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Frumvarp til laga um tekjufallsstyrki - Umsögn samráðsvettvangs fagfélaga sviðslistafólks

Sam ráðsvettvangur fagfélaga sviðslistafólks innan Sviðslistasambands Íslands, er skipaður 

formönnum sjö fagfélaga. Félögin eru: Danshöfundafélag Íslands -  DFÍ, Félag íslenskra leikara -  FÍL, 

Félag íslenskra listdansara -  FÍLD, Félag leikmynda- og búningahöfunda -  FLB, Félag leikskálda og 

handritshöfunda -  FLH, Félag leikstjóra á Íslandi -  FLÍ og Félag tæknifólks í rafiðnaði -  FTR.

Við fögnum því að þetta mikilvæga frumvarp um tekjufallsstyrki skuli komið fram. Við höfum kynnt 

okkur inntak þess og reynt, eftir fremsta megni, að leggja mat á þann stuðning sem sviðslistafólk mun 

geta sótt verði ákvæði þess að lögum og komist að þeirri niðurstöðu að gera þurfi nokkrar veigamiklar 

breytingar, til að það gagnist einyrkjum og örfyrirtækjum í okkar geira til fulls.

Helstu rökin fyrir mikilvægi sértækra aðgerða í þágu listafólks sækjum við í tvær kannanir sem BHM 

hefur gert í samvinnu við BÍL -  Bandalag íslenskra listamanna o.fl.:
https://www.bhm.is/frettir/mikid-tekiufall-hia-listamonnum-vegna-covid-kreppunnar

auk þess sem við höfum kynnt okkur aðgerðir stjórnvalda í nágrannalöndum okkar, t.d. Danmörku:
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/hiaelpepakker-og-initiativer 

og skýrslu OECD um áhrif Covid-19 á listir og menningu:
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-
08da9e0e/

Í könnunum BHM kemur skýrt fram hin erfiða staða sem einstakir listamenn standa nú frammi fyrir, 

enda var starfsemi meginþorra þeirra lokað í mars sl. og enn er ekki hægt að sjá fyrir endann á því 

ástandi. Um 80% svarenda í könnununum BHM hafa orðið fyrir tekjufalli á tímabilinu, helmingur 

þeirra hefur horft upp á tekjur sínar minnka um meira en 50% milli ára og tæplega fimmtungur um á 

bilinu 75-100% . Eitt það alvarlegasta sem kannanirnar leiða í ljós er að tekjur meirihluta svarenda eru 

nú undir framfærsluviðmiði. Þá leggjum við á það áherslu að fyrri úrræði stjórnvalda til að ráða bót á 

vanda fólks hafa ekki nýst þessum hópi sem skyldi. Fyrir því eru margar ástæður en einfalda svarið 

liggur í afar flóknu starfsumhverfi listamanna; tekjurnar eru sveiflukenndar, bæði innan ársins og milli 

ára, margir starfa sem launþegar að hluta og sjálfstæðir rekstraraðilar að hluta, ýmist á eigin 

kennitölu eða undir hatti einkahlutafélaga eða samlagsfélaga og ákveðinn hluti gerir reksturinn upp 

einu sinni á ári.

Með hliðsjón af niðurstöðu kannana BHM og í ljósi þess að stærstur hluti tekna listamanna verður til 

á vetrarmánuðum hvers árs en ekki á viðmiðunartímabilinu sem frv. gerir ráð fyrir (apríl til sept.), 

leggjum við til að heimilað verði að taka mið af meðalárstekjum rekstraraðila við útreikning 

tekjufallsstyrks. Þannig þyrfti að bæta setningu við 5. gr. frv 2. mgr. svo sem hér segir:
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I stað þess að telja til rekstrarkostnaðar reiknað endurgjald fyrir tímabilið 1. apríl til 30. septem ber 2020 er 

rekstraraðila heimilt að reikna til rekstrarkostnaðar á þ v í tímabili sömu fjárhæ ð og hann gjaldfærði vegna reiknaðs 

endurgjalds á tímabilinu 1. apríl til 30. septem ber 2019, eða á fyrstu sex heilu almanaksmánuðum sem hann 
starfaði, hafi rekstur hafist eftir 1. apríl 2019. Búi rekstraraðili við m iklar tekjusveiflur í  m eðaláriþannig að Ijóst 

þyki að fyrrgreind viðmiðunartímabil endurspegli ekki tekjuöflun hans alla jafna er rekstraraðila heimilt að 
reikna til rekstrarkostnaðar ígildi meðaltals áranna 2018-2019 og m yndi það grundvöll styrkfjárhæðar. Hafi 
rekstraraðili fengið  atvinnuleysisbætur fyrir tímabilið 1. apríl til 30. septem ber 2020 dragast þæ r frá  þannig 
reiknuðum rekstrarkostnaði.

