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Andmæli við umsögn Þjóðleikhúsráðs vegna umsókna um  starf Þjóðleikhússtjóra.

Þjóðleikhúsráð sendi menntamálaráðherra ráðgefandi umsögn sína vegna umsókna um starf
Þjóðleikhússtjóra og var umsækjendum send hún í bréfi dagsettu þann 18. ágúst.  Samkvæmt
stjórnsýslulögum er umsækjendum heimilt að andmæla áliti Þjóðleikhúsráðs og gefst þeim tíu
daga frestur til andmæla.

Starf Þjóðleikhússtjóra var auglýst opinberlega snemma sumars en nýr þjóðleikhússtjóri skal
taka til starfa þann 1. janúar næstkomandi. Umsóknarfrestur rann út þann 26. Júní. Í
auglýsingunni var óskað eftir hefðbundnum upplýsingum um feril og menntun en einnig lýst
„eftir  hugmyndum umsækjanda um framtíðarsýn hans á starfsemi Þjóðleikhússins.“

Umsækjendur voru níu.  Þjóðleikhúsráð skal samkvæmt lögum og nýlegri reglugerð um
Þjóðleikhús og starfsem i  þess  vera „umsagnaraðili um skipan þjóðleikhússtjóra og setur sér
vinnureglur um mat á hæfni umsækjenda.“

Ráðið hefur að auki víðtækar starfsskyldur samkvæmt reglugerðinni: skal samþykkja starfs og
fjárhagsáætlun hvers ár  og reikninga hvers liðins leikárs, fylgjast með framkvæmd áætlana og
stuðla að því að starfsemin búi við raunhæfan rekstrargrundvöll, ... vinna að langtímaáætlun um
starfsemi leikhússins og er umsagnaraðili um allar meiriháttar ákvarðanir og stefnumarkandi
mál. Vandséð er samkvæmt þessari upptalningu annað en að í raun sé starfsferill og ábyrgð
leikhúsráðs svo samofin starfsferli  leikhússtjóra sem sitjandi er, ef hann er í hópi umsækjenda
eins og nú,  að ráðið sé  vanhæft  að fjalla um ráðningu þjóðleikhússtjóra samkvæmt
stjórnsýslulögum (1993, 37. 30. apríl  með síðari breytingum) sbr. kafla 2 um vanhæfi sem „1)
aðili máls,“ og „4) þátttakandi í meðferð máls“.  Þar sem ferill sitjandi þjóðleikhússtjóra er
grundvöllur fyrir mati á frammistöðu í starfi er leikhúsráðið að stóru að dæma sinn eigin feril í
starfi.

En álitið er komið fram og þar eru allir umsækjendur dæmdir á gögnum umsókna  „öll hæf“ en
tvær konur úr þeirra hópi lýstar „mjög vel hæfar“  til að gegna starfinu. Frekari rökstuðningur
fylgir ekki áliti til  ráðherra, þótt formaður þess, Ingimundur Sigfússon, segi í bréfi með álitinu að
það hafi verið samþykkt samhljóða „eftir ítarlega umræðu á nokkrum fundum í sumar.“ Ekki sá
ráðið ástæðu til að kalla umsækjendur í viðtal.

 Samkvæmt stjórnsýslulögum eiga umsækjendur kröfu á rökstuðningi og er hans hér með
óskað.  Ætla mætti  að ráðinu væri bært að láta taka niður nokkrar línur um hvern umsækjanda
á „nokkrum fundum í sumar“ en ráðinu virðist hafa verið sú „vinnuregla“ ein í huga að hafa
umsögn sína um umsækjendur í sem stystu máli, helst einsatkvæðisorðum: „öll hæf“, „mjög vel
hæfar“.

Ef litið er til þeirra brigða sem rakin voru hér fyrr um vanhæfi ráðsins til að fjalla um þetta mál
yfirleitt, má ljóst vera að með  vinnubrögðum sínum hefur ráðið  sannað vanhæfi sitt til þessa
starfs á mikilfenglegan hátt. Það eru vonbrigði að ráðið, sem er að stærstum hluta skipað
einstaklingum með háskólamenntun, skuli ekki hafa litið til dómnefndastarfa í háskólageiranum
og sótt þangað vinnubrögð: starf Þjóðleikhússtjóra gerir jú kröfu í senn um menntun, listræn



