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Fjölmiðlar eru hornsteinar 

sérhvers lýðræðisríkis. 

Það skiptir því verulegu 

máli að starfandi séu fjöl-

breyttir fjölmiðlar í 

eigu margra ólíkra 

aðila í sérhverju 

lýðræðisríki. 

Vegna þess 

hve þýð-

ingarmiklir 

fjölbreyttir og 

faglegir fjölmiðl-

ar eru hafa þau ríki 

sem við berum okkur saman 

við reynt að marka þá stefnu 

að treysta stoðir fjölmiðla, 

styrkja fagleg vinnubrögð 

þeirra og tryggja ólíkt framboð 

á efni. löggjöf um starfsemi 

fjölmiðla er ætluð til að tryggja 

bæði réttindi þeirra og 

skyldur. Slík réttindi 

eru m.a. stjórnar-

skrárbundinn réttur 

til tjáningarfrelsis, 

vernd heimildarmanna 

og skýrar reglur um 

ábyrgð á ummælum. Á 

hinn bóginn má það ekki 

gleymast að fjölmiðlar hafa 

jafnframt tekið á sig marg-

víslegar skyldur vegna þess 

hlutverks sem þeir gegna í sér-

hverju samfélagi. má þar nefna 

skylduna til að upplýsa um 

eignarhald á fjölmiðlum, að 

settar séu reglur um ritstjórn-

arlegt sjálfstæði og að ritstjórn-

arefni sé skýrt afmarkað frá 

auglýsingum.

Á árunum 1985-2011 var 

eftirlit með ljósvakamiðlum í 

höndum útvarpsréttarnefnd-

ar. Fjölmiðlanefnd var sett 

á laggirnar þann 1. septem-

ber 2011 með setningu laga 

Ávarp framkvæmdastjóra
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um fjölmiðla nr. 38/2011. 

nefndin tók við verk efnum 

útvarpsréttarnefndar, auk 

þess sem henni var ætlað að 

sinna margvíslegum öðrum 

lögbundnum verkefnum. Á 

síðustu árum hafa orðið miklar 

tæknibreytingar sem hafa orðið 

til þess að fjölmiðlaumhverfið 

hefur breyst verulega. að sama 

skapi hefur fjölmiðlanotkun 

breyst. Bæði tæknibreytingar 

og breytingar á evrópulög-

gjöf gerðu það að verkum að 

verkefni fjölmiðlanefndar 

urðu mun fjölbreyttari en 

fyrirrennara hennar. Fjöl-

miðlanefnd gegnir því ákveðnu 

eftirlitshlutverki samkvæmt 

lögum. Henni er jafnframt ætl-

að að efla miðlalæsi, stuðla að 

aukinni fjölbreytni og fjölræði 

í fjölmiðlum, standa vörð um 

tjáningarfrelsi og rétt almenn-

ings til upplýsinga. 

Í ársskýrslunni er að finna yf-

irlit yfir þau margvíslegu verk-

efni sem fjölmiðlanefnd vann á 

árunum 2011 til loka árs 2014. 

Ársskýrslan gefur ágætt yfirlit 

yfir það hverskonar mál berast 

fjölmiðlanefnd og hvernig 

nefndin hefur forgangsraðað 

málum á tímabilinu. ljóst er 

að fjölmiðlanefnd sinnir mjög 

mörgum ólíkum verkefnum en 

vegna fjárskorts hefur nefndin 

ekki getað sinnt öllum þessum 

verkefnum sem skyldi. 

Vonandi fá þeir sem kynna 

sér skýrsluna innsýn inn í þau 

fjölbreyttu viðfangsefni sem 

fjölmiðlanefnd er ætlað að 

sinna samkvæmt lögum.

Elfa Ýr Gylfadóttir,

framkvæmdastjóri 

fjölmiðlanefndar
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FJÖLMIÐLANEFND� ÁRSSKÝRSLA�2011-2014

1.1 Fjölmiðlanefnd

Fjölmiðlanefnd tók til starfa 1. september 

2011 en nefndin er skipuð til fjögurra 

ára í senn. Fjölmiðlanefnd er sjálfstæð 

stjórnsýslunefnd sem heyrir undir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Starfsemi hennar er 

meðal annars ætlað að miða að því að:

·	stuðla að gagnsæi eignarhalds á fjölmiðlum

·	efla fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum

·	efla vernd neytenda á vettvangi fjölmiðla

·	efla fjölmiðlalæsi

·	standa vörð um tjáningarfrelsi og rétt al-

mennings til upplýsinga

·	stuðla að því að vernd barna sé virt sam-

kvæmt lögum um fjölmiðla og lögum um 

eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og 

tölvuleikjum

·	leggja mat á það hvort Ríkisútvarpið hafi upp-

fyllt almannaþjónustuhlutverk sitt

 

Verkefni fjölmiðlanefndar eru afar fjölbreytt 

og spanna allt frá leyfisveitingum til hljóð- og 

myndmiðla og birtingu upplýsinga um eigendur 

fjölmiðla til verkefna á sviði miðlalæsis, um-

sagna í samrunamálum á fjölmiðlamarkaði og 

eftirlits með reglum um auglýsingar og reglum 

um vernd barna. nefndin tekur við kvörtunum 

vegna meintra brota á fjölmiðlalöggjöf og lögum 

um Ríkisútvarpið og birtir ákvarðanir og álit á 

vef nefndarinnar. Þá kallar fjölmiðlanefnd eftir 

því að fréttamiðlar setji sér reglur um ritstjórn-

arlegt sjálfstæði, safnar upplýsingum um stöðu 

og þróun á fjölmiðlamarkaði og tekur virkan 

þátt í alþjóðlegu samstarfi eftirlitsstofnana og 

alþjóðastofnana á sviði fjölmiðla í evrópu.

1.2 Skipan nefndar og starfsfólk
eiríkur jónsson, prófessor við lagadeild Háskóla 

Íslands, var fyrsti formaður nefndarinnar en 

hann fékk leyfi frá störfum frá 1. febrúar 2013 

til 31. desember 2013 og var Karl axelsson, hrl. 

og dósent við lagadeild Háskóla Íslands, settur 

formaður í hans stað. Karl var síðan skipaður 

formaður fjölmiðlanefndar frá 1. janúar 2014.

Skipan	fjölmiðlanefndar	í	árslok	2014
- Karl Axelsson, hæstaréttarlögmaður og dós-

ent við lagadeild Háskóla Íslands, formaður
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- Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlög-

maður, varaformaður 

- Hulda Árnadóttir héraðsdómslögmaður  

- Arna Schram, forstöðumaður menningarmála 

Kópavogsbæjar og fyrrverandi formaður BÍ 

- Salvör Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofn-

unar Háskóla Íslands

 

Þorgerður Erlendsdóttir héraðsdómari var 

skipuð aðalmaður í fjölmiðlanefnd og starfaði í 

nefndinni frá 1. september 2011 þar til hún lést 

þann 10. janúar 2014. Hulda Árnadóttir hér-

aðsdómslögmaður tók þá sæti Þorgerðar sem 

aðalmaður í fjölmiðlanefnd. aðrir varamenn 

í fjölmiðlanefnd á tímabilinu voru ingibjörg 

elíasdóttir, lögfræðingur jafnréttisstofu, og jón 

Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands. Þegar 

nefndin var skipuð á ný þann 1. september 

2014 voru þeir Birgir Tjörvi Pétursson héraðs-

dómslögmaður og Birgir Guðmundsson, dósent 

við Háskólann á akureyri, skipaðir í þeirra 

stað. 

Varamenn: 

- Birgir Tjörvi Pétursson héraðsdómslögmaður 

- Marteinn Másson hæstaréttarlögmaður 

- Kolbrún Sævarsdóttir héraðsdómari 

- Björn Vignir Sigurpálsson, formaður 

Siðanefndar BÍ 

- Birgir Guðmundsson, dósent í fjölmiðlafræði 

við Háskólann á akureyri

elfa Ýr Gylfadóttir, fjölmiðla- og fjarskipta-

fræðingur, var ráðin framkvæmdastjóri fjöl-

miðlanefndar 1. október 2011, eftir að nefndin 

hafði tekið til starfa.  dalla Ólafsdóttir lög-

fræðingur starfaði hjá nefndinni frá 2012-2014 

og Heiðdís lilja magnúsdóttir lögfræðingur tók 

til starfa 2014.

Fjölmiðlanefnd 
tók til starfa 
1. september 

2011 en nefndin 
er skipuð til 

fjögurra ára í 
senn.
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2.1 Stiklað á stóru um sögu  
fjölmiðlalöggjafar á Íslandi
lög um fjölmiðla nr. 38/2011 sem tóku gildi 21. 

apríl 2011 eru fyrsta heildstæða löggjöfin um 

fjölmiðla og starfsemi þeirra hér á landi. Fyrir 

gildistöku laganna var löggjöf um fjölmiðla í 

tveimur meginþáttum, annars vegar voru í gildi 

útvarpslög nr. 53/2000 og hins vegar voru í gildi 

lög um prentrétt nr. 57/1956 en þessi lög voru 

ekki fyllilega í samræmi við þær öru breytingar 

sem orðið höfðu á fjölmiðlamarkaði m.a. vegna 

nýrrar tækni og miðlunarleiða. Fyrir gildistöku 

laga um fjölmiðla var þannig engin sérstök lög-

gjöf sem gilti um þá fjölmiðla sem eru starfrækt-

ir á netinu en einstök ákvæði ýmissa laga komu 

þó við sögu.

Endurskoðun	útvarpslaga
Fyrstu almennu lögin um ljósvakamiðla voru sett 

hér á landi á árinu 1985, þegar rekstur útvarps 

var gefinn frjáls og útvarpslög nr. 68/1985 tóku 

gildi. Þau leystu af hólmi útvarpslög nr. 19/1971 

sem fjölluðu eingöngu um starfsemi Ríkisút-

varpsins er þá hafði einkarétt á útvarpsrekstri.

Útvarpslögin fóru tvívegis í gegnum verulega 

endurskoðun. með lögum nr. 82/1993 voru 

þá gildandi útvarpslög löguð að fyrirmælum 

tilskipunar ráðsins 89/552/eBe, sem jafnan 

er kennd við sjónvarp án landamæra, vegna 

aðildar Íslands að eeS-samningnum. með 

útvarpslögum nr. 53/2000 sem leystu eldri 

útvarpslög af hólmi var ætlunin að mynda 

almennan ramma um alla útvarpsstarfsemi á 

Íslandi og voru ákvæði um Ríkisútvarpið flutt í 

sérlög. jafnframt var með þeim lögum brugð-

ist við setningu tilskipunar evrópuþingsins og 

ráðsins 97/36/eB um breytingu á sjónvarpstil-

skipuninni.

löggjöf um prentmiðla hefur verið minni að 

vöxtum og voru lög um prentrétt sett árið 1956. 

Var þeim að meginstefnu til ekki breytt fram að 

gildistöku laga um fjölmiðla.

Breytingar	á	fjölmiðlamarkaði
Íslendingar bjuggu frá árinu 1985 við eina 

frjálslegustu fjölmiðlalöggjöf í evrópu. allt 

frá því ári hafði lagaleg staða og umhverfi 

íslenskra fjölmiðla verið mikið til umræðu hér 

Íslendingar 
bjuggu frá árinu 

1985 við eina 
frjálslegustu 

fjölmiðlalöggjöf í 
Evrópu.

2. FORSaGan
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á landi. Árið 1995 ákvað þáverandi mennta-

málaráðherra að fela starfshópi að gera tillögur 

að breytingum á útvarpslögum, m.a. með tilliti 

til breyttra aðstæðna á íslenska ljósvakan-

um, fjölgunar stöðva, aukinnar samkeppni og 

tæknibreytinga. Starfshópurinn skilaði skýrslu 

um endurskoðun á þágildandi útvarpslögum 

árið 1996. Í henni voru settar fram tillögur 

um að m.a. skerpa opinbert þjónustuhlutverk 

Ríkisútvarpsins og efla menningarhlutverk 

einkarekinna ljósvakamiðla. Hópurinn taldi að 

ekki ætti að kveða sérstaklega á um takmörkun 

eignarhalds á ljósvakamiðlum í útvarpslögum.

Fjölmiðlalögum	synjað	staðfestingar	2004
Við aldamót 20. og 21. aldar urðu miklar 

breytingar á dagblaðamarkaðnum hér á landi. 

Gömlu flokksblöðin lögðu upp laupana og nýir 

miðlar, sem eingöngu höfðu tekjur af auglýs-

ingasölu en ekki áskriftargjöldum, ruddu sér 

til rúms. miklar breytingar áttu sér stað á sviði 

hljóð- og myndmiðlunar, jafnt í tækni og öllu 

starfsumhverfi. Því var skipuð nefnd til að 

meta hvort tilefni væri til að setja löggjöf um 

eignarhald á fjölmiðlum. Skilaði hún skýrslu 

árið 2004 og var meginniðurstaða hennar sú 

að samþjöppun eignarhalds á fjölmiðlum væri 

mikil og óheppileg út frá alþjóðlegum við-

miðunum. Í því ljósi voru lagðar fram ýmsar 

tillögur til úrbóta. Í framhaldinu var unnið 

frumvarp að lögum er síðar var lagt fram á al-

þingi og samþykkt sem lög nr. 48/2004. lögun-

um var synjað staðfestingar af forseta Íslands 

síðar og voru þau í framhaldinu felld úr gildi 

sumarið 2004.

