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Til umnsagnar 103. mál frá nefmdasviði Alþingis, 15. nóvember sl.

Vísað er í ofangreint erindi.

Eitt af fjölmörgum spennandi verkefnum Ríkisútvarpsins (RÚV) þessi misserin snýr að dreifingu 
efnis í stafrænum heimi. Nýr spilari sem kynntur var til sögunnar fyrr á árinu, er stórt skref í 
rétta átt og fram undan er frekari þróun sem eykur aðgengi að honum enn frekar. í stefnu RÚV 
til ársins 2021 er sérstaklega tekið fram að RÚV vilji vinna að því að íslendingum í öðrum 
Evrópulöndum verði veittur fullur aðgangur að öllu efni í spilara. Þetta er jafnframt í samræmi 
við nýjum reglum Evrópusambandsins en samkvæmt þeim á fólk að hafa aðgang að efni sem 
það hefur greitt fyrir þótt það ferðist til annarra landa innan þess.

Rétt er að benda á að stærstur hluti efnis RÚV er þegar aðgengilegur íslendingum erlendis og 
þeir nýta það i ríkum mæli. Áberandi hefur verið hversu vinsælt barnaefnið hefur verið meðal 
fjölskyldna erlendis eftir að KrakkaRÚV var sett á laggirnar fyrir þremur árum. Útvarps- og 
vefefni er að mestu aðgengilegt án takmarkana. Við teljum að óhrindrað aðgengi sé afar 
verðmætt fyrir þennan hóp. Hluti efnis RÚV er þó varið höfundarétti sem enn er ekki hægt að 
veita aðgang að utan landsteinanna -  þótt að því sé stefnt.

RÚV hyggst auka aðgengi að efni í samstarfi við Þjóðskrá íslands í gegnum íslykil. Fyrstu skrefin 
hafa þegar verið stigin en til að senda inn lag í Söngvakeppnina þarf fólk nú að skrá sig inn á 
Mitt RÚV með íslykli. Á næstu mánuðum verður svo boðið upp á frekari þjónustu í gegnum Mitt 
RÚV, til dæmis mun verða hægt að senda inn jólakveðjur. Jafnframt er unnið að tæknilegri 
útfærslu innskráningar í spilara sem myndi þá veita íslendingum í útlöndum aðgang að efni 
RÚV. Þetta mál er þó enn í tæknilegri þróun og mun taka nokkurn tíma að Ijúka þeirri vinnu.

Nokkrum spurningum er enn ósvarað varðandi aðkeypt efni og heimild RÚV til að opna á 
aðgang að því frá útlöndum. Sú umræða snýr þó ekki aðeins að RÚV heldur að öllum 
fjölmiðlafyrirtækjum sem starfa innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Á Alþingi hefur verið lögð fram tillaga til þingsályktunar þar sem menntamálaráðherra er falið 
fyrir hönd RÚV að gera efnisveitu og myndmiðlaþjónustu stofnunarinnar aðgengilega í 
útlöndum í svo miklum mæli sem unnt er. Skemmst er frá því að segja að tillagan er í samræmi 
við stefnu RÚV og þá vinnu sem þegar hefur átt sér stað. Þjónusta RÚV er stór hluti af daglegu 
lífi þorra íslendinga en hjá RÚV er innlent efni á íslenskri tungu í öndvegi. RÚV vill veita 
íslendingum erlendis aðgang að efni sínu eins og frekast er unnt, enda stuðlar það ao því að 
þeir haldi tengslum við heimalandið og einnig að verndun íslenskrar tungu.

RÚV hefur þegar stigið mikilvæg tæknileg skref í þessa átt og vonast til að sem fyrst verði stærri 
hluti þjónustunnar aðgengilegur þessum hópi.
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