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Skýrsla stjórnar FLÍ starfsárið 2021 - 2022  
 
Í stjórn FLÍ á starfsárinu sátu Kolbrún Halldórsdóttir formaður, Ástbjörg Rut Jónsdóttir gjaldkeri og 
Andrea Elín Vilhjálmsdóttir ritari. Varamenn í stjórn voru Bryndís Ósk Þ. Ingvarsdóttir, Harpa Arnardóttir 
og Rúnar Guðbrandsson.  
 
Aðalfundur var haldinn 3. maí 2021 og framhaldsaðalfundur til að samþykkja reikninga 26. maí 2021. Sú 
hefð hefur skapast í starfi FLÍ að skýrslur stjórnar greini frá starfinu milli aðalfunda, því fjallar þessi skýrsla 
um tímabilið frá lokum maí 2021 – loka maí 2022. 
 
Stjórnin hittist ellefu sinnum á starfsárinu og fór staðfundum fjölgandi frá árinu áður. Fundargerðir 
stjórnarfunda eru vistaðar í rafrænni skjalageymslu félagsins, auk þess sem þær eru aðgengilegar 
félagsmönnum á aðalfundi félagsins. 
 
Nýir félagsmenn 
Eftirtaldir aðilar sóttu um aðild að félaginu á starfsárinu og samþykkti stjórn allar umsóknir: Jóhann 
Kristófer Stefánsson, Hjalti Vigfússon, Edda Björgvinsdóttir, Sigurður Arent Jónsson og Birnir Jón 
Sigurðsson. Stjórn vill nota tækifærið og bjóða þessa nýju félaga velkomna í félagið. 
 
