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Fjárlaganefnd

Reykjavík, 11. nóvember 2020

Efni: Andsvar við umsöen Ríkisútvarpsins ohf. um frumvarp til fiárlaga

Vísað er til umsagnar Ríkisútvarpsins ohf. (hér eftir RÚV) um frumvarp til fjárlaga, dags. 6. nóvember 
2020. Verður ekki hjá því komist að gera athugasemdir við málatilbúnað RÚV, en svo virðist sem 
stofnunin, sem er í beinni samkeppni við Sýn til að mynda á auglýsingamarkaði, telji sig einn fjölmiðla 
hafa orðið fyrir skakkaföllum vegna Covid-19 heimsfaraldursins. Fram kemur að á árinu 2021 muni að 
óbreyttu vanta yfir 600 m.kr. í fjármögnun RÚV. Virðist umsögnin einhvers konar ákall um að 
fjárlaganefnd bæti RÚV þetta með beinum fjárframlögum á fjárlögum.

Nú vill svo til Sýn hf. hefur orðið fyrir margvíslegum skakkaföllum af völdum Covid 19 
heimsfaraldursins. Þannig hafa auglýsingatekjur félagsins á fyrstu 9 mánuðum ársins dregist saman 
um 212mkr. eða sem nemur 15%. Þá hafa vaxtaberandi skuldir félagsins hækkað um 401mkr. eða sem 
nemur 2,48% vegna veikingar ISK. Af sömu ástæðu hafa skuldbindingar við erlenda birgja, einkum 
vegna efniskaupa hækkað um 260m kr. eða sem nemur um 15%. Þá hafa reikitekjur í farsíma fallið um 
235mkr. eða sem nemur 60%. Samtals hefur því tekjusamdráttur vegna Covid 19 heimsfaraldursins 
numið að minnsta kosti 447mkr. en vegna Covid 19 hefur einnig orðið samdráttur í tekjum af 
frelsisnúmerum og gjaldaaukning um allt að 90mkr á mánuði. Samtals nemur þetta um 1,1 milljarði 
kr. á rekstur félagsins til hins verra.

Þessu hefurSýn hf. mætt með margvíslegum hagræðingaraðgerðum, sem eðli málsins skv. hafa skert 
samkeppnisstöðu félagsins gagnvart hinum ríkisrekna keppinauti. í þessum heimsfaraldri hefur 
berlega komið í Ijós hversu mikilvægir fjölmiðlar Sýnar eru í samfélaginu og ekki síður hlutverk þeirra 
í almannavörnum þegar kemur að miðlun upplýsinga til landsmanna. Þrátt fyrir breyttar aðstæður 
hafa fjölmiðlar Sýnar haldið úti öflugri fréttaþjónustu í sjónvarpi, útvarpi og á vefnum.

Fréttastofa Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar flytur almenningi fréttir á nokkrum af vinsælustu miðlum 
þjóðarinnar:

• Á Vísi, sem nær til rúmlega 220.000 notenda á viku og er annar af tveimur stærstu vefmiðlum 
landsins

• Á Stöð 2, þar sem fréttatímar eru í opinni dagskrá sýnilegir öllum almenningi
• Á Bylgjunni, sem er vinsælasta útvarpsstöð landsins, í fréttatímum frá kl. 7 til 18:30.

Öllum fréttum er miðlað ókeypis til almennings hvort sem um er að ræða sjónvarp, útvarp eða vef. 
Fréttir, fréttaskýringar, umræðuþættir og fræðsluefni hafa verið almenningi að kostnaðarlausu á sama 
tíma og auglýsingatekjur, sem standa undir fréttaflutningnum, hafa orðið fýrir verulegu höggi.
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í þá tíu mánuði sem eru liðnir síðan kórónuveiran fór að breiðast út um heiminn hefur starfsemi 
fréttastofu Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar að meira eða minna leyti snúist um að halda almenningi á 
íslandi upplýstum um faraldurinn. Fréttastofan:

• Birti 6.704 fréttir og greinar um kórónuveirufaraldurinn frá upphafi til 10. nóvember, skv. 
birtingartölum á Vísi, eða rúmlega 20 fréttir og greinar á dag.

• Skipulagði borgarafund á Stöð 2 og Vísi um faraldurinn 12. mars, og gaf sérfræðingum og 
forystumönnum þjóðarinnar tækifæri til að svara spurningum almennings.

• Lagði mannskap og tækjabúnað í að senda daglega upplýsingafundi Almannavarna út í 
sjónvarpi, útvarpi og á vef mánuðum saman.

• Hefur farið í kostnaðarsamar sóttvarnaaðgerðir -  þar á meðal uppskiptingu á vöktum 
starfsmanna -  í því skyni að tryggja órofna fréttaþjónustu á meðan faraldurinn geysar.

• Hefur allan farsóttartímann birt á Vísi borða ofarlega á forsíðu þar sem almenningur hefur 
getað fengið fræðsluefni um covid og komist inn á upplýsingasíður hins opinbera.

Ekki er ofmælt að fréttastofa Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar gegni einstæðu hlutverki sem óháð og 
ókeypis fréttaveita á fjölmiðlum sem þorri almennings notar frá degi til dags. Einnig er sérstök áhersla 
lögð á framleiðslu innlends dagskrárefnis, sem sýnt er á miðlum félagsins, sem og gæða barnaefni. 
Þessu til viðbótar skal bent á að Sýn rekur eina landsdekkandi sjónvarpsdreifikerfi landsins og annast 
sjónvarpsdreifingu m.a. fyrir RÚV. Með vísan til framangreinds má færa fyrir því rök að Sýn reki nú 
þegar fjölmiðil í almannaþágu, þrátt fyrir að lögin um Ríkisútvarpið byggi á að einungis einn slíkur miðill 
sé rekin hér á landi.

