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Efni: Umsögn fjölmiðlanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, 
nr. 38/2011, með síðari breytingum (stuðningur við öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis
o.fl.), 458. mál.

Fjölmiðlanefnd vísar til erindis frá nefndasviði Alþingis sem barst með tölvupósti dags. 17. 
desember 2019. Með erindinu var fjölmiðlanefnd sent til umsagnar frumvarp til laga um breytingu 
á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011, með síðari breytingum (stuðningur við öflun og miðlun frétta, 
fréttatengds efnis o.fl.), 458. mál. Var þess óskað að umsögn bærist eigi síðar en 10. janúar 2020. 
Með tölvupósti dags. 9. janúar sl. óskaði fjölmiðlanefnd eftir framlengdum fresti út 13. janúar 2019 
til að skila inn umsögn. Var umbeðinn frestur veittur.

Með frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011, með síðari breytingum 
(stuðningur við öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis o.fl.), 458. mál, er lagt til að komið verði 
á fót nýju stuðningskerfi fyrir einkarekna fjölmiðla hér á landi vegna kostnaðar sem fellur til við 
miðlun frétta, fréttatengds efnis og umfjöllunar um samfélagsleg málefni. Frumvarpið felur í sér 
heimildir til að veita styrki í formi endurgreiðslu á hluta ritstjórnarkostnaðar einkarekinna 
fjölmiðla og heimild til sérstaks stuðnings til einkarekinna fjölmiðla vegna launakostnaðar. 
Frumvarpið var áður lagt fram á 149. löggjafarþingi sem 919. þingmál en hlaut ekki þinglega 
meðferð.

Frumvarpið er unnið á grundvelli stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnar og fjármálaáætlunar 2019-2023 
þar sem gerð er grein fyrir því að unnið verði að því að bæta rekstrarumhverfi fjölmiðla á 
tímabilinu. Þá er frumvarpið í samræmi við það meginmarkmið stjórnvalda á sviði fjölmiðlunar
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að viðhalda og efla lýðræðislega umræðu og lýðræðisþátttöku fólks með því að efla miðlalæsi, 
stuðla að fjölbreytni, gagnsæi og fjölræði í fjölmiðlum. Þá verði forsendur fyrir hendi til að 
mismunandi fjölmiðlar fái þrifist svo að almenningur hafi aðgang að fjölbreyttu efni, fréttum, 
samfélagsumræðu og íslenskri menningu. Í skýrslu nefndar um rekstrarumhverfi einkarekinna 
fjölmiðla hér á landi, sem skipuð var í lok árs 2016, kemur fram að rekstur einkarekinna fjölmiðla 
sé svo erfiður að það gefi stjórnvöldum tilefni til að stuðla að bættu rekstrarumhverfi þeirra.

1. Almennt um ríkisstyrki til fjölmiðla

Líkt og fram kemur í frumvarpinu hafa rekstrarforsendur einkarekinna fjölmiðla versnað til muna. 
Ástæðurnar eru margar, svo sem örar tæknibreytingar, minnkandi auglýsingatekjur fjölmiðla 
samhliða breyttri neysluhegðun fyrirtækja á markaði. Þá hefur samkeppni innlendra fjölmiðla við 
erlendar efnisveitur farið vaxandi síðustu ár vegna fjölbreyttari miðlunaraðferða. Mjög erfitt er að 
keppa við erlend stórfyrirtæki, eins og leitarvélar og samfélagsmiðla, sem hafa náð til sín um 
fjórðungi auglýsingatekna á heimsmarkaði.

Í Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð eru veittir bæði beinir og óbeinir ríkisstyrkir til 
fjölmiðla, líkt og ítarlega er fjallað um í greinargerð með frumvarpinu. Markmiðið er að tryggja 
fjölbreytta flóru frétta með það að leiðarljósi að styrkja lýðræðislega umræðu í ríkjunum. Á þessum 
Norðurlöndum hafa styrkir til fjölmiðla verið auknir í krónum talið. Ástæðan er ekki síst sú að 
þrátt fyrir að ríkismiðlarnir séu ekki á auglýsingamarkaði í ríkjunum rennur stór hluti 
auglýsingatekna til samfélagsmiðla og leitarvéla sem áður runnu til einkarekinna fjölmiðla. Þess 
vegna er talið nauðsynlegt að styrkja sérstaklega einkarekna fjölmiðla til að þeir geti rækt 
lýðræðishlutverk sitt sem skyldi á þessum miklu breytingatímum.

Í Bretlandi eru engir beinir ríkisstyrkir til einkarekinna fjölmiðla en blaðaútgefendur fá þó óbeina 
ríkisstyrki þar sem ekki þarf að greiða virðisaukaskatt af áskriftartekjum prentmiðla. Bretar hafa 
einnig miklar áhyggjur af stöðu fjölmiðla í Bretlandi. Í nýlegri skýrslu (e. Cairncross Review) er 
fjallað um þær áskoranir sem breskir fjölmiðlar standa frammi fyrir vegna minnkandi tekna af 
auglýsingum og áskriftartekjum. Skýrslan var gefin út þann 12. febrúar 2019 og er unnin af Dame 
Frances Cairncross sem skipuð var af breskum stjórnvöldum árið 2018 með það að markmiði að 
koma með tillögur um það hvernig hægt sé að tryggja faglega fjölmiðlun í Bretlandi til framtíðar.

Skýrsluhöfundur telur að fækkun blaðamanna sem starfa á héraðsfréttamiðlum skili sér í 
lýðræðiskreppu. Bent er á að rannsóknarblaðamennska kosti mikla fjármuni og erfitt sé að 
fjármagna hana með auglýsingum og áskriftum. Slíkan markaðsbrest í framboði á faglegum
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fréttum er varða almannahag sé aðeins hægt að leiðrétta með opinberu inngripi. Þó að flest blöð, 
sem gefin séu út á landsvísu, og staðbundnir miðlar séu reknir með hagnaði þá fari stærsti hluti 
hagnaðarins hjá mörgum útgefendum í að greiða niður skuldir eða lífeyrisskuldbindingar. Því hafi 
útgefendur verið að segja upp fólki, loka skrifstofum um allt land og hafi haft lítið aflögu til 
fjárfestinga og til að ráðast í nýsköpun sem nauðsynleg sé vegna mikilla tæknibreytinga. Í 
skýrslunni er jafnframt fjallað ítarlega um yfirburði Facebook og Google á auglýsingamarkaði og 
lagt til að það verði rannsakað sérstaklega.

