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Viðbragshópur Þjóðarhreyfingarinnar er breytilega skipaður sérfræðingahópur, sem ætlað er að gefa 
stuttar og hnitmiðaðar umsagnir um brýn álitaefni í þjóðfélagsumræðunni hverju sinni.

Með þessu bréfi er yfirlit um einföldustu rök sem mælt gætu með eða gegn því að setja ný lög um 
Qölmiðla á sumarþingi sem sérfræðingahópur undir forystu Jóns Ólafssonar og Olafs Páls Jónssonar 
hefur sett saman.
Þetta yfirlit sendum við undirrituð þér nú til athugunar en jafnframt óskum við eftir því fyrir hönd 
Þjóðarhreyfingarinnar að þú hittir okkur á stuttum fundi til að ræða þau rök sem hér eru dregin fram og 
önnur sem þú kannt að vilja benda hópnum á í málinu.

Yfirlitið er jafhframt áskorun til þín að greiða ekki atkvæði með nýju fjölmiðlafrumvarpi á 
sumarþingi en stuðla þess í stað að því að málefni fjölmiðla verði tekin föstum tökum og sköpuð 
samstaða um vandlega hugsuð fjölmiðlalög þegar þing kemur saman í haust.

Við teljum mjög mikilvægt að þú getir orðið við beiðni okkar um stuttan fund þar sem við getum 
komið sjónarmiðum okkar á framfæri og fengið viðbrögð þín. Við myndum fagna því að sem flestir 
þingmenn úr flokkii þinum tækju þátt í honum. Við munum skýra frá niðurstöðu fundarins á vettvangi 
hreyfingarinnar.
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Hvað er í húfi?
Hver eru rökinfyrir nýju fjölmiðlafrumvarpi nú?

Hver eru rökin gegn því að setja ný lög um jjölmiðla nú?

Efnisyfirlit:
Inngangur

Mælir eitthvað með nýju fjölmiðlafrumvarpi nú?

1. Málaflokkurinnm krefstþess að einhver sérstök lög varðandi hann séu í gildi

2. Atburðir í samfélaginu krefjast tafarlausra viðbragða löggjafans?

3. Oljós löggjöf veldur óvissu.

Hvað mælir gegn nýju frumvarpi nú?

4. Breiða samstöðu skortir um lögin.

5. Það er óeðlilegt að setja fyrst lög en kalla svo saman nefnd.

6. Lögin þurfa að taka á fleiri þáttum.

7. Lögin skapa óvissu.

8. Lögin byggja ekki á heildarsýn á hlutverki fjölmiðla i lýðræðissamfélagi. 

Niðurstaða

Inngangur
Átök um fjölmiðlalög áður en þau voru sett og sú ákvörðun forseta íslands að synja 
lögunum staðfestingar eftir að þau voru sett, hafa kallað fram miklar umræður í 
samfélaginu um lýðræði og lýðræðislegar aðferðir annarsvegar, um fjölmiðla og 
æskilegar reglur um umhverfi þeirra hinsvegar. Með því að draga lögin til baka virtist 
ríkisstjómin hafa ákveðið að breyta aðferð sinni við að setja lög um fjölmiðla og stofna til 
meira samstarfs við stjómarandstöðuna um nýtt frumvarp til laga um fjölmiðla. Flestum 
kom þvi á óvart að um leið og tilkynnt var að lögin yrði numin úr gildi var boðað nýtt 
lagafrumvarp sem lagt skyldi fyrir þingið strax í sumar. Það er óumflýjanlegt að spurt sé 
hvort eitthvað knýi á að ný fjölmiðlalög séu sett strax, frekar en að unnið sé í málinu í 
sumar og nýtt frumvarp lagt fram í haust. Hvað mælir gegn því að leita breiðrar samstöðu 
um málið og gefa sér fáeina mánuði til þess?
Hér á eftir er velt upp spumingum um rök með og á móti þeirri aðferð ríkisstjómarinnar 
að leggja fram lítið breytt fjölmiðlafrumvarp um leið og lögin sem sett voru í vor eru 
numin úr gildi.
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Mælir eitthvað með nýju fjölmiðlafrumvarpi nú?
Það má hugsa sér þrennskonar aðstæður þar sem greinilega er nauðsynlegt að setja lög án 
tafar:

1. Málaflokkurinn krefst þess að sérstök lög varðandi hann séu í gildi
Það er ekki erfitt að hugsa sér aðstæður þar sem afturköllun laga kallar á að ný lög um 
sama efni séu sett jafnharðan. Við getum t.d. hugsað okkur að Hæstiréttur hefði komist að 
þeirri niðurstöðu að lög um stjóm fiskveiða brytu i bága við stjómarskrána og því bæri að 
nema þau úr gildi. Þá er ljóst að ekki væri veijandi að nema lögin úr gildi, setja málið í 
nefnd sem myndi semja ný lög, og afgreiða svo ný lög um málið einhveijum mánuðum 
síðar. Ástæðan er einfaldlega sú að það er nauðsynlegt, ef koma á í veg fyrir ofveiði, að 
hafa á hveijum tíma lög um fiskveiðar.

Svipaða sögu er að segja um ýmis önnur lög, t.d. lög um meðferð 
persónuupplýsinga, umferðarlög, og margvísleg lög um skyldur og réttindi starfsmanna. 
Skortur á lögum um slík efni myndi setja mjög marga í stöðu sem væri óveijandi.

2. Atburðir í samfélaginu krefjast tafarlausra viðbragða löggjafans?
í síbreytilegu samfélagi geta skyndilegar breytingar kallað á nauðsyn þess að löggjafinn 
grípi tafarlaust inn í atburðarás með lagasetningu. Skýrt dæmi um slíkt inngrip (en 
jafhframt umdeilt frá sjónarhóli lýðræðislegra vinnubragða) var skyndileg setning laga 
um sparisjóði þegar Búnaðarbankinn hugðist kaupa SPRON. Þar hafði löggjafinn ákveðin 
markmið sem kröfðust lagasetningar án tafar.

Önnur dæmi, en ekki eins afgerandi, gætu verið margvísleg lög sem ætlað er að 
tryggja fijálsan markað. Slík lög varða eignarhald, hringamyndanir, upplýsingaskyldu 
o.fl.

3. Óljós löggjöf veldur óvissu.
Óljós löggjöf eða skortur á löggjöf getur valdið óvissu sem torveldar starfsemi 
einstaklinga og fyrirtækja með óæskilegum hætti. Ef fyrirtæki getur til dæmis ekki gengið 
að þvi vísu að starfsemi þess eða eignarform samrýmist lögum eru starfs- og 
vaxtarmöguleikar þess skertir. Við þessu má bregðast með því að láta reyna á lög og 
túlkun þeirra fyrir dómstólum. Einnig má hugsa sér að í stað þess að fara með lög fyrir 
dóm sé þeim breytt eða viðbótarlög, sem taka af þau tvímæli sem áður voru, séu sett. í 
sumum tilvikum getur réttaróvissan verið með þeim hætti að henni verður að eyðta 
tafarlaust.

Nú er nauðsynlegt að spyija hvort þær ástæður sem hér hefur verið lýst geti átt við í 
tilviki fjölmiðlalaganna. Vandséð er að svo sé.

