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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á kvikmyndalögum, nr. 137/2001 
(ráðstafanir vegna EES-reglna), 465. mál.

SÍK -  Sambandi íslenskra kvikmyndaframleiðenda, Samtök kvikmyndaleikstjóra og Félag 
kvikmyndagerðamanna (hér eftir „samtökin") bárust til umsagnar frumvarp til laga um 
breytingu á kvikmyndalögum, mál nr. 465. SÍK gerði umsögn um drög að umræddu frumvarpi 
í samráðsferli ráðuneytisins á Samráðsgáttinni. Vísast til þeirrar umsagnar en jafnframt verða 
athugasemdir samtakanna við frumvarpið útlistaðar hér að neðan.

I. Stjórn yfir Kvikmyndamiðstöð Íslands
Kvikmyndamiðstöð Íslands (hér eftir „KMÍ") hefur mikilvægu hlutverki að gegna gagnvart 
íslenskum kvikmyndaframleiðendum enda eitt af meginverkefnum stofnunarinnar að styrkja 
framleiðslu og dreifingu íslenskra kvikmynda auk þess að efla kvikmyndamenningu á Íslandi, 
sbr. 1. mgr. 3. gr. kvikmyndalaga nr. 137/2001.

Í ljósi hlutverks KMÍ og vægi fyrir íslenska kvikmyndaframleiðslu er mikilvægt að ábyrgð á 
rekstri og verkefnum stofnunarinnar séu á hendi fleiri en eins aðila. Af þessum ástæðum beindi 
SÍK því til ráðuneytisins í fyrri umsögn sinni að skoða möguleika á að yfir KMÍ sé skipuð stjórn, 
líkt og áður var. Í greinargerð með frumvarpinu er ekki tekin afstaða til þessa sjónarmiðs og 
því árétta samtökin þá afstöðu hér með.

Hlutverk slíkrar stjórnar yrði með tiltölulega hefðbundum hætti og myndi veita forstöðumanni 
stuðning, ráðgjöf og hafa eftirlit með störfum hans. Stjórnin myndi ennfremur sjá til þess að 
KMÍ fylgi og sinni tilgangi sínum samkvæmt laga- og reglugerðaramma, hafi eftirlit með rekstri 
og ráðstöfun fjármuna KMÍ og Kvikmyndasjóðs, taki þátt í gerð áætlana KMÍ og sjái til þess að 
markmiðum gildandi kvikmyndasamnings sé náð hverju sinni.

Samtökin telja heppilegt að slík stjórn verði skipuð 3-5 einstaklingum, sem séu ekki tengdir 
hagsmunaaðilum innan kvikmyndageirans, en hafi haldgóða kunnáttu og reynslu af rekstri og 
þekkingu á því umhverfi sem íslensk kvikmyndagerð - og framleiðsla býr við.

II. Breyting á hlutverki KMÍ
Í 3. gr. frumvarpsins er lagt til að 1. tölul. 3. gr. laganna, sem kveður á um að hlutverk KMÍ sé 
að styrkja framleiðslu og dreifingu íslenskra kvikmynda sé felldur brott. Hins vegar kemur fram 
í 1. mgr. 6. gr. frumvarpsins að styrkveitingar séu hlutverk Kvikmyndasjóðs en í 3. gr. 
frumvarpsins er lagt til að KMÍ hafi umsjón með rekstri og starfsemi Kvikmyndasjóðs, sem 
auðvitað leiðir til þess að styrkveitingar eru áfram hlutverk KMÍ. Málið fer sem sagt í hring.
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Í athugasemdum við 3. gr. frumvarpsins kemur fram að í núgildandi lögum sé ekki með 
nægjanlega skýrum hætti greint á milli hlutverka KMÍ og Kvikmyndasjóðs, en 
frumvarpshöfundar telja að á þetta hafi mjög skort. Umrædd breyting eigi að hafa það að 
markmiði að bæta úr þessu að hluta (eins og það er orðað). Þegar til þess er horft, að þrátt 
fyrir þessar tillögur um breytingar verður það áfram hlutverk KMÍ að sjá um styrkveitingar og 
ennfremur að forstöðumanni KMÍ er falið skv. 7. gr. frumvarpsins að taka endanlega ákvörðun 
um veitingu fjárstuðnings úr sjóðnum, verður ekki séð að þessi meinti tilgangur með 
frumvarpinu náist fram með nokkrum hætti.