A f þessu má ljóst vera að fjölmiðlar eru almennt í miklum rekstrarvanda í öllum þeim ríkjum sem 
við berum okkur saman við. Jafnvel í ríkjum þar sem ekki hafa verið beinir ríkisstyrkir til 
einkarekinna fjölmiðla er málið nú komið á dagskrá.

Fjölmiðlanefnd leggur áherslu á að með frumvarpinu er stefnt að því að fara sambærilegar leiðir 
og á hinum Norðurlöndunum og ýmsum ríkjum á meginlandi Evrópu. Þá leggur nefndin áherslu á 
að styrkir til einkarekinna fjölmiðla eru til umfjöllunar í mörgum ríkjum vegna slæmrar 
fjárhagslegrar stöðu þeirra og þeirra áhrifa sem sú staða hefur á fjölbreytni á fjölmiðlamarkaði og 
hlutverk fjölmiðla í lýðræðisþjóðfélagi.

Fjölmiðlanefnd telur að þau markmið sem sett eru fram í frumvarpinu séu mikilvæg en gerir 
nokkrar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins. Ástæðan er ekki síst sú að tryggja þarf 
að ákvæði er varða umsókn um endurgreiðslu séu skýr og fyrirsjáanleg.

2. Athugasemdir fjölmiðlanefndar við einstakar greinar

Talsverð breyting hefur orðið á hlutverki fjölmiðlanefndar frá því að frumvarpinu var fyrst dreift 
á Alþingi í maí 2019. Ekki er lengur gert ráð fyrir að umsóknir um endurgreiðslu verði sendar 
fjölmiðlanefnd eða að nefndin sjái um úthlutun. Þess í stað hefur úthlutunarnefnd tekið við því 
hlutverki og er nú fjölmiðlanefndar einungis getið í c- og j-lið d-liðar 3. gr. frumvarpsins um 
skilyrði fyrir endurgreiðslu á kostnaði og í greinargerð. Nánar verður fjallað um þær greinar síðar.

Í athugasemdum í greinargerð um b-lið 3. gr. kemur fram að krafa 1. mgr. b-liðar 3. gr., um að 
efni fjölmiðils sé ætlað almenningi hér á landi, verði þó ekki skilin svo að efni megi eingöngu vera 
á íslensku svo að einkarekinn fjölmiðill sem miðlar efninu teljist falla undir gildissvið laganna. 
Efni sem ætlað er þeim hluta almennings hér á landi sem hefur annað móðurmál en íslensku geti 
einnig fallið þar undir. Þessar athugasemdir var ekki að finna í fyrri útgáfu frumvarpsins sem birt 
var í samráðsgátt stjórnvalda í janúar 2019 og á Alþingi í maí 2019. Í athugasemdum um 2. málsl.
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d-liðar d-liðar 3. gr., í frumvarpi því sem lagt var fram á Alþingi í desember 2019, kemur hins 
vegar fram að rétt sé að árétta að af gildissviði frumvarpsins, sbr. 62. gr. e, leiði að efni skuli vera 
á íslensku. Fréttir, fréttatengt efni og umfjöllun um samfélagsleg málefni á öðrum tungumálum en 
íslensku njóti því ekki stuðnings samkvæmt frumvarpinu. Sömu athugasemdir var að finna í fyrri 
útgáfu frumvarpsins, sem birt var í janúar 2019 og lagt var fram á Alþingi í maí 2019. Virðist sem 
láðst hafi að taka út úr núverandi greinargerð fyrrgreindar athugasemdir um 2. málsl. d-liðar d- 
liðar 3. gr., þótt þær séu í mótsögn við athugasemdir um 1. mgr. b-liðar 3. gr. sem bætt var við 
frumvarpið er mælt var fyrir á Alþingi í desember 2019.

Í c-lið 3. gr. er kveðið á um það að ráðherra skuli skipa úthlutunarnefnd um stuðning við öflun og 
miðlun frétta, fréttatengds efnis o.fl. Þrír nefndarmenn skulu tilnefndir af ríkisendurskoðanda og 
skulu tveir uppfylla starfsgengisskilyrði héraðsdómara og einn vera löggiltur endurskoðandi. 
Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Er því gert ráð fyrir stofnun sérstakrar nefndar sem tekur 
við umsóknum, metur hvort þær uppfylli skilyrði laganna fyrir endurgreiðslu og sjái um úthlutun, 
í stað þess að fela fjölmiðlanefnd það hlutverk. Ekki er gerð krafa um að nefndarmenn 
úthlutunarnefndarinnar hafi sérstaka þekkingu á fjölmiðlum eða fjölmiðlafræði. Þekking á slíku 
verður að teljast grundvöllur þess að hægt sé að meta hvort einkarekinn fjölmiðill uppfylli skilyrði 
d-liðar 3. gr. frumvarpsins fyrir endurgreiðslu á kostnaði. Almennt er gerð sú krafa á hinum 
Norðurlöndunum að einstaklingar með þekkingu á fjölmiðlun og blaða- og fréttamennsku séu 
skipaðir í slíkar úthlutunarnefndir. Nánar verður fjallað um d-lið 3. gr. frumvarpsins síðar. 
Samkvæmt 5. mgr. c-liðar 3. gr. frumvarpsins er ráðherra einnig heimilt að fela „þar til bærum 
aðila“ umsýslu með úthlutun styrkja samkvæmt frumvarpinu. Ekki kemur fram hvaða aðila er átt 
við en að mati fjölmiðlanefndar má túlka það sem svo að fjölmiðlanefnd og starfsmenn hennar geti 
fallið þar undir. Væri það fyrirkomulag í öllu falli í samræmi við starfshætti dönsku, norsku og 
sænsku úthlutunarnefndanna, þar sem starfsmenn á skrifstofu fjölmiðlaeftirlitsstofnana ríkjanna 
annast umsýslu vegna umsókna og úthlutana styrkja til fjölmiðla. Gera má ráð fyrir að samskipti 
milli úthlutunarnefndarinnar og fjölmiðlanefndar verði mikil. Að mati fjölmiðlanefndar er 
nauðsynlegt að gera nánar grein fyrir tengslum nefndanna og hvernig aðgangi að upplýsingum 
milli þeirra verði háttað, t.d. ef um er ræða viðkvæmar trúnaðarupplýsingar sem fjölmiðlanefnd 
hefur undir höndum.