Margvísleg lög gilda nú þegar um eignarhald á fjölmiðlum þar sem fjölmiðlar 
falla undir venjuleg samkeppnislög, rétt eins og önnur fyrirtæki á fijálsum markaði. I 
annan stað er ekki sýnilegt að nokkurra mánaða bið eftir fjölmiðlalögum geti valdið 
stórfelldu tjóni, eins og sambærileg bið t.d. eftir lögum um stjóm fiskveiða gæti valdið. 
Því er ljóst að jafnvel þó að almennt samkomulag ríki um nauðsyn íjölmiðlalaga er engin 
nauðsyn að setja þau án tafar.
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Því hefur verið haldið fram að atburðir á fjölmiðlamarkaði, eignatilfærslur og 
samþjöppun, séu þess eðlis að mikilvægt sé að bregðast við strax. En til þess að slík 
samþjöppun kalli á tafarlausa lagasetningu verður að vera sýnt að samþjöppunin ógni 
öðrum réttmætum hagsmunum. Réttmætir viðskiptahagsmunir einir og sér koma hér ekki 
til greina þar sem þeir eru nú þegar vemdaðir með samkeppnislögum. Það mætti hugsa 
sér að lýðræðishagsmunir kalli á tafarlausa lagasetningu. En sú röksemd virðist þó ekki 
ganga upp heldur. í fyrsta lagi hafa þeir ljölmiðlar, sem em nú i eign eins aðila, ekki 
yfirburðastöðu á fréttamarkaði. Rikisútvarpið og Morgunblaðið eru enn í yfirburðastöðu á 
fréttamarkaði. Að vísu hefur Fréttablaðið meiri dreifingu og stærri lesendahóp en 
Morgunblaðið, en munurinn er ekki afdráttarlaus, fyrir nú utan að Morgunblaðið nýtur 
meira trausts, og Fréttablaðið hefiir því enga yfirburðastöðu. Einnig er rétt að hafa í huga 
að netmiðill Morgunblaðsins er einn mest sótti netmiðill landsins. Að lokum má nefna að 
íslenskir fjölmiðlar em í samkeppni við erlenda fjölmiðla og því er útilokað að einn 
innlendur miðill geti hafit yfirburðastöðu á sviði umfjöllunar um og frétta af erlendum 
málefnum.

Réttaróvissa á fjölmiðlamarkaði virðist ekki slík að nauðsynlegt sé að setja lög 
tafarlaust til að eyða henni. í greinargerð með lögunum er ekki fjallað um réttaróvissu, og 
af lögunum sjálfum að dæma verður ekki séð að þau eyði neinni réttaróvissu. Enda hefur 
ekki verið kvartað um slíkt á þessu sviði. Þvert á móti virðast lögin frekar til þess fallin 
að skapa réttaróvissu, bæði vegna gildistökuákvæða og vegna óljósra greina (sjá neðar). 
Gildistökuákvæðið eitt og sér bendir að auki eindregið til að stjómvöld líti ekki á það sem 
brýnt verkefni að setja sérstök lög um eignarhald á fjölmiðlum.

Hvað mœlirgegn nýju frumvarpi nú?
Þegar Alþingi samþykkti lögin um fjölmiðla í vor beittu andstæðingar laganna ekki sist 
rökum sem vörðuðu aðferðina við að semja frumvarpið og hvemig því var flýtt í gegnum 
þingið þótt inntak frumvarpsins væri einnig gagnrýnt. Á það var m.a. bent að lögunum 
virtist beint gegn ákveðnum aðila í stað þess að ná yfir fjölmiðlamarkaðinn í heild sinni, 
að ríkisfjölmiðlunum meðtöldum. Andstæðingum laganna þótti sýnilegt að afleiðingar 
laganna fæm í bág við yfirlýstan tilgang þeirra um að auka fjölbreytni á 
fjölmiðlamarkaði. Stuðningsmenn laganna bentu hinsvegar á almenna nauðsyn þess að 
setja lög um eignarhald á fjölmiðlum, og beittu meðal annars þeim rökum að einstakir 
fjölmiðlar misnotuðu upplýsingar og settu staðreyndir fram með villandi hætti. Rökræður 
um frumvarpið hafa hingað til ekki tekið á veigamestu efnisatriðum málsins og geta ekki 
talist fullnægjandi. Þau rök sem mæla gegn því að samþykkja ný fjölmiðlalög strax í 
sumar, taka ekki til efiiisatriða laganna nema með óbeinum hætti. Rökin gegn því að setja 
lög strax í sumar mæla því ekki gegn nauðsyn þess að setja slík lög.