Áhrif Covid 
Heimsfaraldurinn setti áfram svip sinn á starfsemi leikhúsa og annarra sviðslistastofnana. 
Óvissan sem skapaðist af breytilegum samkomutakmörkunum á árinu gerðu það að verkum að hætta 
þurfti sýningum tímabundið eða fyrir fullt og allt, frumsýningar frestuðust eða hætt var við uppsetningar 
sem lögð höfðu verið drög að. Ástandið hafði alvarleg áhrif á kjör sviðslistafólks, ekki síst þeirra sem starfa 
í sjálfstæða geiranum. Fagfélög listamanna ráku erindi sín við stjórnvöld sameiginlega undir hatti BÍL en 
einnig sitt í hvoru lagi. T.d. lét samráðshópur tónlistarinnar vinna ítarlega skrýslu um stöðu tónlistar og  
tónleikahaldara, sem birt var í ágúst 2021 ásamt ákalli til stjórnvalda um alvöru aðgerðir til bjargar 
tónlistargeiranum. Þá áttu sviðslistastofnanir með sér  samstarf, voru t.d. í sameiginlegum samskiptum við 
stjórnvöld varðandi lausnir á fjárhagserfiðleikum þeirra.  
BHM lagði einnig lið með því að gera kannanir á stöðu mála hjá ólíkum geirum háskólamenntaðra, það 
getur BHM nú gert í krafti fjölgunar þeirra félaga í félögum listamanna sem kjósa að greiða sín gjöld 
gegnum BHM. Hér má sjá mynd af greiningu BHM á áhrifum Covid á atvinnugreinar þeirra sem starfa á 
vettvangi lista og menningar, bláu súlurnar sýna atvinnuleysi í greinunum, en þær appelsínugulu 
hlutabætur sem stjórnvöld greiddu til að vega upp á móti atvinnuleysinu sem faraldurinn skapaði, 
tímabilið nær til ágúst 2021: 
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Í október 2021 birti BHM greiningu sem leiddi í ljós mikinn samdrátt í atvinnugreinum menningar, ekki 
bara í Covid, heldur yfir lengra tímabil. Í fréttatilkynningu BHM um þessa greiningu segir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umsvif í menningargreinum eru á hraðri niðurleið í íslensku  hagkerfi. Mikill samdráttur hefur 
orðið í launagreiðslum og fjölda starfandi í skapandi greinum síðustu ár. Starfslaun 
listamanna hafa dregist langt aftur úr almennri launaþróun og eru nú með lægstu launum á 
íslenskum markaði. 
Hrunið og heimsfaraldur hafa haft gríðarleg áhrif á skapandi greinar hér á landi. Þar hefur 
orðið mikill samdráttur í heildarlaunagreiðslum og fjölda starfandi fólks frá 2008. Nú er svo 
komið að 25% færri starfa við menningargreinar en 2008. Á sama tímabili hefur þar orðið 
40% samdráttur í heildarlaunagreiðslum. Verulega tók að draga í sundur með skapandi 
greinum og öðrum atvinnugreinum eftir 2013 og samdrátturinn jókst til muna eftir 2017. 
Þetta er meðal þess sem má lesa úr menningarvísum Hagstofu Íslands og gögnum um kjör 
listamanna á Íslandi. 
Á síðustu fjórum árum hefur þróunin verið mjög hröð. Heildarlaunagreiðslur í fjölmiðlum hafa 
dregist saman um 45% frá árinu 2017, samdrátturinn var 41% í kvikmyndagreinum og um 
26% innan tónlistargeirans. Samdráttur í mörgum greinum var hafinn nokkuð fyrir 
heimsfaraldur en efnahagsáfallið í kjölfar hans bætti gráu ofan á svart. 
Meirihluti listamanna á að baki nám á háskólastigi. Þrátt fyrir það voru starfslaun listamanna 
talsvert undir launum fullvinnandi verkafólks árið 2020. Starfslaun listamanna hafa dregist 
langt aftur úr almennri launaþróun á undanförnum árum. Á síðustu tíu árum hefur 
launavísitalan hækkað um 96% á meðan starfslaun listamanna hafa hækkað um 49%. Lág 
laun gætu skýrt hluta af samdrætti í einstaka greinum, meðal annars í útgáfu og framleiðslu 
íslenskra bóka. Árið 2019 voru gefnar út 3,4 íslenskar bækur á hverja þúsund íbúa 
samanborið við 5,2 bækur árið 2011. 
Mikilvægt er að hið opinbera marki stefnu um aukinn stuðning við menningu á Íslandi. Að 
öðrum kosti er hætt við að menningargreinar beri varanlegan skaða af heimsfaraldri. Horfa 
ætti til Norðurlandanna í þeim efnum. 
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Stefnumótunarþing BHM – Febrúar 2022 
Þingið var vel undirbúið og vel sótt. Þar voru samþykktir 11 kaflar í nýja stefnu BHM og í fyrsta sinn er þar 
að finna sérstakan kafla um menningu og skapandi greinar. Stefnan í heildi sinni er aðgengileg á heimasíðu 
BHM, en kaflinn um menningu og skapandi greinar birtist hér til upplýsingar: 

 

 
 
Sameining við FÍL 
Stjórn hefur haldið lífi í hugmyndum um sameiningu FLÍ og FÍL, án þess að farið hafi verið í formlegt 
samtal um það mál. Slíkt þarf að skoða mjög vel á vettvangi félaganna beggja áður en ákvarðanir eru 
teknar, en eitt af því sem mælir með því að sá möguleiki verði skoðaður nánar á næstunni er að ný 
forysta BHM talar fyrir fækkun aðildarfélaga, með það að markmiði að ná fram samlegð í rekstri og betri 
þjónustu við félagana. Allar pælingar í þessu efni kalla á að hagsmunir séu vegnir og metnir, t.d. myndi 
sameining FLÍ og FÍL að líkindum leiða af sér aðskilnað kjarabaráttu og faglegrar baráttu. Ef farið yrði alla 
leið með þessar hugmyndir þyrfti að kanna fýsileika þess að stofna formlegt kjarafélag sviðslistafólks, 
sem gæti leitt til þess að hægt væri að ráða starfsmann í BHM til að vakta félögin og réttindi 
félagsmanna, en það skilur FLÍ eftir með spurninguna um hvaðan fjármagnið í faglega þáttinn myndi 
koma. Einnig er mikilvægt að skoða lög FÍL, sem lengi hefur verið unnið að breytingum á. Það er mat 
stjórnar FLÍ að breytingar á lögum FÍL séu forsenda þess að af sameiningu þessara félaga geti orðið. Þessi 
mál þarfnast frekari skoðunar sem þarf að eiga sér stað í nánu samtali við FÍL, sem hefur breytt nafni 
sínu og heitir núna Félag íslenskra listamanna í sviðslistum og kvikmyndum með það að markmiði að 
félagið verði fag- og stéttarfélag allra fagstétta sviðslistafólks.  