Það er annað atriði frum varpsins sem SAFAS vill gera athugasemd við og það er ákvæði 4. gr. 1. tl. um 

50% tekjufall sem skilyrði tekjufallsstyrks. Við teljum kannanir BHM sýna að gild rök séu fyrir því að 

hafa þetta hlutfall lægra og leggjum til að því verði breytt í 40%, að því gefnu að breytingartillaga 

okkar um viðmiðunartímabil verði samþykkt, verði henni hins vegar hafnað þá þyrfti að lækka 

hlutfallið í 30%. Varðandi þessa tillögu vegur þyngst sú staðreynd að nokkur hluti svarenda í 

könnununum okkar er með útborgaðar tekjur undir framfærsluviðmiði auk þess sem meirihluti 

sjálfstætt starfandi segist ekki munu geta staðið undir fjárhagslegum skuldbindingum á næstunni og 

jafnfram t hafa litla von um tekjuöflun samhliða væntum samkomutakmörkunum vetrarins. Tillaga 

okkar að breytingu 1. tl. 4. gr. er því eftirfarandi:

Tekjur hans á tímabilinu 1. apríl til 30. septem ber 2020 voru a.m.k. 40% lægri en á sama tímabili 2019 og 

tekjufallið má rekja til heimsfaraldurs kórónuveiru eða ráðstafana stjórnvalda til að verjast útbreiðslu hennar.

Hér hefur ekki verið nefnd staða þeirra félaga sem rekin eru af sviðslistafólki og halda utan um 

einstakar leiksýningar eða bjóða upp á aðstöðu fyrir sviðslistahópa. Það er mikilvægt að átta sig á því 

að vandi leikhópanna, Tjarnarbíós og Gaflaraleikhússins, verður ekki leystur í þessu frumvarpi, það er 

ekki hugsað fyrir slíkan rekstur, nokkuð sem kom fram í máli fjármálaráðherra þegar hann mælti fyrir 

frumvarpinu sl. mánudag. Þar upplýsti hann að þriðja málið væri í undirbúningi sem ætlað væri að 

taka á stöðu stærri rekstraraðila. Við fögnum því og treystum að það mál muni gagnast leikhópum og 

öðrum rekstraraðilum sem reknir eru sem félög. Sjá tilvitnun í ræðu ráðherra:

...Þriðja málið sem nú er ísm íðum  er þá m ál sem varðar stærri rekstrareiningar sem hafa sömuleiðis orðið fyrir 
miklum búsifjum vegna kórónuveirufaraldursins og við teljum að þurfi að styðja vegna þess og vegna mánaðanna 
sem fram  undan eru. Það eru ýmis álitamál sem við þurfum að hugsa um.[...] Þeir aðilar sem ég er sérstaklega að 
hugsa um íþ essu  sambandi eru þeir sem hafa þurft að sæta ýmiss konar takmörkunum eða íþyngjandi 
sóttvarnaráðstöfunum sem haft hafa veruleg áhrif á reksturinn. Þeim hefur ekki verið gert að loka og falla þess 
vegna ekki undir lokunarstyrkina. Þessir aðilar eru m eð umfangsmeiri rekstur en þann sem við erum að tala um 
hér, hafa þurft að gera mjög miklar ráðstafanir, t.d. vegna fjöldatakmarkana inni á, segjum veitingastöðum og 
öðrum slíkum stöðum. Við þurfum að halda áfram að vinna úr hvernig við ætlum að koma til móts við þá.

Að lokum þökkum við fyrir tækifærið sem það gefur að fá hitta nefndina að máli og fylgja umsögn 

þessari eftir,

F.h. SAFAS -  Sam ráðsvettvangs fagfélaga í sviðslistum
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