Að mati samtakanna verður þessi tillaga ekki til annars en að gera hlutverkaskiptingu KMÍ og 
Kvikmyndasjóðs óskýrari ef eitthvað er. Í þessu sambandi er einnig bent á að Kvikmyndasjóður 
er eins konar deild innan KMÍ sem að KMÍ ber auðvitað alfarið ábyrgð á og því vandséð að 
þurfi að taka á þessari hlutverkaskiptingu í lögum. Eðlilegra væri að stjórn og forstöðumaður 
tæki á þessu sem hverju öðru skipulags- og rekstrarverkefni.

Samtökin leggja því til að framangreindur 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna standi áfram og 
óbreyttur.

III. Fjármögnun/tekjur Kvikmyndamiðstöðvar og Kvikmyndasjóðs
Með 5. gr. frumvarpsins er lagt til að 5. gr. laganna verði felld brott í heild sinni. Þannig yrði 
ekki lengur að finna neitt ákvæði í lögunum um hvernig KMÍ er fjármagnað. Um langa hríð hafa 
viðkomandi ráðherrar og forsvarsmenn greinarinnar og síðar Kvikmyndaráð haft samráð um 
fjármögnun KMÍ og gert með sér svokallaðan Kvikmyndasamning (Samkomulag um 
stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð) þar sem sett hafa verið fram ákvæði um 
fjármögnun Kvikmyndasjóðs og skiptingar fjármögnunarframlaga milli einstakra greina 
kvikmyndagerðar. Ennfremur hefur verið tekið á öðrum atriðum er varða greinina, s.s. markmið 
samkomulagsins, ákvæði um kvikmyndamenningu og framkvæmd samkomulagsins.

Samtökin telja afar mikilvægt að þessi aðferð verði lögfest og leggur til að viðræður fari nú 
fram milli Kvikmyndaráðs og viðkomandi ráðuneyta um hvernig best væri staðið að því að 
færa þessa aðferð í lagabúning.

IV. Þrengri skilyrði til úthlutunar
Í 1. mgr. 6. gr. frumvarpsins er skilgreint hvaða verkefni Kvikmyndasjóður styrkir. Er þar 
tilgreint að sjóðnum sé ætlað að efla íslenska kvikmyndagerð og gerð kvikmynda sem hafa 
íslenska menningarlega og samfélagslega skírskotun. Hér er verið að þrengja skilyrði til 
úthlutunar frá því sem kveðið er á um í núgildandi lögum þar sem orðin „nema sérstök 
menningarleg rök leiði til annars" eru tekin út. Enginn rökstuðningur er settur fram fyrir þessari 
breytingu sem mun fyrirsjáanlega draga úr möguleikum Kvikmyndasjóðs til að styrkja t.d. 
verkefni í samframleiðslu innlendra og erlendra aðila þar sem íslenskir framleiðendur eru í 
minnihluta, sem hafa oftsinnis tekið þátt í slíkum verkefnum og lagt til þeirra framlög íslenskra 
listamanna og þar með eflt íslenskt menningarstarfsemi.

Af athugasemdum við ákvæðið í greinargerð er ljóst að megintilgangur breytingartillagna 
þessara við 6. gr. ákvæðisins er að rýmka hlutverk sjóðsins frá því sem verið hefur. Er það 
jákvætt en eins og áður greinir þá mun það óhjákvæmilega leiða til þess að takmarka 
möguleika íslenskra framleiðenda ef orðin „nema sérstök menningarleg rök leiði til annars" 
verða felld niður. Samtökin leggja því til að umræddum orðum verði bætt aftan við 1. mgr. 6. 
gr. frumvarpsins.