BHM styður grunngildi menningar, lista og skapandi greina: sjálfstæða hugsun, sköpunargleði og frelsi til að 
njóta þess sem menning hefur upp á að bjóða. Menning er hornsteinn sjálfsmyndar þjóðar og auðveldar okkur 
skilning, samkennd og víðsýni. Aðgengi allra að listum og menningu stuðlar að samfélagslegum jöfnuði, huga 
þarf sérstaklega að barnamenningu og fjölmenningu.  
  
Forgangsatriði er að styrkja stöðu íslenskrar tungu eigi hún að lifa af í alþjóðlegu umhverfi. Því er brýnt að 
tryggja menntun á sviði frumsköpunar og þýðinga og hlúa að starfsumhverfi þeirra sem vinna að framsetningu 
menningarefnis.   
  
Fjölbreyttar atvinnugreinar menningar gegna vaxandi hlutverki í atvinnulífi þjóðarinnar og skapa töluverð bein 
og afleidd verðmæti. Verðmætasköpun byggð á hugviti og nýsköpun á breiðum grunni er forsenda framfara og 
árangurs til framtíðar.  
  
BHM tekur þátt í að móta stefnu stjórnvalda á sviði menningar, lista og skapandi greina í samstarfi við fagfélög 
atvinnugreina menningar. Vönduð greining á hagrænum þáttum er grunnforsenda þess að auka skilning á 
hagrænu mikilvægi greinanna.  
  
Öflug og víðtæk stuðningskerfi fyrir listamenn skipta miklu. Einfalda þarf styrkja- og stuðningskerfin og efla 
starfslaunasjóð listamanna. Sterk höfundaréttarlöggjöf er grunnforsenda þess að listsköpun og framleiðsla á 
menningarefni dafni á Íslandi.  
  
Tryggja þarf listamönnum og öðrum höfundum menningarefnis betri vernd í kjarasamningum og auka réttindi 
þeirra sem búa við flókið starfsumhverfi og óreglulega tekjuöflun. Skoða þarf kosti þess að innleiða 
atvinnuskapandi launatryggingakerfi fyrir listamenn að norrænni fyrirmynd. Gera þarf úttekt á 
kjarasamningsumhverfi listamanna á Íslandi í samanburði við aðrar starfsstéttir.  
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Samtalið við stjórnmálin 
Í aðdraganda kosninga til Alþingis sendi Samstarfsvettvangur fagfélaga í sviðslistum – SAFAS, 
frambjóðendum minnisblað þar sem ítrekaðar voru kröfur sviðslistafólks um úrbætur í málefnum 
sviðslista. Helstu kröfur SAFAS voru: 
- þörfin fyrir öfluga forystu og leiðsögn í stjórnsýslu lista og menningar, 
- aðgerðaáætlun um framkvæmd menningarstefnunnar frá 2013, 
- úrbætur á skráningu hagvísa fyrir menningu, listir og skapandi greinar, 
- höfundarréttarstefna skrifuð tafarlaust, 
- starfslaunasjóðir listamanna efldir, mánuðum fjölgað og mánaðarleg greiðsla færð til samræmis við 
viðmið Ríkisskattstjóra fyrir sjálfstætt starfandi listamanna, 
- komið verði á atvinnuhvetjandi starfslaunasjóði fyrir sviðslistir, 
- Listaháskóli Íslands komist í eigið húsnæði undir einu þaki og fjárhagur hans verði efldur, 
- Sviðslistamiðstöð Íslands verði komið á sambærilegan grundvöll og aðrar miðstöðvar lista njóta, 
- Danshúsi verði komið á fót, 
- börnum verði boðin viðunandi aðstaða til að stunda sviðslistir í tómstundum, 
- úrbætur í menntun í dans- og sviðslistum á framhaldsskólastigi, 
- stofnunum sem njóta opinbers stuðnings verði gert að tryggja listafólki viðunandi kjarasamninga, 
- átak verði gert í starfsumhverfi þeirra sem annast talsetningu barnaefnis fyrir sjónvarp og kvikmyndir. 
 
