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Aukning milli septembermánaða 2019 og 2020 í fjölda atvinnulausra

Skapandi listir og afþreying Íslenskur vinnumarkaður

+272% +160%



Um 1.700 svör bárust frá
starfandi í tónlist, sviðslistum, 

myndlist, ritlist, 
kvikmyndagerð og

stoðgreinum



Könnuninni var ætlað að varpa
ljósi á tekjufall á tímum

COVID-19, fjárhagsáhyggjur, 
bótaúrræðin og væntingar til

framtíðar



2020: 
Mikið tekjufall
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Hversu mikið hafa heildartekjur þínar dregist saman frá
árinu 2019?

Líklegt meðaltal = 

40-50% samdráttur í 
heildartekjum að

meðaltali milli ára



2020: 
Miklar fjárhagsáhyggjur

53%

47%

Sérðu fram á að eiga erfitt með að standa undir
fjárhagslegum skuldbindingum á næstunni?

Já Nei

90–100% sjálfstætt starfandi
tónlistarmanna segja að tekjur

þeirra hafi dregist saman á árinu. 
75–85% þeirra sögðust ekki 

myndu geta staðið undir
fjárhagslegum skuldbindingum

sínum á næstunni.
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Allir Sjálfstætt starfandi að hluta
eða öllu leyti

Launþegar

Hlutfall svarenda sem hefur eða mun sækja um bætur

Hef sótt um bætur Mun sækja um bætur

2020: 
Úrræðaleysið

60% sjálfstætt starfandi
sögðust aðeins hafa aðeins
fengið hluta bóta greiddan

eða verið synjað um þau
bótaúrræði sem sótt var um. 



10 aðgerðir á 
tímum COVID-19



Aðgerðir 
í vor

• 250 milljónum veitt aukalega til listamannalauna

með fjárfestingarátaki ríkisstjórnarinnar

• 450 milljónum veitt í verkefnastyrki gegnum aukin

framlög til menningarsjóða

• 50 milljónir til verkefna sem miða að varðveislu

menningararfs.



Ríki
þurfa að bregðast við



Ríki
þurfa að bregðast við

• Ríki þurfa að ganga úr skugga um að
stuðningsaðgerðir útiloki ekki
menningartengda starfsemi.

• Ríkjum ráðlagt að eiga í miklu samráði
við fulltrúa listgreina og atvinnulífið.

• Útbúa þarf úrræði sem ná til
listamanna.

• Flest ríki innan OECD beina styrkjum til
listamanna nú um stundir

• Ísland bætist nú í hópinn



10 aðgerðir 
á tímum COVID-19

Langtímaumbætur – 3 aðgerðir

Markaðsaðgerðir – 3 aðgerðir

Afkomuöryggi – 4 aðgerðir



I Afkomuöryggið



COVID-19 tekjufallsstyrkir
14,4 milljarður



COVID-19 
Tekjufallsstyrkir

• Sjálfstætt starfandi listamenn og lítil
menningartengd fyrirtæki munu geta sótt um
tekjufallsstyrk.

• Tekjufallsstyrkjum er ætlað að aðstoða litla
rekstraraðila sem hafa orðið fyrir verulegum
tekjumissi vegna heimsfaraldurs kórónuveiru við að
standa undir rekstrarkostnaði.

• Frumvarp kynnt á næstu dögum. Hluti af aðgerðum
stjórnvalda til að mæta sjálfstætt starfandi á
tímum COVID-19.

Stuðningsaðgerð 1



COVID-19 
tekjufallsstyrkir

• Skilyrði fyrir tekjufallsstyrk eru m.a.:

• Tekjur frá 1. apríl til 30. september voru a.m.k. 50% lægri
en á sama tímabili 2019.

• Tekjur á rekstrarárinu 2019 voru a.m.k. 1 milljón kr.

• Að hámarki þrír launamenn.

• Tekjufallsstyrkur getur ekki orðið hærri en 400 þús. kr.
fyrir hvert stöðugildi á mánuði á tímabilinu.

• Heimilt að miða við rekstrarkostnað 2019 séu einstaklingar
ekki með rekstrarkostnað á tímabilinu 2020.Stuðningsaðgerð 1



Einstaklingsbundin aðstoð 
og bótaúrræði



Einstaklingsbundin
aðstoð

• 20-30% umsækjenda um bætur hafa ekki fengið
þær greiddar skv. könnun.

• Fullkanna þarf ástæður þessa og leita lausna.

• Kallað verður eftir upplýsingum um þessa aðila í
samstarfi BÍL, BHM og MRN.

Stuðningsaðgerð 2



Framlenging 
núverandi úrræða

• Hlutabótaleiðin framlengd til 31. desember 
2020.

