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Inngangur 
 

Markmið 
Markmið HANDVERKS OG HÖNNUNAR sjálfseignarstofnunar sem voru samþykkt á 

stofnfundi í Ráðhúsi Reykjavíkur í janúar 2007 eru eftirfarandi: 

▪ Að stuðla að eflingu handverks, hönnunar og listiðnaðar og auka gæðavitund 

á þessu sviði. 

▪ Að auka skilning almennt á menningarlegu, listrænu og hagnýtu gildi 

handverks, hönnunar og listiðnaðar með fjölbreyttri kynningarstarfsemi. 

▪ Að koma til móts við þarfir þessara greina fyrir þjónustu, ráðgjöf og 

upplýsingar. 

▪ Að halda áfram uppbyggingu gagnagrunns á þessu sviði. 

▪ Að vera sameiginlegur vettvangur þeirra sem starfa að handverki, hönnun 

og listiðnaði. 

▪  

Stjórn og starfsmenn 
Í stjórn HANDVERKS OG HÖNNUNAR eru: Birta Flókadóttir formaður, Signý 

Ormarsdóttir, Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir og Vilmundur Jósefsson 

meðstjórnendur. Varamenn eru 

Árni Snæbjörnsson og Þórey S. 

Jónsdóttir. Halla Bogadóttir hætti 

í stjórn HANDVERKS OG 

HÖNNUNAR í ársbyrjun 2015. Ekki 

hefur verið skipaður nýr aðili í 

stjórn þar sem framtíð verkefn-

isins hefur verið mjög óljós, en 

Árni Snæbjörnsson varamaður 

hefur tekið þátt í stjórn síðan.  

Fastir starfsmenn eru Sunneva Hafsteinsdóttir og Fjóla Guðmundsdóttir 

sérfræðingur. Þær eru báðar í 100% starfi. Um færslu á bókhaldi sér Margrét Helga 

Ólafsdóttir bókari og Þorvaldur Þorvaldsson löggiltur endurskoðandi sér um 

endurskoðun.  

  

Eitt af 

markmiðunum er að 

stuðla að eflingu 

handverks, 

hönnunar og 

listiðnaðar og auka 

gæðavitund á þessu 

sviði. 
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Rekstur 
 

Ljóst var strax í ársbyrjun 2016 að fjárhagsstaða HANDVERKS OG HÖNNUNAR yrði 

mjög erfið vegna þess mennta- og menningarmálaráðuneytið gerði rekstrar-

samning við HANDVERK OG HÖNNUN til 3ja ára upp á 14M króna. Samningur til 3ja 

ára í senn er mjög mikilvægur en fjárveiting til starfseminnar samkvæmt 

samningnum dugar alls ekki til að halda út starfsemi verkefnisins. Afar þröngur 

fjárhagur síðustu  ára hefur orsakað það að við höfum ekki getað haft frumkvæði að 

verkefnum. Verkefnin sem við stóðum fyrir þegar fjárhagur okkar var betri voru mjög 

fjölbreytt og hafa skipt miklu máli í þróun handverks og listiðnaðar á Íslandi. Framlag 

ríkisins til starfseminnar hefur því miður farið lækkandi og tilraunir til að afla styrkja 

í samfélaginu hafa ekki borið mikinn árangur. Alltof mikill tími starfsmanna fer í 

vinnu við að afla fjármuna á kostnað vinnu samkvæmt markmiðum starfseminnar. 

Það er ljóst að starfsemi HANDVERKS OG HÖNNUNAR verður ekki haldið úti á nema 

aukinn stuðningur komi frá stjórnvöldum. Stjórn fól framkvæmdastjóra að rita fimm 

ráðherrum í ríkisstjórn Íslands bréf og kalla eftir viðbrögðum. Stjórn fór fram á 6M 

króna viðbótarfjárveitingu vegna ársins 2016. Hugmyndin er að stjórnvöld greiði 

fyrir fastan grunnkostnað vegna starfseminnar en öll verkefnin standi undir sér. Fátt 

var um svör. Stjórn HANDVERKS OG HÖNNUNAR skrifaði síðan forsætisráðherra nýtt 

bréf í október 2015 og loks í lok febrúar 2016 ákvað ríkisstjórn Íslands að veita 

verkefninu 6M króna viðbótarfjárveitingu. Það var mikill léttir þar sem reksturinn 

var kominn á heljarþröm. Stjórn HANDVERKS OG HÖNNUNAR gerði ráð fyrir að 

gengið yrði til nýrra samninga við HANDVERK OG HÖNNUN vegna 2018-2020 og að 

viðunandi viðbótarfjármunir fáist á árinu 2017. 

