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Ályktun frá N4

Fyrir hönd N4 fjölmiðils vill undirritaður koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri 
vegna tillagna fjárlaganefndar um niðurskurð á styrkjum til einkarekinna miðla og tekur 
þar undir ályktun Blaðamannafélags Íslands sem hvetur fjárlaganefnd til þess að draga 
ekki úr styrkjum heldur efla einkarekna miðla í samræmi við aukið fjármagn til RÚV.

Opinberu styrkirnir skipta sköpum
Fyrir liggur að síðasta ríkisstjórn ákvað að veita sjálfstætt starfandi fjölmiðlum styrk í ár 
og í fyrra til þess að mæta þeim miklu rekstrarerfiðleikum sem þeir eru að glíma við m.a. 
vegna tekjutaps vegna samdráttar í auglýsingum og sérlega erfiðu rekstarumhverfi á 
tímum heimsfaraldurs. Án þessa styrks má ætla að meirihluti sjálfstætt starfandi fjölmiðla 
tilheyrði sögunni og væri á lista þeirra fjölmörgu fyrirtækja sem ekki lifðu covid- 
faraldurinn af.

Það hefur borið mikið á kvörtunum m.a. frá veitingahúsa- og bareigendum vegna áhrifa 
sóttvarnaraðgerðanna og fjármálaráðherra lýst því yfir að það sé sanngirnismál að koma 
með aðstoð vegna þeirra búsifja sem þeir segjast hafa orðið fyrir. Vonandi áttar ráðherra 
sig á því að sjálfstætt starfandi fjölmiðlar hafa líka orðið fyrir miklum búsifjum sem 
ástæða er til að taka tillit til í fjárlagagerðinni.

Það er þannig ljóst að ef ekki hefði komið til þeirra opinberu styrkja sem einkareknir 
miðlar fengu síðustu tvö ár, hefði rekstur N4 ekki gengið upp. Með gífurlegu aðhaldi og 
útsjónarsemi tókst N4 að framleiða á þessum tveimur árum um 750 íslenska þætti af 
landsbyggðunum eða um 22.500 mínútur. Fjölmiðlastyrkur til N4 nam á þessum tveimur 
árum rúmum 32 milljónum króna en kostanir og auglýsingasala 330 milljónum.
Það er þó staðreynd að langstærsti hluti fjölmiðlastyrkjanna fóru til sjálfstætt starfandi 
fjölmiðlasamsteypa á Höfuðborgarsvæðinu.

Aðstöðumunur fjölmiðla er augljós
Lang stærsti hluti fjárveitinga þessara tveggja ára fór til stóru sjálfstætt reknu miðlanna á 
höfuðborgarsvæðinu. Þó var gerð bragarbót á þessu í ár þar sem minni einingarnar fengu 
aukið vægi við úthlutun styrkjanna miðað við árið áður. Þrátt fyrir þessa styrki voru allir 
nema tveir sjálfstætt starfandi fjölmiðlarnir reknir með tapi. Þessir tveir vógu salt á núlli.

Nú hefur komið í ljós að gefa á verulega í fjárveitingar til RÚV árið 2022. Á sama tíma á 
að rýra styrki til sjálfstætt starfandi miðlanna. Útvarpsstjóri RÚV hefur tjáð sig í 
fjölmiðlum og segir þetta mikilvæga uppbót fyrir undanfarin ár í starfsemi RÚV. Það er 
vel að RÚV fái innspýtingu til þess að halda uppi þeirri starfsemi sem miðillinn ber 
ábyrgð á en það væri sanngirnismál að sjálfstætt starfandi fjölmiðlar fengju samskonar 
innspýtingu með auknu fjármagni en ekki boðaða rýrnum. Sambærileg aukning og sú 
boðaða auking sem RÚV á að fá á næsta ári er sanngirnismál fyrir hina fjölmiðlana.



N4 getur því miður lítið treyst á auglýsingasölu sem tekjulind, þar sem RÚV er fyrir á 
markaði og hinir stóru fjölmiðlarnir sem soga til sín nánast það sem RÚV tekur ekki. Þá 
eru samfélagsmiðlar að taka til sín æ stærri hluta kökunnar.
Þessu til viðbótar verður enn erfiðara að ná samningum við sífellt verr sett sveitarfélög 
landsins, sem hafa hingað til séð sér hag í því að vera í samstarfi við N4 til að auka 
sýnileika landsbyggðanna, verður á brattann að sækja í fjármögnun á þáttum frá þesssum 
viðkvæmu svæðum.

Þá má einnig benda á að sífellt fleiri fyrirtæki sem rekin eru um land allt, hafa 
höfuðstöðvar í Reykjavík þar sem allar ákvarðanir í markaðsmálum eru teknar.
Það kemur einkareknum fjölmiðli á landsbyggðunum sjaldan til góða.

Jafna aðstöðu landsbyggða gagnvart höfuðborgarsvæðinu
Því er ljóst að fari fram sem horfir, muni N4 eiga erfitt uppdráttar í samkeppninni á næstu 
misserum og allt tal um að jafna aðstöðu landsbyggða og höfuðborgar, að efla íslenskt 
mál og efla framleiðslu á íslensku sjónvarpsefni, mun falla öðrum í hlut en N4.
Þessu er samt hægt að breyta.

N4 hefur á ári fengið það sem RÚV fær á einum degi í styrki.

Það er því ósk okkar að í stað þess að draga úr styrkjum til einkarekinna fjölmiðla, þá 
verði íslenskir fjölmiðlar gerðir sterkari með því að auka til þeirra styrki til samræmis við 
það sem ríkisfjölmiðillinn mun fá í aukafjárveitingu á næsta ári.Einvers staðar stendur að 
drottinn gefi og drottinn taki. Það má heimfæra þetta á fjárlagafrumvarpið fyrir árið 2022 
hvað sjálfstætt starfandi fjölmiðla varðar. Það munar um boðuð 2% rýrnun á núverandi 
upphæð sem ríkið ætlar að leggja til þeirra á komandi ári.
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