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Frá: Bændasamtökum Íslands, útgefanda Bændablaðsins

Efni: Umsögn um frumvarp mennta- og menningarmálaráðherra til 
laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011, með síðari 
breytingum (stuðningur við einkarekna fjölmiðla), 367. mál.

Bændasamtök Íslands eiga og reka Bændablaðið og veita eftirfarandi 
umsögn um frumvarp mennta- og menningarmálaráðherra eins og það 
liggur fyrir.

Útgefandi Bændablaðsins fagnar því að stjórnvöld hyggist styðja við 
rekstur einkarekinna fjölmiðla. Sá styrkur sem veittur var til fjölmiðla 
sumarið 2020 vegna kórónufársins kom sér vel fyrir rekstur 
Bændablaðsins á erfiðum samdráttartímum. Styrkurinn gerði útgefanda 
kleift að framleiða vandað og faglegt efni fyrir kröfuharða lesendur, bæði í 
prent-, hlaðvarps- og netmiðlum. Útgefandi telur þau skilyrði sem sett voru 
vegna úthlutunar á síðasta ári sanngjörn og réttlát.

Það er jákvætt að í núverandi frumvarpi sé endurgreiðsluhlutfall 25% af 
skilgreindum rekstrarkostnaði. Það er hins vegar gagnrýnivert að 
stuðningur til einstaks umsækjanda geti numið allt að 25% af fjárveitingu 
til verkefnisins eins og kemur fram í 62. gr. i þar sem fjallað er um 
útreikning og hámark rekstrarstuðnings. Þetta þýðir að stóru 
fjölmiðlasamsteypurnar þrjár (Árvakur, Torg og Sýn) munu draga til sín 
bróðurpartinn af því fé sem ríkið ver í fjárstuðning til einkarekinna fjölmiðla 
á ári hverju. Minna er því til skiptanna fyrir fjölbreytta flóru minni fyrirtækja 
sem stunda útgáfustarfsemi um allt land.

Bændablaðið fagnar því að skilyrði um útgáfutíðni (48 tölublöð á ári) skuli 
felld út úr fyrri frumvarpsdrögum. Það er hins vegar varhugavert að gera 
engar kröfur um útgáfutíðni. Í fyrri umsögnum lagði Bændablaðið til að blöð 
ættu að minnsta kosti að koma út 20 sinnum á ári til að geta notið 
stuðnings.

Bændablaðið bendir á að í skilyrðum um styrkhæfan launakostnað við 
framleiðslu efnis er ekki vikið að störfum umbrotsfólks. Lagt er til að sá
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kostnaður falli innan ramma stuðningsgreiðslna. Starfsfólk í umbroti er 
nátengt ritstjórnum og jafn mikilvægt og blaðamenn, ljósmyndarar, 
prófarkalesarar o.fl. sem koma að blaðaútgáfu.

Bændablaðið bendir á að dreifingarkostnaður er mjög hár og áralöng 
barátta við að lækka kostnað við dreifingu hefur ekki skilað miklum árangri. 
Dreifing á landsbyggðinni hjá Íslandspósti hefur rýrnað mikið og 
dreifingardögum fækkað. Í raun vinnur gisnari dreifing á landsbyggðinni 
gegn útgáfu prentmiðla eins og málum er háttað.

Útgefandi Bændablaðsins telur mikilvægt að greiðslur vegna auglýsinga 
hjá erlendum fjölmiðlaveitum og samfélagsmiðlum séu skattlagðar hér á 
landi líkt og innlendir fjölmiðlar þurfa að búa við.

Þrátt fyrir nokkra annmarka mæla Bændasamtök Íslands, sem útgefandi 
Bændablaðsins, með samþykkt frumvarpsins, að teknu tilliti til þeirra 
athugasemda sem að framan eru raktar.

Verði þess óskað eru fulltrúar Bændablaðsins boðnir og búnir til þess að 
koma á fund allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis til þess að ræða 
efnisatriði málsins nánar.

Virðingarfyllst,
f.h. Bændasamtaka Íslands og 
Bændablaðsins

Sviðsstjóri útgáfu- og kynningarsviðs BÍ 
Netfang: tjorvi@bondi.is 
Sími: 862-3412
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