróunar, útflutningsaukningar og verðmætasköpunar til mikilvægis hins listræna 

framlags gerir stefnumótun töluvert flókna og skapar spennu. Skilgreining markmiða í 

menningarstefnumótun þarf því að vera mjög skýr svo hægt sé að þróa mælikvarða sem gefa 

vísbendingar um árangur. 

Með félagslegri og efnahagslegri nýtingu menningarstefnu koma ný ráðuneyti í auknu 

mæli að útfærslu stefnunnar. Samgönguráðuneyti og iðnaðarráðuneyti eru strax í upphafi 

aldar með menningaráherslu á uppbyggingu ferðamannaiðnaðar, atvinnuuppbyggingar og 

byggðaþróunar. Samstarf þessara ráðuneyta með mennta- og menningarmálaráðuneyti er 

bundið í lög um byggðaáætlun og sóknaráætlanir (nr. 69/2015). Sérstakt samhæfingarstarf er 

sett af stað undir lok tímabilsins á milli mennta- og menningarmálaráðuneytis, atvinnumála- 

og nýsköpunarráðuneytis, utanríkisráðuneytis og Íslandsstofu. Það samstarf snýr að auknu 

vægi menningar og lista í sköpun útflutningsverðmæta. Áherslur og markmið stjórnvalda með 

aðkomu sinni að menningu og listum eru fjölbreytt.  

 

5.4. Gagnaskortur 

Ógreinileg markmið menningarstefnu koma einnig fram í bókhaldi hins opinbera. Erfitt er að 

átta sig á því hvernig málefni sem skarast á milli ráðuneyta eru flokkuð á bókhaldslykla í 

ríkisreikningi. Því er erfitt að skilja hvort útgjaldaliðir sem taldir eru til annarra ráðuneyta og 

tilheyra menningarsviðinu eru flokkaðir með útgjaldaliðum menningarinnar eða hvort þeir 

eru tilgreindir í COFOG flokkun eftir öðrum flokkum. Þetta gerir mat á raunverulegri þróun 

opinberra útgjalda til menningar óskýrt. Útgjöld hins opinbera á Íslandi til menningarmála 

eru ekki aðeins há þegar horft er til Evrópu heldur einnig þau hæstu á Norðurlöndum. 

Útgjöldin hafa dregist saman í efnahagslægðum eins og árin 2001 og 2008 en einnig í kjölfar 

þenslu eins og á við eftir árið 2016. Mikill breytileiki er á opinberum útgjöldum til menningar 

allt tímabilið sem hefur verið óstöðugt. Framlög hins opinbera til menningarinnar hafa aukist 

úr rúmum 6% frá síðustu áratugum tuttugustu aldar í tæp 7% á síðustu árum.  
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Ef ramminn sem settur er með lögum um opinber fjármál er hafður í huga er ljóst að 

stefnu ber að setja á öllum 35 málefnasviðum og svo einstökum greinum þeirra og stofnana 

sem heyra undir þau. Á menningarsviðinu hefur kerfisbundið verið útbúin lagarammi sem 

gerir þessa stefnumótun lögbundna fyrir einstök svið og stofnanir. Markmiðasetningu sem 

vísar til þeirrar stöðu sem ætlunin er að ná með skilgreindum fjárhæðum sem samræmast 

aðgerðum. Stefnumótun kallar því á mótun mælikvarða og kerfisbundna gagnasöfnun til mats 

á árangri markmiða stefnu. Í framkvæmd hefur þessum hluta ekki verið fylgt eftir hvað 

varðar menningarstefnu og kerfisbundin gagnasöfnun hefur ekki farið fram. Þessi 

gagnaskortur stendur árangursmati fyrir þrifum. Það á bæði við um árangursmat 

stjórnsýslunnar sjálfrar á árangri stefna en einnig gagnsæis um áhrif ákvarðanatökunnar. 

Ísland er til dæmis ekki á lista OECD um þau ríki sem skilgreint hafa sértækar 

vinnumarkaðsaðgerðir fyrir listamenn, þrátt fyrir að stjórnvöld hafi gripið til sértækra 

aðgerða. Þessi niðurstaða er vegna skorts á niðurgreindum gögnum frá Íslandi (OECD, 

2020).  

Aukið samstarf á milli ráðuneyta um menningarmál leiðir líka til spurninga um hvort forræði 

málaflokksins sé dreifðara en málaflokkun málaflokkana 35 gefur til kynna.  

