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Formáli
Menningarlífið er ein af auðlindum Fjallabyggðar. Með þessari stefnu er lagður
grunnur að eflingu menningar og auknu aðgengi íbúa jafnt sem ferðamanna að
þessari auðlind. Menningarstefnan er staðfesting og viðurkenning á mikilvægi
og gildi menningarlífs í Fjallabyggð.
Menningarstefna þessi er endurskoðun markaðs- og menningarnefndar á
menningarstefnu Fjallabyggðar frá 19. maí 2009. Stefnunni er ekki ætlað að
vera endanleg og óbreytanleg heldur skref í átt að eflingu menningarlífs í
Fjallabyggð, verkefni sem er í stöðugri mótun.
Stefnan var upphaflega unnin í samvinnu menningarnefndar, menningarfulltrúa og þróunarstjóra en einnig var leitað til áhugafólks um menningu í
Fjallabyggð og fagfólks á sviði menningarmála.

Leiðarljós
Fjölbreytni – Sköpun – Arfleifð

Framtíðarsýn menningarmála í Fjallabyggð
Í Fjallabyggð verði auðugt og metnaðarfullt menningarstarf sem byggt verði á
góðu samstarfi einstaklinga, fyrirtækja og stofnana. Allir íbúar eigi kost á að
njóta menningarlífs og verði virkir þátttakendur í því menningarstarfi sem unnið
er í Fjallabyggð hverju sinni. Menningin gegni mikilvægu hlutverki í atvinnulífi
bæjarfélagsins og verði mikilvæg fyrir aðdráttarafl þess til búsetu og ímynd
samfélagsins. Aðstaða fyrir menningarstarfsemi verði til fyrirmyndar og góð
skilyrði verði á staðnum fyrir varðveislu, ræktun og miðlun menningararfs. Lögð
verði áhersla á fagmennsku og skapandi, lifandi listastarfsemi. Að hlúð verði að
þeirri menningu sem fyrir er og góðar forsendur skapaðar fyrir nýsköpun á sviði
menningarmála.

4

Markmið og leiðir
Hlutverk sveitarfélagsins
Fjallabyggð leggur sig fram um að hvetja og styða við
menningarstarfsemi og þá sem starfa að menningarmálum í bæjarfélaginu.
• Menningarmál skulu viðurkennd sem mikilvægur liður í lífsgæðum íbúa,
búsetuskilyrðum og uppbyggingu atvinnulífs á svæðinu.
• Bæjastjórn Fjallabyggðar setur sér skýrar og gagnsæjar reglur um
úthlutun styrkja til menningarmála sem tryggja jafnan aðgang að stuðningi
og fjármagni sem veitt er til málaflokksins á forsendum bæjarfélagsins.
• Gert skal ráð fyrir menningarmálum í fjárhagsáætlunum og stuðað að góðri
nýtingu fjármagns sem veitt er til málaflokksins.
• Markaðs- og menningarfulltrúi leitast við að fylgjast vel með framboði á
styrkjum til menningarstarfs og öðrum möguleikum á fjármögnun, upplýsa
hagsmunaaðila í Fjallabyggð um tækifæri á því sviði og aðstoða og
leiðbeina þeim um gerð umsókna.
• Markaðs- og enningarfulltrúi og markaðs- og menningarnefnd skulu
framfylgja mótaðri stefnu, stuðla að öflugu þróunarstarfi í
menningarmálum, leggja áherslu á fagleg vinnubrögð, hvetja til samstarfs
og veita metnaðarfullum verkefnum brautargengi.
• Hlúð verður að fjölmenningarlegu samfélagi þar sem menning ólíkra hópa
fær notið sín og fjölbreytni menningarlífs í Fjallabyggð þannig aukin.
• Styðja við menningarstarf barna. Veita þeim tækifæri óháð stöðu og
efnahag til að kynnast flóru mennigar og lista í samfélaginu.
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Samstarf og samstaða
Hvatt skal til náins samstarfs þeirra sem starfa að menningarmálum í
Fjallabyggð, svo sem menningarstofnana, áhugafólks, fyrirtækja og
félagasamtaka. Tryggja góða samvinnu og samráð milli Fjallabyggðar,
annarra sveitarfélaga, ráðuneyta og stofnana á vegum ríkisins á sviði
menningarmála. Að hvetja fyrirtæki og einstaklinga til virkrar þátttöku í
menngarverkefnum.
• Menningarstarfi í Fjallabyggð komið á framfæri.
• Hvatt til samsarfs listamanna, setra og safna innan sveitarfélagsins og utan
þess.
• Stutt við aðkomu fyrirtækja og einstaklinga að verkefnum tengdum
menningu.
• Metnaðarfullt

samstarf

skal

vera

við

söfn,

setur

og

aðra

menningarstarfsemi

Saga, minjar og söfn
Stefnt skal að því að skrá menningararf Fjallabyggðar. Hlúð að menningarminjum og þær gerðar sýnilegar þar sem menningarleg og söguleg sérstaða
Fjallabyggðar fær notið sýn. Menningarvitund og þekking íbúa á eigin
menningarverðmætum og arfleið skal efld með markvissum hætti.
• Aðgengi að söfnunum skal bætt og nútímavætt svo að almenningur eigi
auðveldara með að afla sér fræðslu og þekkingar.
• Áfram verður hlúð að þeirri menningarstarfsemi sem fyrir er í Fjallabyggð.
• Tryggja sýnileika Listasafns Fjallabyggðar með rafrænu aðgengi.
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Hátíðir, verkefni og viðburðir
Stefnt er að því að styðja við hátíðir, verkefni og viðburði á sviði menningar
sem haldnir eru í Fjallabyggð
• Lögð verður áhersla á fjölbreytni og gæði menningarstarfs.
• Stuðlað verður að listauppeldi ungs fólks.
• Hlúð að menningartengdri ferðaþjónustu.
• Lögð verður áhersla á að draga fram sögu Fjallabyggðar og sérstöðu
svæðisins.
• Stutt verður við þá menningarstarfsemi sem fyrir er, jafnframt því að hvetja
til nýrra verkefna.
• Markaðs- og menningarnefnd skal árlega velja bæjarlistamann
Fjallabyggðar.
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