Að loknum kosningum 
Ríkisstjórnin hélt velli í kosningum til Alþingis 25. september 2021 og nýr stjórnarsáttmáli gaf fyrirheit 
um aukna áherslu á listir, menningu og uppbyggingu skapandi greina. Rétt fyrir kosningar hafði verið 
tilkynnt um áform stjórnarflokkanna um að byggja upp verkefnið „Skapandi Ísland“ og var Íslandsstofu 
falið forræði þess og veitt til þess 90 milljónum á ári næstu fimm árin (45 + 45 x 5 = 450 millj.). Þá var 
tilkynnt um stofnun rannsóknarseturs skapandi greina við Háskólann á Bifröst og loks að húsnæðismál 
Listaháskóla Íslands yrðu leyst til frambúðar, með því að koma starfsemi hans fyrir í Tollstöðinni við 
Tryggvagötu. Þá hafði stjórnarsáttmálinn að geyma áform um stofnun þjóðaróperu og þegar þetta er 
skrifað hefur starfshópur, sem menningarmálaráðherra setti á laggirnar um mitt síðasta ár nú skilað af 
sér tillögum til ráðherra um þau áform.  
 
Samningamál 
Í samninganefnd fyrir hönd félagsins sátu Páll Baldvin Baldvinsson, María Reyndal og Ástbjörg Rut 
Jónsdóttir. María Reyndal hefur gengið til liðs við samninganefnd og verður með í komandi verkefnum 
nefndarinnar. 
Embætti Ríkissáttasemjara hefur undanfarið staðið fyrir námsstefnu í samningagerð, sem er námskeið 
ætlað samninganefndum,  starfsfólki stéttarfélaga og annarra hagsmunafélaga. Ástbjörg Rut og Páll 
Baldvin sóttu námsstefnuna á Ísafirði fyrir hönd samninganefndar FLÍ. Afar vel var að námskeiðinu staðið 
og mun lærdómurinn nýtast samninganefnd FLÍ vel í komandi samningahrinu. 
Yfirstandandi verkefni samninganefndar eru eftirfarandi: 
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 Klára samning við MAK 
 Vinna kröfugerð og senda á Rúv 
 Byrja að vinna drög að nýjum samningum við LR (gildir til 1.nóvember 2022), Þjóðleikhúsið 

(opinn til endurskoðunar óski samninganefnd eftir því) og samkomulag við Fjármálaráðuneytið 
(gildir til 31.mars 2023). 

 Hefja viðræður við BÍL um viðmiðunarsamninga leikstjóra. 
 Skoða hvort samninganefnd geti komið að samningagerð um laun vegna kennslu í LHÍ. Til þess 

þarf að skoða hugsanlega samstarfsaðila, þ.e. samninganefndir annarra listamanna sem einnig 
annast kennslu við skólann. 

 Samningur við MAK stendur enn opinn, en er langt á veg kominn. Senda þarf lokatillögur á MAK, 
fáist þær samþykktar, verður samningur undirritaður á næstunni. 

 Samninganefnd þykir mikilvægt að reyna að klára nýja samninga við LR og Þjóðleikhúsið, áður en 
gildandi samningar falla úr gildi. 

 Fara þarf í nokkuð stórtækar breytingar/hækkanir á launatöflum. Í því sambandi verður m.a. 
horft til leiðbeinandi viðmiðunar ríkisskattstjóra um reiknað endurgjald í sviðslistum og listum, 
hækkun listamannalauna við síðustu áramót, nýlega hækkun launataxta leikara o.fl. 