Í lögum um opinberar eftirlitsreglur nr. 27/1999 segir í 3. mgr. 6. gr. að starf nefndar til ráðgjafar 
um eftirlit á vegum hins opinbera og framkvæmd laga um opinberar eftirlitsreglur skuli miða að 
því að opinberar eftirlitsreglur séu í samræmi við ákvæði laganna og að eftirlit á vegum hins 
opinbera sé jafnan eins hagkvæmt og kostur er fyrir þau fyrirtæki og einstaklinga sem eftirlitið 
beinist að og fyrir hið opinbera. Að mati fjölmiðlanefndar er það ekki í samræmi við ákvæðið að 
ótilgreindum umsýsluaðila, öðrum en fjölmiðlanefnd, verði að hluta fengið það hlutverk að safna
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og vinna úr upplýsingum sem fjölmiðlum er nú þegar skylt að senda fjölmiðlanefnd árlega, á 
grundvelli laga um fjölmiðla. Sé það markmiðið með tillögum fyrirliggjandi frumvarps eru þær til 
þess fallnar að mati fjölmiðlanefndar að draga úr hagkvæmni og skilvirkni og auka flækjustig 
innan stjórnsýslunnar á sviði fjölmiðla. Fjölmiðlanefnd tekur ekki afstöðu til þess hvort 
fjölmiðlanefnd eða sérstök úthlutunarnefnd taki hina endanlegu ákvörðun um endurgreiðslur. Á 
hinum Norðurlöndunum sjá fjölmiðlaeftirlitsstofnanir ríkjanna um alla umsýslu vegna umsókna 
og frummats á þeim. Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð sjá svo sérstakar úthlutunarnefndir um að 
úthluta styrkjum til einkarekinna fjölmiðla og hafa þær nefndir ekkert annað hlutverk.

Í d-lið 3. gr. frumvarpsins eru talin upp þau skilyrði sem einkarekinn fjölmiðill þarf að uppfylla 
til að hljóta endurgreiðslu á kostnaði. Eins og áður er rakið hefur úthlutunarnefnd tekið við 
hlutverki fjölmiðlanefndar frá því sem var í frumvarpinu og eins og því var fyrst dreift á Alþingi í 
maí 2019. Úthlutunarnefndin sér því um að meta hvort einkarekinn fjölmiðill uppfylli skilyrði d- 
liðar 3. gr. en slíkt mat er fjölmiðlafræðilegt úrlausnarefni. Er úthlutunarnefndinni ætlað það 
hlutverk án þess að gerð sé krafa um að nefndarmenn hennar hafi sérstaka þekkingu á störfum 
fjölmiðla eða fjölmiðlafræði. Það eina sem eftir stendur af hlutverki fjölmiðlanefndar snertir tvö 
af þeim skilyrðum fyrir endurgreiðslu á kostnaði sem einkarekinn fjölmiðill þarf að uppfylla. Í 
fyrsta lagi samkvæmt c-lið d-liðar 3. gr. skal fjölmiðill hafa starfað með leyfi frá fjölmiðlanefnd, 
sbr. 17. gr., eða skráningu, sbr. 14. gr., óslitið í tó lf mánuði eða lengur fyrir þann tíma er umsókn 
berst til úthlutunarnefndar. Í öðru lagi samkvæmt j-lið d-liðar 3. gr. skal fjölmiðlaveita hafa staðið 
skil á árlegri skýrslugjöf til fjölmiðlanefndar skv. 23. gr. vegna næstliðins árs og hafa veitt 
fjölmiðlanefnd fullnægjandi gögn og upplýsingar um eignarhald fjölmiðlaveitunnar skv. 17. gr., 
þar með talin gögn um raunverulegan eiganda og yfirráð samkvæmt skilgreiningu í 13. tölulið 3. 
gr. laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Auk þess má að mati 
fjölmiðlanefndar túlka orðalag 5. mgr. c-liðar 3. gr., að ráðherra sé heimilt að fela „þar til bærum 
aðila“ umsýslu með úthlutun styrkja samkvæmt frumvarpinu, þannig að skrifstofa 
fjölmiðlanefndar geti fallið þar undir eins og áður hefur verið nefnt.

Í c-lið d-liðar 3. gr. er það skilyrði sett að fjölmiðill skuli hafa starfað með leyfi frá fjölmiðlanefnd, 
sbr. 17. gr. laga um fjölmiðla, eða skráningu, sbr. 14. gr. sömu laga, óslitið í tólf mánuði eða lengur 
fyrir þann tíma er umsókn berst til úthlutunarnefndar. Úthlutunarnefnd þarf því að óska eftir 
upplýsingum frá fjölmiðlanefnd svo hægt sé að meta hvort skilyrði töluliðarins séu uppfyllt. Eins 
og áður hefur komið fram er ljóst að samskipti milli úthlutunarnefndarinnar og fjölmiðlanefndar 
verða líklega mikil vegna ýmissa mála. Ekkert er þó fjallað nánar um í greinargerð hvernig t.d. 
aðgangi að upplýsingum milli nefndanna tveggja verði háttað, t.d. er varðar trúnaðarupplýsingar. 
Að mati fjölmiðlanefndar er mikilvægt að tengsl nefndanna verði skýrð nánar. Er því ítrekuð 
nauðsyn þess að gera nánar grein fyrir þeim tengslum, upplýsingagjöf milli nefndanna o.fl.
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Í d-lið d-liðar 3. gr. segir að aðalmarkmið prent- og netmiðla skuli vera miðlun frétta, fréttatengds 
efnis og umfjöllun um samfélagsleg málefni. Hljóð- og myndmiðlar og aðrir sambærilegir miðlar 
skuli miðla frá sjálfstæðri fréttastofu daglega nýjum fréttum eða fréttatengdu efni og umfjöllun um 
samfélagsleg málefni. Ekki er útskýrt nánar hvað nákvæmlega er átt við með „sjálfstæðri 
fréttastofu“ og er ástæða til að skýra það frekar í greinargerð að mati fjölmiðlanefndar til að 
fyrirbyggja misskilning sem gæti orðið við túlkun á því hvað telst vera sjálfstæð fréttastofa.

