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Umsögn um Frumvarp til laga um fjöimiðla, þskj. 740 -  423. mál.
Umsögnina gerðu Ágúst Þór Amason aðjúnkt, Birgir Guðmundsson lektor og Kjartan
Olafsson lektor, hug- og félagsvísindasviði Háskölans á Akureyri.

Almennar athugasemdir
• Sérstök ástæða til að fagna vinnubrögðum við þessa frumvarpsgerð þar sem 

frumvarpsdrögin eru kynnt fyrir hagsmunaaðilum og öllum almenningi áður en 
það er lagt fram á þingi. Með þessu er verið að feta þá slöð sem lengi hefui 
tíðkast um lagasetningu í mikilvægum málum á hinum Norðurlöndunum. Þetta 
minnir t.d. á meðferð fjölmiðlafrumvarps í Noregi fyrir nokkrum árum en í því 
sambandi má benda á fræðigrein starfsmanna HA, sem beinlínis fjallaði um 
þetta atriði.1 Vonandi er að niðurstaðan verði vandaðari lagasetning en áður 
hefur tíðkast.

• Þá er ástæða til að fagna frumvarpi þar sem reynt er að taka heildstætt á 
málefnum fjölmiðla, í þessu frumvarpi er safnað saman á einn stað fjöímörgum 
atriðum sem snerta íjölmiðla, en hafa til þessa verið dreifð um hin ýmsu lög og 
lagabálka. Fyrir vikið verður til heildarmynd, og yflrsýn fæst yfir umhverfi 
fjölmiðla um leið og starfsskilyrði og skyldur þeirra sem starfa við fjölmiðla 
skýrast frá þvi sem verið hefur.

• Það er hins vegar megingalli við þetta frumvarp að það tekur ekki með mjög 
afgerandi hætti á mikilvægum málum og málamiðlanir virðast leiða til þess að 
orðalag er loðið og opið til túlkunar. Þá er mikið af tilmælum til 
„fjölmiðlaþjónustuveitenda44 án þess að með fylgi heimildir Fjölmiðlastofu til að 
fylgja slíkum tilmælum eftir. Hætt er við að slíkt geti gert tilmælin 
merkingarlaus í veruleikanum.

• Frumvarpið tekur í raian lítið á yfirlýstum megintilgangi sínum, þ.e. að stuðla að 
jjölrœði ogjjölbreytni í fjölmiðlum. Einungis er boðað að nefnd skuli fjalla um 
samþjöppun eignarhalds, sem er í sjálfu sér brýnt. Megin ógnunin við fjölræði 
og fjölbreytni í flölmiðlun í dag er efnahagslegs eðlis. Þessi staðreynd var ekki 
eins aðkallandi í umræðum um fyrri jQölmiðlafrumvörp enda rekstrarstaða 
landsmálaflölmiðla þá betri en hún er nú. Staða reksturs staðbundinna miðla 
hefur hins vegar ekkert breyst, nema hvað hún er e.tv. enn verri nú en fyrir 
nokkrum árum. Fyrri frumvörp, líkt og þetta gáfu staðbundnum miðlum lítinn 
gaum og fjölluðu því í raun ekkert um mjög mikilvægan hluta 
fjölmiðlaflórunnar {íandinu."
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í frumvarpsdrögnnum sem nú eru kynnt er það sama uppi á teningnum og 
ekkert er opnað á mögulega eftiahagshvata eða stuðning við fjölmiðlaíyrírtæki. 
Hins vegar stafar fjölmiðlum á íslandi í dag meiri hætta af rekstrarlegum þáttum 
en nokkru sinni, enda eru miðlamir núorðið reknir sem einkafyrirtæki (líka 
RÚV í raun) og á hreinum arðsemisgrundvelli.