 

 

     

 

 

 

  

Framlag ríkisins til 

starfseminnar hefur 

því miður farið 

lækkandi og 

tilraunir til að afla 

styrkja í 

samfélaginu hafa 

ekki borið mikinn 

árangur. 
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Fundir 
 

Stjórnarfundir 
Haldnir voru tveir formlegir stjórnarfundir á árinu 2016 þann 7. mars og 5. 

desember. Stjórnarformaður og stjórnarmenn eru þó í reglulegu sambandi við 

skrifstofuna utan  þessara formlegu funda. Stjórn þiggur ekki laun fyrir stjórnarsetu. 

 

Ráðgjafafundir 
Í stofnskrá HANDVERKS OG HÖNNUNAR er gert ráð fyrir tíu manna ráðgjafahópi 

sem á að vera stjórn og starfsmönnum stuðningur við að skipuleggja 

framtíðarverkefni. Ráðgjafafundirnir voru mikilvægir til að auka tengsl starfsfólks 

og stjórnar HANDVERKS OG HÖNNUNAR við grasrótina. Nú eru önnur tæki 

aðgengileg sem nota má á virkari hátt í þessu skyni. Viðhorfakannanir sem kosta 

mjög lítið eru aðgengilegar á alnetinu og þannig má ná til allra okkar skjólstæðinga 

en ekki bara tíu aðila. Kannanir af þessu tagi eru betri og ódýrari leið til að vera í 

virku sambandi við grasrótina. Niðurstöður allra kannananna og skýrslur sem 

gerðar hafa verið af eða fyrir HANDVERK OG HÖNNUN eru birtar á vefnum. 

Sjá: http://www.handverkoghonnun.is/is/um-handverk-og-honnun/skyrslur   

http://www.handverkoghonnun.is/is/um-handverk-og-honnun/skyrslur
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Þjónusta 
 

Fréttabréf 

Fréttir eru sendar í tölvupósti 4 sinnum í mánuði til tæplega 1200 manns. Í 

fréttabréfinu eru öll verkefni HANDVERKS OG HÖNNUNAR vandlega kynnt. Þar er 

einnig vakin athygli á námskeiðum, sýningum, fyrirlestrum og ýmsu öðru sem er 

áhugavert fyrir okkar umbjóðendur. HANDVERK OG HÖNNUN heldur einnig úti 

fésbókarsíðu og fylgjendur hennar eru nú 3.925. Fylgjendur á Instagram eru 409. 

 

Ráðgjöf og fyrirlestrar 
HANDVERK OG HÖNNUN á nú eftir langt starf mikið myndefni og þar hefur einnig 
safnast mikil þekking. Átak var gert síðustu ár að safna kerfisbundið upplýsingum um 
handverk og listiðnað um allt land. Þetta átak var unnið í samstarfi við 
menningarfulltrúa, nýsköpunarmiðstöðvar, þróunarfélög, klasasamstarf og 
atvinnuráðgjafa. Mjög sterkt tengslanet er fyrir hendi hjá HANDVERKI OG HÖNNUN 
um allt land. Starfsemi HANDVERKS OG HÖNNUNAR var kynnt 9. febrúar hjá IÐUNNI- 
fræðslusetri. Einnig var útbúið sérstakt fræðsluefni um starfsemi HANDVERKS OG 
HÖNNUNAR og það sent á lykilstarfsmenn hjá Byggðastofnun sem sjá um verkefnin 
Brothættar byggðir. Þar eru mörg verkefni í gangi sem HANDVERK OG HÖNNUN gæti 
lagt ýmislegt af mörkum og var þessi sérstaka  kynning liður í því. 