Í e-lið d-liðar 3. gr. er gerður sá áskilnaður að efni sem birtist í fjölmiðli skuli vera fjölbreytt og 
fyrir allan almenning á Íslandi. Fjölmiðlanefnd telur að skýra þurfi ákvæðið betur í greinargerð til 
að taka af allan vafa um það hvaða fjölmiðlar falla þarna undir. Þannig er í frumvarpinu ekki að 
finna svar við því hvort fjölmiðlar sem hafa að markmiði að fjalla sérstaklega um afmarkaða geira 
samfélagsins falli undir ákvæðið. Má í þessu tilviki sem dæmi nefna Viðskiptablaðið eða 
Bændablaðið, uppfylli þeir að öðru leyti ákvæði laganna.

Samkvæmt f-lið d-liðar 3. gr. skulu miðlar koma út að lágmarki 48 sinnum á ári. Þá er kveðið á 
um að netmiðlar miðli nýju efni daglega. Fjölmiðlanefnd telur mikilvægt að benda á að nokkrir 
prentmiðlar ná ekki því lágmarki að vera gefnir út fjörutíu og átta sinnum á ári. Ekki er heldur gert 
ráð fyrir því að smærri miðlar, eins og landshluta-, héraðs-, hverfis- eða bæjarmiðlar, sem hafa 
einungis einn starfsmann, taki sér t.d. sumarfrí miðað við þær kröfur sem gerðar eru til útgáfutíðni 
í frumvarpinu. Þeir miðlar hafa þó yfirleitt vefsíðu sem miðlar fréttum. Oftast eru fréttir birtar í 
styttra formi eða gegn greiðslu á netinu eftir að prentútgáfan er komin út. Slíkir fjölmiðlar eru eðli 
máls samkvæmt með tvo miðla og fjárreiður og kostnaður sjaldnast aðgreindur. Fjölmiðlanefnd 
telur ekki nægilega skýrt í frumvarpinu hvaða starfsemi slíkra miðla er styrkhæf samkvæmt 
ákvæðum þess. Falli tilteknir miðlar ekki undir ákvæðið, þar sem prentútgáfa þeirra kemur sjaldnar 
út en 48 sinnum á ári má gera ráð fyrir því að miðlarnir setji a.m.k. daglega eina frétt úr 
prentútgáfunni inn á vefinn til að uppfylla ákvæði frumvarpsins, verði það að lögum, um tíðni 
fréttaefnis á netinu. Fjölmiðlanefnd telur að skýra þurfi slík tilvik sérstaklega í greinargerð þegar 
hluti af starfseminni er ekki styrkhæfur en önnur starfsemi telst styrkhæf.

Í g-lið d-liðar 3. gr. er kveðið á um að ritstjórnarefni skuli að lágmarki vera 40% af því efni sem 
birtist í prentmiðlum og netmiðlum. Samkvæmt greinargerð er gert ráð fyrir því að eftirlit með því 
hvort skilyrði g-liðar sé fullnægt verði í höndum úthlutunarnefndar sem kanna muni innihald þess 
efnis sem birtist hjá skráðum prent- og netmiðlum, meðal annars með reglubundnum skoðunum. 
Þetta eftirlit var áður í höndum fjölmiðlanefndar þegar frumvarpið var birt í janúar 2019 og þegar 
því var fyrst dreift á Alþingi í maí 2019. Prent- og netmiðlar teljast uppfylla skilyrðið ef prófanir 
úthlutunarnefndar leiða í ljós að ritstjórnarefni, þ.m.t. sjálfstætt unnið efni, í viðkomandi fjölmiðli
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sé að meðaltali umfram þau viðmið sem áskilin eru í g- og h-lið. Örðugt getur reynst að hafa eftirlit 
með ákvæðinu verði frumvarpið að lögum, t.d. ef horft er til fjölda miðla og magns efnis. Einnig 
eru mörg dæmi um markatilvik milli ritstjórnarefnis og viðskiptaboða þar sem ekki er augljóst 
undir hvorn flokkinn efni fellur. Niðurstaða um slíkt gæti krafist nokkurrar rannsóknarvinnu með 
beiðni um nánari upplýsingar frá viðkomandi fjölmiðli. Einnig gæti komið upp sú staða að 
niðurstaða um hvort efni teljist viðskiptaboð eða ritstjórnarefni leiði til þess að viðkomandi 
fjölmiðill nái ekki að uppfylla 40% lágmarkið. Að mati fjölmiðlanefndar þarf að skýra nánar hvað 
átt er við með „reglubundnum skoðunum“ þar sem ekki er tekið fram hversu oft teljist reglubundið, 
hversu mikið af efni á hverjum miðli eigi að kanna til þess að könnunin teljist marktæk o.fl. Þá 
væri til bóta að í frumvarpinu væri fjallað um aðferðafræði við mælingar á hlutfalli ritstjórnarefnis, 
t.d. hvort miða eigi við fjölda greina, fjölda orða eða dálksentímetra í prentuðum miðli.

Í h-lið d-liðar 3. gr. er kveðið á um að einn sjötti hluti ritstjórnarefnis sem birtist í prent- og 
netmiðlum skuli byggja á sjálfstæðri frétta- eða heimildaöflun. Sami áskilnaður er gerður um 
fréttir, fréttatengt efni og umfjöllun um samfélagsleg málefni sem miðlað er af hljóð- og 
myndmiðlum og öðrum sambærilegum miðlum. Í greinargerð kemur fram að ákvæðið sé að 
danskri fyrirmynd. Fjölmiðlanefnd vill benda á að það virðist vera misræmi í greinargerð 
frumvarpsins varðandi fyrrgreint hlutfall. Í kafla 3.2.1 í greinargerð segir um fjölmiðlaumhverfið 
í Danmörku að þar sé gerð krafa um að 20% af ritstjórnarefni sé sjálfstætt unnið ritstjórnarefni. Er 
hér um hærra hlutfall að ræða en einn sjötta hluta. Misræmi er því á milli texta í kafla 3.2.1 í 
greinargerð og ákvæðis 1. málsl. h-liðar d-liðar 3. gr., ásamt þeim athugasemdum sem eru við g- 
lið d-liðar 3. gr. og 1. málsl. h-liðar d-liðar 3. gr.