Niðurstöður	þverpólitískrar	nefndar	2005
Í kjölfar þessa skipaði þáverandi menntamála-

ráðherra þverpólitíska nefnd haustið 2004 til þess 

að ná sátt um lagaumhverfi fjölmiðla og leysa 

þær deilur sem voru uppi. Helstu niðurstöður 

nefndarinnar komu fram í skýrslu sem gefin var 

út í apríl 2005:

·	að Ríkisútvarpið yrði áfram öflugt almanna-

þjónustuútvarp í eigu allra landsmanna.

·	að settar yrðu reglur sem tryggðu gagnsæi 

eignarhalds á fjölmiðlum.

·	að reglur um leyfisveitingar til rekstrar 

hljóðvarps og sjónvarps yrðu teknar til endur-

skoðunar.

·	að eignarhald á fjölmiðlum, sem náð hafa 

ákveðinni útbreiðslu eða hlutdeild á markaði, 

yrði bundið takmörkunum með þeim hætti að 

aðilum yrðu sett hófleg takmörk um heimilað-

an eignarhluta.

·	að settar yrðu reglur sem tryggðu aukið val 

neytenda, þannig að efnisveitur fengju aðgang 

að ólíkum dreifiveitum og dreifiveitur fengju 

flutningsrétt á fjölbreyttu efni.

·	að mótaðar yrðu reglur um ritstjórnarlegt sjálf-

stæði í fjölmiðlum.

·	að stjórnsýsla yrði einfölduð. 

Frumvarp byggt á framangreindum tillögum 

var lagt fram í tvígang á alþingi en var þó ekki 

samþykkt.

Ný	lög	um	fjölmiðla	2011
Fjölþættar ástæður lágu að baki endurskoðun 

löggjafar um fjölmiðla sem leiddi til þess að 

núgildandi lög um fjölmiðla nr. 38/2011 tóku 

Lög um fjölmiðla 
gilda um alla 
fjölmiðla sem 

miðla efni handa 
almenningi hér 

á landi.
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gildi. Í því sambandi má nefna breytingar sem 

voru gerðar á hljóð- og myndmiðlunartilskipun 

eSB, örar tækniframfarir, þörf á endurnýjuðum 

reglum um prentmiðla, tilkomu netsins, grund-

vallarbreytingar á samsetningu og gerð íslensks 

fjölmiðlamarkaðar og samræmdar reglur um 

ábyrgð þeirra sem fjölmiðla reka og hjá þeim 

starfa, sem og nauðsyn á heildstæðu regluverki 

um starfsumhverfi fjölmiðlafólks.

markmiðið með lögunum var því að mæta 

framangreindum breytingum með samræmdri 

löggjöf á þessum vettvangi, auk þess sem þeim 

var ætlað að stuðla að tjáningarfrelsi, rétti til 

upplýsinga, fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði 

í fjölmiðlum, sem og að efla vernd neytenda á 

þessu sviði.

lög um fjölmiðla gilda um alla fjölmiðla sem 

miðla efni handa almenningi hér á landi. lögin 

gilda því um dagblöð og tímarit, netmiðla, hljóð- 

og myndmiðla og aðra sambærilega miðla, svo 

sem myndmiðlun eftir pöntun.

2.2 Af hverju fjölmiðlanefnd?
Fjölmiðlanefnd er fjölskipað stjórnvald; skipuð 

fimm manns með fjölþættan bakgrunn. Sam-

kvæmt lögunum skipar mennta- og menningar-

málaráðherra fimm manns í fjölmiðlanefnd til 

fjögurra ára í senn. Tveir fulltrúar eru skipaðir 

samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Íslands, 

einn samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar 

háskólastigsins og einn samkvæmt tilnefningu 

Blaðamannafélags Íslands en þann fimmta skipar 

ráðherra án tilnefningar og er hann formaður 

nefndarinnar og skal uppfylla starfsgengisskil-

yrði héraðsdómara. nefndarmenn og varamenn 

þeirra skulu hafa sérþekkingu á fjölmiðlamálum, 

reynslu eða menntun sem nýtist á þessu sviði.

Krafa	um	sjálfstæðan	eftirlitsaðila	
með tilkomu fjölmiðlanefndar voru gerðar 

breytingar á stjórnsýslu á vettvangi fjölmiðla en 

áður hafði útvarpsréttarnefnd sinnt hluta þeirra 

verkefna sem fjölmiðlanefnd eru falin. Helguðust 

breytingarnar af nokkrum ástæðum:

Í fyrsta lagi var gert ráð fyrir því í hljóð- og 

myndmiðlunartilskipuninni, sem innleidd var 

með lögum um fjölmiðla, að virkt eftirlit væri 

haft með því að ákvæðum væri framfylgt. Í öllum 

eeS-ríkjum er það sjálfstæður og óháður eftirlits-

aðili sem framfylgir ákvæðum tilskipunarinnar 

og annast nauðsynleg samskipti við sambærilega 

aðila í öðrum aðildarríkjum eeS. með stofnun 

nefndarinnar voru því uppfylltar kröfur hljóð- og 

myndmiðlunartilskipunar eSB um faglegt eftirlit 

með fjölmiðlum, eins og tíðkast í öllum aðildar-

ríkjum eeS. 

Í öðru lagi fól innleiðing tilskipunarinnar í sér 

brýna þörf fyrir slíkan eftirlitsaðila, með hliðsjón 

af hinu rýmkaða gildissviði. ljóst var að verkefni 

fjölmiðlanefndar yrðu mun umfangsmeiri en 

verkefni útvarpsréttarnefndar höfðu verið, m.a. 

vegna þess að annars konar fjölmiðlar heyrðu nú 

undir fjölmiðlanefnd, m.a. vefmiðlar og mynd-

miðlun eftir pöntun, og vegna nýrra fyrirmæla í 

hljóð- og myndmiðlunartilskipuninni. 

Í þriðja lagi var rík þörf að landsrétti fyrir 

tilvist slíks eftirlitsaðila, m.a. þar sem útvarps-

réttarnefnd annaði ekki þeim verkefnum sem 

henni voru ætluð að þágildandi útvarpslögum. Þá 

voru settar nýjar reglur um gagnsæi eignarhalds, 

Með tilkomu 
fjölmiðlanefnd
ar voru gerðar 
breytingar á 
stjórnsýslu á 

vettvangi fjöl
miðla en áður 
hafði útvarps

réttarnefnd 
sinnt hluta 
þeirra verk

efna sem fjöl
miðlanefnd eru 

falin.
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reglur um flutning myndefnis, reglur sem kveða 

á um að fjölmiðlar setji sér reglur um ritstjórnar-

legt sjálfstæði og fleira. Þau áform að setja heild-

stæða löggjöf um alla fjölmiðla þýddu jafnframt 

að ákvæði þágildandi útvarpslaga um útvarps-

réttarnefnd voru um margt ófullnægjandi vegna 

fyrirhugaðra breytinga. Fjölmiðlanefnd er ætlað 

að sinna allri stjórnsýslu á því sviði sem lögin 

ná til og er nefndinni ætlað sjálfstæði gagnvart 

ráðherra og öðrum stjórnvöldum.

Sú skipan að fela sjálfstæðri stjórnsýslunefnd 

að fjalla um málefni fjölmiðla og leiða til lykta 

með úrskurði ágreining um málefni fjölmiðla 

tekur mið af skipan mála á fjölmiðlamarkaði í 

Svíþjóð og danmörku og er í samræmi við tilmæli 

evrópuráðsins, öryggis- og samvinnustofnunar 

evrópu og evrópusambandsins.

Fjölmiðlanefnd er ætlað að sinna allri 
stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til 
og er nefndinni ætlað sjálfstæði gagn
vart ráðherra og öðrum stjórnvöldum.
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3.1 Forgangsverkefni 2011-2014
Fjölmiðlanefnd sinnir eftirliti með lögum um fjöl-

miðla nr. 38/2011, lögum nr. 62/2006 um eftirlit 

með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikj-

um og lögum um Ríkisútvarpið nr. 23/2013. með 

setningu laga um fjölmiðla heyrðu allir fjölmiðl-

ar undir nefndina, auk þess sem nýjum lögum 

fylgdu ný verkefni, þar með taldar reglur um 

gagnsæi eignarhalds, flutningsreglur o.fl. Starfs-

menn fjölmiðlanefndar eru tveir og hefur nefndin 

því þurft að forgangsraða verkefnum sínum.1

Forgangsverkefni fjölmiðlanefndar á tímabilinu 

2011-2014 voru skráning fjölmiðla og leyfis-

veitingar til hljóð- og myndmiðla, skráning og 

birting eignarhalds á fjölmiðlum, eftirlit með 

vernd barna og móttaka og meðferð formlegra 

kvartana. Fjölmiðlanefnd kallaði einnig eftir regl-

um um ritstjórnarlegt sjálfstæði og stóð fyrir mál-

þingum um ritstjórnarlegt sjálfstæði. Umsagnir 

um samrunatilkynningar til Samkeppniseftirlits-

ins og umsagnir um lagafrumvörp til alþingis 

voru forgangsmál. Birtar voru átta ákvarðanir og 

tvö álit fjölmiðlanefndar á tímabilinu. auk þessa 

hrinti nefndin verkefnum um miðlalæsi í fram-

kvæmd, sinnti árlegu mati um almannaþjónustu-

hlutverk Ríkisútvarpsins eins og efni stóðu til, tók 

þátt í alþjóðlegu samstarfi og sinnti umfangsmik-

illi upplýsingagjöf til erlendra og innlendra aðila. 

3. HelSTU VeRKeFni  
FjölmiðlaneFndaR  
2011-2014

Almenn leyfi til hljóðmiðlunar Almenn leyfi til myndmiðlunar

2012 2013 2014 Alls 2012 2013 2014 Alls

31 10 2 43 19 0 8 27

Leyfisveitingar til hljóð- og myndmiðla

17
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Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir helstu 

verkefnum nefndarinnar frá september 2011 til 

ársloka 2014.

3.2 Skráðir fjölmiðlar  
og leyfishafar
Í árslok 2014 höfðu upplýsingar um 194 fjölmiðla 

verið skráðar og birtar á vef fjölmiðlanefndar. Þar 

af höfðu 43 fengið leyfi til hljóðmiðlunar, 27 leyfi 

til myndmiðlunar, auk þess sem upplýsingar um 

124 aðra fjölmiðla, aðallega prent- og vefmiðla, 

voru skráðar hjá nefndinni. nánari upplýsingar 

um skráða fjölmiðla og leyfishafa í árslok 2014 er 

að finna í kafla 6 í skýrslu þessari.

Þess utan voru veitt 113 skammtímaleyfi á 

tímabilinu, fyrst og fremst til hljóðmiðlunar en 

leyfishafar með skammtímaleyfi voru aðallega 

grunn- og framhaldsskólar, frístunda- og félags-

miðstöðvar og sveitar- og íþróttafélög víða um 

land.2

Við umfjöllun um leyfisumsóknir leitar Fjöl-

miðlanefnd umsagnar Póst- og fjarskiptastofnun-

ar vegna úthlutunar á tíðni til umsækjenda.

3.3 Upplýsingar um eignarhald á 
fjölmiðlum
Hlutverk	fjölmiðlanefndar
eitt helsta hlutverk fjölmiðlanefndar er að skrá, 

birta og uppfæra upplýsingar um eignarhald á 

fjölmiðlum og stuðla þannig að því að almenn-

ingur hafi aðgang að réttum upplýsingum um 

eigendur fjölmiðla. Fjölmiðlanefnd birtir upplýs-

ingarnar á vef sínum www.fjolmidlanefnd.is undir 

flipanum „Upplýsingar um fjölmiðla“.

Til að tryggja gagnsæi og áreiðanleika er mikil-

vægt að eignarhaldsupplýsingar, sem birtar eru á 

vef fjölmiðlanefndar, séu réttar og uppfærðar um 

leið og breytingar verða á þeim. Fjölmiðlum ber 

að upplýsa fjölmiðlanefnd um allar breytingar 

sem verða á högum fjölmiðlafyrirtækja en 

nefndin hefur jafnframt heimild til að kalla eftir 

því að breytingar verði tilkynntar, sinni fjölmiðlar 

ekki tilkynningaskyldu sinni.