Samhæfing ólíkra stefna og starfa með menningu í grunni bendir til ólíkra áhrifa sem 

menningarstarfsemi er ætlað ná fram. Efnahagslegu áherslurnar í forgrunni í markaðsmálum á 

verksviði utanríkisráðuneytis, atvinnuuppbygging á sviði nýsköpunar og 

atvinnumálaráðuneytis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, sem hefur þó einnig 

víðtæk önnur félagsleg sjónarmið. Ólíkar áherslur kalla á vel skilgreind markmið 

stefnumótunar og mikilvægi þess að þeir sem hana móta hafi skýran sameiginlegan skilning á 

því sem þeir vilja ná fram, hvernig það verði gert og með hvaða hætti árangur verði mældur. 

Eins og farið er yfir í rannsókninni er ítrekað fjallað um að ætlun stjórnvalda sé að 

efla gagnasöfnun og setja upp mælaborð sem geta gefið vísbendingar um þróun og áhrif.  

Í margvíslegum skjölum stjórnsýslunnar sjálfrar er bent á mikilvægi gagnasöfnunar og í raun 

látið að því liggja að ætlunin sé að efna til víðtækrar gagnasöfnunar. Slík fyrirheit er að finna 

í aðgerðaráætlun um barnamenningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014) og 

Kvikmyndastefnu til 2030 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2020-a) auk fleiri skjala. 

Á tímum mikilla breytinga er þörf á gagnasöfnun og greiningu sem getur gefið vísbendingar 

um þróun ólíkra þátta. Margvísleg hlutverk menningarinnar í samfélaginu krefjast ólíkra 

mælikvarða og nákvæmrar skilgreiningar markmiða menningarstefnu. Erfiðara hefur reynst 

að skilgreina félagslega mælikvarða en þá efnahagslegu (Forsætisráðuneytið, 2019). Þrátt 

fyrir kortlagningu á hagrænum áhrifum skapandi greina (2011) og kröfu um jafnræði við 
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aðrar atvinnugreinar (Ása Richardsdóttir, 2012) virðist vera tregða til að skilgreina menningu 

og listir sem sérstaka atvinnugrein.  

 

5.5. Atvinnuöryggi 

Í samanburði við önnur Norðurlönd eru þeir sem starfa við menningu og skapandi greinar í 

hærra hlutfalli á Íslandi. Breytileiki er á milli starfsgreina sem hafa þróast með ólíkum hætti í 

takt við hraðar tæknibreytingar og aukið framboð rafrænnar menningarneyslu. Löggjöf um 

einstök svið menningarinnar og uppbyggingu verkefna og samkeppnissjóða skýrir hátt 

hlutfall sjálfstætt starfandi listamanna og þeirra sem starfa við menningargreinar í samanburði 

við aðrar starfsgreinar. Formgerðin er ekki vilhöll sjálfstætt starfandi listamönnum. Vilyrði 

fyrir styrk til menningarverkefnis leiðir ekki alltaf til hárra launagreiðslna enda hafa þau 

margvíslega aðra kostnaðarliði. Fjöldi verkefna er framleiddur án þess að þeir sem að þeim 

starfa fái greidd listamannalaun og umbeðin styrkupphæð er heldur ekki alltaf í samræmi við 

úthlutun. Í einhverjum tilfellum eru verkefnasjóðir og launasjóðir tengdir og miðað að því að 

fella úthlutanir saman. Verkefnasjóðir eru ætlaðir til framleiðslu verkefna en ekki launa 

listamanna. Þetta er þó engin regla og margir verkefnasjóðir, eins og til dæmis 

Myndlistarsjóður, tilgreina sérstaklega að verkefnastyrkir eru ekki ætlaðir til launagreiðslna. 

Þetta leiðir til takmarkaðra launa þeirra listamanna sem fengið hafa styrki til ákveðinna 

verkefna. Greiðsla tryggingagjalds er forsenda atvinnuleysisbóta og byggir á reiknuðu 

endurgjaldi. Svo hægt sé að áætla tryggingagjald er nauðsynlegt að greiða endurgjald og skatt 

af því. Verkefnastyrkir gefa oft ekki tilefni til slíkra greiðslna. Tekjuflæði listamanna er 

einnig afar brokkgengt og gefur ekki sama svigrúm til áætlunargerðar barneigna og skilyrði 

til greiðslna úr fæðingarorlofssjóði gefa fyrirheit um. Þá er mikið misvægi í stuðningi hins 

opinbera við einstök lista- og menningarsvið (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2019) 

sem dregur úr áherslum jöfnuðar í íslenskri menningarstefnu. Forsendur kerfisins setja 

listamenn og starfandi við menningu í afar erfiða stöðu gagnvart atvinnutryggingarkerfinu. 