Örðugt gæti reynst að hafa eftirlit með ákvæðinu verði frumvarpið að lögum og fylgjast með hvort 
fyrrgreint hlutfall sé uppfyllt. Þó kemur fram í athugasemdum við 1. málsl. h-liðar d-liðar 3. gr. að 
gert sé ráð fyrir að leitað verði fyrirmynda í Danmörku og Svíþjóð um aðferðir við að meta hvort 
efni byggi á sjálfstæðri frétta- eða heimildaöflun, því samsvarandi skilyrði eru þar gerð til fjölmiðla 
sem njóta opinberra styrkja.

Fjölmiðlanefnd telur að í frumvarpinu sé nauðsynlegt að fjalla um notkun gervigreindar við 
fréttaskrif. Gervigreind þróast hratt og er nú þegar notuð við gerð og miðlun frétta um allan heim, 
sérstaklega íþróttafréttir um þessar mundir. Fjölmiðlanefnd er kunnugt um að forsvarsmenn 
fjölmiðils sem að meginhluta nýtir gervigreind við gerð og miðlun frétta hafi óskað eftir styrk hjá 
dönsku úthlutunarnefndinni. Fjölmiðlanefnd telur mikilvægt að hugað verði að tækniframförum 
við gerð frumvarpsins og að tekin sé afstaða til slíkrar tækni, m.a. í ljósi þeirra krafna sem gerðar 
eru til sjálfstæðrar frétta- eða heimildaöflunar og þess að endurgreiðslur miðast við fjölda blaða- 
og fréttamanna og annarra starfsmanna. Ekki er talið langt þar til slík tækni verði almennt

7



F J O L M I Ð L A N E F N D

aðgengileg almenningi og ritstjórnum fréttamiðla. Þannig mætti hugsa sér að fjölmiðill í náinni 
framtíð nýti gervigreind við gerð og miðlun frétta og uppfylli að öllu leyti þau skilyrði sem sett 
eru fram í frumvarpinu, m.a. um fjölda launaðra starfsmanna og efnisinnihald þó að stór hluti efnis 
verði framleitt með notkun gervigreindar. Þess vegna vakna upp spurningar um hvað teljist í raun 
vera sjálfstæð frétta- eða heimildaöflun.

Í j-lið d-liðar 3. gr. er gert að skilyrði að fjölmiðill hafi staðið skil á árlegri skýrslugjöf til 
fjölmiðlanefndar vegna næstliðins árs skv. 23. gr. gildandi laga og hafi veitt fjölmiðlanefnd 
fullnægjandi gögn og upplýsingar um eignarhald og/eða yfirráð fjölmiðils skv. 17. gr. laga um 
fjölmiðla. Að auki er gert ráð fyrir að fjölmiðlanefnd geti krafist gagna um raunverulegan eiganda 
eða eigendur og yfirráð og er í því samhengi vitnað til skilgreininga þar að lútandi í lögum nr. 
140/2018. Úthlutunarnefnd þarf því að óska eftir upplýsingum frá fjölmiðlanefnd svo hægt sé að 
meta hvort skilyrði töluliðarins séu uppfyllt. Eins og áður hefur komið fram er ekkert fjallað nánar 
í greinargerð um hvernig aðgangi að upplýsingum milli nefndanna tveggja skuli háttað, t.d. er 
varðar trúnaðarupplýsingar. Að mati fjölmiðlanefndar er mikilvægt að tengsl nefndanna verði 
skýrð nánar. Er því ítrekuð aftur nauðsyn þess að gera nánar grein fyrir þeim tengslum, 
upplýsingagjöf milli nefndanna o.fl. Fjölmiðlanefnd vill einnig benda á að nákvæm vísun til 4. 
mgr. 17. gr. laga um fjölmiðla hefur verið felld brott úr frumvarpinu eins og það var birt í janúar 
2019. Nú er aðeins vísað til 17. gr. í ákvæðinu sjálfu en til 4. mgr. 17. gr. í greinargerðinni. Skýrara 
væri að halda einnig inni tilvísun í 4. mgr. 17. gr. laganna í ákvæðinu sjálfu enda er það sú 
málsgrein 17. gr. sem snertir beint upplýsingagjöf til fjölmiðlanefndar.

