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Allsherjarnefnd hefur sýnt mér þá vinsemd að bjóða mér að tjá mig að nýju um 
ofangreint írumvarp sem nú er lagt fram í breyttri mynd. Ég tel að efnisatriði síðustu 
umsagnar minnar (dags. 7. maí s.l.) eigi áfram við og einnig vil ég vekja athygli á því 
að á síðastliðnu hausti tók ég saman svolítið yfirlit að beiðni menntamálaráðuneytisins 
þar sem lýst var skilyrðum sem eru búin ijölmiðlum í nokkrum löndum. Þetta yfírlit er 
væntanlega tiltækt í ráðuneytinu.

Um einstakar breytingar frá fyrri útgáfu frumvarpsins hef ég þetta að segja:

Hækkun leyfilegs eignarhlutar markaðsráðandi fyrirtækis í 10% er spor í rétta átt, en 
nægir að mínu mati ekki til þess að veita áhugasömu athafnafólki eðlilegan aðgang að 
eign og rekstri fjölmiðla. Einhver takmörk tel ég þó að geti verið skynsamleg.

Frestun gildistöku til 1. september 2007 gæti virst til bóta, en hún hefur einnig í för 
með sér vandamál. Hún skapar mikla óvissu um afdrif laganna (ef samþykkt verða) 
vegna hins mikla ágreinings sem ríkir nú á Alþingi um efnisatriði frumvarpsins. Að 
loknum kosningum er hugsanlegt að lögin verði afturkölluð eða þeim breytt í 
veigamiklum atriðum. Þetta er illviðunandi fyrir alla hagsmunaaðila (starfsfólk, 
eigendur og íjölmiðlanotendur). Þess utan er þetta mjög seinfarin, ósanngjöm og 
þunglamaleg aðferð til að fá fram afstöðu þjóðarinnar til löggjafarinnar. Reyndar er 
líklegt að næstu kosningar til Alþingis, hvort sem þær verða fyrr eða síðar, muni 
snúast um íjölmiðlalöggjöfina, einfaldlega vegna þess að fjölmiðlarnir munu halda 
umræðunni um hana í gangi á kostnað annarra mála sem frambjóðendur kynnu að 
vilja ræða. Það sýndi sig í umræðunni í vor að allir fjölmiðlar misstu fótanna í 
einhverjum mæli og ekki þarf mikla spádómsgáfu til að álykta að þeir muni eiga enn 
erfiðara með að hemja sig þegar komið verður í kosningaslag þar sem framtíð þeirra 
sjálfra verður talin lögð undir.

Loks vil ég nefha síðustu málsgrein frumvarpsins:

“Utvarpsréttamefnd skal vera heimilt að afturkalla útvarpsleyfl þeirra, sem hún telur 
ekki uppfylla skilyrði 1. gr. laganna.”

Þessi málsgrein er bæði ótæk og óþörf.