 Mikilvægt er að koma Starfsmenntasjóði aftur inn í samkomulag við Fjármálaráðuneytið, en 
hann datt út við síðustu samningagerð, fyrir mistök. Greiðslur vinnuveitanda  í Starfsmenntasjóð 
og Starfsþróunarsetur háskólamanna eiga að vera í til staðar í öllum samningum við leikhúsin. 

 Samninganefnd hefur þegar fengið einhverjar ábendingar frá félagsmönnum, um hvað betur 
mætti fara í samningum. Aðilar samninganefndar vilja koma því á framfæri að þau taka glöð við 
fleiri ábendingum frá félögum. Það er mikilvægt að þau sem starfa undir samningunum komi á 
framfæri sinni reynslu af þeim og bendi á þætti sem gætu bætt samninga enn frekar. 

Efnt var til félagsfundar um samninga og kjaramál leikstjóra, mánudaginn  28. febrúar 2022. Það sætti þó 
furðu að engir almennir félagar mættu á fundinn og því var hann blásinn af á staðnum og breytt í 
stjórnarfund. Þetta þykir samninganefnd heldur alvarlegt, enda mikilvægt að félagsmenn séu meðvitaðir 
um réttindi sín og nýti tækifærin til að hafa áhrif á eigin samninga og starfsumhverfi þegar færi gefst. Í 
litlu félagi sem okkar er afar mikilvægt að félagar standi saman vörð um réttindi sín og kjaramál og beiti 
sér fyrir bótum á þeim málum í sameiningu. 
 
Menningarsjóður  
Úthlutað var úr Menningarsjóði að hausti 2021 og auglýst hefur verið eftir umsóknum í sjóðinn vegna 
vorúthlutunar 2022. Alls bárust 9 umsóknir fyrir haustúthlutun og sótt var um samtals kr. 1.549.029.- 
Samþykktar umsóknir voru 7 og úthlutun alls Kr. 1.000.000.- Greiddir styrkir eru 5, þar af 2 sem styrkþegar 
þurftu ekki að fullnýta, sem lækkar úthlutun hausts um rúmar 167 þús.krónur. Umsóknarfrestur fyrir 
vorúthlutun rennur út 27. maí nk. Enn hafa engar umsóknir borist, en von er á að þær verði á svipuðu 
róli og á síðustu misserum. 
 
Félagsgjöld og fjárhagsstaða FLÍ 
Félagsgjöld fyrir starfsárið 2022-23 hafa verið rukkuð og gengur innheimta gjalda nokkuð vel. Félagar 
telja um 88 manns, ef miðað er við þá sem greiddu félagsgjald fyrir 2021-22. Þar af eru 27 félagar 
undanþegnir lágmarks-félagsgjaldi vegna aldurs. 
Enn veltir stjórn fyrir sér hvort einhver leið sé til að styrkja fjárhagsstoðirnar og þá hver. Upp hafa komið 
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hugmyndir um að halda masterklassa þar sem félagsmenn fá ríflegan aflsátt og aðrir greiða fullt gjald. Sú 
hugmynd er þó enn á hugmyndastigi, þó er ljóst að það þarf að finna einhverjar leiðir til að styrkja 
fjárhagslegar stoðir FLÍ. 
Í heildina er staða fjármála félagsins svipuð og verið hefur síðustu ár, þ.e. gengið hefur verið á eigið fé til 
að halda rekstrarniðurstöðu réttu megin við núllið. Á síðustu árum hefur orðið hægfara viðsnúningur í 
rétta átt, en betur má ef duga skal. Jákvæðu fréttirnar eru þær að félagsgjöld innheimtast betur en áður 
og greiðslur í menningarsjóð hafa líka vaxið. 
Á nýju starfsári verður gerð breyting á félagsskírteinum, en FLÍ mun færa sig yfir á 21.öldina og taka upp 
rafræn skírteini. Gjaldkeri vinnur nú að því að koma þessari nýjung í gagnið og geta félagar sem hafa 
greitt lágmarks-félagsgjöld átt von á að fá sitt rafræna skírteini í sumar. Kostnaður við slík skírteinin er 
mjög svipaður og kostnaður við prentun og póstsendingar skírteina, eða kr.56.640.- á ári, auk kr. 20.000 
fyrir aðstoð við uppsetningu (eitt skipti), en aukin þægindi og skilvirkni bæði fyrir stjórn og ekki síst 
félaga er ótvíræð. 
Afsláttarkjör í leikhúsunum eru óbreytt frá fyrri árum en vert er að gjaldkeri beiti sér fyrir því að félagar 
eigi kost á góðum kjörum á fleiri stöðum, svo sem á kaffihúsum, listasöfnum eða heilsuræktarstöðum 
hvers kyns.  
 