Fjölmiðlanefnd lagði til í greinargerð um rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla frá því í ágúst 
2018 að ástæða væri til þess að gera meiri kröfur um gagnsæi eignarhalds en gert er í núgildandi 
lögum um fjölmiðla sé það vilji löggjafans að styrkja fjölmiðla sérstaklega. Fjölmiðlanefnd hefur 
ítrekað bent á að nefndin þurfi frekari heimildir í lögum til að geta sannreynt eignarhald og yfirráð 
fjölmiðla. Fjölmiðlanefnd telur því brýnt að gera breytingar á 4. mgr. 17. gr. laga um fjölmiðla til 
að tryggja að nefndin hafi heimildir til að afla þeirra gagna sem nauðsynleg eru. Fjölmiðlanefnd 
telur mikilvægt að benda á að þegar fjölmiðlar eru í eigu félaga, sem staðsett eru í ríkjum þar sem 
gagnsæi eignarhalds á fyrirtækjunum er ekki opinbert, getur fjölmiðlanefnd ekki sannreynt 
eignarhaldið. Fjölmiðlanefnd telur því að að taka þurfi sértaklega afstöðu til þess hvort gera þurfi 
þær kröfur að fjölmiðlar fái ekki styrki nema hægt sé að sannreyna eignarhald félaga með gögnum 
í þeim tilvikum þegar eignarhald fjölmiðlanna er í félögum sem staðsett eru í ríkjum þar sem litlar 
eða engar upplýsingar er að fá. Það sama gildir um upplýsingar um yfirráð sem skapast með öðrum 
hætti en beinu eignarhaldi.
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Í 1. mgr. f-liðar 3. gr. frumvarpsins er lagt til að heimilað verði að endurgreiða úr ríkissjóði til 
fjölmiðils að hámarki 18% af beinum launakostnaði og verktakagreiðslum, sbr. 62. gr. h, sem fellur 
til við að afla og miðla fréttum, fréttatengdu efni og umfjöllun um samfélagsleg málefni, þó ekki 
hærri fjárhæð en 50 millj. kr. til hvers umsækjanda á ári hverju. Hlutfall endurgreiðslu af beinum 
launakostnaði og verktakagreiðslum, sbr. 62. gr. h, hefur því lækkað úr 25% í 18% frá því sem var 
í frumvarpinu eins og það var birt í janúar 2019 og fyrst dreift á Alþingi í maí 2019. Fjárhæð 
hámarksendurgreiðslu hefur þó ekki breyst og er ennþá 50 millj. kr. Þrátt fyrir lækkun hlutfalls 
endurgreiðslu munu að öllum líkindum þau einkareknu fjölmiðlafyrirtæki sem eru stærst, Árvakur, 
Sýn og Torg, eftir sem áður fá hámarksendurgreiðslu, 50 millj. kr. Viðbúið er að breytingin muni 
bitna mest á smærri fjölmiðlum þar sem rekstrarkostnaður þeirra er ekki nógu hár til að ná upp í 
hámarksendurgreiðsluna. Lægra hlutfall endurgreiðslu þýðir því einfaldlega að þeir fá lægri 
fjárhæð endurgreidda þrátt fyrir óbreytta hámarksendurgreiðslu. Í athugasemdum í greinargerð við 
3. gr. frumvarpsins segir að sú leið að endurgreiða einkareknum fjölmiðlum hluta þess kostnaðar 
sem fellur til við að afla og miðla fréttum, fréttatengdu efni o.fl. sé ekki aðeins hugsuð sem 
stuðningur við stærri fjölmiðla með sterkar ritstjórnir, heldur jafnframt sem stuðningur við smærri 
miðla, þ.m.t. staðbundna fjölmiðla sem gegna mikilvægu menningar- og lýðræðishlutverki í 
smærri byggðum. Með áðurgreindri lækkun hlutfalls endurgreiðslu án þess að lækka 
hámarkendurgreiðslu til samræmis er þó ljóst að hún hefur mest áhrif á smærri miðla en líklega 
engin á þá stærri.

Í 5. mgr. f-liðar 3. gr. um endurgreiðslur segir að úthlutunarnefnd geti óskað eftir viðeigandi 
upplýsingum frá umsækjendum, til að mynda virðisaukaskattskýrslu sem og bókhaldi. Í 
frumvarpinu er ekki um tæmandi upptalningu að ræða en fjölmiðlanefnd telur engu að síður 
mikilvægt að kveðið verði á um það að hægt verði að gera kröfu um fullnægjandi gögn til að 
sannreyna að kostnaðurinn tengist aðeins beinum launakostnaði og verktakagreiðslum sem kveðið 
er á um í ákvæðinu um endurgreiðsluhæfan kostnað. Margir fjölmiðlar gefa út svokölluð 
kynningarblöð eða birta kostaða umfjöllun og markmið frumvarpsins er að styrkja fréttir og 
fréttatengt efni og skapa vettvang fyrir skoðanaskipti um þjóðfélagsleg málefni en ekki að styrkja 
kostað efni. Því er mikilvægt að kveðið verði skýrt á um það að hægt verði að sannreyna með 
fullnægjandi hætti að kostnaðarliðir falli sannanlega undir endurgreiðsluhæfan kostnað samkvæmt 
frumvarpinu, verði það að lögum, og að hægt verði að sannreyna að fjölmiðillinn uppfylli að öðru 
leyti skilyrði endurgreiðslu, sbr. d-lið 3. gr. frumvarpsins.

Í 7. mgr. f-liðar 3. gr. kemur fram að úthlutunarnefnd geti hlutast til um að fyrri ákvörðun verði 
tekin upp komi í ljós að endurgreiðsla til umsækjenda hafi verið of há. Kveðið er á um að 
úthlutunarnefnd sé heimilt að fresta afgreiðslu annarra umsókna sama umsækjanda þar til 
niðurstaða er fengin um hvort til endurákvörðunar kemur. Eðlilegt væri að kveða einnig á um t.d.

9



F J O L M I Ð L A N E F N D

í greinargerð að endurákvörðun til breytinga á fjárhæð til lækkunar umsækjanda myndi dragast frá 
hinni nýju endurgreiðslu. Ekkert er fjallað nánar í greinargerð um heimild úthlutunarnefndar til að 
fresta afgreiðslu annarra umsókna sama umsækjanda.

Þar sem afar mikilvægt er að ákvarðanir byggi á réttum upplýsingum og að umsóknarferlið um 
endurgreiðslu sé gagnsætt og fyrirsjáanlegt telur fjölmiðlanefnd nauðsynlegt að heimildir séu til 
staðar í frumvarpinu til að beita viðurlögum, komi í ljós að fjölmiðlar hafi vísvitandi gefið rangar 
upplýsingar. Er þetta ekki síst mikilvægt í ljósi þess að gera má ráð fyrir því að í mörgum tilvikum 
verði endurgreiðslur lægri en sem nemur 18% af endurgreiðsluhæfum kostnaði. Þá þarf 
úthlutunarnefnd að deila heildarfjárhæðinni niður á þá aðila sem uppfylla skilyrði um 
endurgreiðslu. Það er því hagur allra fjölmiðla að upplýsingarnar, sem ákvarðanir um 
endurgreiðslur byggjast á, séu réttar og að hægt sé að staðreyna þær.