• Ákvæði laganna, sem kveður á um heimild til að 
fá tekjutengdar atvinnuleysisbætur nýtist 
einyrkjum vel.

Stuðningsaðgerð 3



Úthlutun 
listamannalauna



Úthlutun 
listamannalauna

• Menntamálaráðuneytið mun leggja til
tímabundna hækkun á starfslaunum og
styrkjum til fjölmargra listgreina árið 2021.

• Alls 550 mánaðarlaun.

• Kemur þetta til viðbótar við þá aukningu sem
úthlutað var á árinu 2020 en aukaúthlutun úr
launasjóði listamanna nam þá 600
mánaðarlaunum (38% hækkun).

Stuðningsaðgerð 4



• Hönnuðir hækka um 25 mánaðarlaun.

• Myndlistarmenn hækka um 91 mánaðarlaun.

• Rithöfundar hækka um 91 mánaðarlaun.

• Sviðslistarfólk hækkar um 117 mánaðarlaun.

• Tónlistarflytjendur hækka um 135 mánaðarlaun.

• Tónskáld hækka um um 91 mánaðarlaun.

Úthlutun 
listamannalauna

Stuðningsaðgerð 4



II Markaðsaðgerðir



Vitundarvakning



Vitundarvakning -
auglýsingaherferð

• 30 milljónir veittar í auglýsingaherferð, sem
verður sett af stað innanlands til að hvetja 
landsmenn til að styðja við íslenska menningu 
og listir.

• Verkefnastjórn, skipuð af mennta- og 
menningarmálaráðherra, leiðir aðgerðirnar.

Stuðningsaðgerð 5



Iceland Airwaves



Iceland Airwaves 
Live

• Íslandsstofa tryggir með 25 millj. kr. fjárveitingu
að verkefnið Iceland Airwaves – Live from 
Reykjavik verði að veruleika.

• Stuðningur við sköpun íslenskra tónlistarmanna 
og eflir markaðs- og kynningarstarf íslenskrar 
tónlistar á erlendum vettvangi í samstarfi við 
ÚTÓN.

• Ráðgert er að a.m.k. 50 milljónir hið minnsta 
skili sér til tónlistargeirans, bæði 
tónlistarmanna og fyrirtækja.

Stuðningsaðgerð 6



Verkefnastyrkir



Tímamörk 
verkefnisstyrkja framlengd

• Tímamörkum verkefnastyrkja breytt.

• Með verkefnastyrkjum í vor voru lögfest 
tímamörk; Verkefni hefjist eigi síðar en 1. 
september 2020 og sé að fullu lokið, eigi síðar 
en 1. apríl 2021.

• Í ljósi gildandi samkomutakmarkana hefur verið 
kallað eftir því að tímamörk séu framlengd.

Stuðningsaðgerð 7



III Langtímaumbætur



Bótaréttur sjálfstætt starfandi



Bótaréttur sjálfstætt starfandi
• Skoðað verði við endurskoðun laganna, ákvæði 2. mgr. 

19. gr. laga nr. 54/2006 um starfshlutfall sjálfstætt 
starfandi. Það verði tekið til endurskoðunar í samráði 
við aðila vinnumarkaðar. 

• Horfa ætti til Norðurlanda í því efni 

• Miða ætti við tekjur sem hlutfall af hámarksbótum í 
stað þess að miða við tekjur sem hlutfall af reiknuðu 
endurgjaldi. 

• Slík endurskoðun myndi gagnast öllum sjálfstætt 
starfandi – ekki einungis listamönnum.Stuðningsaðgerð 8



Listamiðstöðvar



Stofnun
sviðslistamiðstöðvar

• Stofnun sviðslistarmiðstöðvar helst í hendur við 
nýja löggjöf um sviðslistir sem tók gildi í sumar. 

• Tilgangur miðstöðar er að leita tækifæra, efla 
tengsl og skapa sóknarfæri fyrir íslenskt 
sviðslistafólk, félög og stofnanir innanlands sem 
utan.

• Stefnt að formlegri stofnun Sviðslistamiðstöðvar í 
október. 

Stuðningsaðgerð 9



Stofnun
tónlistarmiðstöðvar

• Starfshópur um Tónlistarmiðstöð verður 
skipaður. 

• Starfshópurinn verður ætlað að rýna í umhverfi 
tónlistargeirans á Íslandi, skoða hvernig megi 
sameina og fækka sjóðum ásamt því að 
skilgreina hlutverk og ramma 
Tónlistarmiðstöðvar. 

Stuðningsaðgerð 10



Horfum um 
öxl



Horft yfir 
síðustu ár
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Ísland og önnur lönd
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Sérstakar 
þakkir fá
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