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STOFNAÐ 189/

N efndarsvið  A lþingis 
bt. A llsherjar- og m enntam álanefnd 
A usturstræ ti 8-10 
150 R eykjavík

R eykjavík, 4. febrúar 2021

U m sögn B laðam annafélags íslands um:

Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu (upplýsingaréttur almennings), 366 mál. 

(Lagtfyrir Alþingi á 151. löggjafarþingi 2020-2021.)

Stjórn B laðam annafélags íslands þakkar allsherjar- og m enntam álanefnd A lþingis fyrir að hafa fengið 
tæ kifæ ri til þess að veita um sögn um  ofangreint mál.

B laðam annafélag  Islands styður efni frum varpsins og aukið gagnsæi á þessum  sviðum  sem  öðrum , en 
það er m eðal annars kom ið fram  vegna athugasem da um boðsm anns A lþingis.

E ins og fram  kem ur í g reinargerð  m eð frum varpinu er verið að „fæ ra lagauum hverfi R íkisútvarpsins er 
varðar upplýsingarétt alm ennings til sam ræ m is við vilja löggjafans.“ Ekki hafi staðið  til að breyta 
gildissviði upplýsingalaga hvað R íkisútvarpið varði „þegar ný lög um R íkisútvarpið og ný 
upplýsingalög tóku gildi, heldur áttu ákvæði upplýsingalaga, sbr. 1. mgr. 2. gr. upplýsingalaga nr. 
140/2012 að g ilda um starfsem i R íkisútvarpsins líkt og um stjórnvald væri að ræða. M eð frum varpinu 
er því þeirri óvissu eytt sem  um boðsm aður A lþingis rekur í m álslokabréfi sínu í m áli nr. 1319/2019.“

Að sjálfsögðu er fulltrúi félagsins reiðubúinn að kom a fyrir nefndina og gera betur grein fyrir afstöðu 
félagsins sé þess óskað.
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