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llmsögn Kvikmyndamiöstöðvar íslands um frumvarp til laga um íslandsstofu.

Fyrir hönd Kvikmyndamiðstöðvar íslands þakka ég fyrir að fá frumvarp til laga um íslandsstofu til 

umsagnar. Athugasemdir hér á eftir byggja á frumvarpinu auk „athugasemda við einstaka greinar 

frumvarpsins", fylgiskjals frá fjármálaráðuneytinu og fundar með undirbúningshópi um stofnun 

íslandsstofu sem haldinn var í Utanríkisráðuneytinu þ. 1. des. s.l. Úttekt Ríkisendurskoðunar á 

kynningarstarfi (m.a. viðtöl við undirritaða) var ekki aðgengileg við vinnslu umsagnarinnar og því ekki 

að fullu Ijóst hvaða forsendur liggja til grundvallar vinnsiu frumvarpsins og undirbúning íslandsstofu.

Það er eflaust tímabært að endurmeta uppbyggingu og aðferðirvið landkynningu á öllum sviðum 

(lambakjöt, hesturinn, orkuiðnaður, ferðamennska, listir og menning o.s.fr.). Einnig er Ijóst að 

verkefni hafa verið dreifð innan ráðuneyta, Útflutningsráð, Fjárfestingastofu og Ferðamálaráðs. 

Jafnframt er það fagnaðarefni að menningarkynningar skuli teknar með formlegum hætti inní 

frumvarp um landkynningu og talið sem ein af 5 meginþáttum stofunnar.

Almennt um kynningar á vegum Kvikmyndamiðstöðvar:

Kynning á ísl.kvikmyndum erlendis er samkv. (Ögum um Kvikmyndamiðstöð íslands í verkahring 

hennar og er það í samræmi við það sem tíðkast í öðrum iöndum. Kynningarstarfið er samofið 

framlelðslu kvikmynda og fer að miklu leyti fram á sama vettvangi en kvikmyndagerð hérlendis hefur 

alltaf verið háð erlendu fjármagni. Mikil þekking og traust sambönd við erlenda lykilaðila hefur byggst 

upp á undanförnum árum.

Leið íslenskra kvikmynda inná alþjóðlegan markað liggur yfirleitt í gegnum valdar kvikmyndahátíðir en 

dagskrárfólk þeirra velur myndir sjálft inn á grundvelli innsendinga og kynningar KMÍ, Þegar 

kvikmyndir eru valdar á lykilhátíðir er umfjöllun erlendrar fagpressu tryggð og líkur á að sölu- og 

dreifingaraðilar kaupi sýningarrétt í tilteknum löndum eykst. Það er því ekki fyrr en myndir eru sýndar 

í kvikmyndahúsum í einstökum löndum -  og eða á dvd markaði eða í sjónvarpi sem almenningur á 

hverju svæði hefur aðgang eða verður var við myndina. Þessi keðja tekur oft yfir 6-18 mánaða 

tímabil, jafnvel lengur.

Nýlegt dæmi sem má nefna er heimildamyndin Sólskinsdrengurinn; frumsýnd hér í janúar s.l., kynnt 

dreifingaraðilum á kvikmyndamörkuðum sem eru reknir við hátíðirnar í Gautaborg og í Berlín í janúar 

og febrúar; valin til sýningar á kvikmyndahátíðinni í Toronto og sýnd þar í september. Við það kom 

alþjóðlegur dreifingaraðili sem nú hefur selt myndina til sýningar í kvikmyndahúsum í helstu borgum
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Bandaríkjanna og á áskriftarsjónvarpsstöðinni HBO. Sýningar munu væntanlega verða í 

Bandaríkjunum í byrjun næsta árs og er reiknað með umtalsverðri dreifingu til sjónvarpsstöðva í 

kjölfarið. Það er þó ekki fyrr en almennar sýningar hefjast sem blöð og fjölmiðlar á hverju svæði fyrir 

sig fjalla um myndina eða birta dóma(t.d. NYTimes, Time Out í New York osfr.). Þegar þar er komið tel 

ég að framkvæmdastjórn íslandsstofu gæti nýtt sér jákvæða umfjöllun um myndina á viðkomandi 

markaðssvæðum ~og  mögulega tengt hana einhverju á öðrum sviðum enda viðkomandi 

sendiskrifstofa með yfirsýn um það sem á helst við á hverju svæði á hverjum tíma. Sama á við um 

önnur lönd þar sem myndin mun verða sýnd í síðar.

