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Umsögn um frumvarp til laga um listamannalaun - 310. mál
Félagi leikstjóra á Íslandi hefur borist til umsagnar stjórnarfrumvarp um breytingu á lögum um listamannalaun 
nr. 57/2009. Stjórnin hefur fjallað um málið og styður inntak þess heilshugar, eins og því er lýst í greinargerð. Þó 
vill stjórn FLÍ vekja athygli nefndarinnar á því að tímabundin fjölgun mánaðalauna í launasjóðum listamanna og 
hönnuða leysir ekki þann vanda sem staðið er frammi fyrir við árlega úthlutun listamannalauna. Því telur stjórn 
FLÍ að fullt tilefni sé til að breytingin verði varanleg, enda hefur fjöldi mánaða staðið í stað frá 2012, ef frá er 
talin aukaúthlutun vegna Covid-ástandsins á yfirstandandi ári.

Stjórn FLÍ leggur til að gerð verði áætlun um fjölgun mánaða í launasjóðum listamanna til ársins 2025, sem verði 
sambærileg við hækkunina sem átti sér stað á árabilinu frá 2009 -  2012, þegar mánuðum var fjölgað um 400 á 
þriggja ára tímabili, (+125 árið 2010, +140 árið 2011 og +135 árið 2012). Það væri að okkar mati hófleg aðgerð, 
sem framkvæma mætti með eftirfarandi hætti:
2021 verði bætt við 150 mánuðum, úthlutað 2.150 mánuðum, svo sem fyrirliggjandi frumvarp gerir ráð fyrir
2022 verði bætt við 125 mánuðum, úthlutað 2.275 mánuðum
2023 verði bætt við 140 mánuðum, úthlutað 2.415 mánuðum
2024 verði bætt við 135 mánuðum, úthlutað 2.550 mánuðum
2025 verði bætt við 150 mánuðum, úthlutað 2.700 mánuðum

Stjórn FLÍ telur þessa hækkun hóflega, í Ijósi þess að ef mánuðum hefði verið fjölgað á árabilinu 2012 -  2020 
með sambærilegum hætti og árin þrjú þar á undan (um ca 140 mánuði á ári í 8 ár), þá væru mánuðirnir orðnir 
2.700, en hafa sem sagt staðið í stað allan þennan tíma, í 1600 mánuðum. Það styður einnig við þessa hugmynd
að árlega útskrifast um 100 listamenn frá Listaháskóla Íslands af fimm námsbrautum, tónlist, sviðslist, myndlist
arkitektúr og hönnun, og eru þeir þá ótaldir sem útskrifast með gráðu í skapandi skrifum frá Háskóla Íslands.

Það væri einnig fullt tilefni til að ræða upphæð listamannalauna og fyrirkomulag greiðslnanna, en um þessar 
mundir er mánaðagreiðslan 407.413.- kr., verktakagreiðsla, sem gerir ráð fyrir að dekki 67% starfshlutfall 
viðkomandi listamanns. En í ljósi þess að Bandalag íslenskra listamanna á í viðræðum við mennta- og 
menningarmálaráðuneytið um það mál og vonast er til að þær viðræður skili árangri alveg á næstunni, þá 
látum við þetta einungis fylgja hér með til upplýsingar.
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