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Að mati Útvarps Sögu eru fjölmörg atriði í frumvarpinu sem vert er að gera 
athugasemdir við en hér verða aðeins nefnd fáein atriði.
Þar sem stefnt er að heildarlöggjöf um fjölmiðla hefði verið rökrétt að fella og 
samræma RÚV-lögin inní heildarlöggjöf.Sömuleiðis hefði verið eðlilegt að fjalla um 
eignarhald á fjölmiðlum núna ef á annað borð er fyrirhugað að breyta lögum þar um. 
Þannig hefði verið betra að meta heildarlöggjöfina.

Það er vert að vekja athygii á því að fjölmiðlar eru fyrst og fremst fyrirtæki sem lúta 
almennum reglum varðandi rekstur og skyldur sem þeim eru samfara. Því er öeðlilegt 
að sérstakar og íþyngjandi reglur séu settar um fjölmiðla til þess eins að beita 
miðstýringu ríkisvaldsins. Slík miðstýring gefur ríkisvaldinu kjörið tækifæri til þess að 
"taka úr umferð" óæskilega fjölmiðla sem gagnrýna ríkisvaldið með því að beita 
eftirlitsaðilum s.s. Fjölmiðlastofu sem ætiað er að fara með allsherjarvald yfir 
fjölmiðlum. Þetta fyrirkomulag stuðlar ekkí að auknu tjáningarfrelsi eða réttum 
upplýsingum um samfélagið sem við búum í.

Gert er ráð fyrir Fjölmiðlastofu sem á að hafa með höndum allsherjarvald yfir 
fjölmiðlum þ.e. annast eftirlit, rannsaka mál og úrskurða (dæma í eigin málum.) Þetta 
fyrirkomulag er skref áratugi aftur í tímann og þvert á alla réttarþróun síðustu ára þar 
sem lögð hefur verið áhersla á að aðskilja framkvæmdavald og dómsvald. Slíkt 
allsherjarvald bíður uppá spillingu og geðþóttaákvarðanir sem íslenskt 
lagasetningarvald ætti að forðast í Ijósi reynslunnar,

Skv. 2.mgr. 7.gr. frumvarpsins verður ákvörðun fjölmiðlastofu ekki skotið til annarra 
stjörnvalda. Væntanlega er þá einnig átt við að ekki verði unnt að skjöta ákvörðun til 
æðra stjórnvalds. Máískot til æðra stjórnvaíds er talið nauðsynlegt til þess að tryggja 
réttaröryggi í stjórnsýslunni og er lögfest í stjórnsýslulögum. Verður ekki betur séð en 
að þessi tilhögun brjóti í bága við meginreglur á svíði stjórnsýslunnar og óeðlilegt að 
verið sé að grafa undan réttaröryggi borgaranna gagnvart ríkisvaídinu.

Skv. 10.gr. e, er Fjölmiðlastofu ætlað að "annast eftirlit með innihaldí og
framstefningu hljóð~og myndsendinga í viðskiptaskyni..... " Verður ekki annað séð en
starfsmenn Fjölmiðlastofu verði tíðir gestir inná fjölmiðlunum til þess að fylgjast með 
vinnslu og framkvæmd auglýsingagerðar (viðskiptaorðsendinga) ef þetta á að verða 
að lögum. Það er varhugavert að setja löggjöf sem beinlínis hefur lamandí áhrif á 
daglega starfsemi eins og þetta mun augljóslega gera.
Það er hvergi að finna í frumvarpinu að jafnræðis skuli gætt á markaði varðandi 
tekjumöguleika fjölmiðla t.d. að gengið verði úr skugga um lagalega heimilid 
ríkisvaldsins til þess að heimila "ríkisstyrktu" Ríkisútvarpi að vera á 
auglýsingamarkaði.



[ 10.gr. um starfssvið Fjölmiðlastofu er þess ekki getið að stofan annaðist 
framkvæmd á skoðanakönnunum á öllum fjölmiðíum sem ÚS telur mikilvægt að gert 
verði til þess að koma í veg fyrir keyptar niðurstöður úr skoðanakönnunum útí bæ 
eins og nú tíðkast

í 27.gr. er taiað um bann við hatursáröðri. Hver á að meta hvað er hatursáróður? 
Sennilega Fjölmiðlastofa. Þannig að ekki verður betur séð en að Fjölmiðlastofa eigi 
að taka að sér hlutverk dómstóla þessa lands.

Veiti fúslega frekari upplýsingar um afstöðu Útvarps Sögu varðandi frumvarp þetta. 
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