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Varðar: Astu Möller, nefndarmann í allsherjarnefnd.

AJlsherjarnefnd alþingis mun í gær hafa fengið á sinn íund Magnús Ragnarsson 
sjónvarpsstjóra Skjás 1 til umsagnar um frumvarp til breytinga á útvarps- og 
samkeppnislögum.

Asta Möller þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndarmaður í allsherjarnefnd 
vitnaði í morgun í ummæli Magnús Ragnarsson sjónvarpsstjóra um Norðurljós 
fyrir allsherjarnefnd i stórum hópi fólks.

Samkvæmt Astu Möller á Magnús Ragnarsson að hafa haldið því fram fyrir 
allsherjarnefnd að yfir 200 starfsmenn Norðurljósa hafí sent The. F.A. Premier 
League, eiganda sýningaréttar að útsendingum frá ensku úrvalsdeildinni í 
knattspyrnu, tölvupóst með hnjóðsyrðum og óhróðri um Skjá einn. Magnús á að 
hafa fengið þessar upplýsingar á fundi með fulltrúum The. F.A. Premier League 
þegar hann gekk frá samningi um sýningaréttinn nú á dögunum.

Norðurljós hafa þegar haft samband við The. F.A. Premier League og þá aðila, 
sem fara með samskipti við kaupendur sýningaréttar. Þeir kannst ekki við að hafa 
nefnt Norðurljós eða starfsmenn þess félags við Magnús Ragnarsson þegar gengið 
var frá samningi við Skjá einn. Sögðust aðeins hafa fengið tölvupósta frá íslandi 
þar sem lýst væri óánægju með að enska úrvalsdeildin færi af Sýn til Skjás eins.
Það er aðeins ályktun Magnúsar að tölvupóstar þessir hafí komið frá
Norðurljósum og starfsmönnum þess. Magnús Ragnarsson sá engan tölvupóst og 
fékk enga vitneskju um íjölda þeirra eða efni. Ummæli hans fyrir allsherjamefnd 
eru því hreinn hugarburður og uppspuni, sem þingmaðurinn Ásta Möller étur upp 
eftir honum og notar í rökræðum á opinberum stað fyrir nauðsyn þess að lögum sé 
komið yfír Norðurljós.

Norðurljós og dótturfélög þess eru vön illu umtali sérstaklega frá
samkeppnisaðilum. Norðurljós geta hins vegar ekki setið undir þvi að þingmaður 
beri út heinar lygar og óhróður um fyrirtækið og starfsmenn þess, sem hann fær 
að heyra við nefndarstörf sín. Ásta Möller hefur ekkert fyrir sér um
tölvupóstsendingar Norðurljósa eða starfsmanna Norðurljósa til The. F.A. 
Premier League, nema orð Magnúsar Ragnarssonar sem enga slíkan póst hefúr 
séð.
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Norðurljós ganga út frá því sem grundvallarreglu að það sem sagt er við 
þingmenn á fundum nefnda sé mál viðkomandi nefndar og aðeins talsmanni 
nefndar sé heimilt að tjá sig um það sem fram kemur á nefndarfundum, þar til 
viðkomandi þingmál er aftur komið i hendur þingmanna við aðra eða þriðju 
umræðu. Upplýsingar gefnar þingmönnum á nefndarfundum hljóta að þjóna þeim 
tilgangi einum að þeir og aðrir þingmenn geti tekið málefnalega afstöðu til þeirra 
þingmála sem fýrir þeim liggja hverju sinni.

Það er krafa Norðurljósa að allsherjarnefnd sjái til þess að Asta Möller biðji 
félagið og starfsmenn afsögunar á þeim óhróðri sem hún ber út um félagið og 
starfsmenn þess.
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