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Umsögn frá Félagi íslenskra bókaútgefenda: 
Frumvarp til laga um stuðning við útgáfu bóka á íslensku / Þingskjal 178 -  176. mál

Félag íslenskra bókaútgefenda gerir eftirfarandi þrjár athugasemdir við frumvarpið.

Athugasemd 1 
Varðandi 5. grein c lið sem hljóðar svo:
„ Endurgreiðsluhæfur kostnaður umsækjanda nemi a.m.k. 1.000.000 kr. vegna útgáfu þeirrar bókar sem 
er andlag stuðnings hverju sinni."

Óskað er eftir því að ofangreindur texti verði felldur út og í stað hans komi eftirfarandi texti: 
„Endurgreiðsluhæfur kostnaður umsækjanda nemi a.m.k. 1.000.000 kr. samanlagt vegna eins verks eða 
fleiri. Teljast þau verk andlag stuðnings umsóknar."

Rökstuðningur:
Einhver hluti þeirra bóka sem árlega koma út á íslensku uppfyllir ekki kröfur um 1.000.000 kr. kostnað. 
Þar má nefna bækur ætlaðar börnum og minni rit af ýmsum toga, svo sem ljóðabækur. Það sama gildir 
um útgáfu flestra hljóð- og rafbóka sem fá eigið ISBN númer en uppfyllta fæstar þessi skilyrði. Með 
ofangreindri breytingu næðist eftirfarandi fram:

• Bókum yrði síður mismunað vegna kostnaðar. Slík mismunun kemur harðast niður á
barnabókaútgáfu sem jafnframt þarf einna mest á stuðningi að halda.

• Aukin hvatning til útgáfu verka á ólíku formi, það er prent-, raf- og hljóðbókaformi, líkt og
neytendur kalla eftir.

• Hagræðing fyrir útgefendur sem ekki þyrftu t.d. að sækja staðfestingu um skuldastöðu við 
opinbera aðila samkvæmt 5. grein e liðar, fyrir hverja einustu bók, aðeins hverja umsókn.

• Hagræðing fyrir afgreiðslunefnd umsókna vegna færri og stærri umsókna.



Athugasemd 2 
Varðandi 6. grein:
Óskað er eftir því á að "rétthafi" komi í stað "höfundar" og greinin verði svohljóðandi:

6. gr. c. Þóknun til rétthafa.

Rökstuðningur:
Rétthafi er víðtækara orð sem nær yfir höfunda og erfingja þeirra, umboðsmenn eða aðra sem kunna að 
taka við höfundagreiðslum. Þannig greiða til að mynda hljóðbókaútgefendur skv. leyfismódeli til annarra 
útgefenda sem síðan greiða höfundum.

Athugasemd 3 
Varðandi 8. grein
Viðbót sem komi inn við 2. málsgrein 8. greinar, bætist við á eftir; ".. sé umsókn hafnað."
„Nefndin skal samþykkja eða hafna umsókn innan 60 daga frá því að hún berst. Sé kallað eftir 
viðbótargögnum af hálfu nefndarinnar eða óski umsækjandi eftir að koma að nýjum gögnum eftir að 
umsókn berst, skal nefndin hafa 60 daga frá þeim degi sem síðustu gögn berast nefndinni til afgreiðslu 
umsóknar. Greiða skal ákvarðaða fjárhæð til viðtakanda endurgreiðslunnar innan 30 daga frá því að 
endurgreiðsla kostnaðar er samþykkt, enda sé endurgreiðsla innan marka fjárlagaheimildar. Fari 
samþykktar greiðslur umfram heimildir fjárlaga skulu þær greiðslur sem samþykktar eru njóta forgangs 
til greiðslu á næsta fjárlagaári."

Rökstuðningur:
Til að tryggja skilvirkni frumvarpsins er nauðsynlegt að hafa tímamörk.
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