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Efni: Umsögn 365 miðla ehf. um frumvarp til laga um fjölmiðla (textun myndefnis), 108. mál.

365 er fjölmiðlafyrirtæki sem starfar á öllum sviðum fjölmiðlunar, þ.e. sjónvarps- og 

útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun. Tilgangur félagsins skv. samþykktum þess er 

fjölmiðlun, fjarskipti og skyld starfsemi.

365 rekur níu sjónvarpsstöðvar sem eru: Stöð 2, Stöð 3, Stöð 2 Krakkar, Stöð 2 Gull, Stöð 2 

Bíó, PoppTíví og Stöð 2 Sport 1, Stöð 2 Sport 2 og Golfrásin, auk þess sem hægt er að senda 

út íþróttaefni á Stöð 2 Sport 3, 4, 5 og 6 þegar mikið framboð er á íþróttaefni í beinni 

útsendingu. Þessu til viðbótar eru sendar út svokallaðar plússtöðvar fyrir Stöð 2, Stöð 2 Bíó 

og Stöð 2 Sport, en þar er útsendingu seinkað um eina klukkustund. Þá sendir 365 út Stöð 2 

Fjölvarp sem er endurvarp á erlendu sjónvarpsefni, samtals 65 sjónvarpsstöðvar, víðsvegar 

að úr heiminum. Stöð 2 Fjölvarp nær til u.þ.b. 90% landsmanna. Fjölvarpið er ekki háð 

textaskyldu, sbr. 3. mgr. 29. gr. fjölmiðlalaga.

Sú breyting sem lögð er til í frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla nr. 

38/2011, 108. mál er að „myndefni sem fjölmiðlaveitur miðla skal ávallt fylgja texti á íslensku 

sem endurspeglartexta hljóðrásar myndefnisins eins nákvæmlega og kostur er."

í greinargerð með frumvarpinu er það rakið að tillagan er gerð í því skyni að gera 

sjónvarpsáhorfendum, sem eru heyrnarlausir eða heyrnarskertir að því marki að þeim 

gagnast ekki talmál í sjónvarp, kleift að njóta sjónvarpsefnis á íslensku.

365 leggst ekki gegn auknu aðgengi heyrnarskerts fólks að sjónvarpsefni, hvorki efnis 365 né 

annarra miðla. 365 er einkarekið fjölmiðlafyrirtæki á markaði og þar með í harðri og 

óvæginni samkeppni við RÚV á markaðnum, sem fær á fjórða milljarð króna á hverju ári í



forskot á samkeppnismarkaði, þ.m.t. til efniskaupa, sem er í beinni samkeppni við rekstur 

sjónvarpsstöðva 365. 365 getur því ekki annað en vakið athygli á þeim gríðarlega kostnaði, 

sem slíkt hefur í för með sér. 365 hefur látið meta að kostnaðarauki félagsins við þessa 

breytingu væri um 20-25 milljónir á ári. Þá er ótalið að þetta myndi hafa umtalsverð áhrif á 

framleiðsluferli 365, þar sem allir þættir þyrftu þá að vera tilbúnir a.m.k. sólarhring fyrr en nú 

er krafa um. Einnig þyrftu þættir sem sýndir eru á mánudögum að vera tilbúnir og hljóðsettir 

á fimmtudögum. Þessi atriði hafa einnig í för með sér aukinn kostnað. Að mati 365 væri því 

eðlilegt að ætli ríkisvaldið að leggja auknar byrðar á íslensk fjölmiðlafyrirtæki frá því sem nú 

er, verði grípið til einhverra mótvægisaðgerða varðandi þennan kostnað með beinum 

framlögum frá ríkinu.

Fram hjá því verður ekki horft að íslensk fjölmiðlaumhverfi hefur tekið miklum breytingum á 

liðnum árum. íslenskt sjónvarp á nú í mjög öflugri samkeppni við erlendar efnisveitur sem 

mjög auðvelt aðgengi er að hér á landi og má þar nefna Apple TV, Hulu og Netflix, en talið er 

að um 15-20 þúsund áskriftir séu að Netflix í dag. Öll sú starfsemi er hugsuð fyrir margfalt 

stærra markaðssvæði en ísland og þessir aðilar þurfa ekki að texta efni sitt á íslensku, eins og 

á við í tilfelli 365 og annarra aðila á innlendum sjónvarpsmarkaði. Þýðingarkostnaður 365 á 

liðnu ár var í kringum kr. 150.000.000.

íslenskir fjölmiðlar hafa nú þegar miklum skyldum að gegna við að efla og vernda íslenska 

tungu. Þannig segir í 2. mgr. 29. gr. fjölmiðlalaga að hljóð- og myndefni á erlendu máli, hvort 

heldur sem því er miðlað í línulegri dagskrá eða eftir pöntun, skal jafnan fylgja íslenskt tal eða 

texti á íslensku eftir því sem við á hverju sinni. Undantekningarnar eru ef fluttir eru erlendir 

söngtextar eða þegar dreift er viðstöðulaust um gervitungl og móttökustöð fréttum eða 

fréttatengdu efni sem sýnir að verulegu leyti atburði sem gerast í sömu andrá. Við þær 

aðstæður skal fjölmiðlaveita, eftir því sem kostur er, láta fylgja endursögn eða kynningu á 

íslensku á þeim atburðum sem orðið hafa. Þetta ákvæði hefur t.d. verið túlkað þannig að lýsa 

þarf munnlega hverjum einstökum íþróttaatburði, sem sýndur er.

í frumvarpinu er t.d. ekki gerður greinarmunur á myndefni, t.d. fréttum og íþróttaefni. 

Þannig verður ekki betur séð, ef ákvæðið yrði samþykkt óbreytt, að texta þyrfti með 

einhverjum hætti beinar útsendingar frá íþróttaviðburðum, sem 365 telur að sé illgerlegt og



mjög kostnaðarsamt. 365 leggur því til, yrði frumvarpið samþykkt að það ætti ekki við um 

útsendingar frá íþróttum, þar sem myndmálið á að vera nægjanlegt, svo áhorfandinn skilji 

hvað fram fer. Þá liggur fyrir að fréttir í sjónvarpi eru oftar en ekki unnar á síðustu stundu og 

tilbúnar rétt fyrir útsendingu. Þegar þannig háttar til liggur fyrir að textun yrði ekki alltaf 

viðkomið. Að mati 365 þyrfti að taka tillits til þess, yrði frumvarpið að lögum og taka af allan 

vafa um að skyldan ætti ekki við um endurvarp erlendra stöðva, Fjölvarp, sem fjallað er um í 

3. mgr. 29. gr. fjölmiðlalaga.

Virðingarfyllst,

Sævar Freyr Þráinsson 

forstjóri 365 miðla ehf.


