
Í Garðabæ, 3. maí 2021

Til atvinnuveganefndar Alþingis 
Til Fjárlaganefndar Alþingis

Frá Vilhjálmi Bjarnasyni, formanni safnaráðs 

Varðar „Safnagiöf".

Þegar atvinnuveganefnd og fjárlaganefnd Alþingis taka til umfjöllunar frumvarp 
til laga um ferðagjöf vil ég leyfa mér, í hlutverki formanns safnaráðs, fara þess á 
leit við nefndir Alþingis að þær hafi frumkvæði að „Safnagjöf", hliðstæðri 
ferðagjöf. Þannig yrði safnagjöf kr. 5.000, sem nýtist sem aðgangur að 
viðurkenndum söfnum á Íslandi.

Tilgangurinn með „safnagjöf" er að örva safnastarfsemi í landinu og að 
safnaheimsóknir verði sjálfsagður hlutur í ferðum Íslendinga um landið.

Útfærslan á safnagjöf er sambærileg við „ferðagjöf", sem virðist hafa reynst vel 
og óþarfi er að lýsa frekar.

Kostnaður við verkefnið er óverulegur, þar sem móttakendur aðgangseyris eru í 
flestum tilfellum ríkissöfn. Aðrir móttakendur eru söfn í umsjá sveitarfélaga.

Það má setja það skilyrði við notkun safnagjafar að börn og unglingar innan 16 
ára fái frían aðgang að safninu með notanda safnagjafar.

Það er óþarfi að fjalla um áhrif af „Safnagjöf" á safnastarfsemi í landinu.
„Gjöfin" mun koma safnastarfi og miðlun menningararfs að gagni á komandi 
árum og efla safnastarf.

Með vinsemd og virðingu,

Vilhjálmur Bjarnason, formaður safnaráðs



Um safnaráð

Safnaráð er stjórnsýslunefnd sem starfar eftir safnalögum nr. 141/2011 og er 
meginhlutverk þess að hafa eftirlit með safnastarfsemi í landinu, vinna að 
stefnumörkun um safnastarf, fjalla um viðurkenningar safna og veita umsagnir 
um styrkumsóknir í safnasjóð.

Mennta- og menningarmálaráðherra skipar safnaráð til fjögurra ára í senn.

Meginhlutverk safnaráðs er að hafa eftirlit með safnastarfsemi í landinu, vinna 
að stefnumörkun um safnastarf, fjalla um stofnskrár og viðurkenningar safna og 
veita umsagnir um styrkumsóknir í safnasjóð.

Safnaráð er stjórnsýslunefnd sem skipuð er af mennta- og menningarmála- 
ráðherra til fjögurra ára í senn, samkvæmt safnalögum nr. 141/2011.

Í 7. gr. safnalaga eru tilgreind svohljóðandi hlutverk safnaráðs:

a. að hafa eftirlit með safnastarfsemi í landinu,

b. að vinna að stefnumörkun um safnastarf í samvinnu við höfuðsöfn sem 
send er ráðherra til samþykktar,

c. að fjalla um stofnskrár eða samþykktir safna og staðfesta þær,

d. að fjalla um viðurkenningu safna og afturköllun viðurkenningar áður en 
tillögur þar að lútandi eru sendar ráðherra,

e. að setja skilmála um húsnæði safna, þar á meðal staðla um aðgengi og 
öryggismál þeirra,

f. að setja skilmála um staðla fyrir skráningarkerfi safna og viðurkenningu á 
skráningarkerfum,

g. að veita viðkomandi höfuðsafni umsögn um erindi er varða ráðstöfun 
eða förgun safngripa,

h. að leggja mat á þörf fagsviðs eða landsvæðis fyrir sérstakt ábyrgðarsafn 
og fjalla um tillögu þar að lútandi áður en höfuðsafn sendir hana 
ráðherra,

i. að setja safnasjóði úthlutunarreglur sem ráðherra staðfestir,

j. að veita umsögn um styrkumsóknir úr safnasjóði,

k. að sinna öðrum verkefnum á sviði safnamála samkvæmt nánari ákvörðun 
ráðherra.
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