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Umsögn um þingsályktun um úttekt á starfsemi fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins og leiðir 
til að tryggja stöðu þeirra.

Ég undirrituð hef starfað við fjölmiðla í nær hálfa öld og mér er því skylt að skrifa nokkrar línur um 
þessa mikilvægu þingsályktun. Ég hef starfað við ýmsa fjölmiðla í gegnum árin, lengst a f við 
Ríkisútvarpið en einnig sem ritstjóri lítils blaðs á Akureyri og nú sit ég í stjóm hjá sjónvarpsstöðinni 
N4. Ég hef líka haft náið samstarf við staðarmiðlana á Akureyri í gegnum kennslu við Háskólann á 
Akureyri, þar sem nemendur hafa fengið tækifæri til þess að vinna á ritstjóm og taka sín fyrstu skref 
í blaðamennsku. Þessi samvinna hefur reynst nemendum ómetanleg.

Fjölmiðlar á landsbyggðinni gegna afar mikilvægu hlutverki við miðlun upplýsinga og menningar í 
nærsamfélaginu. Aðgengi að auglýsingum og fjármagi er mjög takmarkað og þetta gerir miðlunum 
erfitt fyrir. Sjónvarpsstöðin N4 hefúr verið rekið með halla undanfarin ár og sér ekki fyrir endann á 
því. N4 hefur á sama tíma fengið aukið áhorf og hefúr haldið fast í það markmið að leggja áherslu á 
það jákvæða sem er að gerast á landsbyggðunum. Kannanir sýna að áhorf er ekki síst mikið á 
höfúðborgarsvæðinu sem staðfestir þörf fyrir efni ffá öðum svæðum en höfuðborgarsvæðinu.

íslensk dagskrárgerð er kostnaðarsöm og N4 hefiir framleitt mikið af innlendu efni enda sýnir stöðin 
aðeins íslenskt efni. Aherslan hefúr m.a. verið á sjávarútveg, landbúnað, orkumál og ferðamennsku, 
nokkuð sem aðrir og sterkari miðlar hafa að mestu vanrækt.

Það er lýjandi að berjast endalaust við að ná endum saman samhliða því að halda uppi 
metnaðarfúllri dagskrárgerð. Sú var tíðin að landsbyggðaíjölmiðlar fengu ríkisstyrk til þess að 
tryggja starfsemina og ég tel það mikilvægt að Alþingi komi á ný á einhvem hátt til móts við 
landsbyggðamiðlana til þess að tryggja áframhaldandi starfsemi þeirra.

Þegar horft er til N4 myndi fastur styrkur til dreifmgar sjónvarpsefnis vera ómetanlegur, enda er 
árlegur kostnaður við dreifinguna um 10 milljónir króna. Einnig myndi styrkur til metnaðarfúllrar 
dagskrárgerðar vera mikilvægur.

A f mínum persónulegu tengslum við staðarblöðin á Akureyri sem era tvö, veit ég að þar er 
reksturinn einnig í jámum og fastur útgáfústyrkur myndi vera þeim ómetanlegur til þess að tryggja 
fasta, reglulega útgáfú og gera miðlana minna háða þeim fáu auglýsendum á svæðinu sem telja 
ástæðu til þess að auglýsa hjá þeim.

Ef þið óskið eftir frekari upplýsingum frá mér er ykkur velkomið að hafa samband við mig í síma 
8614499.
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