 

Þjónusta við gerð kynningarefnis 
HANDVERK OG HÖNNUN hefur undanfarin ár aðstoðað fólk við gerð kynningarefnis. 

Á árinu 2016 voru sett upp og prentuð samtals 52.000 þúsund kynningarkort fyrir 

starfandi handverks- og listiðnaðarmenn og hönnuði. Það fæst töluverð hagræðing 

með þessu móti og kynningarkortin eru mun ódýrari þegar mikið magn er prentað 

saman.  

     

Átak var gert síðustu 

ár að safna 

kerfisbundið 

upplýsingum um 

handverk og list-

iðnað um allt land. 

Sýnishorn af kortum 
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Sýningar 
   

Á Skörinni  
Á Skörinni er lítill sýningarsalur í Aðalstræti 10. Árið 2016 voru þrjár sýningar  

skipulagðar Á Skörinni. 

 

HANDLEIKIÐ II  

Pekka Tapio Pyykönen og Kristín Sigfríður Garðarsdóttir sýndu saman í tengslum  
við HönnunarMars, sýningin stóð frá 10.03-10.04 2016.  
 

 

 

FERILBROT  

Alice Olivia Clarke sýndi nytjahluti og veggverk úr mósaík og  stóð sýningin frá 18.08 

-12.09 2016. 

 

Á Skörinni er lítill 

sýningarsalur í 

Aðalstræti 10. 
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JÓLASTEMNING Á SKÖRINNI. 

Jólasýning á Skörinni sem stóð frá 1-31.12 2016. Þátttakendur voru: Auður Inga 
Ingvarsdóttir, Bjarni Sigurðsson, DayNew, Guðný M. Magnúsdóttir, Erna Jónsdóttir, 
Hólmfríður Arngríms Vídalín, Katrín V. Karlsdóttir – Kvalka, Kolbrún S. Kjarval, Svafa 
Björg Einarsdóttir, Thing and things by Embla, Þórdís Baldursdóttir og Hjartans list. 
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Þemasýningar 
 

HANDVERK OG HÖNNUN hefur haldið fjölmargar sýningar undanfarin ár. Sýningarnar 

frá upphafi eru rúmlega áttatíu og sýnendur/þátttakendur eru tæplega sjö hundruð, 

víðs vegar af landinu.  

SÍÐASTA KVÖLDMÁLTÍÐIN 

Þessi sýning sem var unnin árið 2015 og 

sett upp á Skriðuklausti í samvinnu við 

Gunnarsstofnun. Hún var síðan sett upp 

í Reykjavík um páska 2016. Sýningin 

heitir „Síðasta kvöld-máltíðin“ og  stóð 

hún frá 20.-28. apríl 2016 á efri hæð í 

versluninni Kraum í Aðalstræti 10. Á 

sýningunni var sýndur borðbúnaður frá 

átta leirlistamönnum. Allt voru þetta nýir 

munir gerðir sérsta klega fyrir þessa 

sýningu.  

Sýnendur voru Embla Sigurgeirsdóttir, 

Elín Haraldsdóttir, Guðný Hafsteins-

dóttir, Kristbjörg Guðmundsdóttir, Kristín Sigfríður Garðarsdóttir, Ólöf Erla 

Bjarnadóttir, Sigrún Jóna Norðdahl og Þuríður Ósk Smáradóttir. 

 

Íris Stefánsdóttir ljósmyndari tók myndir af leirlistamönnunum við störf og voru þær  
myndir hluti af sýningunni.  

http://www.emblas.com/
http://www.facebook.com/formelin.keramik?ref=ts&fref=ts
http://gudnyhaf.is/
http://gudnyhaf.is/
https://kristbjorgceramics.wordpress.com/
http://www.subba.is/
http://www.kirs.is/#!olof/c1752
http://www.kirs.is/#!olof/c1752
http://sigrunjona.com/
http://thuridur.com/
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Kynningar í Ráðhúsi Reykjavíkur 
 