Þannig verða fjölmiðlamir mjög háðir efhahagssveiflum, sem aftur kemur niður 
á sjálfstæði þeirra, og möguleikanum fyrir marga aðila (fjölræði) til að búa til 
fjölbreytt ritstjómarefni (fjölbreytni). í greinargerð Ragnars Karlssonar er örlítið 
minnst á ijölmiðlastyrki og hvemig að þeim er staðið í nágrannalöndunum, en í 
frumvarpinu sjálfu virðast menn ekki treysta sér til að opna fyrir þann 
möguleika. Það hefði þö verið nauðsynlegt til að styrkja fjölmiðlana sem 
upplýsingakerfí lýðræðisins með því að gera þá óháðari duttlungum 
markaðarins og sveiflum i hagkerfínu og jafhframt að auðvelda mörgum að 
yfirstíga þann rekstrarþröskuld sem það er að starfrækja fjölmiðil. í þessu 
sambandi má minna á reglur sem gilda á Norðurlöndum, einkum í Noregi, en 
auk þess hafa Frakkar nýlega tekið upp umfangsmikið styrkjakerfi við fjölmiðla 
einmitt á þessum forsenduœ.”1
Það er með öðrum orðum mjög mikilvægt að fram komi jákvæður stuðningur, 
helst Qárstuðningur, til að auka framboð á vönduðu og fjölbreyttu 
ritstjómarefni. Það mætti gera með beinum stuðningi við fjölmiðla, á landsvísu 
eða staðbundna, með einhvers konar rekstrarlegum tilhliðrunum eða með 
ívilnunum til fjölmiðla. Ein leið sem hugsanlega gæti verð fljótvirk, einföld og 
áhrifarík væri að stofna sjóð eða átaksverkefni sem tryggði möguleika 
fjölmiðlafólks til að búa til fjölmiðlaefni óháð rekstrarhagsmunum tiltekinna 
fjölmiðlafyriitækja. Tryggja yrði að aðgangur og möguleiki til að nýta sér slíka 
styrki væri óháður umíjöllunarefni og skoðunum.

• Mjög brýnt er að auka gagnsæi varðandi eigendavald og jafnframt að virkt 
eftirlit sé með rekstri fjölmiðla og að kerfisbundið sé safnað upplýsingum um 
stöðuna á fjölmiðlamarkaði hveiju sinni. Fjölmiðlastofa er ein leið til þess og 
sérstaklega mikilvægt er að slíkt yfirvald sé óháð framkvæmdavaldinu líkt og 
gert er ráð fyrir í frumvarpsdrögunum. Viðbúið er að Qölmiðladeild 
Hagstofunnar færist í raun yfir tii Fjölmiðlastofunnar en mikilvægt er að 
Fjölmiðlastofa verði í góðum og miklum tengslum við þær háskóladeildir sem 
stunda kennslu og rannsóknir í fjölmiðlafræði.

Athugasemdir við einstaka kafla
Ikafla V um réttindi og skyldur eru nokkur atriði sem rétt er að vekja athygli á.

a) Þrátt fyrir fyrirsjáanlega erfiðleika í útfærslu er jákvætt að inn í frumvarpið 
kemur kafli um ritstjómarlegt sjálfstæði. Þó er það umhugsunarefni að tiltekið 
er sérstaklega að samráð skuli eftir atvikum haft við viðkomandi 
starfsmannafélög um mótun slíkra reglna. Spyrja má hvort ekki sé eðlilegt að 
fag- og stéttarfélag blaðamanna, Blaðamannafélag íslands, komi að þessu máli 
líka, því starfsmannafélög kunna að vera í erfiðri aðstöðu til slíkra samninga.
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Bæði vegna þess að iðulega eru þau fjárhagslega tengd útgefendum og eins 
vegna þess að í starfsmannafélögum eru oftast starfsmenn, sem þetta ákvæði um 
rítstjómarlegt sjálfstæði snertir lítið eða ekkert

b) I þessum kafla öllum er skortur á viðurlögum við þeim tilmælum sem sett em 
fram og er það líklegt til að gengisfella tilmælin. Þetta á t.d. við um ofangreint 
ákvæði um reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði og sömuleiðis um almenn en 
æskileg ákvæði til dæmis um lýðræðislegar grundvallarreglur, um aðgengi 
sjón- og heyrnarskertra og um að stuðla að almennri menningarþróun og að efla 
íslenska tirngu.

c) Það er jákvætt að í 25. gr. er afdráttarlaust kveðið á um að blaðamönnum beri að 
vemda heimildamenn sína. Þeim sé beinlínis óheimilt að upplýsa um þá. Þetta er 
í samræmi við siðareglur blaðamanna og grundvallaratriði í faglegri starfsemi 
þeirra og telcur af tvímæli um lagatúlkun.

