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Sjálfstæðu leikhúsin óska eftir:
• að framlag á fjárlögum 2023 til starfsemi atvinnuleikhópa  verði hækkað úr 111 í 174 

milljónir.
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Forsendur hækkunar:
• Sjálfstæðir sviðslistahópar frumsýna yfir 50% allra sýninga í íslensku 

sviðslistaumhverfi.
• Sjálfstæðar sýningar eru jafnar að fagmennsku og gæðum stofnanaleikhúsanna.
• Sjálfstæðir hópar fá einungis 8% af því fjármagni sem lagt er til sviðslista á Íslandi.
• Sjálfstæðir sviðslistamenn eru tilneyddir til að greiða sér um 30-50% lægri laun að 

meðaltali en sviðslistamenn með sömu menntun og reynslu í stofnanaleikhúsum.
• Sjálfstæðir hópar eru í fararbroddi þegar kemur að nýsköpun og kynningu á íslenskum

sviðslistaverkum innan lands sem utan.
Bandalag sjálfstæðra leikhúsa - SL gerir athugasemdir við frumvarp til fjárlaga 2023, eins og 
það liggur fyrir Alþingi á þingskjali 1. Frumvarpið gerir ráð fyrir 38,5 milljóna króna 
niðurskurði á framlögum til Sviðslistasjóðs milli ára auk niðurskurði á launasjóði 
sviðslistafólks um 24,5 millj.kr milli ára, sem stríðir í raun gegn markmiðum 
ríkisstjórnarinnar um eflingu þeirra lögbundnu sjóða sem styðja við listir og menningu. 
Innspýting í sjóðina árin 2021-2022 var vissulega gerð í nafni sértækra Covid viðbragða en 
stjórnvöldum hefur um langa hríð verið bent á að framlög til þessa geira eru langt undir 
raunþörf.
SL óskar eftir því að breyting verði gerð á frumvarpinu þannig að framlag til starfsemi 
atvinnuleikhópa 2023 (02-982-124) verði hið allra minnsta það sama og veitt var til 
starseminnar á yfirstandandi ári, eða 174 millj.kr.
Þá óskum við jafnframt eftir skilningi þingmanna á því ástandi sem ríkir hj á sjálfstætt 
starfandi sviðslistafólki, því ef rökin að baki lækkuninni eru þau að verið sé að taka burt 
innspýtingu sem var vegna áhrifa Covid, þá eiga þau rök jafnvel við í dag. Sjálfstæðir 
sviðslistahópar eru enn í mjög erfiðri stöðu vegna faraldursins. Framboð á viðburðum er 
mikið og þó aðsókn sé að glæðast eru vísbendingar um að þó nokkur hluti áhorfenda haldi sig 
enn til hlés og fari mjög varlega af stað eftir faraldurinn. Þá er ótalið að sjálfstæðir 
sviðslistahópar gátu yfirleitt ekki nýtt sér sértækar stuðningsaðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna 
Covid þrátt fyrir ítrekaðar umsagnir og beiðnir þar um.
Alvarleg staða
Staða sjálfstætt starfandi sviðslistafólks er grafalvarleg og sú framtíðarsýn sem þetta 
frumvarp inniber fyrir þann hóp er því miður ekki björt. Sá hópur sem starfar að sviðslistum 
án ráðningarsambands við stofnanir hefur farið ört vaxandi og mun gera áfram. Fyrir því eru 
ýmsar ástæður á borð við hagræðingarkröfur á stofnanabundin leikhús samhliða aukinni 
nýliðun í geiranum, en Listaháskóli Íslands útskrifar að jafnaði 30 einstaklinga í sviðslistum 
árlega, (leikarar, dansarar og sviðshöfundar). Háskólanám í sviðslistum er kostnaðarsamt og 

1 Fjárlagaliður 02-982-1.24

leikhopar@leikhopar.is bls. 1 af 3

mailto:leikhopar@leikhopar.is


Umsögn SL um íjárlagafrumvarp 2023

til að sú fjárfesting nýtist sem best þarf öflugur starfsvettvangur að taka við fólki að 
námi loknu.
Árangurshlutfall sviðslistasjóðs og listamannalauna úr launasjóði sviðslistafólks er lágt 
samanborið við sambærilega sjóði í öðrum listgreinum, en við úthlutun 13. jan. 2022 var 
árangurshlutfall launasjóðanna eftirfarandi:

• Launasj óður rithöfunda 21,1%
• Launasj óður myndlistarmanna 15,1%
• Launasjóður tónskálda 14,3%
• Launasjóður tónlistarflytjenda 13,8%
• Launasjóður hönnuða 10,2%
• Launasjóður sviðslistafólks 9%

