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Frá Stjórn Rithöfundasambands Íslands (RSÍ)

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um stuðning við útgáfu bóka á íslensku. Þingskjal 178 — 
176. mál.149. löggjafarþing 2018-2019.

Stjórn Rithöfundasambands Íslands styður yfirlýst markmið frumvarpsins en telur að 
ganga þurfi enn lengra og grípa þurfi til markvissra aðgerða til að bæta kjör skálda, 
rithöfunda, fræðimanna, þýðenda og annarra sem vinna að frumsköpun á íslensku máli.

Stjórn RSÍ efast ekki um að frumvarpið, verði það að lögum, muni bæta verulega hag íslenskrar 
bókaútgáfu og er það vel enda greinin afar illa stödd eftir gríðarlegan samdrátt síðustu ára. 
Hinsvegar geta fyrirhugaðar endurgreiðslur skert tekjur rithöfunda, t.d. ef verð bóka lækkar án 
þess að sala aukist. Fari svo að markmið um verðlækkun náist og bækur lækki um sem nemur 
10% eða meira þá leiðir af sjálfu sér að laun höfunda lækka að sama skapi þar sem þau eru 
reiknuð af heildsöluverði bóka fyrir álagningu virðisaukaskatts. Hlutur þeirra sem skapa sjálft 
hugverkið nemur 23% af heildsöluverðinu en hlutur útgefanda er 77%. Kjör höfunda munu því 
rýrna og hagur þeirra versna í réttu hlutfalli við lækkað bókaverð.

Athugasemdir við einstakar greinar:

1. I. kafli, 3. gr. 1. skýring: Bók: Ritverk sem er a.m.k. átta blaðsíður að lengd og bundið eða 
fest á hliðstæðan hátt í kjöl sem og hljóðupptökur af lestri slíkra verka. Þá skulu 
geisladiskar og aðrir miðlar með bókartexta og rafræn útgáfa slíkra verka falla undir 
hugtakið bók.

Athugasemd: Skýringin þarf að hljóða svo: Bók: Ritverk sem hlotið hefur ISBN númer og er
a.m.k. átta blaðsíður að lengd og bundið eða fest á hliðstæðan hátt í kjöl sem og 
hljóðupptökur af lestri slíkra verka. Þá skulu geisladiskar og aðrir miðlar með bókartexta og 
rafræn útgáfa slíkra verka falla undir hugtakið bók.

Rökstuðningur: Rétt er að miða í texta frumvarpsins við alþjóðlega bóknúmerakerfið.
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2. II. kafli, umsóknarferli og fl.

Athugasemd: Stjórn RSÍ þykir umsýslan í kringum úthlutunina of umfangsmikil og flókin. 
Fordæmið virðist sótt til kvikmyndagerðar en þar eru mun færri og stærri verkefni á ári. Við 
hvetjum Alþingi til að íhuga einfaldari lausnir. Í Noregi er styrkjakerfi, sem byggir á innkaupum 
sérstakrar innkaupastofnunar á bókum og er að mestu sjálfvirkt séu útgefendur félagar í 
samtökum útgefenda. Bókunum er síðan dreift á bókasöfn og til skóla. Þeir sem standa utan 
slíkra samtaka geta hins vegar sótt um og eins getur innkaupastofnunin hafnað bókum sem ekki 
þykja nægilega vandaðar. Þar, sem og í Svíþjóð, er greidd föst upphæð fyrir hvert verk, óháð 
markaðsverði bóka og fá höfundar hluta upphæðarinnar. Heimilt er að hækka og lækka þessa 
föstu greiðslu ef ástæður eru til.

3. II. kafli, 5. grein liður c. Endurgreiðsluhæfur kostnaður umsækjanda nemi a.m.k. 
1.000.000 kr. vegna útgáfu þeirrar bókar sem er andlag stuðnings hverju sinni.

Athugasemd: Upphæðin er of takmarkandi.

Rökstuðningur: Margar mikilvægar bækur uppfylla ekki þetta skilyrði, sem dæmi má nefna 
ýmsar barnabækur og ljóðabækur. E f skilyrðið um 1.000.000 kr. kostnað stendur gæti það haft í 
för með sér að útgefendur veigri sér frekar við að gefa út bækur sem sannarlega þurfa á stuðningi 
að halda. Benda má á að breytt ákvæði um að sækja megi um fyrir fleiri en eitt verk í sömu 
umsókn gagnast ekki þeim sem gefa út eigin bækur. Lagt er til að viðmiðið verði fellt niður. 
Annar kostur væri að undanskilja frá þessu skilyrði ljóðabækur, léttlestrarbækur, hljóðbækur, 
rafbækur og bækur ætlaðar yngstu lesendum.

