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í þessari umsögn verður stiklað á fáeinum umhugsunarverðum atriðum nokkum veginn í 
sömu röð og þau birtast í firumvarpinu. Önnur atriði eru ýmist þess eðlis að ég get stutt þau án 
fyrirvara eða ég hika við að hafa á þeim skoðun; það á til dæmis við um ýmis ákvæði, sem 
lúta að viðurlögum við brotum á lögunum.

í 2. grein írumvarpsins er að finna skilgreiningar á 42 hugtökum. Þar er grundvallarhugtakið 
Jjölmiðill skilgreint á þessa leið: ,JFjölmiðill er hvers konar miðill sem með reglubundnum 
hætti miðlar til almennings efni er lýtur ritstjóm. Til Qölmiðla teljast m.a. dagblöð og tímarit, 
ásamt fylgiritum þeirra, netmiðlar, hljóð- og myndmiðlar og aðrir sambærilegir miðlar.“ Þetta 
er prýðileg skilgreining þar sem tvö lykilatriði eru lögð til grundvallar: annars vegar 
reglubundin endumýjun miðilsins og hins vegar sá ásetningur útgefandans að beina boðskap 
sínum til almennings. Bregðist almenningur við með því að veita boðskapnum viðtöku þá er 
kominn flölmiðill. Á hinn bóginn getur blað án útbreiðslu naumast kallast fjölmiðill og 
vefsíða, sem enginn smellir á, er ekki fjölmiðill. f almennum athugasemdum höfunda við 
frumvarpið segir réttilega að skilin milli flölmiðla (til dæmis mbl.is og eyjan.is) og samskipta 
einstaklinga og hópa (til dæmis á Facebook og Twitter) séu orðin óljós, Og í athugasemd við 
þessa tilteknu málsgrein 2. greinar frumvarpsins segir að ekki sé ætlunin „að svara í eitt skipti 
fyrir Öll hinni viðvarandi spumingu íjölmiðlafræðinnar um hvað teljist vera jQölmiðill/* Þetta 
er skiljanleg og skynsamleg afstaða en hún breytir því samt ekki að á skilgreiningu þá, sem 
lögð er til grundvallar í frumvarpinu, mun sifellt reyna við daglega beitingu laganna. Ekki er 
mjÖg langsótt að hugsa sér þá stöðu að útgefandi miðils (til dæmis vefseturs), sem ekki er 
leyfisskyldur, neiti að sinna tilkynningar- og skráningarskyldu samkvæmt 14. grein 
frumvarpsins. í slíku tilviki gæti reynst torsótt að knýja viðkomandi til hlýðni einmitt vegna 
þess hversu snúið er að svara spumingunni um hvað telst vera fjölmiðill.

Annað hugtak, sem skilgreint er í 2. grein írumvarpsins er fjölmiölaþjónusta (14. liður). Ekki 
verður betur séð en þessi skilgreining geti í raun dugað prýðilega sem skilgreining á 
fjölmiðlun og því legg ég til að Alþingi hugleiði að nota frekar það orð, sem er bæði styttra og 
þjálla auk þess að vera gagnsærra. Athygli vekur að hugtakið flölmiðlun er nefnt tvisvar í 1. 
grein frumvarpsins; það er ekki skilgreint sérstaklega með öðrum hugtökum í 2. grein og 
kemur raunar ekki aftur við sögu í firumvarpinu.

í 2. grein (15. lið) er lagt til nýyrðið jfjölmiðlaþjónustuveitandi yfir einstakling eða lögaðila 
sem starfrækir gölmiðil. Hætt er við að þessi níu atkvæða tungubrjótur muni aldrei öðlast 
þegnrétt í málinu. Hann kemur fyrir hátt á annað hundrað sinnum í frumvarpinu og því er 
eftirsóknarvert að finna þjálla orð í hans stað. Höfundar frumvarpsins benda réttilega á að 
þetta hugtak leysi af hólmi eldri hugtök á borð við útgefanda í löggjöf á þessum vettvangi. Ég 
vil i því Ijósi leggja til að i stað orðsins fjölmiðlaþjónustuveitandi komi einmitt þetta orð, 
útgefandi, sem verði hér eftir látið gilda um rekstraraðila allra tegunda fjölmiðla. Ekki verður 
séð að það muni að valda vandræðum þótt hingað til hafi þetta orð einkanlega vísað til 
bókaforleggjara og blaðaútgefenda. Minna má á að heitið hljómplötuútgefandi er löngu 
viðurkennt í málinu. Ekki hljómar illa að tala um útgefendur vefmiðla og ekki virðist heldur 
langsótt að kalla eiganda útvarps- eða sjónvarpsstöðvar útgefanda.

