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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um tekjufallsstyrki

Bandalag íslenskra listamanna vill byrja á því að þakka fyrir þá viðurkenningu og þann skilning sem í 
þessu frumvarpi felst. Frá upphafi samkomubanns hefur starfsumhverfi listamanna verið stórlaskað og 
aðgerðir til að stemma stigum við útbreiðslu CORONA-veirunnar hefur hindrað störf þeirra með mjög 
alvarlegum afleiðingum. Frá fyrst degi var Ijóst að undir þessu álagi og vegna sérstöðu 
starfsumhverfisins væru hefðbundin úrræði vinnumarkaðarins ekki að veita aðstoð sem skiidi. 
Kannanir sem framkvæmdar hafa verið af BÍL, aðildarfélögum þess og BHM eru allveg samhljóða 
niðurstöðum OECD landa sem hafa vaktað þetta starfsumhverfi sérstaklega.

Bandalag íslenskra listamanna vill koma að nokkrum athugasemdum varðandi frumvarpið svo það 
muni ná en betur til þessa hóps.

1. Samkvæmt frumvarpinu fellur rekstur menningarfélaga ekki undir skilgreiningu atvinnurekstrar.
Fjöldi verkefna listamanna eru rekin undir rekstrarformi menningarfélaga, enda til þeirra stofnað án 
hagnaðarsjónarmiða og í þeim eina tilgangi að koma leiksýningum tónleikum eða listrænu samstarfi á 
laggimar. Mörg þessara verkefna voru komin í ferli í vor með tilheyrandi kostnaði, en hefur ekki náðst 
að hrinda þeim í framkvæmd og því er þetta sokkinn kostnaður á ábyrgð verkefnisins og þeirra sem að 
því standa. það myndi bæta stöðu þessara vekefna ef rekstur menningarfélaga yrðu skilgreind undir 
þessu úrræði.

2. 50% tap er viðmiðiö fýrir rétti til tekjufallsstyrk. í sambærilegum lögum sem sett voru í Danmörku 
var viðmiði 30% þetta er því nokkuð hærra viðmið. BÍL leggur til að þetta viðmið verði rýmkað. Til þess 
að ná til þessa hóps sem er að tapa helmingi sinna tekna væri skynsamlegt að miða við 40%, þannig 
er hægt að segja að segja að stuðningurinn sé kominn inn á þenna radíus helmings tekjufalls. frekar 
en miða við slétt 50% tap.

3. Skýra þarf hversu strangt skilyröi fyrir skuldleysi við RSK er í þessum lögum. Er um að ræða 
skuldleysisvottorð RSK eða má viðkomandi rekstraraðili vera með samningi um greiðslu eftirstöðva 
gjalda? eða má hann á rekstrar árinu 2019 ekki hafa tafist með greiðslur.

4. Viðmiðun tekjufalls er samsvarandi mánuðir árið 2019 eða frá 1. apríl til 1. sept. Tekjur listamann 
geta sveiflast gríðarlega vegna verkefna. þannig geta verkefni sem mynda grunn tekna listamann eitt 
árið komið inn á mjög stuttu tímabil. Til þess að minnka hættu á því væri skynsamlegt að taka tekjuárin 
2018 og 2019 og finna meðaltekjur þess og leggja til grundvallar styrkupphæð.

Virðingarfyllst

BÍL - Bandalag íslenskra listamanna, Pósthólf 637,121 Reykjavík. Sími 8916338


