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Fréttar ehf. um fjölmiðlafrumvarpið

Starfsmannafélag Fréttar ehf. telur að það frumvarp um fjölmiðla sem hér er til 
umsagnar, þar sem stefiit er að þrengingu á eignarhaldi og banni við samrekstri 
prentmiðla og ljósvakamiðla, gangi gegn eigin markmiðum um fjölbreytni fjölmiðla 
og muni þess í stað draga úr mætti og fjölbreytni íslenskra fjölmiðla.

I greinargerð með frumvarpinu segir: „Við mat á þeim úrræðum, sem til greina kemur 
að mæla fyrir um til að hamla gegn óæskilegum áhrifum samþjöppunar á 
fjölmiðlamarkaði, er óhjákvæmilegt annað en að líta til smæðar íslenska markaðarins. 
Nefodin telur að forðast beri að reglur séu með þeim hætti að þær setji fyrirtækjum í 
fjölmiðlun ótilhlýðilegar skorður og raski rekstrargrundvelli þeirra.”
Það er mat okkar að frumvarpið geri einmitt þetta; raski rekstrargrundvelli þess 
fyrirtækis sem við störfum fyrir. Hvorki í skýrslu nefndar sem lögð var til grundvallar 
frumvarpsins né í greinargerð með frumvarpinu eru gerðar tilraunir til að meta 
afleiðingar frumvarpsins á framtíð fjölmiðlafyrirtækja. Á meðan frekari upplýsingar 
eru ekki fyrir hendi um hvaða áhrif frumvarpið muni hafa á rekstrargrundvöll 
íslenskra fjölmiðlafyrirtækja teljum við að fresta eigi frekari umræðu á Alþingi.

Við teljum að alþingismenn hafi ekki forsendur til að taka upplýsta ákvörðun um 
innihald fhamvarpsins, verði það samþykkt í sumar, miðað við þær upplýsingar sem 
liggja fyrir. Þá viljum við minna á að nefndarmaður fjölmiðlanefiidarinnar, 
Guðmundur Heiðar Frímannsson, hefur sagt í útvarpsviðtali að efhi firumvarpsins hafi 
fengið afar litla umfjöllun af hálfu nefndarinnar. Starfsmannafélag Fréttar ehf. telur 
það óviðunandi að Alþingi íslendinga taki ákvörðun um hagsmuni okkar án þess að 
afleiðingar frumvarpsins hafi verið metnar vandlega.

Margir starfsmenn Fréttar ehf. þekkja af eigin raun gjaldþrot vinnustaða, með 
tilheyrandi óvissu og erfiðleikum við að standa við eigin skuldbindingar. Það er 
reynsla sem við óskum hvorki okkur né öðrum í framtíðinni. Rekstur fjölmiðla á 
Islandi hefur alla tíð markast af rekstarerfiðleikum og skorti á fjárfestingarfé. í því 
ljósi teljum við að takmörkun sú sem í frumvarpinu felst sé til þess fallin að gera það 
afar ófýsilegt að fjárfesta í fjölmiðlum. Bann við samrekstri prentmiðla og 
ljósvakamiðla er einnig vafasamt þegar fjölmiðlun er í örri þróun og stefnir í þá átt að 
skilin milli farvegs tjáningarfrelsisins á prenti eða á öldum ljósvakans verði ekki jafn 
afgerandi og nú er.

Niðurstaða okkar er að núverandi frumvarp sé vanhugsað og verði það að lögum á 
þessu þingi sé sú niðurstaða móðgun við almenna skynsemi og lýðræðishugsun.

Fyrir hönd Starfsmannafélags Fréttar ehf. 
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