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Efni: Greinargerð til allsherjar- og menntamálanefndar um umsagnir um frumvarp til laga um 
breytingar á ijölmiðlalögum nr. 38/2011 (stuðningur við öflun og miðlun frétta, fréttatengds 
efnis o.fl.)

1. Útgáfutíðni prentaðra miðla og miðlun nýs efnis á vef netmiðla.

í nokkrum umsögnum eru færð rök fyrir að minnka þurfi útgáfutíðnina og kröfur um nýtt efni 
netmiðla til að gera útgefendum kleift að taka sér sumarleyfi o.þh. auk þess sem há útgáfutíðni gæti 
leitt til þess að nokkrir mikilvægir miðlar, einkum staðbundnir, uppfylltu ekki skilyrði um 
frumvarpsins til að vera styrkhæfir. Skv. frumvarpinu er gert ráð fyrir að prentmiðlar komi út 48 
sinnum á ári og að nýju efni sé miðlað í netmiðlum daglega.

• Mennta og menningarmálaráðuneyti leggst ekki gegn því að slakað verði á kröfum um 
útgáfutíðni og um nýtt efni á netmiðlum, t.d. þannig að nægilegt sé að prentmiðlar komi út 44 
sinnnm á ári og einungis verði skylt að setja nýtt efni á netmiðla á virkum dögum í 44 vikur á 
ári.

2. í i-lið 3. gr. d (62.gr.g) er kveðið á um að við staðbundna miðla þurfi a.m.k. einn starfsmaður að 
vera í fullu starfi við að afla og miðla fréttum, fréttatengdu efni og umfjöllun um samfélagsleg 
málefni. í umsögnum er bent á að þetta skilyrði komi í veg fýnr að margir staðbundnir miðlar uppfylli 
skilyrði fyrir endurgreiðslu/sérstökum stuðningi vegna þess að í mörgum tilvikum er um einyrkjastarf 
að ræða, sem þýðir að sami starfsmaður þarf að sinna fleiru en að skrifa í miðilinn. Ráðuneytið telur 
þessar athugasemdir réttmætar og ástæða til að bregðast við þeim.

• Mennta og menningarmálaráðuneyti leggst ekki gegn því að undanþága verði gerð frá kröfum 
um starfshlutfall í ákvæði i-liðar 3. gr. d (62.gr.g) þegar um er að ræða staðbundna miðla sem 
reknir eru af einyrkjum.

3. Fjölmiðlanefnd færir rök fyrir að eðlilegast væri og í samræmi við fyrirkomulag á hinum 
Norðurlöndunum (sem haft var til hliðsjónar við gerð frumvarpsins), að fjölmiðlanefnd sæi um 
umsýslu en sérstök úthlutunamefnd tæki ákvarðanir um úthlutanir. í þessu samband er t.d. bent á að 
nauðsynlegt sé að sérfræðingar leggi mat á matskennda þætti (t.d. um eigið efni fjölmiðils), geti borið 
upplýsingar í umsóknum við fyrirliggjandi upplýsingar sem viðkomandi hefur látið fjölmiðlanefnd í 
té o.s.frv. í úthlutunamefndinni þurfi einnig að vera einstaklingar sem hafa sérþekkingu á fjölmiðlum 
og sem hafí fæmi til að meta þau gögn sem fjölmiðlanefnd eða aðrir matsaðilar, leggja fyrir
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úthlutunamefnd til ákvörðunar. Fjölmiðlanefnd bendir að auki á nauðsyn þess að settar verði reglur 
um samskipti hennar og úthlutunamefndar enda er í öðmm ákvæðum frumvarpsins gert ráð fyrir 
aðkomu fjölmiðlanef'ndar að ýmsum þáttum við mat á umsóknum. Hér er talið að ef fallist verði á 
neðangreinda tillögu þá nái ákvæði 2. gr. um reglugerðarheimildir einnig til slíkra reglna.

• Mennta- og menningarmálaráðuneyti leggur til að ákvæðum í c-lið 3.gr. (62. gr.f) verði breytt 
þannig að í úthlutunamefnd skuli skipaðir einn sem uppfylli starfsgengisskilyrði 
héraðsdómara, einn skuli vera löggiltur endurskoðandi og sá þriðji hafi sérþekkingu á 
fjölmiðlum eða fjölmiðlarétti. Þá verði 6. mgr. sömu greinar breytt þannig að fjölmiðlanefnd 
skuli sjá um umsýslu.

