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Efni: Umsögn Ferðamálastofu um frv. til laga um ferðagjöf. Þingskjal 1476 - 839. 
mál.

Vísað er í erindi nefndarsviðs Alþingis, sem barst með tölvupósti þann 28. maí. sl. þar 
sem óskað var umsagnar Ferðamálastofii um frumvarp til laga um ferðagjöf.

Meginefni frumvarpsins felur í sérútgáfu stjómvalda á 5.000 kr. inneign til einstaklinga 
18 ára eða eldri með íslenska kennitölu. Ferðagjöfm er til greiðslu hjá fyrirtækjum sem 
uppfylla eitt af tilgreindum skilyrðum. Ferðamálastofa fer með eftirlit með framkvæmd 
laganna.

Umsögn Ferðamálastofu
Ferðamálastofa er jákvæð í garð þeirrar ákvörðunar að veita stafræna 5.000 kr. inneign 
til einstaklinga 18 ára og eldri með íslenska kennitölu. Skyndilega hefur orðið mikill 
samdráttur í komu erlendra ferðamanna til landsins vegna COVID-19 og fyrirsjáanlegt 
er að Islendingar munu draga verulega úr ferðalögum til útlanda í ár. Heimsfaraldurinn 
hefur haft mikil áhrif á ferðaþjónustuna og rekstrarumhverfi hennar. Hvatning 
stjómvalda til landsmanna um að ferðast innanlands og útgáfa ferðagjafarinnar er 
mikilvægt tækifæri til að að efla innlenda ferðaþjónustu og draga úr því tjóni sem 
heimsfaraldurinn hefur haft á ferðaþjónustu á íslandi

Ferðamálastofa trú á að ferðagjöfm hafi þau áhrif sem henni er ætlað, þ.e. að hvetja fólk 
til að ferðast innanlands og kaupa vömr og þjónustu. Vissulega er aðgerðin táknræn, þar 
sem inneignin dugar hverjum einstaklingi skammt á ferðalagi um landið og takmarkandi 
er hvaða fyrirtæki geta tekið á móti ferðagjöf. Ferðamálastofa telur nær ömggt að 
aðgerðin muni hafa snjóboltaáhrif. Einstaklingur sem kaupir þjónustu og greiðir fyrir 
með gjafabréfi mun ömgglega kaupa aðra þjónustu hjá ýmsum öðmm fyrirtækjum, 
einnig þeim sem lögin ná ekki til. Þannig munu ekki aðeins þau fyrirtæki sem taka á 
móti gjafabréfmu njóta góðs af þessari aðgerð, heldur öll innlend ferðaþjónusta.

Ferðamálastofa telur jafnframt jákvætt að skilyrðin fyrir móttöku ferðagjafar séu mjög 
skýr og að þau byggjast nær eingöngu á ákveðnum leyfísflokkum. Með þessu er komið
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í veg fyrir huglægt mat þegar kemur að því að ákveða hvaða fyrirtæki megi taka á móti 
ferðagjöfinni.

Með því að notast við staffæna lausn safnast mikilvægar upplýsingar um 
neytendahegðun sem eru gríðarlega mikilvægar upplýsingar fyrir íslenska 
ferðaþjónustu. Um langa tíð hefur verið lítið vitað um neytendahegðun á 
innanlandsmarkaði en mun meiri upplýsingar eru til um neytendahegðun erlenda 
ferðamanna á Islandi. I Mælaborði ferðaþjónustunnar munu birtast í rauntíma ýmsar 
mikilvægar upplýsingar Þannig verður til dæmis hægt að sjá hvar er verið að nota 
gjafabréfið, s.s. eftir landsvæðum, sveitarfélögum og í hvers konar þjónustu, greint eftir 
aldri, kyni o.þ.h. Persónugreinanlegum upplýsingum verður ekki miðlað í þessu 
verkefni.

Fulltrúar Ferðamálastofu eru reiðubúnir að koma á fund atvinnuveganefndar til að 
fylgja eftir umsögn sinni og svara þeim spurningum sem kunna að vakna.

Virðingarfyllst,
F h Ffirðamálastnfii

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | lceland | Sími/Tel +354 535 5500 | Fax +354 535 5501 
Strandgata 29 | 600 Akureyri | lceland | Sími/Tel +354 535-5510 | Fax +354 535 5501