Gagnsæi	eignarhalds	og	miðlalæsi	almennings
með hugtakinu eignarhald er átt við það hverjir 

eiga hlut í fjölmiðlum og teljast formlegir eigend-

ur þeirra, samkvæmt t.d. hlutaskrám útgáfufé-

Skráðir fjölmiðlar

2012 2013 2014 Alls

94 6 24 124

Skammtímaleyfi til hljóðmiðlunar Skammtímaleyfi til myndmiðlunar

2011 2012 2013 2014 Alls 2011 2012 2013 2014 Alls

11 36 32 33 112 0 0 0 1 1

Skammtímaleyfi

Skráðir fjölmiðlar, aðrir 
en leyfisskyldir
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laga þeirra. Í gagnsæi eignarhalds felst að veittar 

séu fullnægjandi og tæmandi upplýsingar um 

eignarhald og raunveruleg yfirráð og að þær upp-

lýsingar séu rekjanlegar til einstaklinga.

Gagnsæi eignarhalds á fjölmiðlum er forsenda 

þess að almenningur geti tekið afstöðu til þeirra 

upplýsinga, hugmynda og skoðana sem birtast í 

fjölmiðlum. Það er þannig lykilþáttur í því að efla 

lýðræðislega þátttöku og miðlalæsi almennings; 

þess að almenningur geti tekið upplýsta afstöðu 

til ritstjórnar- og dagskrárstefnu miðlanna. Tæm-

andi og aðgengilegar upplýsingar um eignarhald 

á fjölmiðlum eru einnig nauðsynlegar til þess 

að standa megi vörð um fjölbreytni og fjölræði 

í fjölmiðlum og koma í veg fyrir samþjöppun 

eignarhalds á fjölmiðlamarkaði.3-4

Gagnsæi	áhrifa
Upplýsingar um formlegt eignarhald og yfirráð 

tryggja ekki endilega að fyrir liggi vitneskja um 

það hverjir stjórna fjölmiðlum í raun. Því er 

nauðsynlegt að fyrir liggi upplýsingar um aðra 

einstaklinga eða aðila sem eru líklegir til að 

hafa veruleg áhrif á ritstjórnarstefnu fjölmiðils 

(gagnsæi áhrifa). Þar ber fyrst að nefna einstak-

linga í stjórnunarstöðum fjölmiðlafyrirtækis: 

yfirstjórnanda (fyrirsvarsmann) og ritstjóra/dag-

skrárstjóra (ábyrgðarmann/-menn). Fjölmiðlum 

er skylt að afhenda þessar upplýsingar lögum 

samkvæmt og eru þær einnig birtar á vef fjöl-

miðlanefndar.

Geta	yfirráð	falist	í	öðru	en	eignarhaldi?
Árið 2013 bættist við fjölmiðlalögin nýr kafli 

um eignarhald, þar sem kveðið var á um eftirlit 

samkeppniseftirlits og fjölmiðlanefndar með fjöl-

ræði og fjölbreytni í fjölmiðlum. Í greininni um 

samrunaeftirlit er hugtakið yfirráð skýrt þannig 

að aðili hafi yfirráð ef honum er gert kleift, með 

samningum eða einhverjum öðrum hætti, að 

hafa afgerandi áhrif á fyrirtæki, annað hvort sér í 

lagi eða sameiginlega með öðrum. Yfirráð öðlast 

þeir sem eru rétthafar eða eiga tilkall til réttar 

samkvæmt samningum eða hafa möguleika til að 

beita slíkum réttindum, t.d. með því að hafa áhrif 

á skipun stjórnar, atkvæðagreiðslu eða ákvarð-

anir fyrirtækis eða með því að nota eða ráðstafa 

eignum eða hluta eigna fyrirtækisins. dæmi um 

slík yfirráð gætu falist í lánasamningum og hlut-

Vefur fjöl

miðlanefndar 

www.fjolmid

lanefnd.is
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hafasamkomulögum.

Fjölmiðlum hér á landi er skylt að upplýsa um 

annars konar yfirráð en eignarhald, t.d. tilvist 

lánasamninga eða annarra formlegra samninga 

sem í felast yfirráð yfir fjölmiðli. Hafni fjöl-

miðill því að slík yfirráð séu fyrir hendi hefur 

fjölmiðlanefnd hins vegar takmörkuð ef nokkur 

úrræði lögum samkvæmt til að sannreyna hið 

gagnstæða. Þá er fjölmiðlanefnd ekki heimilt að 

birta upplýsingar um yfirráð, einungis formlegt 

eignarhald.

Þess skal einnig getið að þótt gagnsæi formlegs 

eignarhalds sé tryggt með núgildandi lögum og 

fjölmiðlanefnd hafi heimild til að kalla eftir upp-

lýsingum um yfirráð, eins og þau eru skilgreind í 

lögum, á hið sama ekki endilega við um gagnsæi 

óbeinna fjárhagslegra yfirráða sem hvergi eru 

skráð með formlegum hætti. Fjölmiðlanefnd 

hefur ekki lagaheimild til að kalla eftir slíkum 

upplýsingum.

Skráning	eignarhalds	2011-2014
Haustið 2011 og fram á árið 2012 var 50 fjölmiðl-

um veitt almennt leyfi til hljóð- og/eða mynd-

miðlunar hjá fjölmiðlanefnd, auk þess sem 94 

aðrir fjölmiðlar voru skráðir hjá nefndinni. alls 

voru því upplýsingar um eignarhald og ábyrgðar-

menn 144 fjölmiðla skráðar hjá fjölmiðlanefnd á 

upphafsárum hennar og birtar á vef nefndarinn-

ar. Sextán fjölmiðlar bættust við árið 2013, þar 

af tíu almennir leyfishafar. Haustið 2014 óskaði 

fjölmiðlanefnd formlega eftir því að allar skráð-

ar fjölmiðlaveitur hér á landi endurskoðuðu og 

uppfærðu þær upplýsingar sem lágu skráningu 

fjölmiðla þeirra til grundvallar. Á sama tíma 

óskaði nefndin eftir skráningu nýrra fjölmiðla og 

voru upplýsingar um eignarhald rúmlega tuttugu 

nýrra fjölmiðla skráðar og birtar á vefsíðu fjöl-

miðlanefndar í kjölfarið.

Fjölmiðlanefnd kallar einnig árlega eftir skýrsl-

um fjölmiðla, eins og áskilið er í 23. gr. laga um 

fjölmiðla, og þar geta fjölmiðlar upplýst nefndina 

um breytt eignarhald ef við á.

3.4. Ritstjórnarlegt sjálfstæði 
blaða- og fréttamanna
Reglur	um	ritstjórnarlegt	sjálfstæði
eitt af verkefnum fjölmiðlanefndar er að kalla 

eftir því að fjölmiðlar setji sér reglur um rit-

stjórnarlegt sjálfstæði þeirra starfsmanna sem 

sinna fréttum og fréttatengdu efni. Reglurnar 

eru birtar á vef fjölmiðlanefndar, á sömu síðu 

og upplýsingar um eignarhald hverrar fjölmiðla-

veitu.

Samkvæmt lögum um fjölmiðla skal fjölmiðill 

setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði 

þeirra starfsmanna sem sinna fréttum og 

fréttatengdu efni. Slíkar reglur skulu mótaðar í 

samræmi við viðkomandi starfsmenn og fagfélög 

þeirra. 

Í	reglum	um	ritstjórnarlegt	sjálfstæði	skal	m.a.	
fjallað	um:
·	Starfsskilyrði viðkomandi efnisstjóra, blaða- og 

fréttamanna ritmiðla og hljóð- og myndmiðla 

við að framfylgja ritstjórnar- eða dagskrár-

stefnu fjölmiðilsins.

·	Starfshætti sem ætlað er að tryggja ritstjórnar-

legt sjálfstæði viðkomandi efnisstjóra, blaða- og 

fréttamanna gagnvart eigendum fjölmiðilsins.

Alls voru upp
lýsingar um 

eignarhald og 
ábyrgðarmenn 
144 fjölmiðla 

skráðar hjá fjöl
miðlanefnd á 
upphafsárum 

hennar.
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·	Skilyrði áminningar og uppsagnar viðkomandi 

efnisstjóra og blaða- og fréttamanna.5

Fjölmiðlar senda fjölmiðlanefnd reglur sínar til 

staðfestingar. Reglur sem uppfylla ofangreind 

skilyrði eru staðfestar en vanti eitthvað af ofan-

greindum atriðum er fjölmiðlaveitan beðin um 

að gera viðeigandi breytingar. Verði hún ekki 

við þeirri beiðni fást reglurnar ekki staðfestar 

en eru engu að síður birtar á vef nefndarinnar. 

Slíkt heyrir þó til undantekninga og hafa nánast 

allar reglur fjölmiðla um ritstjórnarlegt sjálf-

stæði blaða- og fréttamanna verið staðfestar af 

nefndinni.

Á vef Blaðamannafélags Íslands er jafnframt að 

finna leiðbeiningar til fjölmiðla með ábending-

um um þau atriði sem félagið telur mikilvægt að 

fram komi í reglum fjölmiðla um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði blaða- og fréttamanna.

Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði á að endur-

skoða árlega, tilkynna fjölmiðlanefnd þegar 

endurskoðun hefur farið fram og senda henni 

nýja útgáfu af reglunum til staðfestingar hafi 

breytingar verið gerðar. Tekið skal fram að fjöl-

miðlanefnd hefur ekki heimildir til að fylgja því 

eftir að reglum um ritstjórnarlegt sjálfstæði sé 

framfylgt. Það er í höndum eigenda og stjórnenda 

fjölmiðla og hverrar ritstjórnar fyrir sig að tryggja 

að ritstjórnarlegt sjálfstæði blaða- og frétta-

manna sé virt.

Í lok árs 2014 höfðu reglur 30 fréttamiðla og 

fjölmiðlaveitna um ritstjórnarlegt sjálfstæði verið 

staðfestar og birtar á vef fjölmiðlanefndar, skv. 

24. gr. laga um fjölmiðla. Þar að auki voru reglur 

einnar fjölmiðlaveitu um ritstjórnarlegt sjálfstæði 

birtar á vefnum, án þess að fjölmiðlanefnd teldi 

að þær uppfylltu fyllilega skilyrði 24. gr.

Málþing	um	ritstjórnarlegt	sjálfstæði
Fjölmiðlanefnd hefur auk þess leitast við að vekja 

athygli á mikilvægi ritstjórnarlegs sjálfstæðis 

blaða- og fréttamanna með ýmsum hætti í opin-

berri umræðu. Þar á meðal hefur nefndin haldið 

tvö málþing um efnið, hið síðara í samstarfi við 

Blaðamannafélag Íslands.

Fjölmiðlanefnd hélt fyrst málþing um ritstjórn-

arlegt sjálfstæði þann 16. maí 2013 og þann 15. 

september 2014 stóðu fjölmiðlanefnd og Blaða-

mannafélag Íslands sameiginlega fyrir málþingi 

um sama efni. Samantekt á efni framsöguerinda 

á málþingunum er að finna á vef fjölmiðlanefnd-

ar undir flipanum „tilkynningar“. nánar er fjallað 

um málþing fjölmiðlanefndar í kaflanum „Opin-

ber umræða og málþing“ í skýrslu þessari.

3.5 Móttaka og meðferð kvartana
Málsmeðferð
Fjölmiðlanefnd tekur við erindum og kvörtunum 

frá almenningi, vegna meintra brota á lögum 

um fjölmiðla, lögum um Ríkisútvarpið og lögum 

um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum 

og tölvuleikjum. Telji nefndin að nægar ástæður 

séu til meðferðar er óskað upplýsinga og sjónar-

miða frá þeirri fjölmiðlaveitu/ábyrgðaraðila sem 

kvörtunin beinist að. Telji nefndin að kvörtun gefi 

ekki nægar ástæður til meðferðar er kvartanda 

sent skriflegt svar með skýringum og rökstuðn-

ingi þess efnis. Taki fjölmiðlanefnd kvörtun 

til meðferðar gilda ákvæði stjórnsýslulaga nr. 

37/1993 um málsmeðferðina.

Fjölmiðlanefnd 
tekur við erind
um og kvört
unum frá al

menningi, vegna 
meintra brota á 
lögum um fjöl
miðla, lögum 

um Ríkisútvarp
ið og lögum um 
eftirlit með að
gangi barna að 
kvikmyndum 

og tölvuleikjum.
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Fjöldi	kvartana	2011-2014
Fjölmiðlanefnd bárust 32 formlegar kvartanir 

frá byrjun árs 2011 til ársloka 2014. meðferð 

tveggja formlegra kvartana lauk með álitum, 

sem birtar voru á heimasíðu fjölmiðlanefndar. 

Átta málum lauk með ákvörðunum, byggðum 

á málum sem tekin voru upp eftir óformlegar 

ábendingar eða að frumkvæði nefndarinnar. 

öll álit og ákvarðanir fjölmiðlanefndar eru 

aðgengileg á heimasíðu fjölmiðlanefndar.

Yfirlit	yfir	álit	og	ákvarðanir	fjölmiðlanefndar	
2011-2014
1. Ákvörðun 1/2012: Erlent myndefni á Stöð 2 

Sport 5 og Stöð 2 Sport 6, án íslensks tals eða texta 

– 17. október 2012.