4. Breiða samstöðu skortir um lögin.
Æskilegt hefði verið að ríkisstjómin hefði, strax og undirbúningur að setningu laga um 
fjölmiðla hófst, leitað samstarfs við stjómarandstöðuna til að tryggja breiða samstöðu um 
frumvarpið. Nú er ekki svo að skilja að alltaf sé nauðsynlegt að leita breiðrar samstöðu 
um stærri mál, stjómin starfar í skjóli trausts þingmeirihluta sem dugir henni til að koma 
málum í gegn. Hinsvegar var frá upphafi ljóst að lög um fjölmiðla myndu krefjast 
breiðari samstöðu vegna þess hve umdeilt, flókið og viðkvæmt málið er. Ein af ástæðum 
þess hvemig nú er komið er sú að þótt að formenn stjómarflokkanna leggi ríka áherslu á 
sátt og samlyndi sín á milli, hefur ekki verið gerð tilraun til þverpólitískrar samstöðu á
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jafnréttisgrundvelli allra aðila. Málið verður því ekki leyst með neinum viðunandi hætti 
nema með því að gefa þverpólitískri nefnd tíma til að fjalla um það.

5. Það er óeðlilegt að setja fyrst lög en kalla svo saman nefnd.
Ríkisstjómin leggur til að þverpólitísk nefnd muni fjalla um fjölmiðla og 
fjölmiðlaumhverfi almennt í kjölfar þess að breytt fjölmiðlafrumvarp verði samþykkt.
Það er erfitt að sjá hversvegna rétt sé að gera hlutina í þessari röð. Vægi slíkrar nefndar er 
afar takmarkað ef hún á einungis að fjalla um það sem þingið er þegar búið að setja lög 
um. Hún er því ekki trúverðugur vitnisburður um einlæga viðleitni stjómarinnar til að ná 
víðtæku samkomulagi. Hún getur heldur ekki tryggt að um fjölmiðla verði settar að reglur 
sem búast má við að hafi æskileg áhrif á þróun þeirra til lengri tíma. Nefndin er því 
marklaus fái hún ekki tækifæri til að fjalla um og hafa áhrif á fmmvarp um íjölmiðla áður 
en það verður að lögum.

6. Lögin þurfa að taka á fleiri þáttum.
Fjölmiðlalögin, sem nú verða numin úr gildi, fjalla um afmarkaða þætti fjölmiðla og 
snúast fyrst og fremst um eignarhald. Það er hinsvegar almennt viðurkennt að 
nauðsynlegt sé að setja lög sem taka á fleiri þáttum og lúta m.a. að því að auka fjölbreytni 
á Ijölmiðlamarkaði, draga úr samþjöppun og efla ritstjómarlegt sjálfstæði fjölmiðla.

Eins og áður sagði kalla hvorki réttmætir viðskiptahagsmunir né lýðræðis- 
hagsmunir á tafarlausa lagasetningu, þótt síðamefndu hagsmunimir kunni að kalla á 
lagasetningu þegar til lengri tíma er litið. Slík lagasetning getur hins vegar, eðli málsins 
samkvæmt, ekki einungis snúist um eignarhald á íjölmiðlum heldur verður einnig að taka 
til atriða eins og sjálfstæðis blaðamanna, fjölmiðlafólks og ritstjóma, og ekki síst verður 
slík lagasetning að fjalla um stöðu ríkisútvarpsins.

7. Lögin skapa réttaróvissu.
Gert er ráð fyrir að lögin taki ekki gildi fyrr en eftir þijú ár og áður en að þau taka gildi 
verða haldnar þingkosningar. Forsætisráðherra hefur bent á þetta sem rök fyrir  því að 
samþykkja lögin nú. Sú niðurstaða er hins vegar vafasöm þar sem gildistökuákvæði 
laganna mun ekki gera lögin minna íþyngjandi heldur valda réttaróvissu sem hefur 
ófyrirsjáanlegar afleiðingar. í Qórðu grein laganna, þar sem gildistökuákvæðið stendur, 
segir m.a. eftirfarandi:

Við gildistöku laganna skulu þeir, sem lögin taka til, hafa lagað sig að þeim kröfum, sem 
lögin gera, þar á meðal um eignarhald.

Útvarpsréttamefnd skal vera heimilt að afturkalla útvarpsleyfí þeirra, sem hún telur ekki 
uppfylla skilyrði 1. gr. laganna.

Samkvæmt þessu verða þeir, sem lögin ná til, að byija að laga sig að kröfum laganna 
áóur en þau taka gildi, þ.e. þeir verða að fara eftir lögum sem ekki hafa tekið gildi. Það er 
vandséð að slíkt fái staðist.