Í h-lið 3. gr. er kveðið á um að veita skuli sérstakan stuðning til einkarekinna fjölmiðla sem nemur 
allt að 4% af þeim hluta af launum launamanna fjölmiðils skv. a-lið 1. mgr. 62. gr. h sem falla 
undir lægra skattþrep tekjuskattsstofns, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 66. gr. laga um tekjuskatt, þ.e. vegna 
beins launakostnaðar blaða- og fréttamanna, ritstjóra og aðstoðarritstjóra, myndatökumanna, 
ljósmyndara og prófarkalesara vegna öflunar og miðlunar frétta, fréttatengds efnis og umfjöllun 
um samfélagsleg málefni. Hlutfallið var 5,15% í frumvarpinu eins og því var fyrst dreift á Alþingi 
í maí 2019 og hefur því lækkað. Svipuð sjónarmið eiga við um þessa lækkun og bent var á varðandi 
lækkun hlutfalls endurgreiðslu af beinum launakostnaði og verktakagreiðslum, sbr. 62. gr. h, þ.e. 
þessi breyting mun að öllum líkindum bitna mest á smærri fjölmiðlum þar sem færra starfsfólk 
starfar á þeim miðlum en þeim stærstu. Í mörgum tilvikum hafa staðbundnir miðlar, þ.e. 
landshluta-, héraðs-, hverfis- eða bæjarmiðlar, aðeins einn starfsmann. Ekki er sett hámarksviðmið 
á þennan sérstaka stuðning og samkvæmt greinargerð frumvarpsins dregur hann því úr áhrifum 
þess ákvæðis 1. mgr. 62. gr. i er kveður á um að endurgreiðslur nemi ekki hærri fjárhæð en 50 
millj. kr. Þessi sérstaki stuðningur kemur til viðbótar þeirri endurgreiðslu sem ákvörðuð er skv. 
ákvæðum 62. gr. h og i. Það að ekki sé sett hámarksviðmið á sérstakan stuðning leiðir aftur til þess 
að þeir einkareknu fjölmiðlar sem eru stærstir fá hæstu fjárhæðirnar á meðan þeir sem eru smærri 
fá minna. Ekki er heldur ljóst samkvæmt frumvarpinu hversu hárri fjárhæð af áætluðum árlegum 
kostnaði ríkissjóðs verður varið í sérstakan stuðning og hversu miklu verður varið í endurgreiðslu 
kostnaðar. Nánar verðir fjallað um þetta hér á eftir. Þá er í 1. mgr. h-liðar 3. gr. innsláttarvilla þar 
sem vantar bandstrik í „a-lið“ .

Þegar frumvarpið var fyrst birt í janúar 2019 var gert ráð fyrir að árlegur kostnaður ríkissjóðs vegna 
frumvarpsins yrði allt að 400 millj. kr. frá og með 1. janúar 2020, auk aukins kostnaðar 
fjölmiðlanefndar (nú úthlutunarnefndar) við úrvinnslu umsókna. Þegar frumvarpinu var fyrst dreift
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á Alþingi í maí 2019 hafði árlegur kostnaður ríkissjóðs aukist og var nánar tilgreint hvernig honum 
yrði skipt. Var gert ráð fyrir að árlegur kostnaður ríkissjóðs frá 1. janúar 2020 yrði allt að 350 millj. 
kr. vegna 25% (nú 18%) endurgreiðslu kostnaðar og að auki 170 millj. kr. vegna sérstaks 
stuðnings. Einnig var talið fyrirséð að kostnaður fjölmiðlanefndar (nú úthlutunarnefndar) við 
úrvinnslu umsókna yrði talsverður. Samkvæmt greinargerð frumvarpsins í núverandi mynd er gert 
ráð fyrir að árlegur kostnaður ríkissjóðs frá 1. janúar 2020 verði allt að 400 millj. kr. Meðtalinn er 
kostnaður við úrvinnslu umsókna sem nemur einu stöðugildi og starfa úthlutunarnefndar. Árlegur 
kostnaður ríkissjóðs hefur því lækkað frá því að frumvarpinu var fyrst dreift á Alþingi í maí 2019 
auk þess sem ekki er lengur tilgreint hversu hár kostnaðurinn er vegna endurgreiðslu kostnaðar 
annars vegar og vegna sérstaks stuðnings hins vegar. Ekki er heldur tilgreint hversu hár kostnaður 
er áætlaður vegna úrvinnslu umsókna sem nemur einu stöðugildi og starfa úthlutunarnefndar sem 
dregst síðan frá þeim allt að 400 millj. kr. árlega kostnaði ríkissjóðs. Endanleg fjárhæð sem áætlað 
er að fari í endurgreiðslu kostnaðar og sérstakan stuðning við einkarekna fjölmiðla er því ekki ljós 
eða hvort t.d. endurgreiðsla kostnaðar gangi framar og sérstakur stuðningur mæti afgangi ef sú 
staða kæmi upp að heildarfjárhæðin dygði ekki til að ná yfir báða flokka. Að mati fjölmiðlanefndar 
vantar því að skýra betur hvernig þessum allt að 400 millj. kr. verði skipt.

Í greinargerð fjölmiðlanefndar um rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla frá því í ágúst 2018 
voru sett fram skilyrði fyrir endurgreiðslum og var sérstaklega tekið fram að ekki mætti mynda 
hvata til að fara fram hjá kerfinu. Var í því sambandi fjallað um ofskráningu kostnaðar, 
bókhaldsbrellur, framleiðslu á efni sem ekki er eftirspurn eftir eða að kerfið bjagi á aðra lund 
starfsemi fjölmiðla á óheppilegan hátt. Þá mætti stuðningurinn ekki skekkja samkeppnisstöðu 
fjölmiðla.

3. Nokkur orð um réttindi og skyldur fjölmiðla

Að lokum telur fjölmiðlanefnd mikilvægt að ræða stuttlega réttindi og skyldur fjölmiðla, verði 
frumvarpið að lögum. Þar sem Ríkisútvarpið fær styrki frá hinu opinbera eru sérstakar kröfur 
gerðar til þess félags af löggjafanum og almenningi umfram einkarekna fjölmiðla. Á hinum 
Norðurlöndunum hefur verið talsverð umræða um það að þegar fjármunum í eigu hins opinbera er 
veitt í fjölmiðlarekstur sé nauðsynlegt að fjölmiðill gæti sérstaklega að því að fylgt sé 
grundvallargildum blaða- og fréttamennsku og að fjölmiðillinn sé sjálfstæður í fréttaflutningi og 
þjóni almenningi og lýðræðislegum gildum.1 Í Noregi er t.d. beinlínis gerð sú krafa að fjölmiðlar