Sýningar/kynningar HANDVERKS OG HÖNNUNAR í Ráðhúsi Reykjavíkur sem haldnar 

hafa verið síðan 2006 hafa heppnast mjög vel. Áhugi á þeim hefur verið mjög mikill 

frá upphafi. Þetta stefnumót handverksfólks og hönnuða við áhugafólk um hönnun 

og handverk er að mati þeirra sem taka þátt mjög mikilvægt. Þessi fullyrðing er 

byggð á viðhorfakönnun sem HANDVERK OG HÖNNUN hefur gert á hverju ári í 

kjölfar sýninganna. Gerðar eru miklar gæðakröfur til þeirra sem sýna og fagleg 

valnefnd hefur alltaf valið þátttakendur úr fjölda umsókna fyrir hverja sýningu. 

 

Frá sýningunni í nóvember 

Handverk og hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur 5.- 9. maí 2016 
 

Kynningarferlið sem átti að fara í gang strax eftir áramót fór ekki af stað sökum þess 

að rekstur HANDVERKS OG HÖNNUNAR var í algerri óvissu. Þar sem staðan hafði 

ekkert hafi skýrst um miðjan febrúar og engin svör borist frá stjórnvöldum var 

ákveðið að hætta við kynninguna og leggja frekar áherslu á kynningu í nóvember ef 

úr rættist. 

.
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Handverk og hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur  3.- 7. nóv. 2016 
 

Umsóknir um haustsýninguna voru fjölmargar að venju. Sýningin í nóvember var sú 

fimmtánda í röðinni. Eftir starf valnefndar voru 58 þátttakendur valdir. Ákveðið var 

að endurhanna sýningarrýmið og tókst það mjög vel og var það mál manna að rýmið 

virkaði mun betur en áður. Töluvert var fjallað um sýninguna og sýnendur í 

fjölmiðlum. Aðsókn að þessum viðburði var að venju mjög mikil. Þessar 

kynningar/sýningar hafa fyrir löngu skipað sér sess í menningarlífi Reykjavíkur. Gerð 

var viðhorfakönnun hjá þátttakendum og er hún birt á heimasíðu HANDVERKS OG 

HÖNNUNAR og úrdráttur úr henni fylgir þessari skýrslu (bls. 19). Mikil umferð er um 

vef HANDVERKS OG HÖNNUNAR í tengslum við sýningarnar í Ráðhúsi Reykjavíkur. 

Mörg dæmi eru um það að einstaklingar sem búa utan Reykjavíkur skapi sér verkefni 

til margra mánaða á þessari sýningu. 

 

Frá sýningunni í nóvember 
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Skúlaverðlaunin 2016 
 

Sigrún Ólöf Einarsdóttir glerlistamaður hlaut Skúlaverðlaunin á sýningunni Handverk 

og hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur í nóvember 2016. 

Skúlaverðlaunin 2016 voru afhent á fyrsta opnunardegi sýningarinnar í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. Verðlaunin hlaut Sigrún Ólöf Einarsdóttir, glerlistamaður fyrir 
lampaseríuna Ljómi.  Skúlaverðlaunin eru styrkt af Samtökum iðnaðarins og var það 
Almar Guðmundsson framkvæmdastjóri sem afhenti verðlaunin.  
Sigrún Ólöf er  er einn af okkar fremstu listhandverksmönnum og hefur starfrækt 
glerblástursvinnustofu í Bergvík á Kjalarnesi í marga áratugi. Hún lærði Danmörku 
og rak verkstæðið á Kjalarnesi með mann sínum Sören. Þau voru miklir 
brautryðjendur á Íslandi og fyrst til að opna glerblástursverkstæði á Íslandi. Eftir að 
Sören lést hefur Sigrún rekið verkstæðið áfram og fær hún til sín erlenda 
gestalistamenn á hverju ári bæði nema og fullnuma listamenn. 
 

 

 

Almar Guðmundsson afhendir Sigrúnu Ólöfu verðlaunin. 

http://www.si.is/
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Nýr vefur HANDVERKS OG HÖNNUNAR 2016 
 

Vefurinn www.handverkoghonnun.is hefur verið í stöðugri þróun, hann var fyrst 
opnaður árið 2000 og endurskoðaður frá grunni 2009. Vefurinn var tekinn til 
endurskoðunar og endurbættur að hluta til á árinu 2013.  

