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B A N D A L A G  I S L E N S K R A  L I STAMANNA
FE DE RATION OF I C E L A N D I C  ARTISTS

Stjórn BÍL lítur svo á
-að báðir aðilar (BÍL og RÚV ohf) telji RÚV ohf eina af mikilvægustu menningarstofnunum þjóðarinnar
og að það sé sameiginlegt hagsmunamál beggja aðila að RÚV ohf geti staðið undir lögbundnu
hlutverki sínu af metnaði.

Stjórn BÍL hefur af því áhyggjur

-að ekki skuli staðið við þjónustusamning menntamálaráðuneytis og RÚV ohf. en gerir sér jafnframt 
grein fyrir því að ekki er einungis við RÚV ohf að sakast í þeim efnum

- hversu erfiðlega gengur að eiga málefnanleg samskipti við stjórnendur RÚV ohf -  útvarpsstjóra og 
framkvæmdastjóra RÚV ohf

- hversu ógagnsær ársreikningur RÚV ohf er og hversu erfitt er að afla upplýsinga um raunverulegan 
kostnað RÚV ohf af einstökum þáttum starfseminnar

- hversu lítið er framleitt af leiknu sjónvarpsefni og hversu treglega sjálfstæðum framleiðendum 
gengur að koma efni sínu á framfæri við RÚV ohf

- hversu erfitt er að fá RÚV ohf til að greiða eðlilegt endurgjald fyrir íslenskar kvikmyndir, -oft 
einungis 2 -  3% af framleiðslukostnaði

- hversu mikil brögð eru að því að starfsmenn RÚV ohf framleiði efni innan stofnunarinnar en í nafni 
eigin fyrirtækja, svo efnið telst í bókhaldi vera framleitt af sjálfstæðum framleiðendum. Þetta er 
sérstaklega ámælisvert þar sem RÚV ohf hefur skuldbundið sig til að kaupa tiltekið magn 
dagskrárefnis af sjálfstæðum framleiðendum

- hversu lokað safn RÚV ohf er, hversu umsýslu, skráningu og miðlun efnisins er ábótavant og hvernig 
verðlagningu efnisins er háttað

- hversu úreltur tækjabúnaður stofnunarinnar er, sem kemur í veg fyrir að framleiðslan geti staðið 
undir kröfum um gæði efnisins

- hversu mikið vantar upp á að hægt sé að bera RÚV ohf saman við stofnanir nágrannalandanna, t.d. 
Danmarks Radio og BBC

- hversu mikill samdráttur hefur orðið í framleiðslu útvarpsleikhússins á síðustu árum

- hversu lítið notuð „gullkistan" svokallaða er, sem leikarar færðu stofnuninni af talsverðum 
rausnarskap til að losa um áralanga tregðu við að flytja innlent efni