2. Ákvörðun 2/2012: Erlent myndefni á Stöð 2 

Krakkar, án íslensks tals eða texta og miðlun 

auglýsinga í dagskrá ætlaðri börnum yngri en 12 

ára – 17. október 2012.

3. Ákvörðun 3/2012: Erlent hljóðefni á Kananum 

FM 100,5, án íslensks tals eða texta – 17. október 

2012.

4. Ákvörðun 4/2012: Sýning á efni sem ekki er 

við hæfi barna fyrir vatnaskil á Stöð 2 Bíó – 12. 

desember 2012.

5. Ákvörðun 5/2012: Sýning á efni sem ekki er við 

hæfi barna fyrir vatnaskil á Stöð 2 – 12. desember 

2012.

6. Ákvörðun 1/2013: Birting auglýsinga í dagskrá 

sem er ætluð börnum yngri en 12 ára á Stöð 2 – 

23. september 2013.

7. Ákvörðun 2/2013: Birting auglýsinga í dagskrá 

sem er ætluð börnum yngri en 12 ára á RÚV – 23. 

september 2013.

8. Ákvörðun 3/2013: Erlent myndefni á Omega, 

án íslensks tals eða texta – 18. nóvember 2013.

9. Álit 1/2014: Birting auglýsinga frá PokerStars.

com á Stöð 2 Sport – 5. mars 2014.

10. Álit 2/2014: Umfjöllun um einkalíf barns í 

hljóðvarpsþættinum Grínistar hringborðsins á Rás 

2 Ríkisútvarpsins - 5. mars 2014.

3.6. Vernd barna
Vernd	barna	gegn	skaðlegu	efni	og	bann	við	
auglýsingum	sem	beint	er	að	börnum
Fjölmiðlanefnd setti vernd barna í forgang í 

starfsemi sinni 2011-2014. Í lögum um fjöl-

miðla er að finna ýmsar reglur um vernd barna 

gegn fjölmiðlaefni sem ekki er talið við þeirra 

hæfi. annars vegar reglur um vernd barna gegn 

efni sem haft getur skaðleg áhrif á líkamlegan, 

andlegan eða siðferðilegan þroska þeirra. Hins 

vegar eru reglur um auglýsingar sem beint er að 

börnum. Þar má nefna bann við auglýsingum í 

kringum dagskrá sem er ætluð börnum, vernd 

barna gegn auglýsingum á óhollum vörum og 

bann við vöruinnsetningu í barnaefni.

Ákvarðanir	fjölmiðlanefndar	vegna	brota	á	
reglum	um	vernd	barna
Frá 2011-2014 voru birtar sex ákvarðanir í mál-

um er vörðuðu vernd barna: 

Árið 2012 voru birtar tvær ákvarðanir vegna 

sýninga á efni, sem ekki var við hæfi barna, 

fyrir vatnaskil. ein ákvörðun frá 2012 varðaði 

erlent barnaefni án íslensks tals eða texta og 

miðlun auglýsinga í dagskrá sem var ætluð 

börnum. 

Árið 2013 voru birtar tvær ákvarðanir vegna 

Fjölmiðlanefnd 
setti vernd 

barna í forgang 
í starfsemi sinni 

20112014.
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auglýsinga í dagskrá sem ætluð var börnum. 

Árið 2014 birti fjölmiðlanefnd ákvörðun vegna 

umfjöllunar um einkalíf barns í útvarpsþætti.

Flest málin voru tekin til meðferðar að frum-

kvæði fjölmiðlanefndar6 en eitt mál var tekið til 

meðferðar á grundvelli kvörtunar til nefndar-

innar. allar ákvarðanir fjölmiðlanefndar eru 

aðgengilegar á vef nefndarinnar:   

www.fjolmidlanefnd.is

Eftirlit	með	lögum	nr.	62/2006
Reglur um aldursmat og aldursmerkingar á 

kvikmyndum, sjónvarpsefni og tölvuleikjum 

er að finna í lögum nr. 62/2006 um eftirlit með 

aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum 

(hér eftir lög nr. 62/2006).

með lögunum var Kvikmyndaskoðun lögð niður 

og aldursmat á kvikmyndum, tölvuleikjum 

og sjónvarpsefni fært til þeirra sem framleiða 

kvikmyndir, sjónvarpsþætti og tölvuleiki eða 

hafa slíkt efni til sýningar, leigu, sölu eða 

annarrar dreifingar í atvinnuskyni hér á landi. 

Samkvæmt lögunum eiga þessir aðilar að setja 

sér verklagsreglur um framkvæmd aldurs-

mats sem styðst við alþjóðlega viðurkennd 

skoðunarkerfi fyrir kvikmyndir og tölvuleiki. Í 

verklagsreglunum skal m.a. tekið mið af barna-

verndarsjónarmiðum. Verklagsreglurnar skulu 

vera opinberar á vefsíðu og skal færa niður-

stöður mats á sýningarhæfni kvikmynda, sjón-

varpsþátta og tölvuleikja í sérstakan gagna-

grunn sem almenningur hefur aðgang að.

Fjölmiðlanefnd hefur eftirlit með því að ákvæð-

um laga nr. 62/2006 sé framfylgt og er í því 

skyni heimilt að láta fara fram úttekt á verk-

lagsreglum og framkvæmd þeirra.

nokkur misbrestur var á því að ákvæðum laga 

nr. 62/2006 væri framfylgt á tímabilinu. ekki 

var samræmi á milli þeirra verklagsreglna sem 

ábyrgðaraðilar sögðust styðjast við og aðgengi-

legar voru á vefnum www.kvikmyndaskodun.

is og laga nr. 62/2006. Var athugasemdum um 

þetta komið á framfæri við SmÁÍS, samtök 

myndrétthafa á Íslandi, sem höfðu umsjón 

með vefnum og gerð verklagsreglna.

Þá kom í ljós árið 2012 að ekkert alþjóðlegt 

aldursmatskerfi hafði verið í notkun frá setn-

ingu laganna árið 2006, þrátt fyrir fullyrðingar 

SmÁÍS þess efnis að ábyrgðaraðilar notuðu 

hollenska Kijkwijzer-aldursmatskerfið og þá 

spurningalista sem liggja því aldursmati til 

grundvallar. Fjölmiðlanefnd hafði ítrekað reynt 

að fá upplýsingar um það hvernig aldursmat 

færi fram, meðal annars þar sem efni virtist 

ekki vera aldursmetið með sambærilegum 

hætti hér á landi og í Hollandi og öðrum ná-

grannaríkjum. 

Úr þessu var bætt haustið 2013 þegar SmÁÍS 

gerði samning við hollenska fyrirtækið niCam 

um notkun íslenskra ábyrgðaraðila á Kijk-

wijzer-kerfinu. Sama ár var haldið námskeið 

fyrir þá starfsmenn sem sinna aldursmati 

á kvikmyndum og sjónvarpsþáttum fyrir 

ábyrgðaraðila hér á landi og sátu starfsmenn 

fjölmiðlanefndar námskeiðið, enda er kveðið á 

um endurmat ábyrgðaraðila og fjölmiðlanefnd-

ar á sýningarhæfni kvikmyndar eða tölvuleiks 

í lögum nr. 62/2006 og ræður afstaða fulltrúa 

fjölmiðlanefndar komi til ágreinings. Því taldi 

nefndin að hún þyrfti að búa yfir sömu þekk-

Allar ákvarðanir 
fjölmiðlanefndar 
eru aðgengilegar 
á vef nefndar

innar:  
fjolmidlanefnd.is
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ingu á matskerfinu og þeir starfsmenn sem 

sinna aldursmati fyrir hönd ábyrgðaraðila.

Fjölmiðlanefnd hefur hins vegar ekki fjár-

veitingar til að kaupa aðgang að Kijkwijzer-

skoðunarkerfinu vegna endurmats á hljóð- og 

myndefni, enda þótt alþjóðlega viðurkennt 

skoðunarkerfi sé forsenda fyrir slíku aldurs-

mati, skv. ákvæðum laga nr. 62/2006. 

SmÁÍS var tekið til gjaldþrotaskipta 27. ágúst 

2014 og var nýtt félag, FRÍSK (Félag rétthafa 

í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði), stofnað í 

september 2014. FRÍSK hóf að uppfæra vef 

Kvikmyndaskoðunar, auk þess sem viðræður 

hófust um gerð nýs samnings við niCam.7 

Vinnu FRÍSK við gerð nýrra verklagsreglna, skv. 

lögum nr. 62/2006, var ekki lokið á tímabilinu. 

3.7 Miðlalæsi og miðlanotkun 
barna
Fjölmiðlanefnd er ætlað að vinna að því að 

efla miðlalæsi almennings, barna jafnt sem 

fullorðinna. nefndin hefur verið í samstarfi við 

SaFT-verkefnið og Heimili og skóla, landssam-

tök foreldra, en SaFT-verkefnið snýst um að 

efla jákvæða og örugga tækninotkun barna og 

unglinga.

miðlalæsi var í forgangi hjá fjölmiðlanefnd 

árið 2014 en þá var ýmsum verkefnum á sviði 

miðlalæsis hleypt af stokkunum. Þar á meðal 

var lokið við þýðingu og staðfæringu bæk-

lingsins Börn og miðlanotkun sem út kom árið á 

eftir, í samstarfi við SaFT, Heimili og skóla og 

mennta- og menningarmálaráðuneytið. Þýðing 

og staðfæring var í höndum fjölmiðlanefndar. 

Árið 2014 hófst hugmyndavinna vegna fyrirhug-

aðrar útgáfu á námsefni í miðlalæsi, einnig í 

samstarfi við SaFT og Heimili og skóla.

Haldið var endurmenntunarnámskeið grunn-

skólakennara í miðlalæsi í Háaleitisskóla 

í Reykjavík, í ágúst 2014, þar sem kennsla 

var í höndum elfu Ýrar Gylfadóttur fram-

kvæmdastjóra fjölmiðlanefndar. markmið nám-

skeiðsins var að þátttakendur skildu hlutverk 

fjölmiðla og nýrra miðla, gætu með gagnrýnum 

hætti notað miðlana, skilið hvaða hagsmunir 

liggja að baki upplýsingum og sjónarmiðum 

sem birtast í þeim og fengið yfirsýn yfir það 

með hvaða hætti notendur fjölmiðla geta komið 

skoðunum á framfæri og verið þátttakend-

ur í umræðunni. markmiðið var jafnframt að 

kennararnir gætu síðan miðlað þessari þekkingu 

til nemenda á ólíkum skólastigum.

3.8 Tal og texti á íslensku
Reglan	um	tal	og	texta	á	íslensku
Í fjölmiðlalögum er í 29. gr. að finna ákvæði um 

að allir fjölmiðlar skuli eftir því sem við á efla 

íslenska tungu og að fjölmiðlar skuli marka 

sér málstefnu í því skyni. Í greininni er tekið 

fram að engu að síður sé heimilt að starfrækja 

fjölmiðla hér á landi á öðrum tungumálum en 

íslensku. Sem dæmi um fjölmiðla sem myndu 

falla í þennan flokk eru útvarpsstöðvar þar sem 

efni er eingöngu sent út á pólsku eða ensku.

Þá segir í lögunum að hljóð- og myndefni á 

erlendu máli skuli jafnan fylgja íslenskt tal eða 

texti á íslensku eftir því sem við á hverju sinni. 

Þetta á þó hvorki við um beinar útsendingar 

á fréttum eða fréttatengdu efni né flutning 

erlendra söngtexta.

Miðlalæsi var 
í forgangi hjá 
fjölmiðlanefnd 
árið 2014 en 

þá var ýmsum 
verkefnum á 

sviði miðlalæsis 
hleypt af stokk

unum.
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Reglan um tal og texta á íslensku á sér ekki 

fyrirmynd í hljóð- og myndmiðlunartilskipun 

evrópusambandsins, heldur í útvarpslögum, 

sem nú eru fallin úr gildi. Ólíkt gildissviði út-

varpslaga er ákvæðinu í fjölmiðlalögum ætlað 

að gilda um alla fjölmiðla hér á landi sem miðla 

efni sínu til íslenskra notenda, þar á meðal fjöl-

miðla sem miðla myndefni eftir pöntun.

Ákvarðanir	vegna	brota	á	29.	gr.	um	tal	og	
texta	á	íslensku
Greinin um tal og texta á íslensku er eitt 

þeirra lagaákvæða sem nokkuð hefur reynt 

á í ákvörðunum fjölmiðlanefndar frá því 

lög um fjölmiðla tóku gildi árið 2011. Fjögur 

mál vegna tals eða texta á íslensku komu á 

borð fjölmiðlanefndar 2011-2014. Árið 2012 

voru birtar tvær ákvarðanir vegna erlends 

myndefnis án íslensks tals eða texta, annars 

vegar íþróttaefnis og hins vegar barnaefnis. 