IHM – Innheimtumiðstöð gjalda 
Snemma árs 2022 úthlutaði FLÍ bótum til leikstjóra fyrir eintakagerð til einkanota á grundvelli 11. gr. 
höfundalaga nr. 73/1972, vegna ársins 2020 og framundan er úthlutun vegna 2021.  Annars gerðist það 
að fulltrúaráð IHM samþykkti ekki miðlunartillögu sáttamanns Viðars Más Matthíassonar, sem lögð var 
fram í lok mars 2021, þar með var sáttaferlið fullreynt og ljóst að gerðardómi yrði falið að dæma um 
skiptinguna milli aðildarfélaga IHM. Eftir lauslega könnun á kostnaði við sérfræðiaðstoð var ljóst að FLÍ 
myndi ekki hafa bolmagn til að ráða lögmann til að annast sín mál fyrir dómi, þ.e. semja kröfugerð og 
annast málflutning fyrir hönd félagsins, svo formaður stjórnar tók verkið að sér, sem hefur verið 
tímafrekt og erfitt að ýmsu leyti. Dómarar gerðardómsins voru valdir hæstaréttarlögmennirnir Helgi 
Ingólfur Jónsson, Hulda Árnadóttir og Kjartan Bjarni Bjarnason og var fyrsta dómþingið haldið í janúar sl., 
en lokamálflutningur fór fram dagana 9. og 10. maí sl. Núna er það í höndum dómaranna þriggja að 
ákveða hlutfallsskiptingu IHM-greiðslna til rétthafa og þess vænst að ekki líði á löngu þar til dómur 
verður upp kveðinn. 
 
Umsagnir til opinberra aðila 
Stjórn FLÍ hefur á árinu gefið umsagnir til stjórnvalda um nokkur mál. Í ágúst 2021 kynnti 
Reykjavíkurborg nýja menningarstefnu, sem óskað var umsagnar um. Stjórnin lýsti ánægju með stefnuna 
og samráðið sem haft var við lista- og menningargeirann við samningu hennar, en auglýsti eftir 
tímasettri og kostnaðargreindri aðgerðaáætlun. Þá gaf stjórn umsögn um Svæðisskipulag Austurlands 
sem var til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda í apríl 2022, og lýsti stjórn FLÍ ánægju með góðan hug 
stjórnvalda á Austurlandi varðandi áform um að byggja upp atvinnutækifæri í listum og menningu en 
gerði athugasemdir við skort á samhengi við menningarstefnuna sem Alþingi samþykkti 2013 og nýja 
Menningarsókn stjórnvalda til 2030. Einnig  var hvatt til þess að gerð yrði gangskör að því að tryggja gott 
framboð af vel búinni aðstöðu til listflutnings í landshlutanum, ekki síst þyrfti að huga að aðstöðu til 
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flutnings vandaðra sviðslistaviðburða. Umsögn FLÍ fylgdi niðurstaða fjölmenns vinnufundar BÍL sem 
haldinn var 12. janúar 2022 og stjórn FLÍ tók virkan þátt í, m.a. tók formaður FLÍ þátt í úrvinnslu og 
framsetningu þess efnis sem unnið var með og kynnt var nýjum ráðherra menningarmála, Lilju D. 
Alfreðsdóttur, á fundi 10. febrúar 2022. Skömmu áður hafði ráðherra kynnt opinberlega uppbyggingu 
nýs ráðuneytis menningar, viðskipta og ferðaþjónustu. Í aðdraganda þess hafði ráðherra leitað ráðgjafar 
víða innan lista- og menningargeirans og var formaður FLÍ í þeim hópi sem gaf góð ráð varðandi 
stjórnsýslu menningarmála. 
 