Það hefur sýnt sig í heimsfaraldri kórónuveiru að kerfið nær ekki til listamanna og 

menningarstarfsmanna með sama hætti og annarra stétta. Það leiðir til spurninga um hvort 

íslensk menningarstefna styðji við listamenn á grundvelli þeirra velferðarsjónarmiða sem 

einkenna þróun hennar á 21. öld. Þessi staða listamanna hefur einnig afhjúpast í 

nágrannalöndunum í heimsfaraldri kórónuveiru (OECD,2020). Vandinn er ávarpaður í 

drögum að nýrri menningarstefnu og sagt fyrir um úttekt á starfsumhverfi þeirra er starfa að 

listum og menningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2021).  
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5.6. Samantekt 

Í þessari rannsókn er ljósi varpað á þróun menningarstefnu á Íslandi síðustu tvo áratugi. 

Rannsóknin gefur yfirlit yfir helstu breytingar og þróun á stefnunni á tveimur tímabilum sem 

virðast fljótt á litið ólík en eiga sér sameiginlegan þráð í árangursstjórnun og aukinni nýtingu 

stefnumótunar. Fyrra tímabil markar upphaf rammalöggjafar um lista- og menningarsvið sem 

skerpa á fagvæðingu stjórnsýslu menningarmálefna hins opinbera. Tímabilið markar upptekt 

árangursstjórnunar í opinberri stjórnsýslu sem hefur áhrif á mótun menningarstefnu. Á síðara 

tímabili er aukin áhersla á samráð og samvinnu, þvert á stjórnsýslustig og við hagaðila og 

almenning.  

Helsta fræðilega framlag rannsóknarinnar eru samanteknar upplýsingar og greining á þeim 

áhrifum sem stjórnsýsluumbætur hafa á menningarstefnu íslenska ríkisins og 

velferðarsjónarmið hennar. Sú innsýn sem fæst við að draga saman helstu þætti 

menningarstefnu síðustu áratuga í samhengi stjórnsýsluumbóta er einnig helsta nýmæli 

rannsóknarinnar. Þrátt fyrir að hér sé farið yfir mikinn fjölda opinberra gagna sem skýra 

þróun menningarstefnu síðustu tveggja áratuga skortir rannsóknina aukna innsýn í 

ákvarðanatökuferlið. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er samantekt á upplýsingum og tillögur 

að úrbótum um aukna gagnasöfnun og greiningu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

fagvæðingar íslenskrar menningarstefnu og aukin áhrif félagslegra sjónarmiða allt tímabilið. 

Efnahagsleg sjónarmið einkenna menningarstefnu sterklega fyrri hluta tímabils og þó úr þeim 

dragi í forskrifaðri menningarstefnu (2013), má sjá aukið vægi þeirra með mikilli samvinnu 

og samhæfingu ráðuneyta sem styrkist þegar á líður tímabilið. Einnig hefur sú mikla áhersla 

sem lögð er á tengsl menningar og ferðaþjónustu ekki horfið. Mikil áhersla í forskrifaðri 

menningarstefnu, stefnum einstakra sviða, rammalöggjöf og námsskrám á jafnræði, aðgengi 

og þátttöku auk fagvæðingar stjórnsýslu og virðingar fyrir listrænu sjálfstæði benda til ríkrar 

velferðaráherslu í menningarstefnu á Íslandi. Sú staða sem listamenn og þeir sem starfa að 

menningarmálefnum búa við á atvinnumarkaði og afhjúpast í heimsfaraldri kórónavírusar 

dregur hins vegar úr vægi velferðar. Grunnurinn í velferðarkerfinu, atvinnutrygging, sem er 

hvað víðtækust á Norðurlöndum, virkar ekki sem skyldi fyrir þá sem starfa við menningu og 

skapandi greinar.  

Menningarstefna á Íslandi hefur tekið breytingum á 21. öld sem lýsa mætti sem ferli 

aukinnar fagvæðingar og lýðræðisvæðingar. Mælanleiki árangurs menningarstefnu er 

takmarkaður vegna þess gagnaskorts sem við er að eiga á sviði menningar og lista. Þær grófu 
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flokkunaraðferðir sem opinber útgjöld hafa í framsetningu, bæði á Íslandi og í alþjóðlegum 

grunnum gefa ennfremur takmarkaða möguleika á greiningu einstakra sviða. Mikilvægt er 

fyrir framþróun sviðsins að bætt verði úr gagnasöfnun og greiningu sem og tengingu 

stefnumótunar hins opinbera við mælanleg markmið. 
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