í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár er gert ráð fyrir að útgjöld til Ríkisútvarpsins lækki 
um 6,4%, eða 310 milljónir króna, úr ríflega 4,8 milljörðum í rétt rúmlega 4,5 milljarða. Heildarframlög 
ríkisins til fjölmiðla lækka einnig, eða úr 5,3 milljörðum króna í rétt tæplega 5 milljarða. Inni í síðast 
nefndu tölunni eru 392 milljónir króna til stuðnings einkarekinna fjölmiðla auk 92,1 milljónar króna 
vegna reksturs Fjölmiðlanefndar. Því liggur fyrir að einkareknir fjölmiðlar fá einungis bætt óverulegan 
hluta þeirra neikvæðu áhrifa sem Covid-19 heimsfaraldurinn hefur á rekstur þeirra. Er þ.a.l. eðlilegt að 
fjárframlög til RÚV skerðist.

Með vísan til þessa er með öllu óverjandi ef RÚV verði bættur allur skaðinn eins og farið er á leit í 
umsögn RÚV enda myndi slík aðgerð einungis auka á þá samkeppnisröskun sem þegar leiðiraf tæplega 
5 milljarða árlegri meðgjöf frá ríkinu og um 2ja milljarða auglýsingatekna sem stofnunin aflar sér ár 
hvert. Þá fæst ekki séð að stofnunin hafi hegðað sér með samfélagslega ábyrgum hætti, sbr. nýlegt 
mat fjölmiðlanefndar á því hvort RÚV hafi uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt. Þar er gerður ríkur 
fyrirvari og í raun felldur áfellisdómur um hvernig RÚV hefur sniðgengið skyldur sínar gagnvart 
sjálfstætt starfandi framleiðendum. Kemursú skýrsla á framhaldi af svartri úttekt Ríkisendurskoðunar 
á rekstri RÚV. Þar kemur fram að skort hafi á að lagafyrirmælum um fjárhagslega aðgreiningu 
almannaþjónustu og samkeppnisreksturs hafi verið fylgt, m.a. með því að draga verulega að stofna 
dótturfélag um samkeppnisreksturinn. Virðist stofnuninni því ekki takast að inna af hendi 
almannaþjónustuhlutverk sitt lögum samkvæmt.

í þessu samhengi skal bent á, að ef niðurstaðan verður sú að auka ríkisstuðning til fjölmiðils sem rekin 
er í almannaþágu getur sú fjárveiting allt eins runnið til fjölmiðla sem reknir eru af Sýn hf. í Noregi 
hefur TV 2 til að mynda verið útnefnt sem fjölmiðill starfandi í almannaþágu. Á þeim grundvelli fær TV 
2 ríkisstyrk, sem talinn er samræmast ríkisstyrkjareglum á Evrópska efnahagssvæðinu. Ræðst þetta af
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því að í kjölfar útnefningarinnar var gerður samningur við TV2 um almannaþjónustuhlutverk, sem 
taldist falla undir svokallaða SGEI ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB um heimila ríkisstyrki. 
Stuðningurinn nýtur þannig svokallaðrar hópundanþágu, sbr. ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) 
frá 13. desember 2019.1TV2 er í eigu dönsku fjölmiðlasamsteypunnar Egmont International Holding 
A/S og er stærsta einkarekna sjónvarpsstöðin í Noregi.

Ljóst er að fréttastofa Stöðvar 2, Bylgjunnar og Vísis, heldur úti þjónustu sem er sambærileg þeirri 
fréttaþjónustu sem TV2 annast og fær ríkisstuðning fyrir. Á það einkum við fréttaþjónustu Stöðvar 2 
og Bylgjunnar, sem stuðlarað fjölbreytni ogfjölræði ífréttaflutningi á Ijósvakamiðlum. Án hennarværi 
eingöngu fréttastofa RÚV starfandi á Ijósvakamiðli, sem væri afleitt fyrir lýðræðislega umræðu og 
nauðsynlegt aðhald fjölmiðla. Virðist ekkert því til fyrirstöðu að íslenska ríkið tilnefni Sýn með 
almannaþjónustuhlutverk og geri í framhaldinu samning við fyrirtækið hliðstæðan þeim sem gerður 
hefur verið við TV2 í Noregi. Myndi slíkur samningur, að uppfylltum tilteknum skilyrðum, falla undir 
hópundanþágu SGEI ákvörðunnar með sama hætti og í Noregi.

í niðurlagi umsagnar RÚV er látið að því liggja að stofnunin geti ekki rækt almannaþjónustuhlutverk 
sitt nema henni verði tryggðir frekari tekjustofnar. Af þessu tilefni áréttar Sýn að fjölmiðlar félagsins 
eru reiðubúnir að sinna fjölmiðlun í almannaþágu með hagkvæmum, skilvirkum og lögmætum hætti 
ef eftir því verður leitað.

Virðingarfyllst,

f.h. Sýnar hf.

Páll Ásgrímsson, lögm aður

1 sjá: https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/5182- 
_Service%20letter%20rejecting%20a%20complaint%20re%20TV%202.pdf
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