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Umsogn ihii frumvarp til laga um íslandsstofu (heildarlög),
Þskj. 175 - Í58. mál

Stjöm Félags ísienskra tónlistarmanna (FÍT) hefor skoðað hið nýja frumvarp um íslandstofu. Umsögn 
og athugasemdir eru svohljóðandi:

FÍT fagnar því að lagarammi og hlutverk Útflutningsráðs íslands séu nú tekin til endurskoðunar með 
stofhun íslandsstofu á grunni hinnar eldri stofiiunar. Með stofiiun íslandsstofu eru samlegðaráhrif og 
hagræðing höfð að leiðarljósi og lögin færð til nútímalegra horfs. Sérstaklega er ánægjulegt að sjá að 
íslensk menning er talin til útflutningsverðmæta og gildi hennar fyrir kynningarstarfsemi og ímynd 
íslands metin að verðleikum.

FÍT gerir athugasemdir við grein nr. 3 um stjöm:
1) I þriðju grein segir: “Skal sá verctformaður stjórnar” Hér er vísað til níunda stjömarmannsins 

sem utanríkisráðherra skipar án tilnefhingar. Stjóm FÍT telur að mun eðlilegra sé að stjómin í 
sameiningu skipti með sér verkum fremur en að utanríkisráðherra velji stjórnarformann. 
Fyrrgreinda setningu í 3. grein, “Skal sá vera formaöur stjömar”, ætti því að fella niður að 
okkar mati. Síðar myndi þá standa- “Stjórnin skiptir með sér verkum. ”, í staðinn fyrir: 
“Stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum

2) Jafiiframt mælum við með og hvetjum eindregið til að Bandalag íslenskra listamanna tilnefni 
einn stjómarmann í Ijósi þess hve listir og íslensk menning hefur stóru og veigamiklu 
hlutverki að gegna í starfsemi íslandsstofu. Þar skal vísað til eftirfarandi málsgreinar í 
Athugasemd við grein 2:
“ífimmta lagi skal íslandssiofa styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis, enda er 
íslenskur menningararfur og íslensk menning grmnstoð ímyndar og orðspors íslands. Góð 
reynsla hefurfengist a f samstarfi opinberra stojhana og verkefha sem sinna kynningu <á 
íslenskri menningu erlendis. Þannig er t.a.m. Utflutningsmiðstöð íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) 
til húsa hjá Útflutningsráði íslands og nást margvísleg samlegðarákrif a f samstœfi UTÓN við 
Útflutningsráð, utanríkisráðuneytið og Ferðamálastofu. Eins hefur reynslan a f samkomulagi 
utanríkisráðuneytisins ogmenntamálaráðimeytisins tan samstarf á sviði menningarmála, sem 
undirritað var ífebrúar 2007, verið góð. Samstarfið mun halda áfram með stofnun 
íslandsstofu. öert er ráð fyrir að annað opinbert starf að menn ingarkynningu erlendis verði 
rekið innan vébanda eða í samstarfi við Islandsstofu eftir því sem við á. ”
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