Sú staðreynd að þingkosningar fara fram eftir að lögin em samþykkt, en áður en 
þau eiga að taka gildi, virðist enn auka á þá óvissu sem lögin skapa. Þannig mætti gera 
ráð fyrir að ef samsetning Alþingis breytist verulega í næstu þingkosningum og nýr 
meirihluti ákveður að fella lögin úr gildi, þá geti ríkið orðið skaðabótaskylt gagnvart þeim
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sem lögin taka til, hafi þeir farið í kostnaðarsama endurskipulagningu á eigin 
fyrirtækjum.

Enn eitt óvissuatriði laganna varðar orðalag einnar málsgreinar, þar sem segir 
„Ákvæði a-liðar [sem varðar eignarhaldsákvæði] á einnig við ef á milli fyrirtækja eru 
önnur náin tengsl en samstæðutengsl sem leitt geta til yfirráða“. Þetta ákvæði er svo 
óljóst að mjög erfitt verður að beita því og því uppfyllir það ekki það skilyrði laga að þau 
séu skýr.

8. Lögin byggja ekki á heildarsýn um hlutverk fjölmiðla í lýðræðissamfélagi.
Fjölmiðlalög eiga að setja leikreglur sem hafa góð áhrif þegar til lengri tíma er litið.
Slíkar reglur eiga að koma í veg fyrir óæskilega samþjöppun, stuðla að fjölbreyttum 
íjölmiðlum og auka sjálfstæði þeirra sem á þessum vettvangi starfa. Til þess að 
fjölmiðlalög geti stuðlað að þessum markmiðum verða þau að fela í sér stefnumörkun 
hins opinbera um fjölmiðla til lengri tíma, þar sem fram kemur vel rökstudd afstaða um 
hlutverk fjölmiðla i lýðræðisþjóðfélagi, hvernig, og með hvaða hætti, fjölmiðlar geti 
þjónað samfélaginu umfram þá þjónustu sem ábatasamur rekstur felur í sér. Það frumvarp 
sem nú liggur fyrir Alþingi byggir ekki á slíkri heildarsýn, heldur er tilgangur þess að 
stöðva ákveðna þróun sem stjómvöld telja að sé hafin á átt til samþjöppunar. En jafnvel 
þótt að svo sé, leysir það stjómvöld ekki undan þeirri lýðræðislegu skyldu að móta 
heildarstefnu. Slika stefnu er hinsvegar hæpið að móta með hraði og án breiðrar 
samstöðu. Það vinnur þvert gegn slíkum markmiðum að hraða nýrri lagasetningu nú.

Niðurstaða
Engin sýnileg rök knýja á um að ný lög um fjölmiðla verði sett nú á sumarþingi. I raun 
virðast öll rök hniga að því, að farsælast sé að frumvarpið sem nú liggur fyrir Alþingi 
verði dregið til baka og þverpólitísk nefnd fái rúman tíma til að semja nýtt frumvarp sem 
tekur á ólíkum þáttum fjölmiðla, eignarhaldi, ritstjómarlegu sjálfstæði og ekki síst stöðu 
ríkisútvaipsins á fjölmiðlamarkaði. I slíkri löggjöf þarf að koma fram heildarsýn á 
fjölmiðlamarkaðinn, hún þarf að vera stefnumarkandi þegar til lengri tíma er litið og um 
hana þarf að ríkja víðtæk sátt, bæði innan þings sem utan. Fjölmiðlalög em nauðsynleg, 
um það er naumast deilt, og því ætti ekki að vera erfitt að ná samkomulagi um hvemig 
standa beri að slíkri lögpjöf. Þingið hefur þá lýðræðislegu skyldu að vanda til löggjafar 
eftir þvi sem kostur er. I sumum málum verður ekki vandað til löggjafar nema með því að 
stjómin leiti stuðnings umfram þingmeirihluta sinn og svo er í þessu máli. Þessvegna 
þjónar þingið þjóðinni best með því einfaldlega að afnema ijölmiðlalögin frá því fyrr í 
sumar og láta þar við sitja með því að fresta því að setja ný lög um fjölmiðla fram á 
haustið.
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