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ÍSLENSK MÁLNEFND

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 27. nóvember 2010

Efni: Umsögn um þskj. 215 — 198. mál. Frumvarp til laga um fjölmiðla.

íslensk málneínd fékk til umfjöllunar frumvarp til laga um fjölmiðla sem lagt var 
fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009-2010 og svaraði því með bréfi dags. 4. apríl 
2010. Það voru fyrst og fremst 29. gr. í 5. kafla og 46. gr. í 7. kafla frumvarpsins 
sem íslensk málnefnd taldi sig hafa forsendur til að tjá sig um. Einnig tjáði hún sig 
um g-lið í 17. gr.

Þótt ekki hafi verið gerð breyting á 17. grein frumvarpsins verður athugasemdin send 
afitur til þess að leggja áherslu á þær áhyggjur sem málnefndin hefur af fyrirhugaðri 
breytingu.

17.gr.
17. gr. fjallar um umsókn um leyfi til hljóð- og myndmiðlunar og hvaða upplýsingar 
skuli fylgja umsókn um leyfi til slíkrar miðlunar. G-liður snýr að því hvort sótt er um 
leyfi til miðlunar hljóð- eða myndefhis á erlendu tungumáli og ef svo er hverjar séu 
þá ástæður þess. Rýmka á leyfi til miðlunar á erlendum málum samkvæmt umsögn 
um þennan lið greinarinnar. Málnefiidin lýsir yfir áhyggjum sínum af þessari 
breytingu og getur ekki tekið undir þá skýringu að miðlun á hljóð- og myndefni á 
öðrum málum en íslensku sé ekki andstæð málvemdunarsjónarmiðum.

29. gr.
Fimmti kafli fjallar um réttindi og skyldur fjölmiðlaþjónustuveitenda. 29. gr. snýr að 
tali og texta á íslensku. Þá breytingu sem gerð hefur verið á þessari lagagrein telur 
málnefndin mjög til bóta. Nú er sérstaklega tekið fram að fjölmiðlar skuli setja sér 
málstefnu og er það í samræmi við íslenska málstefnu sem samþykkt var á Alþingi 
12. mars 2009 og gefin hefur verið út í ritinu íslenska til alls. ítarlega er vísað til 
málstefnunnar í greinargerð um 29. gr. og er það einnig mjög til bóta. íslensk 
málnefnd saknar þess þó að ekki komi skýrt fram hver skuli fylgja því eftir að 
ijölmiðlarnir setji sér málstefnu og að þeirri málstefnu sé fylgt. Lítið gagn er að 
málstefnu sem aðeins er stafir á blaði eða texti á heimasíðu íjölmiðilsins.
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í fyrri umfjöllun kom fram að íslensk málnefiid hefði af því áhyggjur að 
heimilt verður að starfrækja fjölmiðla á öðrum tungumálum en íslensku. Af þessu 
hefur nefndin enn vissar áhyggjur. Vissulega hafa breytingar orðið á þjóðfélaginu á 
síðustu áratugum og eðlilegt er að sent sé út efiii á málum stærstu hópa innflytjenda. 
En heimildin á ekki einungis við þá hópa heldur virðist mun opnari. Afar mikilvægt 
er að strangt eftirlit verði með því að þessi heimild fari ekki úr böndum því að verði 
svo er tómt mál að tala um vemdun íslenskrar tungu og íslenskrar menningar og 
íslenska málstefiiu yfirleitt.

46. gr.
Sjövindi kafli fjallar um flutningsrétt á myndefni og 46. gr. innan hans um 
málsmeðferð og framkvæmd. Engin breyting virðist hafa verið gerð á þessari grein 
og verður fyrri umsögn látin fylgja hér sem óbreytt afstaða íslenskrar málnefndar: 
„Islensk málnefnd lýsir yfir ánægju sinni yfir því að fjarskiptafyrirtæki eigi að láta 
„sjónvarpsútsendingar með íslensku tali eða texta hafa forgang þannig að þær séu 
framar erlendum endurvarpsrásum við röðun á fjarstýringu“. Fallast verður á að þetta 
muni eiga þátt í að vemda íslenska tungu og sé í anda íslenskrar málstefhu.“

Virðingarfyllst, 

f. h. íslenskrar málnefiidar,

Guðrún Kvaran 
formaður