Norrænt samstarf 
Ákvörðun Norrænu ráðherranefndarinnar um að stofna nýtt málefnasvið loftslags- og umhverfismála 
með því að færa til fjármuni innan norræna samstarfsins hefur vekið hörð viðbrögð úr lista- og 
menningargeiranum. Enda hafa ráðherrarnir brugðið á það ráð, að í stað þess að auka við fjárframlög 
þjóðanna til samstarfsins, þá verða fjármunir fluttir frá öðrum málefna sviðum yfir í málefni loftslags- og 
umhverfismála. Þannig verður norrænt samstarf í listum og menningu skorið niður um 20% fram til 
ársins 2024 og verður niðurskurðurinn varanlegur. Þetta bitnar afar illa á ýmsum mikilvægum 
samstarfsverkefnum, m.a. á norrænu listamannaresidensíunni í Róm, Circolo Scandinavo, stjórn hennar 
hefur verið tilkynnt um að hún verði tekin út af norrænu fjárlögunum frá og með árinu 2024. Formaður 
FLÍ, sem hefur setið í stjórn Circlolo Scandinavo í 10 ár og er um þessar mundir formaður stjórnarinnar, 
hefur leitt baráttuna gegn þessum áformum og í lok apríl 2022 átti hún fund með Lilju D. Alfreðsdóttur 
menningarmálaráðherra í Róm. Niðurstaða þess fundar var að Lilja myndi leggja það til við Norrænu 
ráðherranefndina að ákvörðun nefndarinnar yrði tekin til endurskoðunar og á fundi 
menningarmálaráðherranna í byrjun maí sl. var samþykkt tillaga Lilju þess efnis, sem gefur norrænum 
listamönnum von um að hætt verði við að fórna þessu 162ja ára samstarfi norrænna listamanna í 
borginni eilífu. 
NSIR - Nordisk Scen-Instruktör Råd kom saman 8. júní 2021 til árlegs fundar og í tengslum við hann tók 
formaður FLÍ þátt í panelumræðum sem voru hluti af dagskrá Heddadagene í Osló. Til umræðu voru áhrif 
heimsfaraldurs á  starfsumhverfi sviðslistamanna á Norðurlöndunum og aðgerðir stjórnvalda til að vega 
upp á móti. Næsti fundur NSIR verður haldinn í tengslum við CPH-stage festivalið Í Kaupmannahöfn í 10. 
– 11. júní nk. 
 
Bakland LHÍ 
Mikið starf hefur verið unnið á árinu við að koma starfi Baklands LHÍ í þann farveg sem áformað var 
þegar Baklandið var stofnað á grunni Félags um Listaháskóla 2016. Halldór Eiríksson arkitekt formaður 
stjórnar Baklandsins, hefur leitt þessa vinnu, en hann lét af formennsku á aðalfundi Baklandsins 28. apríl 
2022. Fulltrúar sviðslista í stjórn Baklandsins voru kosin þau Sveinbjörg Þórhallsdóttir sem aðalmaður og 
Rúnar Guðbrandsson sem varamaður.  
Í stað árgjalds hefur stjórn Baklandsins boðið samtökum að gera þjónustusamning við Baklandið um 
tiltekna þjónustu og samstarf um hagsmuni Baklandsins og LHÍ. Stjórn FLÍ samþykkti á árinu að gera 
slíkan samning, sem gildir í eitt ár, en endurnýjast sjálfkrafa í mars á hverju ári, nema annar hvor aðilinn 
segi honum upp. Þeir þættir sem félagið hefur þar með skuldbundið sig til að sina eru m.a. að tryggja 
gegnum tengilið sinn við Baklandið (formaður FLÍ hverju sinni) bein tengsl milli aðila og að miðlað verði 
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upplýsingum milli aðila um hagsmuni beggja, auk þess sem félagið skuldbindur sig til að upplýsa 
félagsmenn sína um störf Baklandsins t.d. miðla  upplýsingum um fundi og aðra viðburði á vegum 
Baklandsins. 
 