Það hefur legið fyrir í tvö ár að gera þurfti grundvallarbreytingar á vef HANDVERKS 
OG HÖNNUNAR. Þegar viðbótarfjármunir fengust í mars 2016 var ákveðið að ráðast 
í þetta brýna verkefni. Það var svo í október 2016 að nýr vefur var opnaður. Vefurinn 
var unnin í samvinnu við Stefnu, Akureyri. Vefurinn var endurhannaður að fullu og 
mikil áhersla lögð á að efla myndræna framsetningu. Fyrir utan nýtt útlit er helsta 
nýjungin sú að vefurinn er nú skalanlegur, þ.e. hann passar í hvaða tæki sem er. 
Leiðarstef vefsins er: Fólkið – Fræðsla – Fréttir.  Vefurinn nýtir sérstaka einingu til að 
kynna fólkið sem hefur tekið þátt í verkefnum HANDVERKS OG HÖNNUNAR og 
kynnir verk þeirra. Á vefnum eru mjög fjölbreyttar upplýsingar og umfangsmikið 
myndefni. Á vefnum eru mjög ítarlegar upplýsingar um alla mögulega styrki sem eru 

http://www.handverkoghonnun.is/
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í boði og einnig er nákvæmur listi yfir framboð á listamannaíbúðum og vinnustofum 
um allt land. Reynt er að kynna alla viðburði sem tengjast þessu sviði í 
fréttabréfunum, s.s. sýningar, fyrirlestra, námskeið og ýmislegt annað, hérlendis og 
erlendis. Verkefni, viðburðir og sýningar á vegum HANDVERKS OG HÖNNUNAR og 
eru kynnt sérstaklega á heimasíðunni á myndrænan hátt. Tæplega tólfhundruð 
einstaklingar eru skráðir á póstlista HANDVERKS OG HÖNNUNAR og fá fréttir 4-5 
sinnum í mánuði nánast allt árið. Virk vefmæling hefur verið gerð í nokkur ár og 
umferð á vefnum er mikil. Vefurinn opnaði á íslensku í okóber 2016 og enski hlutinn 
mun opna í byrjun árs 2017.  

Samtök iðnaðarins styrktu nýjan vef HANDVERKS OG HÖNNUNAR með fjárframlagi.  

HANDVERK OG HÖNNUN hefur aldrei látið gera „logo“ . Stefna lagði mikla áherslu á 
að“ logo“ væri nauðsynlegt á nýju heimasíðuna. HANDVERK OG HÖNNUN hafði enga 
möguleika á að efna til samkeppni né ráða einhvern í verkið vegna þröngrar 
fjárhagsstöðu. En HANDVERK OG HÖNNUN á góða að og „logoið“ var unnið fyrir 
okkur endurgjaldslaust. Höfundur óskar nafnleyndar.  
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Skjáskot af vefnum   

http://www.handverkoghonnun.is/is/folkid
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Skjáskot af vefnum  

http://www.handverkoghonnun.is/is/allar-syningar/handverk-og-honnun-i-radhusi-reykjavikur-10
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Erlent samstarf 
 

HANDVERK OG HÖNNUN er í norrænu samstarfi NNCA – Nordic Network of Craft 

Associations sem stofnað var árið 2010 á Bornholm. Nokkrir fundir voru haldnir þar 

sem HANDVERK OG HÖNNUN var boðið að taka þátt  en vegna fjárhagsstöðu gátum 

við ekki tekið þátt í þessum fundum. En í janúar 2013 var HANDVERK OG HÖNNUN 

boðið til Osló á málþing og þá var skrifaði undir samstarfsyfirlýsingu. Síðan þá höfum 

við verið virkir samstarfsaðilar. NNCA er skipað Danske Kunsthåndværkere (DK), 

Konsthantverkscentrum (SE), HANDVERK OG HÖNNUN (IS), ORNAMO (FI) og 

Norwegian Crafts (NO). Þessi samtök vinna mikilvægt starf í að styrkja stöðu og 

kynna norrænt listhandverk heima og heiman.  