Gera má ráð fyrir því að árangurshlutfall sviðslistasjóðs sé svipað og launasjóðs 
sviðslistafólks, enda sjóðirnir tengdir. Að auki verður að benda á að í núverandi umhverfi fær 
sviðslistafólk að meðaltali 1,2-1,5 mánuð á ári pr. listamann, alvanalegt er að fólk fái færri 
mánuði en það sækir um og það er nánast óþekkt að laun fáist fyrir undirbúning verkefna. 
Fyrir utan það að þetta er í trássi við reglur launasjóðanna, sem gera ráð fyrir að listamenn 
hljóti 6 mánuði minnst en í undantekningartilvikum 3, þá er hér augljóslega um alvarlegt 
vanmat á framlagi listamanna að ræða, sem ekki leiðir af sér faglegt starfsumhverfi.
Sjálfstætt starfandi sviðslistafólk með 30-50% lægri laun
Íhaldssamir útreikningar SL gefa til kynna að launaþörf þeirra verkefna sem framleidd eru fyrir 
styrki úr sviðslistasjóði og launasjóði sviðslistafólks sé langt undir öllum grunnlaunum. 
Núverandi fjármunir og fyrirkomulag gera kröfu um að listamenn gefi minnst 30% og allt að 
50% vinnu sinnar, sem er ekki ásættanlegt að neinu leyti. Það hefur ríkt sátt við 
kjarasamningagerð við stofnanaleikhúsin (Þjóðleikhús, Borgarleikhús og Leikfélag Akureyrar) 
að listafólk njóti sömu eða svipaðra kjara þar, enda eru leikarar á flakki milli húsa og verkefna. 
Sömu rök eiga við sjálfstæða hópa, enda um sama listafólk að ræða og því nauðsynlegt að 
leiðrétta stöðuna svo að sviðslistamenn starfi ekki við mun lakari kjör sjálfstætt en þegar þeir 
starfa innan annarra atvinnuleikhúsa.
Mikilvægi sjálfstæðu senunnar
Stærsti hluti nýsköpunar í íslensku leikhúsi sprettur upp úr starfi sjálfstæðra sviðslistahópa. 
Verkefni sjálfstæðu sviðslistahópanna eru nær undantekningalaust nýsköpun; ný íslensk 
sviðsverk, ný íslensk dansverk, nýjar íslenskar barnasýningar, sirkus, ópera o.fl. o.fl.
Það er á ábyrgð ríkisins að gera sjálfstætt starfandi sviðslistafólki kleift að vinna vinnuna sína 
með reisn og sæmd til jafns við annað sérmenntað fagfólk í atvinnugreininni. Ef listafólk með 
reynslu sér sér ekki fært að starfa sjálfstætt þá tapast þekking, mannauður og gæði en með 
lítilli innspýtingu getur íslenska ríkið veitt stóraukið svigrúm til faglegrar listsköpunarog með 
því skapað hér heilbrigðan og fjölbreyttan starfsvettvang.
Jákvæð áhrif opinberrar fjármögnunar í sjálfstæðum sviðslistum
• Eflir Ísland sem sjálfstæða menningarþjóð.
• Stendur vörð um sjálfræði listafólks.
• Eykur gæði sviðlista.
• Eykur hagkvæmni sviðslista.
• Styrkir ímynd lands og þjóðar á alþjóðavettvangi.
• Skilar auknum menningarlegum gæðum fyrir almenning
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Til að geta sinnt hlutverki sínu þarf Sviðslistasjóður að hafa um 500 millj. kr. til 
úthlutunar árlega. Sú upphæð er sambærileg þeirri sem SL lagði til í stefnu sinni 
2010, þ.e. 350 millj.kr. framreiknuð til verðlags 2022, alls 535 millj.kr. Kröfur SL eru því 
óbreyttar í þessu tilliti.

o Kröfur SL nú um 63 millj.kr. hækkun á fjárframlögum 2023 til sviðslistasjóðs færa 
heildarframlög til sjálfstæðs sviðslistafólks upp í sömu krónutölu og heildarframlög 
síðasta árs (þ.e. framlag til sviðslistasjóðs árið 2022 auk fjölgunar mánaðarlauna í 
launasjóð sviðlistafólks um 50 mánuði sbr. aukaúthlutun úr launasjóði sviðslistafólks í 
júní 2022). Heildarframlög ríkisins á næsta ári væru þá um 50% af raunþörf geirans.

o Það er von stjórnar SL að fjárlaganefnd geri þá breytingu á frumvarpinu að framlag til 
sviðslistasjóðs verði hækkað í það minnsta í 174 millj.kr, eða til jafns við þá upphæð 
sem veitt var til starfseminnar 2022.

Að lokum tökum við heilshugar undir þær athugasemdir sem Bandalag íslenskra listamanna 
(BÍL) hefur gert við fjárlög þessi og viljum ítreka að sjálfstæðar sviðslistir eru algjörlega 
háðar stuðningi hins opinbera, á jafn litlu markaðssvæði og okkar er ekki á annað kosið.
Við viljum einnig taka undir og ítreka greiningu Bandalags háskólamanna sem send hefur 
verið fjálaganefnd (https ://www.althingi.is/altext/erindi/ 153/153-186.pdf).

Virðingarfyllst,
f.h. stjórnar SL-Bandalags sjálfstæðra leikhúsa, 
Orri Huginn Ágústsson formaður
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