
Nefndasvið Alþingis, 
b.t. efnahags- og viðskiptanefndar,
Austurstræti 8 - 10,
150 Reykjavík.

Umsögn um 31. mál á 151. löggjafarþingi, 
tillögu til þingsályktunar um ríkisábyrgð á viðspyrnulán til atvinnuþróunar.

Bandalag sjálfstæðra leikhúsa-SL vísar til tölvubréfs frá nefndasviði Alþingis dags. 18. desember 
2020 þar sem óskað var eftir umsögn SL um tillögu til þingsályktunar um ríkisábyrgð á 
viðspyrnulán til atvinnuþróunar.

Í uppahafi verður stjórn SL að lýsa yfir vonbrigðum með að lög til viðspyrnustykja og 
tekjufallsstyrkja hafi verið afgreidd út úr þessari nefnd og samþykkt á Alþingi án þeirra 
nauðsynlegu breytinga sem til þurfti svo að lítil leikhús og atvinnusviðslistahópar gætu þegið þá 
aðstoð sem þeim lögum var ætlað að veita. Þá lýsir stjórn SL einnig yfir vonbrigðum með að lög um 
greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónaveirufaraldurs 
hafi verið afgreidd út úr velferðarnefnd án þess að taka atvinnufélög í sviðslistum undir þann hatt.

Hvort og hvernig þessi viðspyrnulán geta nýst atvinnufélögum í sviðslistum veltur sérstaklega á 
eftirfarandi atriðum:

1. Að verkefnið leiði af sér vöru eða þjónustu sem er gjaldeyrisskapandi getur komið í veg fyrir að 
lítil leikhús og atvinnu sviðslistahópar fái að nýta sér þetta úrræði. Lítil leikhús sem reka 
starfsemi sína hérlendis eru eðli málsins samkvæmt að þjónusta innanlandsmarkað. Vissulega 
geta skapast af því afleiddar gjaldeyristekjur en krafa um beinar gjaldeyristekjur myndi líklega 
útiloka alla sem tilheyra þessum hópi.

2. Að verkefnið feli í sér nýnæmi getur verið íþyngjandi, það fer algerlega eftir túlkun á þessu 
skilyrði. Eins og segir í drögum þingsálytkunartillögunnar þarf að skilgreina kröfuna um 
nýnæmi mun rýmra en vegna stuðnings nýsköpunarsjóða. Stjórn SL tekur undir athugasemdir 
Samtaka atvinnulífsins þar sem segir að atvinnuþróunarverkefni séu „skilgreind of þröngt í 
þingsályktunartillögunni. Að gera það að skilyrði að verkefnið feli í sér nýnæmi eða sé 
gjaldeyrisskapandi takmarkar verulega möguleika rekstraraðila til að nýta sér úrræðið.”

Til að þetta úrræði geti aukið viðspyrnu lítilla leikhúsa og atvinnuhópa í sviðslistum þarf að breyta 
skilyrðum á þann veg að menningarfélög geti sótt um lán til að útvíkka eða auka umfang núverandi 
rekstrar, t.a.m. með því að innleiða nýjar tæknilausnir eða búnað sem gerir þeim kleift að vinna á 
nýjan hátt að næstu verkefnum, auka sérhæfingu o.fl.

Atvinnufólk í sviðslistum mun stökkva til um leið og almenningur má og treystir sér í að sækja 
fjöldaviðburði. Stuðningur við framþróun og vöxt greinarinnar er vel þeginn og vonandi getur þetta 
orðið lóð á þær skálar. Eftir stendur sú staðreynd að vandi atvinnufélaga í geiranum varð til í mars 
og hefur vaxið síðan. Reynslan hefur sýnt að þær efnahagsaðgerðir sem stjórnvöld hafa gripið til í 
því skyni að bregðast við áhrifum heimsfaraldursins hafa ekki nýst menningarfélögum nema að 
mjög litlu leyti. Þetta úrræði kann að hafa jákvæð áhrif fái þessir aðilar að nýta sér það. Enn bindum
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við þó vonir við að einhver úrræði komi fram til að mæta því þunga höggi sem þvingandi 
samkomutakmarkanir hafa verið og eru fyrir þennan hóp.

Virðingarfyllst,

f.h. stjórnar Bandalags sjálfstæðra leikhúsa-SL,
Orri Huginn Ágústsson 
formaður
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