í 24. grein er kveðið á um reglur um ritstjómarlegt sjálfstæði starfsmanna sem sinna fréttum 
og fréttatengdu efhi. Mikilvægi þessa sjálfstæðis verður ekki nógsamlega áréttað en á hinn 
bóginn hlýtur svigrúm löggjafans til að hlutast til um slík innanhússmál á einkareknum 
fjölmiðli að vera takmörkunum háð. Þarf ekki að líta lengra en til lokamálsgreinar 26. greinar 
frumvarpsins til að sjá fyrir erfiðleika fjölmiðlanefndar við að framfylgja ákvæðum 24. 
greinar. Má raunar segja um 26. greinina í heild að hún sé fyrst og fremst likleg til að virka



sem viljayfirlýsing. í 24, til 26. grein frumvarpsins er tekist er á við ýmsar 
grundvallarspumingar sjálfstæðis og hlutlægni og vafalaust eru reglur af þessu tagi betri en 
engar. Þær duga þó skammt einar sér. Úrslitum ræður andinn á vinnustaðnum, samheldni og 
einhugur vinnufélaganna, vel grundvölluð þekking þeirra á réttindum sínum og siðferðilegum 
skyldum ásamt ríkum skilningi á hlutverki Ijölmiðlanna í samfélaginu. Þessu til viðbótar vil 
ég leggja þunga áherslu á mikilvægi þess fordæmis, sem Rikisútvarpið getur gefið og á að 
gefa. Annars vegar á löggjafínn að tryggja til hins ýtrasta sjálfstæði fréttastofu RÚV og hins 
vegar á hann að nýta sér að hann getur með réttu gert miklu einbeittari kröfur til hennar en til 
einkarekinna fréttamiðla um hlutlæg vinnubrögð, jafhvægi og fjölbreytni í vali viðfangsefna. 
Slíkt fordæmi er ekki síður mikilvægt en lögin og reglumar, sem fjölmiðlum eru settar.

Afkoma fjölmiðla byggist að mjög miklu leyti á greiðslum úr vösum hagsmunaaðila fyrir birt 
efni. Stundum er gengið hreint til verks og birt auglýsing um tiltekna vöru eða þjónustu í 
sérstökum vel afmörkuðum auglýsingatíma eða afmörkuðu rými í blaði. Óbeinar auglýsingar 
eru einnig vel þekktar i formi vöruinnsetningar. Hvort tveggja hugtakið fellur undir 
yfírhugtakið viðskiptaorðsending í frumvarpinu. Þriðja undirhugtakið i þessum flokki er 
kostun (þessi hugtök eru skilgreind í 2. grein). Höfundar frumvarpsins vilja heimila kostun 
„...svo framarlega sem kostandi [hafi] ekki áhrif á innihald, efnistök eða tímasetningu kostaðs 
efhis og [raski] ekki ábyrgð og ritstjómarlegu sjálfstæði...” (42. grein, fyrsta málsgrein). Mitt 
mat er að þetta sé ákaflega marklitill fyrirvari og virðast höfundar frumvarpsins vera á sama 
máli, þar eð strax í annarri málsgrein 42. greinar er gagnsleysi fyrirvarans viðurkennt því þar 
segir: „...Öheimilt er að kosta fréttaútsendingar og fréttatengt efni...4‘ Ef því væri trúað í 
alvöru að unnt sé að tryggja áhrifaleysi kostenda þá ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að 
þiggja kostun á fréttum. Einmitt vegna þess að fyrirvarar af þessu tagi em vitamarklausir er 
það tillaga mín að kostun verði með Öllu óheimil í Ríkisútvarpinu en einkareknum fjölmiðlum 
verði gert að upplýsa skilmerkilega um kostendur í hveiju einstöku tilviki. Hvað hefðbundnar 
auglýsingar varðar þá hlýtur það að vera langtímamarkmið að Ríkisútvarpið hverfi alveg af 
þeim markaði og eftirláti hann einkareknum miðlum. Vöruinnsetning er hins vegar hvimleitt 
fyrirbæri sem heita má ómögulegt að útrýma en vissulega er 39. grein frumvarpsins vottur um 
lofsverða viðleitni til að koma böndum á þann ósið.

Mikið framfaraspor yrði stigið með lögfestingu Alþingis á þessu frumvarpi. Höfundar þess 
hafa skilað vönduðu verki og gildir það jafnt um sjáifan frumvarpstextann, athugasemdimar 
og loks viðaukann, sem gefur framtakinu mjög aukið gildi.