Árið 2013 var birt ein ákvörðun um erlent 

myndefni án íslensks tals eða texta í trúarlegu 

dagskrárefni. Ákvarðanirnar eru aðgengilegar 

á vef fjölmiðlanefndar  

www.fjolmidlanefnd.is

3.9 Yfirlit yfir fjölda mála vegna 
eftirlits með starfsemi fjölmiðla 
2011-2014
Fjölmiðlanefnd hefur tekið saman yfirlit yfir 

mál þar sem fjölmiðlanefnd kallaði eftir upp-

lýsingum og gögnum um starfsemi fjölmiðla 

á árunum 2011, 2012, 2013 og 2014. athygli er 

vakin á því að málaskrá var komið á fót í byrj-

un árs 2012 og mál frá árinu 2011 eru því skráð 

undir ártalinu 2012. einnig er vakin athygli 

á því að mál sem varða skammtímaleyfi til 

hljóð- og myndmiðla eru hér undanskilin. 

Fjögur mál 
vegna tals eða 

texta á íslensku 
komu á borð 

fjölmiðlanefndar 
20112014.

2011-2012
Málaflokkur Fjöldi	mála Efni	upplýsinga	sem	eftir	var	kallað

Kvartanir og ábendingar 6
Sjónarmið fjölmiðlaveitna v. kvartana til 
fjölmiðlanefndar

Vernd barna skv. 28. gr. 6
Sjónarmið fjölmiðlaveitna v. meintra brota 
á 28. gr.

eignarhald og skráning 64
Upplýsingar sem liggja skráningu fjölmiðla 
til grundvallar, sbr. 14., 17. og 22. gr.

Reglur um ritstjórnarl. sjálfstæði 17 Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði, sbr. 24. gr.

Ársskýrslur 72 Upplýsingar v. ársskýrslugerðar, sbr. 23. gr.

almenn leyfi til hljóð- og myndmiðlunar 50 Upplýsingar v leyfisumsóknar, sbr. 17. gr.

önnur mál 4 Upplýsingar v. 15. gr. um erlent endurvarp
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2013
Málaflokkur Fjöldi	mála Efni	upplýsinga	sem	eftir	var	kallað

Kvartanir�og�ábendingar 3 Sjónarmið�fjölmiðlaveitna�v.�kvartana�til�
fjölmiðlanefndar

Vernd�barna�skv.�28.�gr. 4 Hvernig�vernd�barna�er�tryggð�við�mynd-
miðlun�e.�pöntun

Sjónarmið�v.�meintra�brota�á�28.�gr.

Eignarhald�og�skráning 6 Upplýsingar�sem�liggja�skráningu�fjöl-
miðla�til�grundvallar

Reglur�um�ritstjórnarl.�sjálfstæði 29 Reglur�um�ritstjórnarlegt�sjálfstæði,�sbr.�24.�gr.

Ársskýrslur 74 Upplýsingar�v.�ársskýrslugerðar,�sbr.�23.�gr.�

Almenn�leyfi�til�hljóð-�og�myndmiðlunar 12 Upplýsingar�v.�leyfisumsóknar,�sbr.�17.�gr.

Önnur�mál 10 Beiðni�um�lista�yfir�fjölmiðlaþjónustu�í�
almannaþágu

Sjónarmið�v.�meintra�brota�á�5.�mgr.�41.�
gr.�um�auglýsingar�í�barnadagskrá

Sjónarmið�v.�6.�mgr.�45.�gr.�um�aðgang�að�
myndskeiðum�frá�viðburðum�sem�vekja�
áhuga�almennings

2014
Málaflokkur Fjöldi	mála Efni	upplýsinga	sem	eftir	var	kallað

Kvartanir�og�ábendingar 4
Sjónarmið�fjölmiðlaveitna�v.�kvartana�
til�fjölmiðlanefndar

Vernd�barna�skv.�28.�gr. 3
Sjónarmið�fjölmiðlaveitna�v.�meintra�
brota�á�28.�gr.

Eignarhald�og�skráning�fjölmiðla 93
Upplýsingar�sem�liggja�skráningu�fjöl-
miðla�til�grundvallar

Almenn�leyfi�til�hljóð-�og�myndmiðlunar 13
Upplýsingar�v�leyfisumsóknar,��
sbr.�17.�gr.

Önnur�mál 1 Upplýsingar�v.�árlegs�mats�á

Ríkisútvarpinu�skv.�15.�gr.�laga��
nr.�23/2013

(Upplýsingar�v.�tímabilsins�22.�mars-31.�
ágúst�2013)
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3.10 Eftirlit með lögum um  
Ríkisútvarpið
Í lögum nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjöl-

miðil í almannaþágu, sem tóku gildi þann 

22. mars 2013, er kveðið á um eftirlit og mat 

fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlut-

verki Ríkisútvarpsins. Fjölmiðlanefnd á að 

afhenda stjórn Ríkisútvarpsins og mennta- og 

menningarmálaráðherra mat sitt eigi síðar en 

fjórum mánuðum eftir að ársskýrsla Ríkisút-

varpsins hefur verið birt.

Árið 2013 skilaði fjölmiðlanefnd fyrsta mati 

sínu sem tók til tímabilsins frá gildistöku lag-

anna til loka rekstrarársins eða frá 22. mars 

til 31. ágúst 2013. Í því mati var sérstaklega 

farið yfir tilgang, markmið og umfang ver-

kefnisins en eftirlit með almannaþjónustu-

hlutverki Ríkisútvarpsins byggir á ákvörðun 

eftirlitsstofnunar eFTa (eSa) frá febrúar 2011 

og á leiðbeinandi reglum eSa um ríkisstyrki 

til aðila sem sjá um útsendingar í almanna-

þágu.

Fjölmiðlanefnd skilaði öðru mati sínu á al-

mannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins 1. 

júní 2015 og tók það til rekstrarársins 1. sept-

ember 2013 til og með 31. ágúst 2014. matið 

tók mið af því að þjónustusamningur milli 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

og Ríkisútvarpsins hafði ekki verið gerður á 

tímabilinu en forsenda þess að fjölmiðlanefnd 

geti sinnt eftirliti með Ríkisútvarpinu og lagt 

sjálfstætt mat á það hvort félagið hafi upp-

fyllt almannaþjónustuhlutverk sitt er að mati 

nefndarinnar að markmið, hlutverk, skyldur 

og umfang starfsemi Ríkisútvarpsins hafi ver-

ið útfært í þjónustusamningi, eins og kveðið 

er á um í lögum um Ríkisútvarpið. nefndin 

hafði áður bent á þetta í bréfi til mennta- og 
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menningarmálaráðherra 2. júní 2014.

af þessum sökum lagði nefndin megináherslu 

á að fjalla um aðferðafræði matsins í ljósi 

almannaþjónustuhlutverks Ríkisútvarpsins 

en lagði ekki sjálfstætt mat á almannaþjón-

ustu Ríkisútvarpsins, skv. 15. gr. laga nr. 

23/2013. Þá ítrekaði fjölmiðlanefnd að hún 

hafi hvorki yfir að ráða sérþekkingu vegna 

fjárhagslegs mats á starfsemi Ríkisútvarpsins 

né hafi hún fengið fjárveitingar vegna þeirra 

verkefna sem nefndinni voru falin með lögum 

nr. 23/2013.

3.11 Umsagnir til Alþingis, 
Samkeppniseftirlits og fleiri stofn-
ana.
Umsagnir	til	Alþingis	um	lagafrumvörp
Fjölmiðlanefnd veitir umsagnir um lagafrumvörp 

til alþingis, oftast að beiðni alþingis en einnig 

að eigin frumkvæði. Frá því nefndin tók til starfa 

í september 2011 og til ársloka 2014 veitti fjöl-

miðlanefnd umsagnir um sex lagafrumvörp:

a. Umsögn um frumvarp til laga um verslun 

með áfengi, tóbak o. fl. frá 12. nóvember 2014.

b. Umsögn um frumvarp til laga um miðlun 

upplýsinga og vernd uppljóstrara frá 18. febrúar 

2014. 

c. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á 

stjórnsýslulögum frá 28. nóvember 2013.

d. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um fjölmiðla frá 14. febrúar 2013.

e. Umsögn um frumvarp til laga um Ríkisútvarp-

ið frá 7. nóvember 2012.

f. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á 

áfengislögum frá 23. október 2012.

Umsagnir	til	Samkeppniseftirlitsins		
í	samrunamálum
Samstarf fjölmiðlanefndar við Samkeppn-

iseftirlitið felst í eftirliti með samþjöppun 

eignarhalds á fjölmiðlamarkaði og leitar 

Samkeppniseftirlitið formlegrar umsagnar 

fjölmiðlanefndar í samrunamálum á fjölmiðla-

markaði. Í 8. mgr. 62. gr. b. í lögum um fjölmiðla 

nr. 38/2011 segir að við mat á lögmæti samruna 

á fjölmiðlamarkaði, þar sem a.m.k. ein fjölmiðla-

veita með minnst 100 milljón kr. ársveltu á aðild, 

skuli Samkeppniseftirlitið taka til skoðunar hvort 

samruni kunni að hafa skaðleg áhrif á fjölræði 

og/eða fjölbreytni í fjölmiðlun á þeim markaði 

eða mörkuðum sem viðkomandi fjölmiðlaveita 

eða fjölmiðlaveitur starfa á. Samkeppniseftirlitið 

skuli afla umsagnar fjölmiðlanefndar um áhrif 

samrunans að því leyti.

Frá því ákvæðið tók gildi í apríl 2013 og til ársloka 

2014 veitti fjölmiðlanefnd  umsagnir í fjórum 

samrunamálum:

a. Umsögn vegna samrunamáls 365 miðla og 

Tónlist.is, í september 2013.

b. Umsögn vegna samrunamáls 365 miðla og 

Konunglega kvikmyndafélagsins, í júní 2014.

c. Umsögn vegna samrunamáls 365 miðla og iP 

fjarskipta, í september 2014.

d. Umsögn vegna samrunamáls Vefpressunnar 

og dV, í desember 2014.

Aðrar	umsagnir
Fjölmiðlanefnd veitti álit á leiðbeiningum 

og tilmælum OeCd um hvernig bæta megi 

Samstarf fjöl
miðlanefndar 

við Samkeppn
iseftirlitið felst 
í eftirliti með 
samþjöppun 
eignarhalds 
á fjölmiðla
markaði.
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eftirlitsstarfsemi nefndarinnar, að beiðni 

vinnuhóps um starfsemi eftirlitsstofnana, 

sem skipaður var af forsætisráðherra. Álitið 

er dagsett 15. nóvember 2014 og er aðgengi-

legt á vef nefndarinnar undir tilkynningu frá 

24. nóvember 2014.

3.12 Alþjóðlegt samstarf
Fjölmiðlanefnd er í formlegu samstarfi við 

systurstofnanir nefndarinnar á norður-

löndunum og einnig í evrópu, á vettvangi 

ePRa, sem eru samtök stjórnsýslustofnana á 

sviði fjölmiðlamála í evrópu (e. european Plat-

form of Regulatory authorities). Starfsmenn 

fjölmiðlanefndar funda með starfsmönnum 

eftirlitsstofnana á norðurlöndunum árlega, 

auk þess sem þeir sækja annan af tveimur 

árlegum fundum eftirlitsstofnana í evrópu, 

undir formerkjum ePRa. Vegna fjárskorts gat 

fjölmiðlanefnd hins vegar ekki, eitt fjölmiðla-

eftirlita innan eeS, sótt fund eRGa (e. europe-

an Regulators Group for audiovisual media 

Services) árið 2014 en eRGa er samráðshópur 

evrópskra fjölmiðlaeftirlita, sem settur var á 

laggirnar af framkvæmdastjórn evrópusam-

bandsins í febrúar 2014.

Fjölmiðlanefnd er skylt að afhenda stjórn-

völdum annarra ríkja á eeS-svæðinu, sem og 

framkvæmdastjórn evrópusambandsins og 

eftirlitsstofnun eFTa, upplýsingar og gögn 

sem nauðsynleg þykja um framkvæmd fjöl-

miðlalaga. nefndinni berast reglulega ítar-

legar upplýsingabeiðnir frá þessum og fleiri 

aðilum og reynir eftir fremsta megni að sinna 

þeim eins og kostur er.

3.13 Málþing og opinber um-
ræða á öðrum vettvangi
Fjölmiðlanefnd og starfsmenn hennar leitast 

almennt við að taka virkan þátt  í umræðu 

um fjölmiðlamál á opinberum vettvangi og 

vekja reglulega athygli á málefnum er varða 

fjölmiðla, tjáningarfrelsi, miðlalæsi og fleira. 

eftirfarandi eru nokkur dæmi um fram-

lag fjölmiðlanefndar til opinberrar og/eða 

fræðilegrar umræðu um fjölmiðla á árunum 

2011-2014.

