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MENNINGAR- OG FERÐAMÁLANEFND – ERINDISBRÉF 
 

I. kafli 
Umboð og hlutverk 

1. gr. 

Menningar- og ferðamálanefnd Hafnarfjarðar er kosin af bæjarstjórn og fer með þau menningar- og 
ferðamál sem henni eru falin eins og nánar er kveðið á um í erindisbréfi þessu. Nefndin heyrir undir 
bæjarráð. 

2. gr. 

Menningar- og ferðamálanefnd er skipuð þremur fulltrúum og jafn mörgum til vara. Nefndin er kosin 
til eins árs í senn á fundi bæjarstjórnar í júní. Á fyrsta fundi nefndarinnar eftir kosningu hennar fer 
fram kjör formanns og varaformanns. Formanni og varaformanni bæjarráðs er heimilt að sitja fundi 
nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt. 

3. gr. 

Hlutverk menningar- og ferðamálanefndar er að fara með og móta stefnu í menningar- og 
ferðamálum í víðtækum skilningi í sveitarfélaginu og vera ráðgefandi til bæjarráðs og bæjarstjórnar 
um þau mál. Menningar- og ferðamálanefnd fer með hlutverk stjórnar Bókasafns Hafnarfjarðar skv. 
bókasafnslögum nr. 150/2012 og Byggðasafns Hafnarfjarðar skv. safnalögum nr. 141/2011 og lögum 
um menningarminjar nr. 80/2012. 

Menningar- og ferðamálanefnd fer m.a. með eftirtalin verkefni: 

• Gera tillögu til bæjarráðs um stefnu í menningar- og ferðamálum Hafnarfjarðar og 
stefnumörkun stofnana sem starfa að menningarmálum í Hafnarfirði í eigu, leigu og/eða 
rekstri bæjarins. 

• Vinnur að því að efla menningarlíf í Hafnarfirði og móta hátíðarhöld, viðburði og 
menningarverkefni í samræmi við menningarstefnu sveitarfélagsins svo almenningi gefist 
tækifæri til að njóta menningar, lista og menningararfs. 

• Fjalla um þann hluta fjárhagsáætlunar bæjarfélagsins sem fjallar um málefni nefndarinnar og 
vísa þeim til bæjarráðs, fylgjast með því að fjárhagsáætlun sé fylgt og bregðast við með 
athugasemdum og tillögum til bæjarráðs. 

• Gera tillögur til bæjarráðs um starfsreglur fyrir þær stofnanir sem nefndin hefur umsjón með. 
• Fylgjast með starfi og rekstri stofnana sem nefndin hefur umsjón með og þeirra aðila sem 

njóta þjónustu- og rekstrarstyrkja úr bæjarsjóði. 
• Gera tillögur til bæjarráðs um gjaldskrár stofnana. 
• Gera tillögur um styrkveitingar til einstakra menningarverkefna, félaga eða einstaklinga á 

grundvelli sérstaks umboðs sem bæjarráð veitir hverju sinni og heimildir eru fyrir í 
fjárhagsáætlun. 



 
 
 
 

2 
 

• Gera tillögu um tilnefningu bæjarlistamanns Hafnarfjarðar. 
• Vera tengiliður við aðra aðila sem vinna að menningu og listum í sveitarfélaginu. 
• Gera tillögu til bæjarráðs um staðsetningu hvers konar myndverka á almannafæri að fenginni 

umsögn menningar- og listamiðstöðvarinnar Hafnarborgar og skipulags- og byggingaráðs. 
• Efla menningar- og ferðamál í Hafnarfirði og hafa um það samstarf við þá aðila sem starfa á 

þeim vettvangi. 

Fara að öðru leyti með verkefni á sviði menningar og ferðamála sem nefndinni er falið af bæjarráði og 
bæjarstjórn eða samkvæmt lögum og reglugerðum. 

4. gr. 

Menningar- og ferðamálanefnd setur fram, ef ástæða er til, ábendingar um ný rekstrar- og 
framkvæmdarverkefni á sínu sviði og skal fá til umsagnar við gerð fjárhagsáætlunar tillögur um allar 
stærri framkvæmdir sem tengjast verksviði hennar. 

5. gr. 

Ákvarðanir og ályktanir menningar- og ferðamálanefndar taka að jafnaði formlega gildi við 
staðfestingu bæjarráðs nema að þær séu þess eðlis að ráðið vísi þeim til endanlegrar afgreiðslu í 
bæjarstjórn. Fundargerðir menningar- og ferðamálanefndar skulu lagðar fyrir bæjarráð og 
bæjarstjórn til kynningar. 

II. Kafli 
Starfsmenn, fundir og starfshættir 

6. gr. 