4. III. kafli, 6. grein, liður c. Þóknun til höfundar.

Athugasemd: Í stað „Þóknun til höfundar“ ætti að standa „Höfundalaun skv. gildandi samningi 
RSÍ og FÍBÚT -  Félags íslenskra bókaútgefenda.“

Rökstuðningur: Rétt er að notast sé við sömu skilgreiningu og er í samningum milli höfunda og 
útgefenda. Höfundalaun taka auk þess til launa fleiri en eins höfundar að hverju verki. Mikilvægt 
er að skilyrði sé í reglugerð eða lögunum sjálfum um að gildir útgáfusamningar RSÍ og FÍBÚT 
fylgi umsókn um endurgreiðslu kostnaðar og að allar greiðslustaðfestingar, upphæðir þeirra og 
dagsetningar, séu í samræmi við samninginn sem fylgir. Þá þykir okkur einnig rétt að skilyrt sé 
að höfundar hafi fengið fyrirframgreiðslur á höfundalaunum, sem og sex mánaða söluuppgjör og 
greiðslur frá útgefanda þegar umsókn er lögð fram. Áríðandi er að hið opinbera endurgreiði ekki 
hluta af kostnaði ef brotið er á höfundum.

5. III. kafli, 6. grein, liður e. Þýðingarkostnaður og prófarkalestur.

Athugasemd: Í stað „Þýðingarkostnaður og prófarkalestur“ ætti að standa „Þýðendalaun skv. 
gildandi samningi RSÍ og FÍBÚT, prófarkalestur og annar þýðingarkostnaður“

Rökstuðningur: Rétt er að notast sé við sömu skilgreiningu og er í samningum milli þýðenda og 
útgefenda. Mikilvægt er að skilyrði sé í reglugerð eða lögunum sjálfum um að gildir 
þýðingarsamningar RSÍ og FÍBÚT fylgi umsókn um endurgreiðslu kostnaðar og að allar 
greiðslustaðfestingar, upphæðir þeirra og dagsetningar, séu í samræmi við samninginn sem 
fylgir. Áríðandi er að hið opinbera endurgreiði ekki hluta af kostnaði ef brotið er á þýðendum.



6. III. kafli, 7. gr. „Þekkt er að bókaútgefendur gefi bækur sínar út sjálfir. Í þeim tilfellum á 
ekki við sá kostnaðarliður sem um ræðir í c-lið 6. gr.“

Athugasemd: Gera skal ráð fyrir höfundarlaunum hjá sjálfsútgáfuhöfundi.

Rökstuðningur: Höfundalaun skulu vera sérstakur endurgreiðsluhæfur liður. Um er að ræða tvö 
ólík störf og ekki er hægt að undanskilja laun höfundar. Sé um sama aðila að ræða og gefur 
verkið út skal hann auk þess meta laun sín sem útgefanda sem beinan kostnað.

7. III. kafli, 7. gr. „Við mat á eigin launum skal miða við mánaðarlaun listamanna, sbr. 1. 
mgr. 4. gr. laga nr. 57/2009, um listamannalaun“

Athugasemd: Mánaðarlaun listamanna eru nú um 380.000 kr. verktakagreiðsla. Nauðsynlegt er 
að finna annað viðmið. Benda má á að meðallaun á Íslandi árið 2017 voru 667.000 kr. á mánuði.

Rökstuðningur: Í reglugerð með lögum um listamannalaun nr. 83/2009 segir: „Fullt starf í 
skilningi þessara laga miðast við 67% starf eða meira. Þeir sem njóta starfslauna í sex mánuði 
eða lengur skulu því ekki gegna öðru starfi sem telst meira en þriðjungur úr stöðugildi meðan 
þeir fá greidd starfslaun ...“ . Mánaðarlaun listamanna eru, lögum samkvæmt, aðeins fyrir 67% 
starfshlutfall.

Almennar athugasemdir:
RSÍ er því fyllilega sammála að sérstök þörf sé á að ráðast í aðgerðir til styrktar íslenskri tungu 
en telur þá leið sem hér er farin til að styðja við íslenskan bókamarkað ekki þá skilvirkustu til að 
ná þeim markmiðum sem sett eru fram né heldur leið sem muni gagnast rithöfundum. 
Heildstæðari og einfaldari nálgun hefði að okkar mati gagnast betur og fleirum í virðiskeðju 
íslensks bókamarkaðar í heild.