4. Samkeppniseftirlitið og fleiii gera athugasemdir við að í frumvarpinu sé endurgreiðsluhlutfallið 
lækkað úr 25% í 18% og að það bitni aðeins á þeim miðlum sem ekki ná 50 millj.kr. þakinu (þ.e. 
öllum nema miðlum Árvakurs, Sýnar og Torgs). Samkeppniseftirlitið telur að skerðingin fari ekki 
saman við stefnu stjómvalda um að auka fjölbreytni og fjölræði (þ.e. dreift eignarhald) í fjölmiðlun. í 
þessu sambandi má einnig athuga hvort ástæða hafi verið til að lækka hlutfallstölumar sökum þess að 
í frumvarpinu er kveðið á um að endurgreiðslur gætu numið "allt að" tilteknu hlutfalli. Þá gæti einnig 
vegna fækkunar blaðamanna að undanfomu sú staða komið upp að samtals verði 
endurgreiðsluijárhæðin lægri en sem ætluð em til þeirra.

• Mennta- og menningarmálaráðuneyti leggur til að allsherjar- og menntamálanefnd kanni 
forsendur þess að endurgreiðsluhlutfall verði hækkað í t.d. 20%.

5. Samkeppniseftirlitið og Blaðamannafélag Islands telja að endurgreiðslumar eigi að ná til breiðari 
hóps fjölmiðla en ráð er fyrir gert í frumvarpinu. I þessu sambandi má benda á að í greinargerð kemur 
fram að frumvarpinu er ætlað að efla lýðræðislega umræðu í landinu og því ef til vill álitamál hvort 
fjölmiðlar sem fjalla um afmörkuð málefni á einkasviði fólks (íþróttir, lífsstíl, heilsu o.fl.) falli þar 
undir. Þá telur fjölmiðlanefnd að skerpa þurfí á skýringum á því hvaða fjölmiðlar kunni eiga kost á 
endurgreiðslu m.t.t. efnis skv. a, b og d - liðum 3. gr. Hið síðast talda má leysa með því að bæta við 
reglugerðarheimild í 2. gr.

•  Mennta- og menningarmálaráðuneyti leggur til að breyting verði gerð á 2. gr. fmmvarpsins 
þannig að á eftir orðunum "skilyrði fyrir endurgreiðslu" komi skv. 62. gr. g  ,

6. Fjölmiðlanefnd telur rétt að bætt verði við ákvæði 3. gr. f  (62.gr. i) heimild til að draga ofgreidda 
endurgreiðslu / sérstakan stuðning frá næstu úthlutun til viðkomandi fjölmiðils sökum þess að 
talsverður tími getur liðið frá úthlutun fjárins þar til í ljós kemur að um ofgreiðslu hafí verið að ræða 
(t.d. vegna rangra upplýsinga í umsókn). í þeim tilvikum sé einfaldast að ofgreiðslan sé dregin frá 
næstu úthlutun. Þá telur nefndin rétt að í frumvarpinu sé ákvæði sem heimili beitingu viðurlaga ef 
umsækjendur hafa rangt við. Við gerð frumvarpsins var talið að ákvæði 6. mgr. 62. gr. i væm nægileg 
í þessu sambandi og því er hér ekki tekin afstaða til tillögu nefndarinnar.

• Mennta- og menningarmálaráðuneyti leggur til að eftir orðunum "tilkynnt er um 
ákvörðunina" í 3. málslið 7. mgr. 62. gr. i komi: eða fárhœðin dregin frá  endurgreiðslu sem 
ákveðin hefur verið á grundvelli nýrrar umsóknar .

