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Efni: Umsögn Ferðamálastofu um frv. til breytinga á lögum um ferðagjöf nr. 
54/2020 (endurnýjun)
Þingskjal 1359 - 776. mál.

Vísað er í erindi nefndarsviðs Alþingis, sem barst með tölvupósti þann 10. maí sl. þar 
sem óskað var umsagnar Ferðamálastofu um frv. til breytinga á lögum um ferðagjöf nr. 
54/2020 (endurnýjun)

Meginefni frumvarpsins felur í sér endunýjun ferðagjafar stjórnvalda ásamt breytingu á 
heildarfjárhæð þess stuðnings sem fyrirtæki skv. 3. gr. laganna er heimilt að taka við.

Umsögn Ferðamálastofu
Ferðamálastofa fagnar framkomnu frumvarpi og hvetur til þess að það verði samþykkt. 
Heimsfaraldurinn hefur, eftir því sem hann hefur dregist á langinn, haft mjög mikil áhrif 
á ferðaþjónustuna og rekstrarumhverfi hennar. Hvatning stjórnvalda til landsmanna um 
að ferðast innanlands og endurnýjun ferðagjafarinnar er mikilvægt tækifæri til að að efla 
enn frekar innlenda ferðaþjónustu og draga úr því tjóni sem heimsfaraldurinn hefur haft 
á ferðaþjónustu á Íslandi.

Ferðamálastofa leggur þó til að gildistími ferðagjafarinnar verði lengdur frá því sem lagt 
er til í frumvarpinu. Á undaförnum árum hafa stjórnvöld lagt áhersla á lengingu 
ferðamannatímabilsins og myndi lengri gildistími ferðagjafarinnar hafa jákvæð áhrif á 
þá áherslu.

Ferðagjöf síðasta árs hafði þau áhrif sem henni var ætlað að hafa, þ.e. að hvetja fólk til 
að ferðast innanlands og kaupa vörur og þjónustu. Landsmenn nýttu ferðagjöf síðasta 
árs vel og voru duglegir að ferðast um sitt eigið land. Telja má víst að endurnýjun 
ferðagjafarinnar muni hafa sömu og jafnvel meiri áhrif í ár þar sem vænta má verulegrar 
afléttingar samkomutakmarkana og aukinna bólusetninga. Samhliða eykst ferðavilji 
fólks og því fjölgar þeim væntanlega sem innleysa ferðagjöfina og landsmenn viljugri 
til að nýta hana.

Ferðagjöfin hefur keðjuverkandi áhrif. Einstaklingur sem kaupir þjónustu og greiðir 
fyrir með ferðagjöfinni mun örugglega kaupa aðra þjónustu hjá ýmsum öðrum
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fyrirtækjum, einnig þeim sem lögin ná ekki til. Þannig munu ekki aðeins þau fyrirtæki 
sem taka á móti ferðagjöfinni njóta góðs af þessari aðgerð, heldur öll innlend 
ferðaþjónusta.

Við ferðagjöf síðasta árs voru nýttar stafrænar lausnir. Með slíku fyrirkomulagi 
söfnuðust mikilvægar upplýsingar um íslenska ferðaþjónustu og með tilkomu þeirra er 
nú vitað meira um neytendahegðun á innanlandsmarkaði. Í Mælaborði 
ferðaþjónustunnar birtast í rauntíma ýmsar mikilvægar upplýsingar Þannig er t.d. hægt 
að sjá hvar ferðagjöfin eru notuð, s.s. eftir landsvæðum og í hvers konar þjónustu án 
þess að upplýsingarnar séu persónugreinanlegar.

Virðingarfyllst,
.h. Ferðamálastofu
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