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Því miður telur Truenorth ehf. óhjákvæmilegt að gera athugasemdir við og leiðrétta rangfærslur í 
greinargerð sem Félag kvikmyndagerðarmanna hefur sent frá sér vegna frumvarps til laga um 
tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar.

Umhverfis- og öryggismál eru grunngildi í starfsemi Truenorth. Við umdirbúming á tökum á kvikmyndinni 
Fast 8 var mikið lagt í forvinnu í nánu samstarfi við fagaðila og reynslu heimamanna varðandi öryggi 
íssins. Verkfræðistofa mat aðstæður og öryggi á vatmimu áður en tökur hófust og gerði reglulegar 
mælingar á þykkt og öryggi íssims á meðan á tökum stóð.

Umhverfismálin voru leyfisskyld og undir eftirliti fjjöimargra eftirlitsaðila. Jafnframt voru unnar 
viðbragðsáætlamir til að tökuliðið væri viðbúið hverskyns óhöppum og voru þær samþykktar af 
Umhverfisstofnun. Einnig var álits leitað hjá þeim stofnunum sem hafa með að gera framkvæmdir og 
leyfisveitingar við veiðivötm. Rétt er að benda á að ekki fóru fram meimar upptökur á Langavatni eins og 
til stóð í upphafi og haldið var fram að hefði verið gert í greinargerð FK.

í þeirn tilvikum sem vfsað er í þegar ís brotnaði umdan vinnuvélum fór strax í gang viðbragðsáætlum sem 
kom í veg fyrir mengun í vatmimu og var það staöfest í rannsókn Umhverfisstofmumar að engin memgum 
hafi hlotist af óhöppunum.

Stramgar reglur voru í gildi fyrír þá sem unnu úti á vatminu, bæði hvað varðaði fólk og farartæki. Þegar 
komið var fram í apríl og tofthiti jókst var hert enn frekar á þeim reglum í samstarfi við Umhverfisstofnun 
tíl að gæta enn betur að öryggi allra. Sérstakt öryggisteymi sá um að meta og halda utan um öryggi allra 
á tökustað á hverjum degi. Þetta teymi samamstóð af starfefólki Truenorth, sjúkraflutningamönnum, 
köfurum og félögum úr Slysavarnafélaginu Landsbjörg.

Truenorth bendir á að nú þegar er ákvæði í lögum um tírmabumdmar endurgreiðslur sem kveður á um að 
51% tökuliðs séu ríkisborgarar EES ríkja og hefur Truenorth fylgt því í ölium verkefhum sem hljóta 
endurgreiðslu. Jafnframt hafa íslendingar verið að fá veigameiri stöður í erlendum verkefnum með 
aukinni reynslu, og fjölgar þeim með hverju verkefni sem ratar til íslands.

Truenorth virðir íslenskar og evrópskar reglur um vimnutíma, laun, aðbúnað og hollustuhætti og vísar 
alfarið á bug ásökumum að starfsfólk sé látlð skrifa undir samninga sem immihalda ólögleg ákvæði um 
vinnutíma.

Truenorth er stærsti þjónustuaðili erlendra kvikmymdaverkefma á íslandi. Við fögnum frumvarpí 
Iðnaðarráðherra um hækkun endurgreiðslunnar og teljum það einkar mikilvægt að hækka 
endurgreiðsluprósemtuma í 2 5 %  til að verja samkeppmishæfmi íslands á þessu sviði. Okkur þætti vænt 
um að fá tækifæri til að koma fyrir atvimmuveganefnd og gefa raunsanma mynd af framkvæmd og 
mikiivægi þessara erlendu kvikmyndaverkefha fyrir ísland og íslenska kvikmyndagerð.
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