Þjónustusamningur
Akureyrarbær kt. 410169-6229 og Minjasafnið á Akureyri kt. 460269-1569 gera með sér
eftirfarandi þjónustusamning.
1. gr. Markmið
Meginmarkmið samningsins er að hann endurspegli starfsemi, hlutverk og tilgang
Minjasafnsins á Akureyri eins og það er skilgreint í 3. og 4 gr. stofnskrár Minjasafnsins á
Akureyri, í samræmi við safnalög nr. 141/2011 og skilyrði Safnaráðs um starfsemi safna.
Eigendur
safnsins
eru
Hörgársveit,
Akureyrarkaupstaður,
Eyjafjarðarsveit.
Svalbarðsstrandarhreppur og Grýtubakkahreppur.
2. gr. Lögbundin verkefni safna
Minjasafnið á Akureyri er þjónustu-, varðveislu- og rannsóknarstofnun á sviði
menningarminja og sinnir lögbundum verkefnum safna sbr. safnalög nr. 141/2011.
2. 1. gr. Safnar og varðveitir menningararfinn
Minjasafnið safnar á markvissan hátt munum og ljósmyndum sem endurspegla lífshætti og
menningu á starfssvæðinu skv. söfnunarstefnu samþykktri af stjórn safnsins. Munir sem tekið
er á móti eru varðveittir um ótiltekinn tíma í varðveislumiðstöð safnsins, nú á Naustum eða í
sýningum safnsins.
2. 2. gr. Skráir safnkost í munaskrá
Minjasafnið skráir safnkostinn í miðlægan gagnagrunn þjóðminjavörslunnar, Sarp. Skráningin
er grundvöllur varðveislu og miðlunar. Safnið veitir upplýsingar úr skrám safnsins um
ljósmyndir, muni og byggingar.
Aðgengi almennings að gagnagrunni safnsins er með rafrænum hætti á Sarpur.is.
2. 3. gr. Rannsakar menningarminjar
Minjasafnið stendur fyrir eða á samstarf um rannsóknir á menningarminjum á starfssvæði
safnsins og birtir rannsóknarniðurstöður og/eða greinar á opinberum vettvangi. Birting telst
t.d. grein á heimasíðu, í héraðsriti, landsriti, eða í dagblaði.
2. 4. gr. Miðlun menningararfsins
Safnið gerir menningararf starfssvæðisins sýnilegan með sýningum og viðburðum.
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Í Aðalstræti 58 á Akureyri skulu vera sýningar sem gefa góða innsýn í sögu og
menningu héraðsins.
Minjasafnið annast rekstur Gestastofu og Gamla bæjarins í Laufási.
Safnið heldur sýningar skv. sýningaráætlun í aðildarsveitarfélögum.
Safnið heldur aðrar sýningar ef aðstæður leyfa.
Minjasafnið á Akureyri býr til sýningaráætlun til 3 ára og kynnir eigendum safnsins.
Aðstoðar sveitarfélagið á annan hátt við að miðla sögu sinni og menningu t.d. með
söguskiltum og í bæklingum á vegum sveitarfélagsins.

2.5. gr. Viðburðir
Minjasafnið á Akureyri stendur fyrir eigin viðburðum eða tekur þátt í viðburðum:
i)
með sögugöngum, fræðsluerindum, leiðsögnum eða öðrum uppákomum a.m.k. fimm
sinnum á ári
ii)
á Akureyrarvöku
iii)
á sumardaginn fyrsta
iv)
á Eyfirska safnadeginum

i)
ii)
iii)
iv)
v)

3. gr. Fræðsluskylda Minjasafnsins á Akureyri
Fræðslustarf safnsins miðar að því að efla menningarlæsi íbúa á öllum aldursstigum.
Sérstök áhersla er á menningu og lífshætti á starfssvæðinu. Fræðsla safnsins til íbúa og
stofnana sveitarfélaganna er án endurgjalds.
Minjasafnið veitir öllum skólastigum innan starfssvæðisins fræðslu um
menningararfinn með heimsóknum í skóla, í sýningum sínum og safnkosti.
Minjasafnið aðstoðar skóla eftir föngum í verkefnum er varða menningararfinn eða
sögu starfssvæðisins.
Minjasafnið veitir hópum utan skólakerfisins, sem eru á vegum annarra stofnana
Akureyrarkaupstaðar, safnfræðslu.
Minjasafnið heldur úti heimasíðu með fræðandi efni fyrir íbúa starfssvæðisins.
Minjasafnið tekur á móti gestum á vegum Akureyrarkaupstaðar og veitir þeim innsýn
í sögu og menningu svæðisins.