Málþing	á	vegum	fjölmiðlanefndar
Haldin voru þrjú málþing á vegum fjöl-

miðlanefndar á tímabilinu:

a.	Málþing	fjölmiðlanefndar	um	reglur	
um	ritstjórnarlegt	sjálfstæði,	13. maí 

2013. Frummælendur voru elfa Ýr Gylfa-

dóttur, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefnd-

ar, Pétur Árni jónsson, útgefandi Viðskipta-

blaðsins og Fiskifrétta, Ólafur Stephensen, 

þáverandi ritstjóri Fréttablaðsins og 

Björn Vignir Sigurpálsson, blaðamaður og 

formaður Siðanefndar Blaðamannfélags 

Íslands. Guðrún Hálfdánardóttir, þáver-

andi fréttastjóri mbl.is, og anna Kristín 

jónsdóttir, stjórnarmaður í Félagi frétta-

manna, tóku þátt í pallborðsumræðum. 

Fundarstjóri var Karl axelsson, formaður 

fjölmiðlanefndar. Samantekt á erindum 

málþingsins, „Framsögur og erindi á mál-

þingi fjölmiðlanefndar“ frá 4. júní 2013 má 

finna á vef fjölmiðlanefndar, undir flipan-

um tilkynningar.

Haldin voru 
þrjú málþing 
á vegum fjöl
miðlanefndar 
á tímabilinu 
20112014.
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b.	Málþing	fjölmiðlanefndar,	SAFT	og	Heim-
ilis	og	skóla.	„Er	baráttan	töpuð?	Er	hægt	að	
vernda	börn	gegn	skaðlegu	efni	í	fjölmiðlum	
og	tölvuleikjum?“,	18. nóvember 2013. Ávarp 

flutti illugi Gunnarsson mennta- og menn-

ingarmálaráðherra og frummælendur voru 

Hjördís Sigursteinsdóttir, aðjúnkt á hug- og fé-

lagsvísindasviði Háskólans á akureyri, elfa Ýr 

Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefnd-

ar, Hrefna Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri 

Heimilis og skóla, og ari edwald, forstjóri 365 

miðla. Þátttakendur í pallborðsumræðum voru 

auk þess Páll magnússon, þáverandi útvarps-

stjóri, Snæbjörn Steingrímsson frá SmÁÍS og 

fulltrúar úr Ungmennaráði SaFT. Fundarstjóri 

var margrét maría Sigurðardóttir, umboðsmað-

ur barna. Samantekt á efni málþingsins má 

finna á vef fjölmiðlanefndar undir flipanum 

tilkynningar, „málþing fjölmiðlanefndar, SaFT 

og Heimilis og skóla.“

c.	Málþing	fjölmiðlanefndar	um	ritstjórnar-
legt	sjálfstæði	í	samstarfi	við	Blaðamanna-
félag	Íslands	(BÍ), 15. september 2014. Frum-

mælendur voru Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, 

blaðamaður og fyrrverandi formaður BÍ, Þórður 

Snær júlíusson, ritstjóri Kjarnans, Sævar 

Freyr Þráinsson, forstjóri 365 miðla, Hallgrím-

ur Thorsteinsson, þáverandi ritstjóri dV, og 

elfa Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjöl-

miðlanefndar. Fundarstjóri var arna Schram, 

nefndarmaður í fjölmiðlanefnd og fyrrverandi 

formaður BÍ. Samantekt á erindum málþings-

ins, „Óþarfar umferðarreglur?“ frá 23. sept-

ember 2014, má finna á vef fjölmiðlanefndar 

undir flipanum tilkynningar.

Fræðileg	umfjöllun
Fræðigreinin Grýtt slóð - Reglur um eignarhald á 

fjölmiðlum í íslenskum rétti, eftir Karl axelsson, 

formann fjölmiðlanefndar, og elfu Ýr Gylfadóttur 

framkvæmdastjóra, birtist í afmælisriti Páls Sig-

urðssonar  16. ágúst 2014. (Bókaútgáfan Codex, 

Reykjavík 2014.)

Önnur	umfjöllun	á	opinberum	vettvangi
Elfa Ýr Gylfadóttir framkvæmdastjóri fjölmiðlanefnd-
ar:

-erindið „Ógna rangfærslur og hlutdrægar fréttir 

lýðræðinu?“ á morgunverðarfundi innanríkisráðu-

neytisins sem haldinn var í iðnó þann 27. janúar 

2012. 

-erindi um fjölmiðlanefnd og hlutverk hennar 

á málþingi Háskólans á akureyri þann 7. mars 

2012. 

-erindið „Hvað er fjölmiðlanefnd og hvert er hlutverk 

hennar?“ fyrir nemendur í fjölmiðlarétti við laga-

deild Háskólans í Reykjavík þann 5. október 2012. 

-Kynning fyrir Rótarýklúbb Reykjavíkur þann 

17. október 2012. Heiti erindis: „Af hverju fjöl-

miðlanefnd?“

-erindi um málefni internetsins á UT deginum 

sem haldinn var 2. nóvember 2012. Heiti erindis: 

„Hvaða ógnir steðja að internetinu? Hvernig tryggj-

um við öryggi netsins?“.

-erindið „Höfundarréttur og mannréttindi“ á mál-

þingi Höfundarréttarráðs sem haldið var þann 

15. nóvember á Þjóðminjasafninu.   

-erindi á málþinginu Fjölmiðlar og kosningar: 

málþing um hlutverk og ábyrgð fjölmiðla í 

Samantekt á 
erindum mál

þinga á vegum 
fjölmiðlanefndar 
má finna á vef  
nefndarinnar 

undir flipanum 
„tilkynningar“.
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aðdraganda kosninga sem haldið var 23. janúar 

2013. Yfirskrift erindisins var „Um skyldur fjölmiðla 

í aðdraganda kosninga. Ábendingar alþjóðastofnana 

og samanburður við önnur ríki.“ 

-Kynning á fjölmiðlanefnd og hlutverki hennar 

fyrir nemendur í námskeiði í fjölmiðlafræði við 

Kvennaskólann í Reykjavík 25. janúar 2013. 

-erindi á fundi með norrænum blaðamönnum 

sem haldinn var 27. september 2013. Yfirskrift 

erindis: „Den isländska mediemarknaden 2013“. 

-erindi á alþjóðlega netöryggisdeginum 11. 

febrúar 2014. erindið bar nafnið: „Af hverju þarf 

samráðsvettvang um stefnumótun um málefni 

internetsins? Vernd barna, miðlalæsi, frelsi og öryggi 

á internetinu sett í alþjóðlegt samhengi.“

-Kynning á fjölmiðlanefnd fyrir nemendur í fjöl-

miðlarétti við Háskóla Íslands 12. september 2014. 

Heiti erindis: „Hvað er fjölmiðlanefnd og hvert er 

hlutverk hennar?“. 

-Kynning á fjölmiðlanefnd fyrir nemendur í blaða- 

og fréttamennsku við Háskóla Íslands 26. nóvem-

ber 2014 . Heiti erindis: „Hvað er fjölmiðlanefnd og 

hvert er hlutverk hennar?“  

Heiðdís Lilja Magnúsdóttir lögfræðingur fjöl-

miðlanefndar: 

-erindið „Umfjöllun um börn í fjölmiðlum“ á fundi 

samtakanna náum áttum, Opinber umfjöllun um 

börn, 29. október 2014.
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4.1 Hlutverk fjölmiðlanefndar
eitt af hlutverkum fjölmiðlanefndar samkvæmt 

lögum um fjölmiðla er að fylgjast með stöðu og 

þróun á fjölmiðlamarkaði og fylgist nefndin eins 

og kostur er með þróun fjölmiðla- og auglýs-

ingamarkaðar, breytingum á fjölmiðlanotkun 

og tækninýjungum á þessu sviði. Fjölmiðlum 

ber að senda fjölmiðlanefnd árlega skýrslu sem 

hefur að geyma upplýsingar um þau atriði, sem 

talin eru upp í 23. gr. laga um fjölmiðla og kallar 

fjölmiðlanefnd eftir því að skýrslurnar verði 

afhentar.      

Vegna mannfæðar og fjárskorts hefur fjöl-

miðlanefnd ekki getað sinnt þessu mikilvæga 

hlutverki með fullnægjandi hætti, í þeim 

skilningi að víðtækar upplýsingar um þróun 

fjölmiðlamarkaðar séu greindar og birtar með 

reglubundnum hætti, líkt og þekkist í flestum 

vestrænum ríkjum. Fjölmiðlanefnd tók engu að 

saman upplýsingar um skiptingu birtingafjár á 

fjölmiðlamarkaði 2014, sem greint er frá í næsta 

kafla, en birtingafé er það fjármagn sem fyr-

irtæki verja til þess að kaupa birtingar á aug-

lýsingum í fjölmiðlum. Upplýsingar  um skipt-

ingu birtingafjár milli fjölmiðla og breytingar 

á auglýsingamarkaði geta gefið mikilvægar 

vísbendingar um það hvernig fjölmiðlamarkað-

urinn er að þróast.  

4.2 Skipting birtingafjár milli fjöl-
miðla 2014
Samantekt fjölmiðlanefndar um skiptingu 

birtingafjár á Íslandi milli miðla 2014 var unnin 

í samstarfi við fimm stærstu birtingahúsin á 

Íslandi. niðurstöður hennar voru birtar á vef 

nefndarinnar í september 2015 og leiddu í ljós að 

um 17,6% fjármagns sem varið var í vefauglýs-

ingar á Íslandi 2014 rann til erlendra fyrirtækja á 

borð við Google og Facebook. Þetta þýðir að 2,6% 

alls birtingafjár á Íslandi 2014 fór til erlendra 

veffyrirtækja en sambærilegar tölur eru mun 

hærri í nágrannaríkjum Íslands.

Birtingahúsin sem liðsinntu fjölmiðlanefnd við 

samantektina með því að afhenda upplýsingar 

um skiptingu birtingafjár fyrir árið 2014 voru 

aBS-fjölmiðlahús, Birtingahúsið, mediaCom 

Íslandi – Fjölmiðlahús, Hn markaðssamskipti/

Bestun Birtingahús og Ratsjá media. Talið er að 

4. STaða OG ÞRÓUn  
Á FjölmiðlamaRKaði
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Skipting birtingafjár milli fjölmiðla 2014 8

Sjónvarp 1.264.734.691 29,7%

Útvarp 656.646.744 15,4%

Prentmiðlar 1.594.059.966 37,4%

Vefur,	innanlands 523.470.011 12,3%

Vefur,	erlendis 111.449.673 2,6%

Annað 109.116.434 2,6%

Heildarvelta 4.259.477.519
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birtingahús kaupi tæplega helming auglýsinga á 

markaði. Fjölmiðlanefnd og birtingahúsin hafa 

í hyggju að halda samstarfi sínu áfram og birta 

sambærilegar upplýsingar fyrir árið 2015. Verður 

þá jafnframt óskað eftir samstarfi við fjölmiðla 

vegna auglýsinga sem keyptar eru án aðkomu 

birtingahúsa.

Hvernig	skiptist	birtingafé	milli	fjölmiðla	
2014?
niðurstaða samantektarinnar var sú að prent-

miðlar hlutu stærsta hluta auglýsingakökunnar 

hér á landi árið 2014 eða 37,4% birtingafjár, sjón-

varp fylgdi fast á eftir með 29,7% og því næst út-

varp með 15,4%. innlendir vefmiðlar hlutu 12,3% 

birtingafjár en erlendir vefmiðlar 2,6%. alls rann 

því 14,9% birtingafjár til vefmiðla árið 2014. Um 

2,6% birtingafjár féll svo í flokkinn „annað“.

4.3 Auglýsingar á vefmiðlum
Séu vefauglýsingar teknar út fyrir sviga kom í 

ljós að innlendir vefmiðlar hlutu 82,4% birtinga-

fjár á netinu en 17,6 % rann til erlendra vef-

miðla, á borð við Google og Facebook.

Til samanburðar má geta þess að samkvæmt 

nýlegri, danskri fjölmiðlarannsókn rann 51% 

þess fjármagns sem varið er í vefauglýsingar í 

danmörku til erlendra fyrirtækja árið 2013 eða 

um 20% alls birtingafjár í danmörku.9 auglýs-

ingalandslagið hefur tekið stórstígum breyting-

um á norðurlöndunum á síðustu árum og þróast 

með þeim hætti að hlutur erlendra vefmiðla 

hefur aukist mjög á kostnað innlendra miðla. 

Vefmiðlar fengu langstærstan hluta birtinga-

fjár í danmörku árið 2013 en sjónvarp kom þar 

næst á eftir. dönskum prentmiðlum hefur hins 

vegar gengið illa að laða til sín auglýsendur á 

síðustu árum og minnkaði hlutur dagblaða á 

auglýsingamarkaði um 55% á árunum 2000-2013 

í danmörku.

Samkvæmt niðurstöðum fjölmiðlanefndar rann 

langstærstur hluti birtingafjár á Íslandi 2014 

hins vegar til prentmiðla og áttu vefmiðlar tölu-

vert langt í land með að ná sömu yfirburðastöðu 

og vefmiðlar í nágrannalöndum hafa náð

Hlutfall innlendra og erlendra vefmiðla nam 

sem fyrr segir 14,9% af heildarveltu árið 2014 á 

móti 37,4% hlutfalli prentmiðla og 29,7% hlut-

falli sjónvarpsmiðla.

