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Umsögn Uppkasts ehf. um „Fjárlög 2022", þingskjal 1 -  1. mál. 

Aðdragandi
Þann 6. október 2020 kynntu stjórnvöld Kvikmyndastefnu til ársins 2030. Í fyrsta markmiði 
kvikmyndastefnunnar, 3. aðgerðalið, kemur fram að búa eigi í haginn fyrir þróun íslenskrar 
streymisveitu. Þar segir meðal annars: „Vegna örra tækniframfara eykst aðgangur að alls 
kyns myndrænu
efni stöðugt og neysluvenjur almennings breytast, og því er eðlilegt að horfa til eigin 
streymisveitu á íslensku myndefni í framtíðinni."

Í frumvarpi til fjárlaga 2022, lið 18.3, er markmið 2 að „skapa betri skilyrði fyrir fjölbreytni, 
nýsköpun og frumkvæði í listum og menningu". Undir liðnum „Kvikmyndastefna" er heimild 
fyrir 510 m.kr. framlagi fyrir:

a) Þróun streymisveitu.
b) Aukin verkefni Kvikmyndamiðstöðvar Íslands.

Um Uppkast ehf.
Uppkast íslenskt nýsköpunarfyrirtæki sem jafnframt er eina alíslenska streymisveitan, en á 
Uppkasti er allt efni á íslensku. Markmið Uppkasts eru meðal annars að vera brú á milli 
fjölbreyttrar menningar og lista yfir til neytenda með sama aðgengilega hætti og erlendar 
streymisveitur bjóða uppá.

Allt efni á Uppkast er aðgengilegt í vafra, öllum tækjum sem keyra á stýrikerfum Android og 
iOS og innan fárra vikna verður hægt að nálgast efni Uppkasts á enn fleiri tækjum.

Til að stuðla að ofangreindum markmiðum sínum hefur Uppkast þegar tekið til birtingar 
fjölda innlendra kvikmynda og heimildarmynda og á næstunni mun sá fjöldi aukast mikið. 
Ennfremur hefur Uppkast komið upp fullkomnu og sérhæfðu myndveri fyrir aðrar listir og 
menningu, svo sem tónlist, leiklist, sviðslistir o.fl., en það eru dæmi um listgreinar sem fóru 
illa út úr samkomutakmörkunum stjórnvalda undanfarin tæp 2 ár.

Um Kvikmyndamiðstöð
Skv. Kvikmyndalögum (137/2001) eru verkefni Kvikmyndamiðstöðvar útlistuð. Í 2. tl. um 
verkefni Kvikmyndamiðstöðvar segir: „Stuðla að kynningu, útbreiðslu og sölu á íslenskum 
kvikmyndum hér á landi og erlendis og afla upplýsinga um íslenskar kvikmyndir og gefa þær 
út."

Ljóst er að Kvikmyndamiðstöð getur vel rækt skyldur sínar skv. lögum án þess að sjá um 
dreifingu þeirra innanlands með stofnun sérstakrar streymisveitu, þegar slíkir aðilar með 
sama markmiði eru þegar til staðar á Íslandi.
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Eðlilegt er að Kvikmyndamiðstöð Íslands uppfylli lagaskyldur sínar skv. Kvikmyndalögum. 
Ekkert í Kvikmyndalögum kveður á um að Kvikmyndamiðstöð skuli reka streymisveitu og enn 
síður að hún skuli stofna til samkeppni við einkaaðila sem nú þegar er að sinna markmiðum 
Kvikmyndastefnu um að dreifa aðeins íslensku efni.

Skv. Fjárlögum 2022 á að ráðstafa 510 m.kr. í þróun nýrrar streymisveitu og annarra 
verkefna. Ekki er ljóst hvað fellst í þessum öðrum verkefnum, en veigamesti þátturinn hlýtur 
að vera þróun streymisveitu.
Þann 21. maí 2021 birtist frétt á vef Kvikmyndamiðstöðvar um hina nýju streymisveitu og 
þann 2. júní hafði Uppkast samband við Kvikmyndamiðstöð og kynnti Uppkast, en þjónusta 
Uppkasts er rétthöfum að kostnaðarlausu. Þann 20. júlí ákvað Kvikmyndamiðstöð að ekki 
væri áhugi á samstarfi við Uppkast, heldur ætti að þróa eigin streymisveitu, sem þá yrði í 
samkeppni við einkaaðila. (https://www.kvikmyndamidstod.is/frettir/kvikmyndaarfur- 
islendinga-a-nyrri-streymisveitu)

Ljóst er að kvikmyndaarfur Íslendinga er geymdur á ýmsum formum, svo sem filmum, og 
ekki með skipulegum eða miðlægum hætti. Mikið er í húfi til að koma honum á rafrænt form 
og varðveita hann með öruggum hætti. Þróun sérstakrar streymisveitu til að dreifa þessum 
kvikmyndaarfi er hins vegar annað mál, ekki frekar en að opinberar stofnanir hefji sölu á t.d. 
mjólkurvörum í samkeppni við þá aðila sem nú þegar selja mjólkurvörur og aðrar dagvörur.

Hafi Kvikmyndamiðstöð sérþarfir til að dreifa efninu væri án vafa hagkvæmara að gera 
þjónustusamninga við aðila sem nú þegar reka streymisveitur sem eingöngu eru með 
íslensku efni, en kostnaður við það væri aðeins brot af þeim kostnaði sem stofnun nýrrar 
ríkisstreymisveitu kostar, bæði í upphafi og um ókomna framtíð.

Að lokum vekur athygli að í Fjárlagafrumvarpinu er þróun streymisveitu undir markmiðinu 
að „skapa betri skilyrði fyrir fjölbreytni, nýsköpun og frumkvæði í listum og menningu", en 
nái markmið frumvarpsins fram að ganga er eina streymisveitan sem með nýsköpun er að 
skapa betri skilyrði fyrir fjölbreytni í listum og menningu, komin með öfluga samkeppni frá 
Ríkinu.

Þá er ríkið komið í beina samkeppni við nýsköpunarfyrirtæki í atvinnulífinu.

Við óskum eftir að fá fund með Fjárlaganefnd til að ræða þetta mál.

Virðingarfyllst

Stefán Örn Þórisson 
Stjórnarformaður Uppkast ehf
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