Ennfremur leggja samtökin til að síðasta setning 1. mgr. 6. gr. sem hljóðar svo: Með kvikmynd 
á íslensku er átt við að frumútgáfa kvikmyndar sé með íslensku tali.“, verði færð og bætt aftan 
við 2. mgr. 7. gr., sem fjallar um sýningarstyrki - en þar á hún heima þar sem sýningarstyrkir 
verða einungis veittir vegna íslenskra kvikmynda.



V. Þar til bærir aðilar?
1. mgr. 7. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:

„Forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar Íslands tekur endanlega ákvörðun um 
veitingu fjárstuðnings úr Kvikmyndasjóði að fengnum umsögnum og tillögum 
frá þar til bærum aðilum samkvæmt reglugerð þegar slíkt á við ." (Feitletrun 
samtakanna).

Í næstu málsgrein er svo kveðið á um að kvikmyndaráðgjafar meti styrkumsóknir og geri 
tillögur um styrkveitingar til forstöðumanns. Ekkert er kveðið á um hverjir þessir þar til bæru 
aðilar eru sem nefndir eru í 1. mgr. Engar skýringar eru gefnar á þessu fyrirkomulagi í 
athugasemdum með frumvarpinu og er því algerlega á huldu hvers vegna verið er að leggja 
til einhvers konar tvöfalt umsagna- og tillögukerfi.

Samtökin fá ekki séð að nokkra nauðsyn beri til slíks tvöfalds kerfis og leggja því til að hinn 
feitletraði hluti ákvæðis ofangreindrar 1. mgr. 7. gr. verði felldur brott.

VI. Endurgreiðslukrafa fortakslaus
Í 3. mgr. 7. gr. frumvarpsins er lögð sú skylda á styrkþega að endurgreiða ofgreiddan styrk ef 
t.d. kostnaður við verkefni reyndist lægri en gert var ráð fyrir í umsókn. Hér eru engin takmörk 
á skyldu til endurgreiðslu, t.d. út frá því hver kostnaðarmismunur er. Í núgildandi reglum eru 
ákvæði um endurgreiðslu sveigjanlegri og ljóst að taka þurfi tillit til aðstæðna hverju sinni. Er 
þá m.a. horft til þess hvort um verulegar breytingar séu að ræða og er þá um heimild til 
endurgreiðslukröfu að ræða en ekki fortakslausa skyldu eins og umrædd ákvæði frumvarpsins 
eru útfærð og leiða af sér.

Leggja samtökin til að horft verði til núgildandi ákvæðis í reglugerð um Kvikmyndasjóð um 
kröfu til endurgreiðslu eða hið minnsta að krafa um endurgreiðslu sé valkvæð fremur en 
fortakslaus skylda.

VII. Óþarflega íþyngjandi skilaskylda
Í 10. gr. frumvarpsins er það nýmæli að skil á kvikmyndum til Kvikmyndasafns Íslands er gert 
að skilyrði fyrir greiðslu lokahluta framleiðslustyrks frá KMÍ. SÍK telur að réttara sé að útfæra 
þetta atriði í reglugerð en óþarfi að setja slíkt ákvæði í lög.

VIII. Umsagnarréttur Kvikmyndaráðs afnuminn
Í breytingartillögu frumvarpsins við 13. gr., sem fjallar um hvernig staðið skuli að setningu 
reglugerðar samkvæmt lögunum, kemur fram sú breyting frá núgildandi lögum að ráðherra 
yrði ekki lengur skylt að leita umsagnar Kvikmyndaráðs áður en reglugerð er sett.