1 Sjá t.d.https://voxpublica.no/2011/03/mediest%C3%B8tte-uten-kvalitetskrav/ og
https://www.regeringen.se/4ab3d0/contentassets/c4f57b68335e491a948185108aa3833f/en-gransoverskridande- 
mediepolitik.-for-upplysning-engagemang-och-ansvar-sou-201680, sjá m.a. bls. 316, 339 og 532.
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sem hljóti styrki undirgangist norskar siðareglur og ákvarðanir siðanefndar blaðamanna. Reynslan 
frá hinum Norðurlöndunum og öðrum ríkjum Evrópu, þar sem ríkið styrkir einkarekna fjölmiðla, 
er sú að almenningur fer óhjákvæmilega að velta fyrir sér hvort sú blaða- og fréttamennska sem 
skattfé hans er varið til standist faglegar kröfur í lögum og siðareglum. Því þarf að vera skýrt hvert 
almenningur á að leita, telji hann að fjölmiðlar fari ekki að lögum og/eða siðareglum og vilji gera 
athugasemdir við efnistök og framsetningu fjölmiðla.

Annars staðar á Norðurlöndunum er gjarnan tekið fram í löggjöf um fjárhagslegan stuðning til 
fjölmiðla að löggjöfinni sé ætlað að styrkja tjáningarfrelsi og þau lýðræðislegu gildi sem hið 
norræna samfélag byggir á. Hér skapast óhjákvæmilega ákveðinn vandi eða togstreita því enginn 
á að geta tekið ákvarðanir um umfjöllunarefni fjölmiðla og hvað telst fréttnæmt nema fjölmiðlarnir 
sjálfir. Í nágrannaríkjum Íslands hefur þessi togstreita verið leyst með þeim hætti að fjölmiðlum er 
gert að fara að siðareglum og/eða löggjöf, allt eftir því hvort siðanefndum blaðamanna eða 
stjórnsýslunefndum hefur verið falið að taka ákvarðanir eða birta álit vegna brota á siðareglum 
og/eða löggjöf er varðar hlutlægni og nákvæmni.

Í Danmörku berast að jafnaði 155 til 211 kvartanir vegna vinnubragða fjölmiðla til Pressenævnet 
á hverju ári. Til samanburðar jafngildir það um 9 til 12 málum á ári ef miðað er við höfðatölu hér 
á landi. Þá berast um 1.500 kvartanir á ári hverju til Myndigheten för radio och tv í Svíþjóð vegna 
brota á hlutlægni og nákvæmni í vinnubrögðum ljósvakamiðla. Jafnframt berast milli 288 til 597 
kvartanir til Pressombudsmannen í Svíþjóð vegna brota á siðareglum. Það eru alls um 1.788 til 
2.097 kvartanir á ári vegna allra fjölmiðla og jafngildir um 63 til 74 kvörtunum á ári ef miðað er 
við höfðatölu hér á landi. Í Noregi berast um 377 til 427 kvartanir til Pressens faglig utvalg. Það 
jafngildir um 25 til 28 kvörtunum á ári miðað við höfðatölu hér á landi.

Hér á landi er fjölmiðlanefnd ætlað að hafa eftirlit með því að fjölmiðlar fari að 26. gr laga um 
fjölmiðla er varðar lýðræðislegar grundvallarreglur. Ákvæðið var tekið upp í íslenska löggjöf um 
fjölmiðla að erlendri fyrirmynd. Jafnframt tekur Siðanefnd Blaðamannafélags Íslands (B.Í.) við 
kvörtunum og úrskurðar um hvort brotið hafi verið gegn siðareglum félagsins. Siðareglum B.Í. 
hefur ekki verið breytt frá árinu 1991 þar sem ekki hefur náðst samstaða innan félagsins um 
endurskoðun þeirra. Frá því reglurnar voru endurskoðaðar síðast hafa þó átt sér stað einhverjar 
stórfelldustu breytingar sem orðið hafa á fjölmiðlaumhverfi frá upphafi. Bæði fjölmiðlanefnd og 
Siðanefnd B.Í. er því ætlað að veita fjölmiðlum nokkuð aðhald í því skyni að tryggja fagleg 
vinnubrögð svo að gildi óháðrar og fjálsrar fjölmiðlunar fái notið sín.

Hjá Siðanefnd B.Í. voru ríflega 220 mál tekin til meðferðar á árunum 1966-2014. Eru það um 4-5 
mál á ári sem eru hlutfallslega mun færri mál á ársgrundvelli en á hinum Norðurlöndunum.
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Kvartanir til útvarpsréttarnefndar og síðan fjölmiðlanefndar voru framan af fáar, en hefur farið ört 
fjölgandi síðastliðin ár, hugsanlega vegna aukinnar umfjöllunar um fjölmiðla.

Fjölmiðlanefnd er ekki fyllilega ljóst hvort framangreind úrræði, þ.e. siðareglur B.Í. og 26. gr. laga 
um fjölmiðla, nái að fullu þeim tilgangi að aflað verði skjótra úrlausna sem mark er tekið á í 
deilumálum hér á landi. Ástæðan er ekki síst sú að svo virðist sem hér á landi sé fremur leitað í 
farveg dýrra og tímafrekra meiðyrðamála fyrir almennum dómstólum en til Siðanefnda eða 
stjórnsýslunefnda, líkt og hefð er fyrir á hinum Norðurlöndunum. Úrræðin sem hér um ræðir 
virðast einnig vernda ólíka hagsmuni, einstaklingsbundna hagsmuni í tilviki Siðareglna B.Í. og 
almennari hagsmuni í tilviki 26. gr. laga um fjölmiðla um lýðræðislegar grundvallarreglur.

Nú þegar kynnt hefur verið frumvarp þar sem lagt er til að einkareknir fjölmiðlar verði styrktir 
með skattfé er hugsanlegt að kvörtunum til fjölmiðlanefndar og/eða Siðanefndar B.Í. muni fjölga. 
Því telur fjölmiðlanefnd mikilvægt að framtíðarsýn á þessu sviði verði mótuð.

Fjölmiðlanefnd veitir fúslega frekari upplýsingar sé þess óskað.

Fyrir hönd fjölmiðlanefndar,

Anton Emil Ingimarsson Elfa Ýr Gylfadóttir
lögfræðingur framkvæmdastjóri
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