Í þeim löndum sem við berum okkur saman við eru starfrækt styrkjakerfi sem taka á mun fleiri 
þáttum og teljum við að slík innspýting væri markvissari aðgerð fyrir íslenskan bókamarkað í 
heild sem og læsi þjóðarinnar. Við teljum skynsamlegt að líta til bæði Svíþjóðar og Noregs þar 
sem innkaup á bókum fylgja styrkveitingum. Bókunum er dreift á almenningsbókasöfn og í skóla 
og leikskóla. Slík aðgerð myndi stuðla að auknu aðgengi barna að nýjum íslenskum bókum í 
gegnum skólasöfn, væri lestrarhvetjandi og ekki endilega dýrari. Í Svíþjóð eru víðtækir 
útgáfustyrkir veittir útgefendum bóka í níu flokkum. Kerfið er byggt þannig upp að útgefendur 
geta sótt um útgáfustyrki fyrir bækur sínar eftir að þær eru komnar út. Bókin þarf að hafa sænskt 
ISBN-númer, útgefandinn að vera sænskur, bókin að koma út í fyrstu útgáfu nema um klassísk 
sænsk rit sé að ræða og hafa komið út á síðustu sex mánuðum. Þá má fyrsta upplag flestra 
tegunda bóka, m.a. fagurbókmennta fyrir börn og fullorðna, ekki fara yfir 5.000 eintök eigi bókin 
að geta átt rétt á styrk. Flestar tegundir bóka koma til greina en þó eru nokkrar gerðir 
undanskildar, svo sem matreiðslubækur, föndurbækur, kennslubækur, bækur um mjög 
staðbundið efni og heiðursrit gefin út til minningar um ákveðna einstaklinga.

Stjórn RSÍ telur mikilvægt að litið sé til reynslu nágrannaþjóða okkar og álítur ekki nauðsynlegt 
að ríkið styrki bækur sem gefnar eru út í mjög stóru upplagi og vitað er að útgáfan muni standa 
ríflega undir sér.



Stjórn RSÍ vill benda á misræmi sem okkur sýnist vera á milli frumvarpstextans og 
greinargerðarinnar. Í texta frumvarpsins segir að það fjalli um endurgreiðslur á hluta kostnaðar 
sem fellur til vegna útgáfu bóka á EES-svæðinu (2. gr. og 5. gr.b). A f greinargerð, kafla 3.2, má 
ráða að kostnaðurinn þurfi einnig að falla til á EES-svæðinu enda þótt þess sé hvergi getið í texta 
frumvarpsins. Við teljum að þetta þurfi að skýra betur. Þá viljum við benda á að bækur eru 
prentaðar víða um heim og svokallaðar samprentsbækur (myndríkar bækur sem prentaðar eru á 
mörgum tungumálum fyrir ólík markaðssvæði í einu) eru oft prentaðar utan EES-svæðisins og 
lítið sem útgefandi íslensku útgáfunnar getur gert í því. Þá eru íslenskir höfundar, þýðendur og 
aðrir einyrkjar sem starfa við íslenska bókaútgáfu oft búsettir erlendis og ekki endilega í Evrópu.

Stjórn Rithöfundasamband Íslands er hugsi yfir því að það sé ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir 
endurgreiðslu að bókin sé á íslensku og komi út á evrópska efnahagssvæðinu eða Færeyjum.
RSÍ styður aðgerðir til stuðnings íslenskri tungu en telur varhugavert að ekki sé hægt að styrkja 
með þessum hætti bækur skrifaðar af eða ætlaðar innflytjendum ef bækurnar eru ekki á íslensku. 
Þann 1. janúar 2017 voru innflytjendur á Íslandi 10,6% mannfjöldans og mikilvægt að hvatt sé til 
þess að raddir þeirra heyrist eða hægt sé að gefa út bækur sérstaklega ætlaðar þeim hópi. Þá hafa 
komið út afar metnaðarfullar en textalausar íslenskar barnabækur og myndasögur sem, 
samkvæmt þessu skilyrði, væru ekki hæfar til endurgreiðslu. Hvetjum við nefndina til að íhuga 
undanþáguákvæði vegna slíkra verka.

Lokaorð:
Fram kemur í greinargerð frumvarpsins sá vilji stjórnvalda að lögin verði til þess ,,að efla 
íslenska tungu og stuðla að bættu læsi, sérstaklega hjá börnum og ungmennum“. Stjórn RSÍ 
bendir á að þetta markmið mun ekki nást nema gripið sé til mun víðtækari aðgerða en þess eins 
að rétta af hag bókaútgáfunnar. Enda þótt blómleg bókaútgáfa sé vissulega mikilvæg 
þjóðtungunni þá er ekki síður mikilvægt að til sé fólk sem hefur ritstörf að aðalstarfi og þau séu 
metin að verðleikum og þá ekki aðeins í ræðustól á tyllidögum. Til þess að tryggja það þarf að 
bæta kjör höfunda verulega.

F.h. stjórnar Rithöfundasambands Íslands 
Ragnheiður Tryggvadóttir 
framkvæmdastj óri