d) í grein 33. í frumvarpsdrögunum er sérstakt ákvæði um að kappkostað sé að 
verja meirihluta útsendingartíma í dagskrárefni frá Evrópu. í því sambandi er 
eðlilegt að spyrja hvort slík dagskrárpólitísk ákvörðun á heima í lögunum 
sjálfum og þá hvort tryggt sé að hægt sé að fylgja því eftir að lögunum sé 
framfylgt.

e) Sérstök ástæða er til að beina athygli að 35. gr. sem fjallar um varðveislu 
íjölmiðlaefnis. Einungis er gerð krafa um verðveislu íjölmiðlaefnis í 1 Vz ár. 
Sumt fjölmiðlaefni er tvímælalaust mikilvægt að varðveita lengur og því e.t.v. 
ástæða til að hugsa fyrir einhvers lags ákvæði sem gæfi möguleika til að 
varðveita varanlega valið efni. Það getur verið kostnaðarsamt að varðveita slíkt 
efni og fyrir fjölmiðlafyrirtæki í kröppum rekstri kann slík varðveisla ekki að 
hafa rekstrarlegt gildi, þó varðveislan hefði mikilvægt menningarsögulegt gildi 
fyrir samfélagið í heild og sérstaklega fyrir fræðasamfélagið. Með tilkomu 
gagnabankans www.timarit.is og skilaskyldu á prentefni er tryggt að prentmál er 
varðveitt Hins vegar er allt aðgengi að ljósvakaefni og því sem birtist á 
netmiðlum mun flóknara. Óhætt er að segja að þetta ónóga aðgengi hefur 
torveldað rannsóknastarf. Þessu þarf að taka á í fjölmiðlalögum og hugsanlega 
tengjaþað varðveislu segulbandasafhs Ríkisútvarpsins, en þessir hlutir þola illa 
langa bið. Ef til vill er hér verkefni sem væntanleg Fjölmiðlastofa þyrfti að hafa 
heimild tií að skoða og þá í samstarfi við bókasöfn og háskóla.
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I  ábyrgðarkafla frumvarpsins, kafla IX, eru samræmd ákvæði í núverandi útvarpslögum 
og prentlögum hvað varðar það hver er höfundur að efni og hver ber ábyrgð á því 
Þessi breyting er tvímœlalaust til bóta. Tvennt er sérstaklega jákvœtt íþessum efnum:

a) Tekin er af allur vafi í þessu frumvarpi um það hver ber fjárhagslega ábyrgð 
á ritstjómarefni, en það verður útgefandi eða „íjölmiðlaþjónustuveitandi“. 
Það hvemig ritstjómarlegt sjálfstæði, ritstjómarleg ábyrgð og fjárhagsleg 
ábyrgð verða samræmd mun þá verða hvati og tilefni fyrír bæði starfsmenn 
og fj ölmiðlaþj ónustuveitendur að gera sérstakan samning og sérstakar reglur 
um ritstjómarlegt sjálfstæði.

b) Ákvæði um höfund ummæla sem höfð eru orðrétt eftir á prenti verða 
samkvæmt frumvarpinu þannig að ótvírætt er að sá sem þau mælir er 
höfundur þeiixa, en ekki blaðamaðurinn sem skráir þau. Þetta atriði heggur á 
afar sérstæða deilu um lagatúlkun á núgildandi prentlögum milli ríkisvalds 
og samtaka fjölmiðlafólks, deilu sem mun vera komin til 
Mannréttindadómstólsins í Strassborg. Heppilegt er að fækka slíkum 
álitamálum.

Fyrir hönd Háskólans á Akureyri,

virðingarfyllst

Stefán B. Sigurðsson, rektor

I "Fjölmiðlaiög - góð eða vond?" Rannsóknir í Félagsvísindum V. Félagsvísindastofnun Háskóía íslands, 
Háskólaútgáfan 2004. Birgir Guðmundsson og Ingibjörg Elíasdóttir
II Birgir Guðmundsson (2004) Miðian er undir ilium bínum. Háskólaútgáfan
III Blaðamaðurinn 2009/1

http://www.unak.is
mailto:unak@unak.is