Auglýsingar á vefmiðlum 2014
Vefur,	innanlands 523.470.011 82,4%

Vefur,	erlendis 111.449.673 17,6%

Vefur,	heildarvelta 634.919.684
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5.1 Skýrsla fjölmiðla 
Fjölmiðlum ber að senda fjölmiðlanefnd árlega 

skýrslu sem hefur að geyma upplýsingar um þau 

atriði sem talin eru upp í 23. gr. laga um fjölmiðla. 

Þeirra á meðal eru:

1. aðgerðir fjölmiðlaveitunnar til að vinna gegn 

staðalímyndum kynjanna.

2. Upplýsingar um birtingarmyndir kynjanna, 

þ.m.t. hlutfall karla og kvenna í hópi viðmælenda í 

fréttum og fréttatengdu efni.

3. Starfsfólk á fjölmiðlum, fjölda kvenna og karla, 

greint eftir starfsheitum.

4. aðgerðir fjölmiðlaveitunnar til að auka aðgengi 

sjón- og heyrnarskertra að myndefni hennar.

5. aðgerðir viðkomandi fjölmiðlaveitu til að efla 

kynningu og framboð á evrópsku efni.

Í skýrsluformi sem sent var skráðum fjölmiðlum og 

leyfishöfum sumarið 2015 var óskað eftir framan-

greindum upplýsingum fyrir árið 2014. Í febrúar 

2016 höfðu 50 fjölmiðlaveitur skilað ársskýrslum 

til fjölmiðlanefndar eða 57,5%. Hér á eftir fara 

svör þeirra fjölmiðla sem skiluðu upplýsingum um 

aðgerðir fjölmiðla 2014 en auk þess var stuðst við 

upplýsingar sem fram komu í ársskýrslu Ríkisút-

varpsins fyrir árið 2014. 

Heildartölur	í	kafla	5.4	eru	birtar	með	þeim	fyrir-
vara	að	svör	bárust	ekki	frá	öllum	fjölmiðlaveit-
um.	Nokkrir	fjölmiðlar	skiluðu	upplýsingum	um	
atriði	1,	2,	4	og	5	og	veittu	flestir	þeirra	nefndinni	
góðfúslegt	leyfi	til	að	birta	þau	svör	hér.	

Athygli	er	vakin	á	því	að	svör	fjölmiðla	mið-
ast	við	stöðuna	2014.

5.2. Aðgerðir til að vinna gegn 
staðalímyndum kynjanna
365	miðlar	(Stöð	2,	Fréttablaðið,	Bylgjan,	Vísir	o.fl.)
Við leggjum mikið upp úr því að jafna hlut karla og 

kvenna í þáttagerð á öllum sviðum. Erum með margar 

mjög sterkar þáttagerðarkonur sem hafa t.d. stýrt 

bílaþáttum, pólitískum umræðuþáttum, íþróttaþáttum, 

skrifað, leikið og framleitt gamanþáttaseríur o.s.frv.

5. aðGeRðiR  
Fjölmiðla 2014
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Síminn	(Skjárinn)
Rík áhersla var lögð á sjónvarpsþætti um sterkar og 

sjálfstæðar konur sbr. Scandal, The Good Wife, How 

to get away with murder o.fl.  Auglýsingaherferð 

okkar, haustið 2014, miðaði að sterkum konum, 

voru þær í forgrunni hjá okkur í öllu markaðsefni.

Kjarninn
Kjarninn leitaði til um 40 manns til að vinna efni 

fyrir miðillinn í verktöku áður en starfsemi hans 

hófst. Rúmlega helmingur þess hóps voru konur. 

Leitast var við að fá konur til að skrifa um þung 

fréttaefni, oft af alþjóðavettvangi. Auk þess leitaði 

ritstjórn Kjarnans við að gefa konum með sérþekk-

ingu eða brennandi áhuga á ýmis konar málefnum 

tækifæri til að skrifa um þau á almennum vettvangi. 

Þá hefur miðillinn meðvitað tekið mörg viðtöl við 

konur sem gegna stjórnendastöðum eða vinna í 

störfum sem teljast ekki til hefðbundinna kvenna-

starfa samkvæmt staðalímyndum. Af tveimur 

stjórnendum á ritstjórn Kjarnans er einn karl 

(Þórður Snær Júlíusson) og ein kona (Þórunn Elísabet 

Bogadóttir). Á meðal fastra pistlahöfunda miðilsins 

eru fleiri konur en karlar.

N4
Engar sérstakar aðgerðir hafa verið til að vinna 

gegn staðalímyndum kynjanna. Við höfum öðru 

hvoru tekið þó smá stikkprufur hjá okkur í dag-

skrárgerð. Við t.d. töldum viðmælendur í Föstu-

dagsþættinum á N4 frá 1. janúar 2015 til 19. ágúst. 

Þá höfðu 278 manns komið í þáttinn, af þeim voru 

karlar 55% og konur 45%. Ein kona stýrði öllum 

þáttunum. Við tókum einnig fyrir viðmælendur í 

hluta af þættinum „Að norðan“ og var skiptingin 

46% konur og 54% karlar, í dag koma fram fjórar 

konur og 1 karl sem dagskrárgerðarmenn. Þrjár 

konur eru í föstu starfi á N4 að hluta eða öllu leyti í 

starfi sem dagskrárgerðarmenn, allar konur. Tvær 

konur stýra þar að auki fyrirtækinu og af þremur 

stjórnarmönnum er ein kona. Tíu konur og sjö karlar 

eru í fullu starfi hjá fyrirtækinu. Á teikniborðinu 

fyrir komandi vetur eru tíu konur sem koma fram 

sem dagskrárgerðarmenn í þáttum stöðvarinnar og 

átta karlar.

Alvarpið
Nær allir þættir Alvarpsins hafa skýra stefnu um 

útrýmingu staðalmynda kynjanna.

Norðanátt.is
Engin fullmótuð aðgerð en það er alltaf haft að 

leiðarljósi að reyna að endurspegla þjóðfélagið í 

heild sinni, þ.e.a.s. með tilliti til kyns og aldurs 

þeirra sem koma fram í fréttaefninu og/eða viðtöl-

um.

Spegill.is
Opin umræða.

Siglfirðingur.is
Ég geri ekki upp á milli kynja, heldur birti allt það 

sem við kemur Siglufirði og nær undantekningar-

laust bara jákvæðar fréttir, eins og fram kemur í 

ritstjórnarstefnunni á forsíðu miðilsins.

Útgáfufélagið	Heimur
Viðtöl og greinar til jafns við karla og konur í öllum 

miðlum. Höfundar af báðum kynjum og fjölbreyti-

legt efni. Meðvituð stefna að hampa konum þar sem 

Aðgerðir fjöl
miðla til að 
vinna gegn 

staðalímyndum 
kynjanna. 



FJÖLMIÐLANEFND� ÁRSSKÝRSLA�2011-2014

39

þær hafa átt undir högg að sækja, t.d. með sérstakri 

útgáfu Frjálsrar verslunar á blaði um konur í at-

vinnulífinu.

Ríkisútvarpið	ohf.
Jafnréttismál eru okkar mál. Í jafnréttisáætlun er 

lögð áhersla á jafnan rétt kvenna og karla. Það jafn-

rétti skal vera sýnilegt og samþætt allri starfsemi 

félagsins. Það var því afar ánægjulegt að sjá jafnt 

kynjahlutfall í framkvæmdastjórn RÚV í fyrsta sinn. 

Jafnréttismál hafa verið ofarlega á baugi; starfsfólk 

hvatt til að hafa jafnrétti að leiðarljósi í sínum víð-

asta skilningi s.s. við val á viðmælendum og stjórn-

endur í starfsmannavali og tekist hefur að koma á 

jafnvægi í hópi þáttastjórnenda. Rúmlega fimmtíu 

stúlkur hvaðanæva að af landinu fjölmenntu í 

Útvarpshúsið helgina 29.-31. ágúst til að taka þátt í 

vel heppnuðum æfingabúðum Gettu betur-stelpna.

Úr ársskýrslu Ríkisútvarpsins.

5.3 Birtingarmyndir kynjanna og 
hlutfall karla og kvenna í hópi 
viðmælenda í fréttum og frétta-
tengdu efni
365	miðlar	(Stöð	2,	Fréttablaðið,	Bylgjan,	Vísir	
o.fl.)
Við leggjum mikið upp úr því að jafna hlut karla 

og kvenna í þáttagerð á öllum sviðum. Erum með 

margar mjög sterkar þáttagerðarkonur sem hafa 

t.d. stýrt bílaþáttum, pólitískum umræðuþáttum, 

íþróttaþáttum, skrifað, leikið og framleitt gaman-

þáttaseríur o.s.frv.

Síminn	(Skjárinn)
Skjárinn heldur ekki úti fréttaveitu en í viðtals-

þáttum ýmsum hefur verið stefnan að hafa hlutfall 

karla og kvenna sem jafnast.

Kjarninn
Við höfum engin tök á að meta þetta hlutfall. 

Kjarninn birtir um 120 efnisþætti á viku og ógjörn-

ingur er fyrir okkur að fara í gegnum þá alla til að 

reikna út þetta hlutfall viðmælenda. Hlutfall fastra 

pistlahöfunda hjá Kjarnanum er þannig að fleiri 

konur eru í þeim hópi en karlar. Á meðal þeirra sem 

vinna efni í verktöku fyrir Kjarnann eru margar 

konur. Af tveimur stjórnendum á ritstjórn Kjarnans 

er einn karl og ein kona. Í stjórn Kjarnans eru tveir 

karlar og tvær konur og í ráðgjafaráði sem starfar 

á vegum Kjarnans eru kynjahlutföll jöfn.

Alvarpið
Af virkum þáttum Alvarpsins er jafnt kynjahlutfall 

meðal umsjónarmanna og í þáttum á borð við, t.d. 

Áhugavarpið og Trí ló gík er hlutfall kvenna og 

karla í hópi gesta alltaf 50/50%.

Eyjasýn	ehf.	(Fréttir	og	Eyjafrettir.is)
Eins og fréttaefni býður upp á.

Hljóðsmárinn	ehf.	(Trölli	FM	103,7)
Þáttagerðarmenn eru af báðum kynjum.

Jón	Guðbjörn	Guðjónsson	(Litlihjalli.is)
Nokkuð svipað.

Norðanátt.is
Ekki hefur verið tekið saman hvert hlutfallið er en 

þegar litið er til ársins 2014 sést að það hallar held-

ur á hlut karla í þeim efnum.

Birtingarmynd
ir kynjanna og 
hlutfall karla 
og kvenna í 

hópi viðmæl
enda í fréttum 
og fréttatengdu 

efni.
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Spegill.is
50/50.

Siglfirðingur.is
Ég geri ekki upp á milli kynja heldur birti allt það sem 

við kemur Siglufirði og nær undantekningarlaust bara 

jákvæðar fréttir, eins og fram kemur í ritstjórnarstefn-

unni á forsíðu miðilsins.

Útgáfufélagið	Heimur
Viðtöl og greinar til jafns við karla og konur í öllum 

miðlum. Höfundar af báðum kynjum og fjölbreytilegt 

efni. Meðvituð stefna að hampa konum þar sem þær 

hafa átt undir högg að sækja, t.d. með sérstakri útgáfu 

Frjálsrar verslunar á blaði um konur í atvinnulífinu.

Ríkisútvarpið	ohf.
Upplýsingar um þetta var ekki að finna í ársskýrslu 

Ríkisútvarpsins.

5.4 Starfsmenn fjölmiðla og kynja-
hlutfall
Hlutfall kynjanna var í fæstum tilfellum nálægt 

því að vera jafnt árið 2014, hvort sem litið er til 

fréttamanna, dagskrárgerðarmanna, yfirmanna 

eða framkvæmdastjórna. Á fjölmiðlunum alvarp-

inu og lindinni voru kynjahlutföll þó hníffjöfn 

á heildina litið. Hjá Útgáfufélaginu Birtíngi, n4, 

Útgáfufélaginu Heimi og Feyki var hlutfall kvenna 

hærra en karla sé litið til alls starfsfólks. Tekið skal 

fram að tölur frá Ríkisútvarpinu miðast við rekstr-

arárið 1. september 2013-31. ágúst 2014

Á flestum fjölmiðlum voru karlar í meirihluta 

í öllum hópum. Tveir fjölmiðlar skáru sig þó úr 

hvað þetta varðar en það voru fjölmiðlarnir n4 og 

Feykir (nýprent) þar sem konur voru í meirihluta í 

öllum hópum, þ.e. í hópi frétta- og dagskrárgerðar-

manna, yfirmanna rit- og dagskrárstjórnar, sem og 

í framkvæmdastjórn. 

Starfsfólk	fjölmiðla,	alls
alls störfuðu um 462 karlar (461,55) og 315 konur 

hjá þeim 24 fjölmiðlafyrirtækjum sem skiluðu 

upplýsingum um kynjahlutföll starfsmanna 

til fjölmiðlanefndar fyrir árið 2014, sem og hjá 

Ríkisútvarpinu, sem er reiknað með í heildartölur. 