Þessi samtök tóku þátt í 
Révélations - Fine Craft and 
Creation Fair haldin var Grand 
Palais í París í september 10. – 13. 
sept 2015. Sótt var um styrk til 
Norrænu menningargáttarinnar 
og í Norræna menningarsjóðnum. 
Styrkur fékkst frá báðum 
sjóðunum og einnig var stofnað til 
samstarfs við norrænu sendiráðin 
og norrænar stofnanir í París. Í 
framhaldi af þessu verkefni sótti 

NNCA um styrk til norrænna sjóða um að fá styrk til að hittast á níu mánaða fresti 
næstu 3 árin. Þessi styrkur fékkst og var næsti fundur haldinn í Reykjavík í apríl 2016.  
Fundarmenn voru:  
Agnieszka Knap, Konsthantverkscentrum, Svíþjóð 
Elisabeth Sörheim, Norske Kunsthåndverkere, Noregur 
Fjóla Guðmundsdóttir, HANDVERK OG HÖNNUN, Ísland 
Helle Bjerrum, Danske Kunsthåndværkere & Designere, Danmörk 
Helle Severinsen, Danske Kunsthåndværkere & Designere, Danmörk 
Maria Kreutz, Konsthantverkscentrum, Svíþjóð 
Marit Lønning Reiten, Norske Kunsthåndverkere, Noregur 
Salla Heinänen, Ornamo, Finnland. 
Sanna Svedestedt, KRO/KIF, Svíþjóð 
Sunneva Hafsteinsdottir, HANDVERK OG HÖNNUN, Ísland 
 
Mjög miklar umræður voru um verkefnið í París og framtíðarverkefni. Ákveðið var 
að hittast næst í Stokkhólmi snemma árs 2017. 

Ty.

http://www.danskekunsthaandvaerkere.dk/
http://www.konsthantverkscentrum.se/
http://www.handverkoghonnun.is/
http://www.ornamo.fi/
http://www.norwegiancrafts.no/
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HANDVERK OG HÖNNUN í tölum 2016 

 

Stofnfélagar sjálfseignarstofnunarinnar HANDVERKS OG HÖNNUNAR eru: 203  

Fastir starfsmenn eru: 2 

Fyrirlestrar og kynningar HANDVERKS OG HÖNNUNAR:  2 

Sýningar Á Skörinni, Reykjavík: 3 

Samsýningar HANDVERKS OG HÖNNUNAR: 2 

Fjöldi samsýningardaga HANDVERKS OG HÖNNUNAR á árinu: 46 

Fjöldi þátttakenda í samsýningum HANDVERKS OG HÖNNUNAR: 22 

Fjöldi sýningargesta á árinu: 9.000* 

Heimsóknir á www.handverkoghonnun.is eru að meðaltali á mán.:  2752  

Fjöldi einstaklinga sem skráðir eru á póstlista: 1.145 

Fjöldi fréttabréfa HANDVERKS OG HÖNNUNAR á árinu: 70 

Vinir HANDVERKS OG HÖNNUNAR á Fésbók: 3.925 

Fylgjendur á Instagram: 409 

Sýningar/kynningar í Ráðhúsi Reykjavíkur á árinu: 1 

Fjöldi þátttakenda í sýningum/kynningum í Ráðhúsi Reykjavíkur: 58 

Fjöldi kynningardaga í Ráðhúsi Reykjavíkur: 5 

Fjöldi gesta á kynningum í Ráðhúsi Reykjavíkur: 20.000* 

 

*áætlaðar tölur 

 

  

http://www.handverkoghonnun.is/
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Lokaorð 
 

Rekstur starfseminnar var í járnum 2016. Rekstur HANDVERKS OG HÖNNUNAR  

hefur verið mjög erfiður frá 2010. Samningur til 3ja ára milli mennta- og 

menningarmálaráðherra og HANDVERKS OG HÖNNUNAR sem undirritaður var í 

janúar 2015 gerði ráð fyrir 14M króna framlagi ríkissjóðs á ári næstu þrjú árin þ.e. 

