
Reykjavík, 13. nóvember 2018

149. löggjafaþing 2018-2019 
Þingskjal 178 -  176. mál. 
Frumvarp um stuðning við útgáfu bóka á íslensku.

Sendandi / umsagnaraðili: 
Storytel Iceland ehf. 

Kt: 570504-3040, Skeifan 17, 108 Rvk.

Storytel gerir eftirfarandi tvær athugasemdir við frumvarpið:

Athugsemd 1
- varðandi 5. gr. 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.”

Standi greinin óbreytt nær frumvarpið ekki tilgangi sínum nema að hluta til þar sem útgáfa raf- og 
hljóðbóka á íslensku nyti ekki stuðnings nema að mjög takmörkuðu leyti.

Til vara er óskað eftir því að greinin verði verði felld út eða lágmarksfjárhæð lækkuð í kr. 200.000. 

Rökstuðningur:
Hljóðbækur og rafbækur á íslensku gegna mikilvægu hlutverki í að efla og vernda íslenska tungu til 
framtíðar. Framboð á rafrænu efni á erlendum tungumálum á netinu er verulegt, gjarnan aðgengilegt 
án endurgjalds. Íslenskt talmál er ekki síður mikilvægt en ritmál og útgáfa hljóðbóka og rafbóka 
hvetur til lestrar og lesskilnings á íslensku.

Mikill vöxtur hefur orðið í útgáfu hljóðbóka erlendis undanfarin ár og íslenski markaðurinn er að taka 
við sér með auknu framboði á íslensku efni. Storytel framleiðir og gefur út um 300 bókatitla á íslensku 
á ári. Mikill meirihluti útgáfunnar er byggður á leyfismódeli þar sem bækur eru lesnar upp eftir 
handritum sem þegar hafa verið unnin en bera annað ISBN númer en önnur útgáfuform. Kostnaður 
við hverja slíka bók nær ekki milljón króna lágmarkinu en heildarkostnaður vegna allra bóka er 
margföld sú fjárhæð.

Athugsemd 2
- varðandi 6. gr. c lið.

Óskað er eftir því á að "rétthafi" komi í stað "höfundar" og greinin verði svohljóðandi:
„Þóknun til rétthafa."

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

Virðingarfyllst,

f.h. Storytel Iceland ehf. 
Stefán Hjörleifsson 
framkvæmdastjóri