störf og reynslu, og stjórnunarreynslu í rekstri. Í sextíu ára sögu Þjóðleikhússins hafa einungis
fimm einstaklingar gegnt starfinu og ráðið, sumir um áratugi, lunganum af opinberu fjármagni til
leikhúsrekstrar í landinu.  Ráðið víkur að þessu óbeint í ráðgjöf sinni til ráðherra og blandar
þannig í umsögn sína tillögum um laga- og reglugerðar breytinga: þau leggja til að ráðningartími
verði nú aðeins fjögur ár í stað fimm og enginn geti setið lengur í starfi en tvö ráðningartímabil,
en nú má endurráða Þjóðleikhússtjóra í starfið sinn eftir sinn að undangenginni auglýsingu.
Starfstími var á sínum tíma breytt til samræmis ríkjandi tímabundinni ráðningu  opinberra
starfsmanna.   Undarlegt verður að telja að ráðið komi með þessa tillögu nú: í janúar var sett ný
reglugerð um Þjóðleikhúsið og hefðu verið hæg heimatökin að gera þá tillögu að lagabreytingu í
þessa átt, jafnvel setja inn ákvæði um að við Þjóðleikhúsið starfi framkvæmdastjóri, eins og
ráðið leggur líka til í umsögn  sinni um umsæjendur.  En kannski er ráðið svona seint að hugsa,
og enn hægara að framkvæma. Alla vega sá það ekki ástæðu til að kalla umsækjendur í viðtal í
einhverjar mínútur til að fylgja eftir þeim hugmyndum sem þeir lögðu inn með umsókn sinni um
framtíðarsýn til handa Þjóðleikhúsinu. Þó segir í álitinu: „Það vakti ennfremur sérstaka athygli
ráðsins að í öllum umsóknunum komu fram góðar hugmyndir um framtíð leikhússins sem eiga
erindi í opinbera umræðu.“  Eru umsækjendur þannig beinlínis hvattir til að segja sína skoðun á
leikhúsinu, þótt aðeins tveir þeirra séu „mjög vel hæfir“ því ekki geta þeir Ingimundur Sigfússon
og Halldór Guðmundsson, formaður og varaformaður ráðsins, rofið trúnað við umsækjendur og
greint frá hinum „góðu hugmyndum“ sjálfir“. Það hefðu þeir getað gert efnislega , ef þeir hefðu
nennt að vinna vinnuna sína með rökstuddu og málefnalegu áliti til ráðherrans.

Varðandi val á nýjum þjóðleikhússtjóra og hverjar hæfniskröfur ber að gera umfram það sem
tilgreint er í auglýsingu er best að líta til stjórnskýrsluúttektar ríkisendurskoðunar sem kom fram
nóvember 2008. Þar er litið til reksturs liðinna fimm ára, þar á meðal fyrsta árs núverandi
leikhúsráðs og fyrstu þriggja ára núverandi Þjóðleikhússtjóra í starfi:

• Aðsókn hefur staðið í stað undanfarin ár.

• Leikhúsið hefur að jafnaði ekki haldið þann fjárhagsramma sem því er skammtaður í fjárlögum.

• Starfsemi  Þjóðleikhússins nær ekki til þriðjungs þjóðarinnar utan þéttbýlissvæðis
suðvesturhornsins.

• Ekki hefur verið lögð fram langtímaáætlun um helstu verkefni og forgangsröðun áranna 2005-
2010, eins gera ber samkvæmt þjónustusamningi við menntamálaráðuneyti  frá í desember
2005.

• Starfsáætlanir sem fram skulu koma í síðasta lagi í desember fyrir komandi ár hafa ekki verið
lagðar fram . Starfsáætlun fyrir 2008 var loks lögð fram í nóvember það ár sem var þá nær liðið.

• Í starfsmannakönnunum á árunum 2006-2008 kom Þjóðleikhúsið illa út.

• Þátttaka fastráðinna listamanna við Þjóðleikhúsið í verkefnum hefur á tímabilinu 2003-2008
minnkað og starfsframlag þeirra rýrnað um nær þriðjung, nýting er með öðrum orðum léleg.

• Utanumhald með tímaskráningu vinnuframlags leikara er ekki í föstum skorðum.

• Leikferðir til útlanda hafa verið fleiri en leikferðir innanlands.



• Samstarf við aðrar listastofnir er í lágmarki.

• Nær fimmtungur afgreiddra miða á sýningar eru boðsmiðar.

• Halli var á rekstrinum 2005, 2006, 2007 en tölur lágu ekki fyrir um 2008.

Af ofangreindu má ljóst vera að það þarf að ráða einstakling sem er „mjög vel hæfur“ til að koma
skikk á reksturinn. Og þá dettur þeim auðvitað fyrst í hug þjóðleikhússtjórinn sem borið hefur
ábyrgð á rekstrinum liðin fjögur ár.

Í umsókn minni um starf Þjóðleikhússtjóra voru kynntar tvær áherslubreytingar í rekstri hússins.

• Þjóðleikhúsið á að starfa allt árið og hinni hefð- og samningsbundu sumarleyfislokun hætt.

• Þjóðleikhúsið á að verja árlega stórum hluta fjármuna sinna til sýningarhalds fyrir þann þriðjung
þjóðarinnar sem nú verður að fara landshorna á milli til að sækja sýningar þess.

Ekki þarf að fjölyrða að hér er um róttækar hugmyndir að ræða og hefði verið gott að fá viðbrögð
ráðsins við þeim í viðtali eða rökstuðningi þótt vísast hefðu því einu verið svarað: það er ekki
hægt, við erum ekki vanir því hér. En þeim hugmyndum er hér með komið á framfæri.

Ráðherra verður nú að meta andmæli mín og annarra, eða gera það sem þægilegast er og
stinga þeim undir stól. Eftir opinber andmæli og brigður um að ráðið sé hæft til verka, er ólíklegt
að fá megi rökstuðning úr þessari stjórnskipuðu nefnd að gagni, þótt ráðherra hafi
stjórnsýslulegt vald til að heimta slíkt. Í raun er ráðherra sá einn kostur að taka allt ferlið til sín í
Skuggahverfið: viðtöl við umsækjendur, mat á gögnum umsókna og loks að ráða þann sem hún
telur hæfastan eftir rökstutt mat. Svokallað álit Þjóðleikhúsráðs er ónýtt.

Virðingarfyllst,

24. ágúst 2009.

Páll Baldvin Baldvinsson