2015 – 2017. Samningur til 3ja ára í senn er mjög mikilvægur en fjárveiting til 

starfseminnar samkvæmt samningnum dugir alls ekki til að halda út starfsemi 

verkefnisins. Afar þröngur fjárhagur síðustu  ára hefur orsakað það að við höfum 

ekki getað haft frumkvæði að verkefnum. Ef ekki hefði komið til viðbótar fjárframlag  

í árslok 2012 hefði þurft að gera grundvallarbreytingu á starfseminni strax árið 2013. 

Það hefur lengi legið fyrir að það þarf að lágmarki 20 M króna til að hægt sé að halda 

úti óbreyttri starfsemi HANDVERKS OG HÖNNUNAR. Mikill tími fór í að skrifa bréf til 

ráðamanna og sækja um styrki til fyrirtækja. Það er skoðun stjórnar og starfsmanna 

að þessi staða sé ekki boðleg. Alltof mikill tími starfsmanna fer í vinnu við að afla 

fjármuna á kostnað vinnu samkvæmt markmiðum starfseminnar. Hugmyndin er að 

framlag stjórnvalda greiði gunnkostnað við rekstur verkefnisins en öll verkefni standi 

undir sér með þátttökugjöldum. Það er ógjörningur að fá styrki til grunnreksturs.  

Það er sameiginleg niðurstaða stjórnar HANDVERKS OG HÖNNUNAR að ef stjórnvöld 

hafa ekki skilning á eðli og umfangi starfseminnar þá verður hún lögð niður. Það 

kemur ekki til greina að mati stjórnar að fækka starfmönnum í einn starfsmann. Við 

það myndi eðli starfseminnar breytast mjög mikið og vill stjórn HANDVERKS OG 

HÖNNUNAR ekki taka ábyrgð á þeirri eðlisbreytingu. Stjórn vekur athygli á því að 

starfsemi HANDVERKS OG HÖNNUNAR  hefur nýst mörg hundruð manns um allt 

land. Fjölmargir einstaklingar fengið ráðgjöf í tengslum við gæðamál, vöruþróun, 

verðlagningu og markaðsmál. HANDVERK OG HÖNNUN hefur staðið fyrir 

fjölmörgum atvinnuskapandi verkefnum sem eru grasrótinni mjög mikilvæg, ekki síst 

sem tæki til stuðnings litlum einstaklingsfyrirtækjum um allt land. Stjórn vekur líka 

athygli á því að yfir 90 % af starfandi handverks og listiðnaðarfólki eru konur.  

Það var ekki fyrr en 1. mars 2016 að það fyrir lá að ríkisstjórn Íslands ákvað á leggja 

viðbótarfjármuni til HANDVEKS OG HÖNNUNAR. Þá hafði nokkrum verkefnum verið 

aflýst þar sem mikil óvissa var um að mögulegt væri að standa við skuldbindingar. 

Þetta starfsumhverfi er óásættanlegt. Það er ógjörningur að halda úti starfsemi að 

þessu tagi þegar óvissan er algjör frá ári til árs. Öll verkefni innanlands og ekki síst 
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erlendis þurfa mikinn undirbúning þar sem þau byggja á að styrkir fáist í ákveðin 

verkefni. Til dæmis er í undirbúningi sameiginleg sýning NNCA í Stokkhólmi 2020.  

Það liggur nú fyrir að mennta- og menningarmálaráðherra hefur ákveðið með bréfi 

frá 15. maí 2017 að hann hyggst ekki gera viðbótarsamning vegna 2017. Svar þetta 

er við bréfi sem stjórn sendi ráðherra í janúar 2017.   

Það er því ljóst að ef ekkert gerist mun starfsemi HANDVERKS OG HÖNNUNAR hætta 

haustið 2017.  

 

 

Reykjavík 30. júní 2017 

 

_______________________________________________________________ 

Sunneva Hafsteinsdóttir  
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Skoðanakönnun 
 

Niðurstöður könnunar 
 
Hér birtast niðurstöður könnunar sem gerð var meðal þátttakenda í sýningunni  
HANDVERK OG HÖNNUN Í RÁÐHÚSI REYKJAVÍKUR sem haldin var dagana 3.-7. 
nóvember. 2016 
Könnunin var framkvæmd dagana 11.- 18. nóvember 2016. 
 
