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Bandalag íslenskra listamanna eru heildarsamtök listamanna úr öllum listgreinum. Innan 

vébanda BÍL eru um 3.700 listamenn. BÍL hefur samningsbundið hlutverk gagnvart mennta- 

og menningarmálaráðuneyti og er ráðuneytinu til ráðgjafar um allt er varðar listir og veitir 

stjórnvöldum, ráðgjöf og umsagnir um málaflokk menningar og listsköpunar. Ekki er formlega 

óskað eftir umsögn eða áliti BÍL á fjármálaáætlun, en fullt tilefni er til að veita hlut menningar 

og listsköpunar aðkomu að þessu borði þegar við horfum til þess að næstu misserin munum við 

þurfa að endurskoða ýmsa grunnþætti í okkar atvinnu umhverfi.

Það er sérstakt að rýna þessa fjármálaáætlun svona skömmu eftir framlagningu gildandi 

fjármálaáætlunar sem var lögð fyrir í lok síðasta árs. Eins og fram kemur í þessari áætlun er 

stefnumörkun sú sem birtist í einstökum málaflokkum gildandi fjármálaáætlunar óbreytt og 

ekki lagðar til efnislegar breytingar á grunn sviðsmynd hennar. Heldur er áætlunin eingöngu 

framreiknuð með hliðsjón af tekjuhlið ríkissjóðs. Auk þess mun ný ríkisstjóm væntanlega 

leggja fram nýja fjármálaáætlun til undirbyggingar sinni fjármálastefnu í kjölfar kosninga í 

haust.

Í Þessari framsetningu fjármálaáætlunar er lögð megin áhersla á sviðsmyndagreiningu og því 

er kjörið tilefni til að velta fyrir sér ýmsum hugmyndum, aðferðum og skipulagi við endurreisn
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efnahags og atvinnulífs, í kjölfar þess tíma sem reynt hefur svo mjög á innviði okkar samfélags. 

Áhersla á menntun, rannsóknir, nýsköpun, innviði og umhverfis- og loftslagsmál er gegnum 

gangandi stef í þessari áætlun og það er skynsamlegt. Þróun vinnumarkaður er með sama hætti 

um allan heim, vinnuumhverfi framtíðarinnar verður en frekar drifið af verkefnum og störfum 

sprottnum úr hugmyndaheimi, nýsköpunar og tækni. Þekking og hugmyndir er auðlind 

framtíðarinnar og kostur þessarar auðlindar er ekki eingöngu sá að vera sjálfbær uppspretta 

atvinnu og starfa, heldur vex hún í réttu hlutfalli við þá rækt sem við leggjum í hana. Störf í 

svokölluðum skapandi greinum hafa sýnt sig að vera ekki eingöngu fjölbreytt og 

eftirsóknarverð, heldur er framlegð þeirra meiri en hin “hefðbundnu” störf eins og við höfum 

þekkt þau.

Menntun, nýsköpun og rannsóknir, en ekki síður listin og fagurfræðin eru kjarni þessara 

atvinnulífs sem við skilgreinum sem skapandi greinar, fyrir utan að gegna þessu grunn hlutverki 

að efla sjálfsvitund og samtal samfélags um samtíma sinn, til þroska og aukins innsæis.

Annað áhersluatriði fjármálaáætlunar er umhverfismál, baráttan gegn hlýnun jarðar og fyrir 

aukinni sjálfbæmi. Til þess að takast á við það flókna verkefni, draga úr losun en viðhalda 

lífsgæðum þurfum við hugverka drifið atvinnulíf sem skapar hagvöxt og fjölbreytt störf . 

Menningin og listin eru því eitt af lykilverkfærum þess að við getum byggt upp sjálfbært og 

fjölbreytt atvinnulíf. Svo en sé lengra gengið í hugmyndum um sjálfbæmi og heimsmarkmiðin 

þá skipar menningin og listin en stærra hlutverk í heimsmyndinni sem leiðandi afl í heiðarlegum 

samskiptum, mannréttindum og frelsi.

Eins og fyrr segir eru áhersluatriði einstak málaflokka óbreyttir frá fyrri áætlun og þar er margt 

sem jákvætt getur talist en það sem út af stendur að eigi það að vera trúverðugur texti að 

stjórnvöld vilji endurreysa atvinnulíf með sjálfbæmi og nýsköpun að leiðarljósi er ekki hægt að 

draga úr framlögum og til lista og menningar um 12% á líftíma fjármálaáætlunar.

Virðingarfyllst

Erling Jóhannesson

Forseti Bandags íslenskra listamanna
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