KM Í er aðili að Media verkefninu innan ESB/EES um kynningar (og framleiðslu) á myndum innan 

álfunnar og European Film Promotion sem vinnur með stuðningi Media að kynningum á evrópskum 

myndum utan álfunnar. KM Í er jafnframt aðili að Scandinavian Films sem er sameiginlegur vettvangur 

norrænna kvikmyndastofnana um kynningar og í því starfi njótum við að þó nokkru leyti norræna 

lykilsins varðandi kostnað. Ber þar hæst sameiginlega aðstöðu á kvikmyndamörkuðum í Berlín og 

Cannes en þar njóta einnig íslenskir framleiðendur og wFiim-in-lceland" (Fjárfestingarstofan) 

aðstöðunnar. Samstarfið við alla þessa aðila byggir á sérhæfingu KMÍ í greininni og ég sé ekki fyrir 

mér að því yrði betur komið innan ísiandsstofu nema að allri uppbyggingu og strúktúr greinarinnar 

verði gjörbreytt. Hætt er við að kostnaður myrtdi aukast verulega við það og skiívirkni minnka.

2. gr. Hlutverk:

Samkvæmt lögum um Kvikmyndamiðstöð íslands er henni ætlað, m.a.að kynna ísl. kvikmyndir 

erlendis og stuðla að sölu þeirra.

Ég tel og vona að íslandsstofa og KMÍ munu eiga gott samstarf um kynningar erlendis, en virða þarf 

verkaskiptingu á milli þessara aðiia. KM Í myndi þá eftir sem áður vera í lykilhlutverki gagnvart 

fagaðilum sem tryggja dreifingu mynda á helstu markaðssvæðum í kvikmyndahús og 

sjónvarpsstöðvar auk þátttöku í sérstökum verkefnum með þátttöku fleiri list og menningargreina 

(s.s. Bozar í Brussel, París '04, Expo '10) sem yrði þá væntanlega undir hatti íslandsstofu.

íslandsstofa og sendiskrifstofur væru einnig með yfirsýn á hverju svæði fyrir sig og gætu mögulega 

tengt viðburði saman ef svo ber undir.

í athugasemdum við frumvarpið er tekið dæmi af ÚTÓN sem er með aðstöðu innan Útflutningsráðs. 

Aðsetur getur verið það sama en inntak hverrar greinar og sérkenni verður að virða, t.d. eru 

tengslanet og dreifingarleiðir frábrugðnar milli greina. Jafnframt má benda á að Kvikmyndamiðstöð 

hefur mun víðtækari verkefni en kynningar samkvæmt lögum, m.a. að styrkja gerð mynda 

(kvikmynda, sjónvarpsefnis, stutt- og heimildamynda) með framlögum úr Kvikmyndasjóði, 

Samlegðaráhrif af því að haida framleiðslu kvikmynda og kynningu erlendis á sömu hendi eru veruleg 

og byggja á góðri þekkingu á innviðum greinartnnar.

3. gr. Stjórn:

Æskiiegt væri að 9 manna stjórn íslandsstofu myndi endurspegla meiri breidd, þ.m.t. hinar skapandi 

greinar. Samkvæmt frumvarpi er aðeins reiknað með einum fulitrúa frá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu en ætla má að flestar menningargreinar heyri undir þar. Mérvitanlega er



ekkert kvikmyndaframleiðslufyrirtæki aðili að Samtökum atvirmulífsins og mun það vera vegna 

kostnaðar.

4.gr. Rekstur og 5. gr. Tekjur:

Gert er ráð fyrir að íslandsstofa fái sama fjármagn og hefur áður verið veitt til Útflutningsráðs og 

Ferðamálastofu og að hið breytta fyrirkomulag hafi ekkl í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð þótt 

verkefnum muni fjölga m.a. með stuðningi við kynningu á íslenskri menningu erlendis. Jafnframt 

kemur fram í ákvæðum tíl bráðabirgða að tekjustofninn „markaðsgjald" muni að öllum líkindum falla 

niður árið 2013.

Við lestur frumvarpsins og athugasemda við það kemur ekki skýrt fram hvernig ætlunin er að 

fjármagna þátt menningarkynninga í starfi íslandsstofu að öðru leyti en því að aðilum sem leita eftir 

þjónustu mun vera ætlað að greiða sérstaklega fyrir. Fjárveitingartil KMÍ munu skerðast verulega á 

næsta ári samkv. frumvarpi til fjárlaga og mun stofnunin þurfa að verja öllu fé sem tiltækt verður til 

að halda í infrastrúktúr greinarinnar og mun vart duga tiL Fyrirtæki í kvikmyndaframleiðslu eru 

sjaldnast sterk fjárhagslega og án nokkurrar yfirbyggingar og því litlar líkur á að þau muni verða 

aflögufær til kaupa á þjónustu sem lýst er í frumvarpinu.

forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar íslands


