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Umsögn um þingsályktunartillögu. Allsherjar- og menntamálanefnd.
Frá: Skessuhorni ehf.

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis hefur sent mér til umsagnar tillögu til þingsályktunar um 
úttekt á starfsemi fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins og leiðir til að tryggja stöðu þeirra, 77. mál. 
Fyrir mitt leyti fagna ég því að Alþingi taki rekstrarumhverfi fjölmiðla á landsbyggðinni til sérstakrar 
skoðunar, enn og aftur. Óttast ég um leið að slík úttekt nú, sem e.t.v. leiðir til stuðnings af hálfu hins 
opinbera, sé of seint á ferðinni.

Undirritaður hefur nú í hartnær tvo áratugi komið að rekstri héraðsfréttablaðsins Skessuhorns, sem 
gefið er út á Vesturlandi. Hefur það lengst af verið í röðum stærstu og öflugustu fjölmiðla utan 
höfuðborgarsvæðisins. Á liðnum árum hefur sífellt fjarað undan rekstrargrundvelli fjölmiðla á 
landsbyggðinni og erum við engin undantekning. Þannig get ég upplýst að á undanförnum tveimur 
árum hef ég þurft að fækka starfsfólki um 40% til að eiga fyrir útgjöldum. Kemur þar margt til. Fyrst 
og fremst er breytt fjölmiðlalæsi almennings ástæða þess að dregið hefur úr kaupum á fjölmiðlum, 
prentuðum sem og sjónvarpi í áskrift. Þeirri þróun fáum við ekki breytt. Í öðru lagi tel ég skýringu á 
veikari stöðu landsbyggðarfjölmiðla vera samþjöppun á markaði og samsteypur fjölmiðla á 
landsvísu sem smærri fjölmiðlar eiga erfitt með að keppa við. Gegn þeirri þróun hefur hvorki 
Fjölmiðlanefnd né Samkeppniseftirlit spornað, jafnvel þótt færa megi gild rök fyrir að grípa hefði átt 
inn í þá þróun. Í þriðja lagi hefur skattaumhverfi fjölmiðlafyrirtækja sífellt orðið erfiðara, bæði 
almennt svo sem vegna hás tryggingagjalds og hækkandi greiðslna í lífeyrissjóði starfsmanna. Þá hafa 
óbeinar skattaálögur af hálfu opinberra fyrirtækja (ohf) verið íþyngjandi. Nefni ég sérstaklega sífelldar 
hækkanir Íslandspósts á póstburðargjöldum. Gjöld fyrir dreifingu nafnmerktra blaða hefur 
margfaldast á sama tíma og gjald fyrir fjölpóst hefur nánast staðið í stað í áratug. Af þessu leiðir að 
fyrirtæki senda auglýsingar í svokölluðum ruslpósti inn á heimili fólks í stað þess að kaupa auglýsingar 
í fjölmiðlum. Þá skekkir þessi verðlagning Íslandspósts stöðu okkar sem seljum blöð í áskrift gagnvart 
samkeppni við fríblöð.

Til að landshlutablöð eigi áfram að geta gegnt hlutverki sínu til eflingar menningar, upplýsinga og 
fræðslu, þarf hið opinbera að koma tafarlaust að með beinum hætti. Fyrir því eru fordæmi t.d. frá 
strálbýlum löndum á norðlægum slóðum. Ég óttast þó að tillaga allsherjar- og menntamálanefndar sé 
of seint á ferðinni miðað við þann tímaramma sem settur er. Tillögur nefndar í nóvember leiðir í 
fyrsta lagi til lagasetningar árið 2018 eða 2019. Ég óttast að þá verði síðustu (heiðarlegu) 
fjölmiðlafyrirtækin, sem nú þegar eru ekki komin undir hæl fjármagnseigenda, komin undir græna 
torfu. Þið verðið að afsaka þessa hreinskilni mína. Eins og rakið er í greinargerð með tillögu ykkar hafa 
komið fram þingmál síðasta rúma áratuginn í þeim tilgangi að bæta stöðu fjölmiðla á landsbyggðinni. 
Þau mál voru fyrst flutt vegna þröngrar stöðu landsbyggðarfjölmiðla -  fyrir áratug! Þingheimur fylgdi 
málinu ekki eftir og nú er tímaglasið að tæmast. Þakka ykkur samt fyrir að reyna og gangi ykkur vel.
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