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heiðarleiki
jafnrétti
virðing
réttlæti
kærleikur
ábyrgð
frelsi
sjálfbærni
lýðræði
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Íslensk stjórnsýsla á að vera:








einföld
skilvirk
fagleg
heiðarleg/óspillt
gagnsæ
grundvölluð á virku eftirliti
og henni á að vera stjórnað af ráðamönnum með
sterka siðferðisvitund
Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011

Þjóðfundurinn ályktaði líka…






að standa þurfi vörð um íslenska menningu
hlú að henni og efla
umgjörð um menningarstarf skuli vera “góð”

menningarstarf dagsins í dag er
menningararfur morgundagsins!
Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011
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Og þjóðfundur ályktaði ….



…að öllu Íslandi skuli haldið í byggð

Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011

Skýrsla um samhenta stjórnsýslu


Einangrunarhyggja ríkjandi í slenskri stjórnsýslu
 “Silo-based



approach”

Einangrunarhyggja er sögð draga úr getu til að
innleiða
-

sameiginlega stefnu
 - þverfaglega nálgun
 - samstarf

Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011
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Krafa um aukna fagmennsku



fjárlaganefnd hætti handahófskenndri
hækkuð framlög til lögbundinna sjóða
 launasjóðir

listamanna - lög nr. 57/2009
 tónlistarsjóður - lög nr. 76/2004
 starfsemi sjálfstæðra leikhúsa - lög nr.138/1998
 bókmenntasjóður - lög nr. 91/2007
 kvikmyndasjóður - lög nr. 137/2001
 barnamenningarsjóður – reglur mmráðun. nr. 594/2003
 listskreytingasjóður - lög nr. 46/1998
Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011

En landsbyggðin….?








Safnasjóður
Fornleifasjóður
Húsasafn Þjóðminjasafnsins
Húsafriðunarsjóður
Byggðasöfn
Starfsemi áhugaleikfélaga
Menningarsamningar landshlutanna
 sjö

samningar, sem dekka allt landið (+ Akureyri)
Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011
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Menningarsamningar landshlutanna
 Eyþing
 Austurland
 Norðurland

vestra

 Suðurland
 Suðurnes
 Vestfirðir
 Vesturland

Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011

Úthlutanir fjárlaganefndar


….í svörtustu kreppu 2011 bætti fjárlaganefnd
á



þriðja hundrað milljónum

við fjárlögin til ýmissa menningartengdra verkefna
umfram það sem lagt var til í frumvarpinu!

Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011
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Hjáveita…



fjárlaganefnd 2011 gerir tillögu um 32,8 millj.
til húsafriðunar (-bætt við Húsafriðunarsjóð)
 2010

– 47,7
 2009 – 96,5
 2008 – 162,0

Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011

Misræmi





safnasjóður fær 96,3 millj.
byggðasöfn fá 28,0 millj. stofnkostn. skv 11.gr safnalaga úthl. mmráðun.
ýmis söfn, setur og sýningar úthlutað af
fjárlaganefnd 197,5 millj.

Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011
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Breytingar í vændum






2012 verða gerðar breytingar á úthlutun styrkja til
félaga, samtaka og einstaklinga á þann veg að Alþingi
ákvarðar einungis umfang einstakra málaflokka en
lætur aðra aðila, -lögbundna sjóði, menningarráð
landshluta, ráðuneyti og fleiri um úthlutun úr þeim, allt
eftir því sem við á.
Þetta þýðir að fjárlaganefnd Alþingis mun ekki veita
viðtöku erindum frá félögum, samtökum eða
einstaklingum eins og verið hefur.
Í september næstkomandi verður sett á vef Alþingis
nánari útskýring á þessum breytingum og hvert aðilar
eigi að snúa sér með styrkbeiðnir sínar.
Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011

Krafa um fagmennsku









sjóðir setji sér skýrar úthlutunarreglur
þær séu aðgengilegar á heimasíðu viðk. sjóðs
leitast sé við að skipa fagfólk í úthlutunarnefndir
vanhæfisregla virt við skipun úthlutunarnefnda
jafningjamat verði sjálfsagður þáttur í mati umsókna
vel útfærðar kostnaðaráætlanir liggi til grundvallar
eftirfylgni sjóðsstjórna grundvöllur fagmennsku
upplýsingar um styrkina aðgengilegar og opinberar
Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011
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Þannig fáum við stjórnsýslu sem er:








einföld
skilvirk
fagleg
heiðarleg/óspillt
gagnsæ
og grundvölluð á virku eftirliti
En hvernig tryggjum við að henni sé stjórnað af
ráðamönnum með sterka siðferðisvitund?
Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011

Leið til að takmarka spillingu









KulturKontakt Nord – módelið:
sjóðsstjórnir sitji einungis skamman tíma – 3 ár
skipaðar fagaðilum sem “geirinn” á þátt í að velja
hefji störf hálfu ári áður en fyrsta úthlutun fer fram
setji sér reglur m.a. um faglega áherslu á tímabilinu
reglurnar kynntar með góðum fyrirvara
regluleg eftirfylgni, kynnt styrkþegum
styrkir afturkallaðir ef ekki er farið að reglum
Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011

8

9/15/11

Reykjavíkurborg









Menningar- og ferðamálaráð styrkir mennstarfsemi
BÍL tilnefnir 15 einstaklinga til setu í úthlutunarnefnd
ráðið velur 5 af þeim og setur nefndinni starfsmann
miðlægar reglur um styrki hjá borginni
úthlutunarreglur mof byggja á þeim
ráðið víkur einungis frá tillögunni með rökstuðningi
ráðið heldur eftir allt að 5% af því sem er til úthlutunar
útdeilir úr þeim potti 4x á ári
Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011

Framtíðin er björt 


….verði hún í samræmi við vilja þjóðfundarins:







heiðarleiki
réttlæti
ábyrgð
fagmennska
gagnsæi
eftirfylgni

Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

13.09.2011
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