7. Fjölmiðlanefnd bendir á ekki er hægt að reikna út endurgreiðslu eða sérstakan stuðning nema 
tilgreint sé hvemig fénu sem varið er til málefnisins (400 m.kr.) skuli skipt milli þessara flokka á 
sama hátt og gert var í greinargerð með eldri útgáfum fmmvarpsins. I þessu sambandi má einnig 
benda á að einnig sé rétt að tilgreina hlutfallslega skiptingu kostnaðar við umsýslu og nefndarstörf. Ef 
miðað er við sömu skiptingu fjármuna og í fyrri gerð fmmvarpsins, þ.e. 350 m.kr. til endurgreiðslu og 
170 m.kr. til sérstaks stuðnings, þá yrði skipting 400 m.kr. þannig að um 67%=270 m.kr. væri fyrir 
endurgreiðslu og 33%=130 m.kr. til sérstaks stuðnings.

• Mennta- og menningarmálaráðuneyti leggur til að í nefndaráliti allsherjar- og 
menntamálanefndar verði tilgreint hvemig þeim 400 m.kr. sem renna til endurgreiðslu og



sérstaks stuðnings skuli skipt.

8. Hér er talið að taka megi afstöðu til annarra veigamikilla atriða sem fram koma í athugasemdum 
íjölmiðlanefndar í nefndaráliti allsherjar -og menntamálanefndar og í reglugerð um endurgreiðslur og 
sérstakan stuðning o.s.frv. Opin reglugerðarheimild er í 62. gr. fjölmiðlalaga og að auki er 
reglugerðarákvæði í 2. gr. frumvarpsins þar sem m.a. er kveðið á um "nánari skilyrði fyrir 
endurgreiðslu". Þá er vísað til tillögu hér að ofan ( nr. 5) sem tekur af allan vafa um að heimilt sé að 
útfæra nánar ákvæði 3. gr. d (62.gr.g) í reglugerð.

a. Fjölmiðlanefnd vekur athygli á að nauðsynlegt sé að taka afstöðu til notkunar gervigreindar við 
fréttaskrif o.þh. enda eru þegar dæmi um það t.d. í Danmörku að sótt hafi verið um styrki til 
fjölmiðils sem nýtir sér þannig tækni.

• Mennta- og menningarmálaráðuneyti leggur til að í nefndaráliti allsherjar- og 
menntamálanefndar verði sú afstaða tekin að efni sem þannig er unnið skuli ekki teljast til 
sjálfstæðrar frétta- eða heimildaöflunar.

b. í umsögn fjölmiðlanefndar er talið nauðsynlegt að nokkur atriði frumvarpsins verði skýrð 
nánar. Um er að ræða:

I. Hvað er átt við með "sjálfstæðri fréttastofu".
H. Hvemig meta skuli hlutfall ritstjómarefni.
m. Að starfsmenn fjölmiðla sem vinna að gerð kynningarefnis (sem fellur undir 

viðskiptaboð) falli ekki undir a-lið 62. gr. h um endurgreiðsluhæfan kostnað.

• Mennta- og menningarmálaráðuneyti leggur til framangreind atriði verði nánar skýrð í 
reglugerð.

Önnur atriði sem mennta- og menningarmálaráðuneyti vill vekia athygli allsheriar - og 
menntamálanefndar á:

a. í greinargerð með fmmvarpinu þar sem fjallað er um 2. málsl. d-liðar 3. gr. (bls. 17 í prentaðri 
útgáfu) er í lok síðari málsgreinar tekið fram að efni skuli vera á íslensku og að fréttir, fréttatengt efni 
og umfjöllum um samfélagsleg málefni á öðmm tungumálum en íslensku njóti ekki stuðnings 
samkvæmt frumvarpinu.

• í ljósi þess að í frumvarpinu er ekki lengur gerður áskilnaður um að efni skuli vera á íslensku 
er lagt til að í nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar verði tekinn af allur vafi um að 
fjölmiðlar sem koma út á öðmm tungumálum en íslensku geti fengið endurgreiðslu og 
sérstakan stuðning ef þeir uppfýlla önnur skilyrði í frumvarpinu.

b. Breyta þarf ákvæði 62. gr. k til samræmis við breytingar á skattalögum þannig að miðað verði við 
tekjur sem falla undir tvö lægri skattþrepin.

• Mennta- og menningarmálaráðuneyti leggur til að ákvæði 62. gr. k verði breytt þannig að í 
stað orðanna lægra skattþrep í 1. málslið komi fyrstu tvö skattþrep .