Starfshópur um Grímuna 
Á starfsárinu starfaði starfshópur á vegum SSÍ, sem hafði það verkefni að endurskoða reglur um Grímuna 
– Íslensku sviðslistaverðlaunin ásamt því að gera tillögur að endurnýjaðri framkvæmd 
verðlaunahátíðarinnar. Formaður FLÍ var einn af fimm fulltrúum í hópnum. Hópurinn hefur nú skilað af 
sér tillögum til stjórnar SSÍ og voru tillögurnar kynntar fulltrúaráði SSÍ 18. maí sl. Meginstef í tillögum 
hópsins varðar aukinn trúverðugleika verðlaunanna, bæði það sem lýtur að fyrirkomulagi 
atkvæðagreiðslna og yfirbragði hinnar árlegu Grímuhátíðar. Ljóst er að tillögurnar munu hafa í för með 
sér talsverðan kostnaðarauka frá því sem nú er og munu aðildarfélög og stofnanir SSÍ þurfa að leggja í 
talsverða vinnu við að ná þeim markmiðum sem tillögur starfshópsins kalla á. 
 
Málefni höfundaréttar 
Höfundaréttarráð var loksins kallað saman til fundar 20. janúar 2022, en ráðið hafði þá ekki komið 
saman til fundar síðan 2017. Efni fundarins var væntanleg innleiðing DSM-tilskipunar ESB, sem fjallar um 
DIGITAL SINGLE MARKET og er m.a. ætlað að styrkja stöðu höfunda og flytjenda gagnvart 
framleiðendum. Efni tilskipunarinnar er afar flókið og hafa þau félög sem gæta réttar höfunda hist 
reglulega síðan fundurinn var haldinn, til að samræma sjónarmið sín varðandi inntak ákvæða hennar. 
Sem stendur er tilskipunin í þýðingarferli í menningarmálaráðuneyti og mikilvægt að vel takist til með þá 
vinnu. Þar sem leikstjórar eru „höfundar“ í skilningi höfundaréttar, hefur FLÍ átt aðild að þessari vinnu og 
hefur formaður FLÍ tekið virkan þátt í þessu samstarfi höfundafélaganna. Um þessar mundir er að renna 
út fresturinn sem gefinn var aðilum til að svara spurningalista sem ráðuneytið hefur sent 
höfundaréttarfélögum og eru þau nú að fínpússa svör og viðbrögð við þeirri beiðni.   
 
Starfið framundan 
Mikilvægasta verkefnið framundan eru samningamálin, svo sem lýst er hér að framan. Í því sambandi er 
mikilvægt að nýta þann stuðning sem félaginu býðst innan heildarsamtaka háskólamenntaðra BHM. Á 
næstu dögum er væntanleg niðurstaða kjarakönnunar BHM, sem ætti að gefa vísbendingar um stöðu 
okkar félaga í kjaralegu tilliti miðað við aðrar háskólamenntaðar stéttir. Stjórn vonast til að þátttaka FLÍ- 
félaga í könnuninni hafi verið góð og að niðurstaðan geti gagnast okkur í samningaviðræðunum 
framundan.  
Í september 2021 fjallaði stjórn um lagaákvæði um nemaaðild að FLÍ, ákveðið var að skoða með hvaða 
hætti slíkri aðild yrði best fyrir komið. Ákveðið var að hefja samtal við nemendur í sviðshöfundadeild 
Listaháskóla Íslands á fyrsta ári til að kynna félagið og bjóða öllum nemendum gjaldfrjálsa félagsaðild, en 
slíkt yrði gert í samráði við deildarforseta og/eða fagstjóra deildarinnar. 
Þá eru ótalin þau verkefni sem lúta að baráttunni fyrir bættum höfundarétti leikstjóra. Í þeirri baráttu 
hefur félagið nokkurn stuðning af samstarfi við önnur höfundaréttarfélög, en að ákveðnu marki þurfa 
leikstjórar að skilgreina sinn rétt með sjálfstæðum hætti. Stjórn FLÍ mun fylgja þessum verkefnum eftir á 
nýju starfsári. 


