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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 breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 (stuðningur við einkarekna 
fjölmiðla), 367.

(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 íslands fagnar því að frum varpið sé á ný kom ið til um Q öllunar í allsherjar- og 
m enntam álanefnd og hvetur til þess að það fái skjóta afgreiðslu, B laðam annafélagið vísar til fyrri 
um sagnar um m álið dags. 10. jan ú ar 2020 og telur að þær breytingar sem  hafa verið gerðar á 
frum varpinu frá  fyrri gerð  séu til bóta frem ur en hitt.

A ð sjálfsögðu er fulltrúi félagsins reiðubúinn að kom a fyrir nefndina og gera betur grein fyrir afstöðu 
félagsins sé þess óskað.
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BLAÐAMANNAFELAG ISLANDS

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

R eykjavík, 10. jan ú ar 2020

U m sögn B laðam annafélags íslands um:

Frumvarp til laga um fjölmiðla 458. mál

(Lagt fyrir Alþingi á 150. löggjafarþingi 2019-2020)

Stjórn B laðam annafélags Islands 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 fagnar því að frum varpið er loks kom ið til kasta A lþingis og styður efni þess 
í m eginatriðum . L agasetn ing þessarar tegundar er fyrsta skrefið í að viðurkenna m ikilvæ gi 
upplýsingakerfisins fyrir virkni lýðræðis í landinu og því aðhaldi sem það veitir. Án virks 
tjáningarfrelsis fæ r lýðræ ðisfyrirkom ulag ekki staðist. E fnahagslegar forsendur fyrir rekstri ijölm iðla 
þurfa að vera fyrir hendi til þess að þeir geti sinnt hlutverki sínu sem helsti farvegur tjáningarfrelsis og 
aðhalds í landinu. H allað hefur verulega á ógæ fuhliðina í þeint efnum  á undanförnum  árum  vegna 
tæ kniþróunar og þ jóðfélagsbrey tinga og við því þ arf íslenskt sam félag að bregðast. Það er ekki síður 
m ikilvæ gt að halda hér úti öflugu upplýsingakerfi en öflugu m ennta- og heilbrigðiskerfi. E nda hafa 
nágrannalönd okkar á N orðurlöndunum  og raunar annars staðar í V estur-Evrópu viðurkennt þá 
staðreynd og styrkja upplýsingakerfin  í sínum  löndum  m eð m argvíslegum  hætti.

Frum varpið er í grunninn byggt á niðurstöðum  skýrslu þverpólitískrar nefndar, sem fyrrverandi 
m enntam álaráðherra, Illugi G unnarsson, skipaði, til að fara yfir rekstrarskilyrði einkarekinna 
íjölm iðla. M eginniðurstaða nefndarinnar er að endurgreiða hluta ritstjórnarkostnaðar fjölm iðla og 
fylgir hún þar fordæ m um  frá nágrannalöndunum , þar sem þetta er þrautreynd leið til að aðstoða 
ljö lm ið la við að sinna lýðræ ðishlutverki sínu ekki síst kannski þau sjónarm ið sem  eiga undir högg að 
sæ kja hverju sinni. Þetta er nokkuð beinskeytt leið til að ná ofangreindu m arkm iði og engin ástæ ða til 
að æ tla annað en að hún geti v irkað hér m eð sam a hætti. Stjórn B1 m ótm æ lir hins vegar o f  þröngum  
skilgreiningum  á því hvers eðlis um íjöllun þ a rf  að vera til þess að eiga m öguleika á endurgreiðslu  og 
gild ir það einnig um útgáfutíðni.

Stjórn B1 te lur m jög m ikilvæ gt og í raun óum flýjanlegt að sérstök nefnd hafi yfirum sjón m eð úthlutun 
sam kvæ m t efni laganna. L jóst er að F jölm iðlanefnd hefur dæ m t sig úr leik hvað varðar h lutverk í 
þeim  efnum  m eð því að gera tilraun til að hafa eftirlit og áh rif  á efn istök  og um fjöllun einstakra 
fjölm iðla. Það er eingöngu á  verksviði dóm stóla og getur aldrei verið  h lu tverk  stjórnvaldsnefndar 
skipaðrar a f  fram kvæ m davald inu  að setja bönd á tjáningarfrelsið . Það er einfald lega tilraun til 
ritskoðuunar og því getur það aldrei farið sam an að stjórnvald sem te lu r sig hafa hlutverki að gegna 
hvað varðar efni fjö lm ið la hafi einnig  vald á úthlutun Qámuna.
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Það er ljóst að þeir ijá rm unir sem  ætlað er til þessa verkefnis eru a f  skornum  skam m ti og m un m eira 
m un þurfa til svo að rekstrarstaða m argra Ijöliniöla snúist til betri vegar. En m jór er m ikils vísir!

Jafnhliða þessum  aðgerðum  hefði verið æ skilegt að stjórnvöld settu ijárm agn í sjálfstæ ðan 
rannsóknarsjóð sem  tjö lm ið lar og einstaklingar, sitt í hvoru lagi eða í sam einingu, gætu sótt til vegna 
einstakra v iðaniik illa  verkefna á  sviði upplýsingam iðlunar. Slík verkefni vilja eðli m álsins sam kvæm t 
sitja á hakanum  þegar í harðbakkann slæ r í rekstri tjölm iðla, þar sem slík verkefni eru tím afrekari og 
kostnaðarsam ari en önnur sem  liggja beint við. Fátt er þó m ik ilvæ gara í hverju sam félagi en ítarleg og 
djúp um ljöllun  um m ikilvæ g sam félagsm álefni. Fátt er betur til þess fallið að uppræ ta alls kyns 
m isferli og spillingu. M örg nýleg dæm i sanna það ótvíræ tt og traust verður ekki endurheim t í íslensku 
sam félagi nem a gagnsæ i sé hafið  til vegs og virðingar. S líkur rannsóknarsjóður væri m jög beinskeytt 
og ódýr leið til að lyfta grettistaki á  þessu sviði.

Þá liggur einnig  bein t við og er í sjálfu sér í eðlilegu fram haldi a f  efni þessa frum varps að stjóm völd  
endurskoði skattaum hverfi fö lm iðla til þess að tryggja betur rekstrarskilyrði þeirra.

Oski A llsherjar- og m enntam álanefnd eftir frekari rökstuðningi fyrir afstöðu BÍ eru fulltrúar félagsins 
að sjálfsögðu reiðubúnir að kom a fyrir nefndina, auk þess sem félagið áskilur sér rétt til að kom a með 
frekari ábendingar og /eða athugasem dir sé ástæ ða til á  síðari stigum  m álsins.
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