4. gr. Aðgengi almennings að sýningum
Sýningar safnsins í Aðalstræti 58 eru opnar almenningi alla daga frá 1. júní til 1. október að
lágmarki frá 10-17. Frá 2. október til 31. maí er safnið opið daglega að lágmarki frá 13-16.
Safnið er að jafnaði lokað aðfangadag, jóladag, nýársdag og páskadag.
Aðrar safndeildir eru opnar á sumrin á auglýstum opnunartíma.
Tekið er á móti hópum sem bóka sig fyrir fram á öðrum tímum.
5. gr. Upplýsingaþjónusta fyrir almenning
Minjasafnið á Akureyri veitir almenningi og stofnunum á starfssvæði safnsins upplýsingar og
aðstoð er varða safngripi, húsvernd, ljósmyndir og þjóðhætti án endurgjalds nema ef um
viðameiri verkefni er að ræða, s.s. húsakönnun, stærri rannsóknarverkefni eða útgáfu.
6. gr. Árleg framlög.
Árlegt framlag Akureyrarkaupstaðar til Minjasafnsins á Akureyri er í hlutfalli af íbúafjölda þeirra
sveitarfélaga sem aðild eiga að safninu. Miðað er við íbúatölu 1. desember fyrra árs.
Akureyrarbær sér um að greiða laun starfsmanna safnsins og alla launavinnslu sem því fylgir.
Fyrir þá þjónustu greiðir Minjasafnið kr. 1.000.000 á ári sem er millifærð í bókhaldi. Nái
launagreiðslur árlegu samningsbundnu framlagi Akureyrarbæjar fyrir árslok skal Minjasafnið eftir
það greiða Akureyrarbæ mánaðarlega til baka fjárhæð sem nemur útlögðum launakostnaði
viðkomandi mánaða.
Heildarframlag Akureyrarkaupstaðar árið 2018 er kr. 51.000.000, árið 2019 kr. kr.
53.000.000 og árið 2020 kr. 55.000.000. Fjárframlög eru með fyrirvara um samþykki
bæjarráðs, ár hvert.

7. gr. Styrkir og aðrar tekjur.
Styrkir og aðrar tekjur sem Minjasafnið á Akureyri aflar skulu renna til starfsemi safnsins og eru
óháðar greiðslum til Minjasafnsins skv. 6. gr.
8. gr. Mat á starfseminni
Minjasafnið skilar árlega skýrslu um starfsemi safnsins ásamt ársreikningi til Akureyrarstofu eigi
síðar en 1. júní ár hvert.
Safnstjóri kynnir stjórn Akureyrarstofu starfsemi safnsins á árlegum samráðsfundi.
9. gr. Uppsögn og endurskoðun
Telji annar hvor samningsaðili verulegar breytingar hafa orðið á forsendum samningsins á
samningstímanum skal heimilt að óska eftir endurskoðun á honum í september ár hvert.
Ef annar hvor samningsaðila telur að um verulegar vanefndir af hálfu hins aðilans sé að ræða skal
veita gagnaðila 7 daga frest til að bæta úr vanefndum, að öðrum kosti er heimilt að segja samningi
upp með sexmánaða uppsagnarfresti.
10. gr. Varnarþing
Rísi ágreiningur vegna samningsins eða einstakra ákvæða hans skulu aðilar reyna sættir en ella skal
mál vegna hans rekið fyrir Héraðsdómi Norðurlands eystra.
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Viðauki við samning.
- Akureyrarbær mun greiða Minjasafninu eingreiðslu á árinu 2018 að upphæð kr. 7.500.000
til viðbótar við það framlag sem tilgreint er í 6. gr. um árleg framlög. Á þessi upphæð að
koma til móts við þær launahækkanir sem hafa orðið frá árinu 2015. Eingreiðslan mun
koma til lækkunar á skuld Minjasafnsins við Akureyrarbæ í árslok 2017.
- Minjasafnið mun fella út úr ársreikningi sínum 2018 allar kröfur á Akureyrarbæ sem
tilgreindar eru í skýringu nr. 11 í ársreikningi 2017. Um er að ræða framlög sem
Minjasafnið á Akureyri hefur gert kröfu um á hendur Akureyrarkaupstað vegna
ríkisstyrkja til menningarmála á árinum 2012 – 2013 sbr. 3. grein samnings safnsins við
Akureyrarbæ frá 30. ágúst 2011 um rekstur safnahluta Davíðshúss og Sigurhæða á
Akureyri á árunum 2011 – 2013 enda hefur Akureyrarbær aldrei samþykkt greiðsluskyldu
sína á þessum framlögum. Auk þess skráð viðskiptaskuld safnsins vegna framlaga vegna
Nonnahúss 2015 og 2016 og óuppgerð framlög vegna 2013 og 2015 enda hefur framlag
vegna Skáldahúsanna verið hækkað með nýjum samningi um rekstur Nonnahúss og
Davíðshúss.