Svörun var mjög góð eða 84% 
 
 

 
 
1. Sýningin Handverk og hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur var nú haldin í fimmtánda 
sinn.  Hve oft hefur þú tekið þátt? 
 

 

17%

55%

26%

2%

Var að taka þátt í fyrsta sinn. Hef tekið þátt 2 til 5 sinnum

Hef tekið þátt oftar en 5 sinnum vil ekki svara
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2. Hefur þú áhuga á að sækja aftur um að taka þátt í sýningunni Handverk og 
hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur? 
 

 

 

 

3. Að þínu mati, hver er ávinningurinn af þátttöku í sýningunni Handverk og 

hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur?  

 

 
 

Annað: „Mjög mikilvægt fyrir mig að vera sýnileg þar sem ég er utan að landi“ 

 
 
 
  

75%

2%

23%

Já Nei Veit ekki

27

45

28

38

28

18

20

0

1

Að geta kynnt vinnu- og verkferli sitt fyrir gestum.

Að fá viðbrögð við vörum sínum beint frá…

Að afhenda kynningarefni sem skilar sér til lengri…

Gott sölutækifæri.

Að kynnast öðrum þátttakendum á sýningunni.

Finn fyrir aukinni sölu í kjölfar sýningar

Möguleiki á nýjum sölustöðum í kjölfar…

Enginn ávinningur

Annað
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4. Framboð vöru.  
Hakaðu í það sem við á 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Á sýningunni lagði ég áherslu á að kynna nýjar vörur. 
 
 

 

  

49%

51%

Ég er með meirihluta af mínum vörum í sölu allt
árið á einum eða fleiri sölustað

74%

9%

17%

Já Nei Á ekki við
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6. Finnur þú fyrir auknum áhuga á vörum þínum í kjölfar sýningarinnar í 
Ráðhúsinu? 
 

 

 

 
 
7. Ert þú meðlimur í einhverju eftirtalinna fagfélaga: Arkitektafélagi Íslands, Félagi 
húsgagna og innanhússarkitekta, Félagi íslenskra teiknara, Fatahönnunarfélagi 
Íslands, Félagi vöru- og iðnhönnuða, Félagi Íslenskra gullsmiða, Leirlistafélagi 
Íslands eða Textílfélaginu? 
 

 

 

88%

0%

12%

Já Nei Veit ekki

41%

55%

4%

Já Nei Vil ekki svara
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8. Prentun og dreifing á kynningarbæklingi fyrir sýninguna er aðal 

kostnaðarliðurinn. Finnst þér koma til greina að sleppa prentuðum 

kynningarbæklingi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
9. Kynningarbæklingi fyrir sýninguna var dreift með Íslandspósti. Barst 
bæklingurinn inn á þitt heimili? Ath. bæklingnum er ekki dreift þar sem fjölpóstur 
er afþakkaður.  

26%

5…

19%

Já Nei Hef ekki skoðun

70%

15%

15%

Já Nei á ekki við, bý utan dreifingarsvæðis
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30%

31%

31%

8%

minna en 5% 5-10% yfir 10% Veit ekki

10. Mikil áhersla var lögð á að þátttakendur hefðu frumkvæði að því að kynna 
sýninguna.  Hvað gerðir þú til að kynna þig og sýninguna?  
 

 
 

 
11. Voru erlendir ferðamenn meðal viðskiptavina þinna á sýningunni? 
 

 

 
 
 
 

Þeir sem svöruðu þessari spurningu játandi 
voru beðnir að gefa upp hve hátt hlutfall af  
heildarveltu var sala til erlendra aðila. 
 

22

45

8

2

7

0

Sendi boðskort/bækling í tölvupósti á vini og
vandamenn.

Auglýsti sýninguna á Facebook/Twitter/Instagram

Hafði samband við einn eða fleiri prentmiðla.

Hafði samband við einn eða fleiri ljósvakamiðla.

Keypti auglýsingar (RÚV, Facebook o.þ.h.)

Annað

74%

26%

Já Nei