Í Kvikmyndaráði sitja fulltrúar helstu hagsmunaðila á sviði kvikmyndagerðar og er ætlað að 
vera bæði stjórnvöldum og KMÍ til ráðgjafar um kvikmyndamálefni. Fæst þar tækifæri, sem 
ella fengist ekki, að ná saman sjónarmiðum flestra hagsmunaaðila í greininni. Á þessum 
vettvangi koma fram flest þau sjónarmið sem skipta máli þegar gera á breytingar á 
starfsumhverfi greinarinnar. Af þessum ástæðum er því mikilvægt að Kvikmyndaráð sé áfram 
haft í ráðum, með formlegum hætti, við gerð reglugerðar um úthlutun Kvikmyndasjóðs og 
ennfremur þegar til þess er litið hve flókið allt þetta umhverfi er og hve margir og margs konar 
hagsmunaaðilar eiga hér hlut að máli. Kvikmyndaráð er samnefnari og samráðsvettvangur 
þeirra og er því áréttað mikilvægi aðkomu Kvikmyndaráðs að reglugerðarsetningu og að hún 
sé áfram tryggð með lögum.

Þrátt fyrir að einstakir hagsmunaaðilar geti hver í sínu lagi gert athugasemdir við 
reglugerðardrög ráðherra þá er ljóst að slíkar umsagnir geta aldrei komið í stað umsagnar 
Kvikmyndaráðs.



Samtökin telja ennfremur óhjákvæmilegt að mótmæla framkominni tillögu umsagnaraðila um 
að skilyrða veitingu framleiðslustyrks við staðfestingu á að unnið sé eftir gildandi 
kjarasamningum. Er með öllu óljóst hvernig slíkt skilyrði yrði útfært í framkvæmd. Samtökin 
tak undir mikilvægi þess að kvikmyndaframleiðendur virði gerða kjarasamninga og reglur um 
aðbúnað og hollustuhætti, en er hins vegar algerlega mótfallin því að það sé á hendi KMÍ að 
hafa eftirlit með því enda eru aðrir aðilar til þess bærir og gegna þegar þessu hlutverki.

Loks vilja samtökin fagna því að stjórnvöld vilji endurskoða og bæta lagaumhverfi KMÍ og telja 
reyndar að margt gott sé að finna í frumvarpi þessu, sem horfi til bóta. Hins vegar telja 
samtökin, eftir að hafa farið vel yfir frumvarp þetta, að afar margt sé þar enn óljóst, orki 
tvímælis og sé hugsanlega fallið til misskilnings verði ekki bragarbót gerð á. Ennfremur hafa 
samtökin þá skoðun að rétt sé og nauðsynlegt að líta víðar um sviðið en hér er gert. Er þá 
einkum átt við að nauðsynlegt sé að þetta tækifæri sé notað til þess að endurskoða 
kvikmyndalögin enn frekar, horfa til fordæma erlendis frá og ekki síst reynslu af starfsemi KMÍ 
hingað til. En því miður virðist verulega hafa skort á, hingað til, að eðlilegt samráð hafi verið 
haft við starfsfólk KMÍ, Kvikmyndaráð og fagfélögin.

Að svo komnu telja samtökin skynsamlegast að bregða á það ráð að takmarka fyrirliggjandi 
frumvarp við þær lágmarksbreytingar sem nauðsynlegar eru til þess að gæta viðeigandi 
ákvæða EES-samningsins. Halda hins vegar áfram endurskoðunarstarfi vegna annarra þátta 
lagaumgjarðarinnar með samráði við sem flesta þá aðila sem hér eiga hagsmuna að gæta. 
Ofangreind umsögn yrði þá skoðuð sem fyrsta framlag samtakanna til þeirrar 
endurskoðunarvinnu.

Samtökin fara þess á leit að fulltrúar þeirra fái tækifæri til þess að koma á fund allsherjar- og 
menntamálanefndar til þess að skýra þau sjónarmið frekar sem sett eru fram í umsögn þessari.

Virðingarfyllst,

F.h. Samtaka kvikmyndaleikstjóra F.h. Félags kvikmyndagerðamanna
Friðrik Þór Friðriksson, formaður Fahad Jabali, formaður

F.h. Sambands íslenskra kvikmyndaframleiðenda 
Kristinn Þórðarson, formaður


