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Halló,

Alda - félag um sjáltbærni og lýðræði, sendi inn umsögn á síðasta ári vegna breyting á lögum um RUV í 
194. máli 141.
löggjafarþings: http://www.althiimi.is/pdf/umsoan.Dhp4?lthing=141&malnr=194&dbnr=396&nefnd=am 

Félagið ítrekar þá umsögn vegna 11. máls 142. löggjafarþings að viðbættri athugasemd:

í Ijósi þess að mennta- og menningarmálaráöherra telur aö núverandi fyrirkomulag stjórnar RÚV sé ólýöræðislegt og 
ógagnsætt vill Alda benda á aöra leið sem er afar lýðræöisleg og gagnsæ. Sú leið felst í lýöræðisvæðingu RÚV með 
því að veita hverjum og einum starfsmanni eitt atkvæði og fela þeim rekstur RÚV skv. gildandi lögum sem Alþingi 
setur. Slíkt fyrirkomulag hefur verið reynt erlendis með góðum árangri. Þá væri rétt að fundir stjómar eöa 
ráögjafanefndar RÚV væru öllum opnir sé vilji fyrir því að auka gagnsæi.

Með bestu kveðju,
Kristinn Már Arsælsson 
Stjómarmaður í Öldu 
www.alda.is - s. 8224026

Kristinn MárÁrsælsson <ciohodar@gmail.com> 
12. júní 2013 09:20 
Nefndasvið umsagnir 
Umsögn um 11. mál
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Alþingi 
Erindi nr. Þ 141/396 

komudagur 7.11.2012
Alda - félag um sjálfbærni og lýöræði 

Brautarholti 4 
105 Reykjavik

Umsögn um frumvarp til laga um Rikisútvarpið, fjölmióil í almannaþagu 
194. mál, 141 löggjafarþing. þmgskjal 197.

Reykjavík, 7. nóvember 2012

Alda telur nauðsynlegt aö gerðar verði nokkrar breytingar á frumvarpinu.

Um 2. gr og 9. gr. frumvarpsins: í Ijósi þess að RÍkisutvarpið er i almannaeigu og skal starfa i 
almannaþagu telur Alda rétt að hverfa fra þvi rekstrarformi, opinberu hlutfafélagi, og móta nýtt 
rekstrarumhverfi fyrir stofnunina. Alda telur að best færi á því aö daglegur rekstur stofnunarinnar 
sé meó lýöræðislegum hætti. þannig aö hver starfsmaður hafi eitt atkvæði Fjölmörg 
fjölmiölafyrirtæki eru samvinnufélög, má þar nefna Associated Press og New Intemationalist 
Lýöræöi og valddreifing draga úr likum a þvi aö valda safmst a hendur fárra

Mikiö hefur veriö rætt um nauósyn þess aö koma á murum milli ritstjórna og eigenda fjölmiöla, 
hvort sem þaö eru stjórnmálamenn eöa fjármagnseigendur. Lausn þessa vanda felst i 
lýðræðisvæðingu þar sem starfsmennimir fara sameiginlega meö völdin. Þá er hugsanlega rétt 
að yfir RUV sé stjórn eöa fagráö til ráögjafar stofnuninni. Margar opinberar stofnanir vióa um 
heim hafa ráögjafanefndir eöa fagráö sér til halds og trausts viö ákvaröanatöku og stefnumotun. 
Slika yfirstjórn (eöa fagráö) mætti skipa fulltrúum fagfelaga á sviöi blaða- og frettamennsku, 
félaga a sviöi menningar og lista, visindamönnum ur háskólasamfelaginu og almennmgi.

Gera skal breytingar á lögunum til þess aö ná framangreindum markmiðum.

Fyrir hönd stjórnar Öldu,
Guðmundur D Haraldsson 
www alda.is - s. 8968867