Sviðsstjóri þjónustu- og þróunarsviðs skipar ritara sem starfar með menningar- og ferðamálanefnd og 
ber ábyrgð á að samþykktum og ákvörðunum hennar sé hrint í framkvæmd. Hann undirbýr og situr 
fundi nefndarinnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt ásamt sviðsstjóra. 

 

7. gr. 

Ritari menningar- og ferðamálanefndar boðar fundi menningar- og ferðamálanefndar í samráði við 
formann nefndarinnar. Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nefndar nema lögmæt forföll hamli, svo 
sem önnur brýn skyldustörf eða veikindi. Geti nefndarmaður ekki sótt fund skal hann boða varamann 
í sinn stað. Nefndin heldur fundi þegar verkefni liggja fyrir eða að jafnaði einu sinni til tvisvar í 
mánuði. Skylt er að boða til fundar ef meirihluti nefndarmanna, formaður nefndarinnar, bæjarstjóri 
eða formaður bæjarráðs æskja þess. 

8. gr. 

Til fundar telst löglega boðað hafi allir nefndarmenn eða varamenn í forföllum aðalmanna svo og 
aðrir sem seturétt eiga á fundinum verið boðaðir með að minnsta kosti eins sólarhrings fyrirvara með 
skriflegri dagskrá. Komi upp mál sem krefst skjótrar úrlausnar getur fyrirvari um boðun verið 
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skemmri. Heimilt er að taka mál til meðferðar í nefndinni þótt það sé ekki tilgreint í dagskrá. Þó er 
skylt að fresta afgreiðslu slíks máls ef einhver nefndarmanna óskar þess. Nefndarfundur er lögmætur 
ef löglega er til hans boðað og meira en helmingur nefndarmanna er mættur á fundinn. Nefndin 
getur enga bindandi ályktun gert nema fundur sé lögmætur. 

9. gr. 

Um fundarsköp og málsmeðferð í nefndinni fer samkvæmt III. kafla samþykktar um stjórn 
Hafnarfjarðarkaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar. Formaður nefndarinnar stýrir fundum hennar. 
Nefndarfundi skal að jafnaði halda fyrir luktum dyrum. Nefndin getur kvatt á sinn fund einstaka 
starfsmenn bæjarins. Enn fremur getur nefndin boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna um 
tiltekin mál. Þeir sem sitja fundi nefndarinnar skulu gæta fyllsta trúnaðar um þau einkamál sem rædd 
kunna að vera á fundum. Þagnarskylda helst þó látið sé af þessum störfum. 

10. gr. 

Rita skal fundargerðir nefndarinnar samkvæmt sömu ákvæðum og reglum  og gilda um ritun 
fundargerða bæjarstjórnar, sbr. gildandi samþykkt um stjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar og fundarsköp 
bæjarstjórnar.  

III. Kafli 
Markmið og verkaskipting 

11. gr. 

Menningar- og ferðamálanefnd skal vinna að eflingu menningarstarfsemi og menningarlífs meðal 
íbúa í Hafnarfirði og hafa samvinnu við þá aðila, sem að slíkum málum vinna. Markmiðum sínum í 
menningar- og ferðamálum leitast nefndin meðal annars við að ná með því að: 

• Móta stefnu bæjarfélagsins í menningarmálum. 
• Vera bæjarráði til ráðuneytis um menningarmál. 
• Vera bæjarráði til ráðuneytis um framkvæmdir, nýtingu og byggingu mannvirkja í þágu 

menningarmála. 
• Hafa sem nánast samband við skóla, félög og félagasamtök er hafa menningarmál á 

stefnuskrá sinni og vera þeim ráðgefandi aðili. 

Markmiðum sínum í ferðamálum leitast nefndin við að ná með því að: 

• Vinna að eflingu ferðamála í Hafnarfirði og hafa samvinnu við þá aðila, sem að slíkum málum 
vinna. 

• Móta stefnu bæjarfélagsins í ferðamálum. 
• Vera bæjarráði til ráðuneytis um ferðamál. 

12. gr. 

Ávallt skulu liggja fyrir sem gleggstar upplýsingar um menningar- og ferðamál í Hafnarfirði þannig að 
veita megi íbúum sveitarfélagsins upplýsingar um þá þjónustu sem í boði er á vegum bæjarfélagsins 
og annara aðila. 
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13. gr. 

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna skuli 
fyrst og fremst vera í þágu allra íbúa sveitarfélagsins sem leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í 
nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum hvort heldur er sínum eigin eða 
einstakra hópa. 

IV. kafli 
Gildistaka 

14. gr. 

Erindisbréf þetta hefur verið samþykkt í bæjarráði og bæjarstjórn Hafnarfjarðar og tók gildi 2. 
september 2003, með síðari breytingum vorið 2006, 4. september 2007 og 17. febrúar 2022. 
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