Karlar voru 59,4% starfsfólks á þessum fjölmiðlum 

en konur 40,6%.

Blaða-	og	fréttamenn
Konur voru fjölmennari í blaða- og fréttamanna-

stétt eða 56% blaða- og fréttamanna hjá þeim 

fjölmiðlum sem skiluðu upplýsingum til fjöl-

miðlanefndar. Á það skal bent að þar vega tölur 
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Fjöldi starfsmanna 2014 Konur Karlar

RÚV 100 39% 61% 159

365 124 39% 61% 197,3

Síminn 18 40% 60% 27

Kjarninn 1 20% 80% 4

N4 8 53% 47% 7

Mói�Media 2 22% 78% 7

Alvarpið 5 50% 50% 5

Austurfrétt 1 33% 67% 2

Útvarp�Vestmannaeyjar 0 0% 100% 0,25

Borgarblöð 0 0% 100% 3

Bæjarins�besta 1 33% 67% 2

Eyjasýn 0 0% 100% 4

Fótbolti.net 0 0% 100% 4

Grapevine 2 29% 71% 5

Íbúinn 0 0% 100% 1

Lindin 3 50% 50% 3

Feykir 5 71% 29% 2

Bæjarblaðið�Jökull 1 33% 67% 2

247�miðlar 2 22% 78% 7

Útgáfufélagið�Birtíngur 33 77% 23% 10

Útgáfufélagið�Heimur 9 56% 44% 7

Klapptré �0 0% 100% 1

Nútíminn �0 0% 100% 1

Strandir.is �0 0% 100% 1

SAMTALS 315 461,55

HLUTFALL 40,6% 59,4%
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frá Útgáfufélaginu Birtíngi þungt. Blaðamenn hjá 

Birtíngi voru að stærstum hluta konur eða um 

þrettán (12,5) á móti tveimur körlum. Séu tölur frá 

Birtíngi ekki reiknaðar inn í heildartölur hækkar 

hlutfall karlkyns blaða- og fréttamanna úr 44% í 

60%. Tölur frá Ríkisútvarpinu eru ekki reiknaðar 

með í heildartölum hér en til samanburðar var 

hlutfall karlkyns fréttamanna á RÚV 63% á móti 

37% hlutfalli kvenna, á rekstrarári því sem lauk 

31. ágúst 2014.

Dagskrárgerðarfólk	
Karlar voru í meirihluta í hópi dagskrárgerðarfólks 

í útvarpi og sjónvarpi eða 63% þeirra sem störfuðu 

við dagskrárgerð á móti 37% kvenna. Tölur frá 

Ríkisútvarpinu eru ekki reiknaðar með í heildar-

tölum hér en til samanburðar var hlutfall kvenna 

í dagskrárgerð 56% á móti 44% karla hjá Ríkisút-

varpinu. 

Ritstjórar	og	dagskrárstjórar
Í hópi yfirmanna dagskrár- og ritstjórna (ritstjórar 

og dagskrárstjórar) var hlutfall karla 56%. Þess má 

geta að ritstjórar þeirra tímarita sem gefin voru út 

af Útgáfufélaginu Birtíngi og Útgáfufélaginu Heimi 

voru að stærstum hluta konur. Séu tölur frá þeim 

fyrirtækjum ekki reiknaðar með hækkar hlutfall 

karlkyns rit- og dagskrárstjóra í 70%. Tölur frá Rík-

isútvarpinu eru ekki reiknaðar með í heildartölur 

en til samanburðar var hlutfall karlkyns dagskrár- 

og fréttastjóra hjá Ríkisútvarpinu 80% á móti 

20% kvenna, þ.e. dagskrárstjórar Rásar 1, Rásar 

2, sjónvarps og yfirmaður nýmiðla voru karlar en 

fréttastjóri Ríkisútvarpsins var kona. 



FJÖLMIÐLANEFND� ÁRSSKÝRSLA�2011-2014

43

Framkvæmdastjórnir	fjölmiðla
Í framkvæmdastjórnum fjölmiðla var hlutur karla 

63% á móti 37% hlut kvenna. Tölur frá Ríkisút-

varpinu eru reiknaðar með í heildartölum hér en 

þar og hjá 365 miðlum var kynjahlutfall í fram-

kvæmdastjórnum jafnt.

5.5 Aðgerðir fjölmiðla til að auka 
aðgengi sjón- og heyrnarskertra 
að myndefni10 
365	miðlar	(Stöð	2,	Fréttablaðið,	Bylgjan,	Vísir	o.fl.)
Fréttir tengdar heyrnarskertum eru ávallt textaðar í 

sjónvarpi og einnig höfum við skoðað að texta stóra, 

leikna íslenska þætti, þannig að þeir séu aðgengilegir 

með texta á frelsisveitum. Sem einkarekin sjónvarps-

stöð höfum við hins vegar ekki haft bolmagn til að 

texta markvisst íslenskt efni í meira mæli.

Síminn
Alla helstu innlendu þætti SkjásEins hefur verið hægt 

að nálgast í Skjárfrelsi með íslenskum texta, með 

hagsmuni heyrnaskerta að leiðarljósi, frá og með 

hausti 2012.

Kjarninn
Kjarninn hefur átt í samskiptum við Blindrafélagið um 

að gera efni miðilsins aðgengilegt fyrir skjólstæðinga 

þess. Þau samskipti eru virk þótt þau hafi ekki skilað 

niðurstöðu.

N4
Ekki enn, erum þó að kynna okkur möguleika til að 

texta íslenskt efni.

Útgáfufélagið	Heimur
Höfum útvegað blindrabókasafni efni til hljóðritunar 

þegar eftir því hefur verið leitað.

Ríkisútvarpið	ohf.
Í lögum um Ríkisútvarpið nr. 23/2013 eru ákvæði 

um aðgengi heyrnarskertra að fjölmiðlaþjónustu í 

almannaþágu, með textun, táknmálstúlkun eða öðrum 
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leiðum. Þeim ákvæðum mætti RÚV með ýmsum hætti. 

Daglega voru fluttar táknmálsfréttir í sjónvarpinu og 

samtímatextun frétta birtist á síðu 888 í textavarpinu. 

Fréttir kl. 19 voru ávallt textaðar og rittúlkur var kall-

aður til að túlka lengri viðtöl og annað efni í beinni út-

sendingu. Öll umfjöllun fréttastofu í aðdraganda kosn-

inga, sem og útsending á kosninganótt, var textuð og 

rittúlkuð. Allt íslenskt sjónvarpsefni sem er unnið fyrir-

fram var sent út með texta á síðu 888. Allir landsmenn 

hafa aðgang að fréttum og upplýsingum á vef RÚV, í 

textavarpinu og í snjallsímum. Sjónskertir gátu fylgst 

með vef RÚV með aðstoð vefþulu og fengið myndlýs-

ingar með kvikmyndum í sjónvarpi. Aðgengi fatlaðs 

fólks að miðlum RÚV var og er í stöðugri endurskoðun. 

Á rekstrarárinu var sent út textað innlent efni á síðu 

888 í textavarpi í 790 klst. Samtímatextun frétta jókst 

í 125 klst. úr 110 klst. árið áður. Lítillega dró úr frum-

sýningum á forunnu innlendu efni á tímabilinu og því 

voru sendar út færri klukkustundir af textuðu efni, eða 

264, en voru 298 tímabilið á undan. Jafnframt voru 

færri klukkustundir af textuðu, endursýndu efni, eða 

401 klst. á móti 482 árið áður.

Úr ársskýrslu Ríkisútvarpsins.

5.6 Aðgerðir fjölmiðla til að efla 
kynningu og framboð á evrópsku 
efni11

365	miðlar
Við höfum keypt fleiri danskar, norskar og sænskar 

seríur og kynnt þær til jafns við efni frá Bandaríkjun-

um. Sem áskriftarstöð veljum við efni sem við teljum 

að áskrifendur okkar hafi áhuga á og vilji kaupa og 

hefur áhugi á norrænu efni aukist á undanförnum 

árum og þar með við aukið framboðið. Annað evrópskt 

efni, svo sem þýskt og franskt, hefur ekki fengið braut-

argengi í áskriftarsjónvarpi.

Síminn
Árið 2014 var ekki farið í sérstakar aðgerðir til að efla 

kynningu og framboð á evrópsku myndefni, fyrir utan 

venjulegar dagskrárkynningar til jafns við annað efni í 

sýningu á árinu.

Kjarninn
Kjarninn sinnir erlendri umfjöllun af mikilli kostgæfni. 

Í hverri viku birtast einnig fjölmargar fréttaskýringar 

sem skrifaðar eru af sérfræðingum víðsvegar að úr 

heiminum, að mestu frá Evrópu. Þeim fréttaskýringum 

fylgja myndir og stór hluti myndanna er evrópskur. 

Auk þess sinnir Kjarninn umfjöllun um menningar-

tengd málefni af krafti og þar er umfjöllunarefnið oftar 

en ekki evrópskt. Í þessum umfjöllunum eru myndir, 

myndbönd og hljóðbrot, allt eftir því sem við á.

N4
Allt efni stöðvarinnar er íslenskt.

Ríkisútvarpið	ohf.	
Fjölbreytni  var lykilorðið er kom að vali á erlendu 

efni. Áhugi á evrópsku, og þá sér í lagi norrænu, 

dagskrárefni hefur farið stigvaxandi samhliða því sem 

vægi þessi í dagskrá hefur aukist. Sérvaldar leiknar 

þáttaraðir, fyrsta flokks fræðsluefni og fjölbreyttar 

verðlaunakvikmyndir og heimildarmyndir réðu þar 

ríkjum og stuðluðu enn frekar að þeirri sérstöðu sem 

RÚV hefur náð að skapa sér þegar kemur að vali á 

erlendu efni.

Úr ársskýrslu Ríkisútvarpsins.
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Íslenskt og evrópskt sjónvarpsefni var 

í yfirgnæfandi meirihluta á rekststrar

árinu hjá RÚV og jókst hlutfall íslensks 

og norræns efnis lítillega frá fyrra ári
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6.1 Leyfishafar (hljóð- og myndmiðlar) með almennt leyfi

Fjölmiðlaveita	 Fjölmiðil	 	Tegund	fjölmiðils	 Leyfi	gildir	til:

365 miðlar hf. Stöð 2  myndmiðill 30. apríl 2021

 Stöð 2 sport myndmiðill 30. apríl 2021

 Stöð 2 sport 2 myndmiðill 30. apríl 2021

 Stöð 2 sport 3 myndmiðill 30. apríl 2021

 Stöð 2 sport 4 myndmiðill 30. apríl 2021

 Stöð 2 sport 5 myndmiðill 30. apríl 2021

 Stöð 2 sport 6 myndmiðill 30. apríl 2021

 Bíóstöðin myndmiðill 30. apríl 2021

 Golfstöðin myndmiðill 30. apríl 2021

 Gullstöðin myndmiðill 30. apríl 2021

 Krakkastöðin myndmiðill 30. apríl 2021

 Stöð 3 myndmiðill 30. apríl 2021

 PoppTV X-977 myndmiðill 30. apríl 2021

 Bylgjan Hljóðmiðill 30. apríl 2021

6. SKRÁðiR FjölmiðlaR  
Í ÁRSlOK 2014
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 Gullbylgjan Hljóðmiðill 30. apríl 2021

 létt 96,7 Hljóðmiðill 30. apríl 2021

 Fm 95,7 Hljóðmiðill 30. apríl 2021

 FmX Klassík Hljóðmiðill 30. apríl 2021

Skjárinn ehf.  Skjárinn myndmiðill 30. apríl 2021

 Skjár Sport myndmiðill 30. apríl 2021

 K-100,5 Hljóðmiðill 30. apríl 2021

 Retró Hljóðmiðill 30. apríl 2021

alþingi alþingisrásin myndmiðill 30. apríl 2016

n4 ehf. n4 myndmiðill 30. apríl 2021

Ínn-Íslands nýjasta nýtt ehf. Ínn myndmiðill 30. apríl 2015

Kristniboðakirkjan Omega Omega myndmiðill 30. apríl 2019

247 miðlar ehf.  Flashback Hljóðmiðill 30. apríl 2016

 Fm Xtra Hljóðmiðill 30. apríl 2016

 Gullið Hljóðmiðill 30. apríl 2016

 Kiss Fm Hljóðmiðill 30. apríl 2016

akraneskaupstaður Útvarp akranes Hljóðmiðill 30. apríl 2016

Boðunarkirkjan Útvarp Boðun Fm 105,5 Hljóðmiðill 30. apríl 2015

Bjarni jónasson Úvaff Hljóðmiðill 30. apríl 2016

Hans K. Kristjánsson Útvarp Ás Hljóðmiðill 30. apríl 2017

Hátíðni hf. SkjáVarp myndmiðill 1. des. 2017

léttur ehf. Suðurland Fm Hljóðmiðill 30. apríl 2016

lindin fjölmiðlun lindin útvarp Hljóðmiðill 30. apríl 2021

Radio iceland Fm ehf.  Radio Fm iceland  Hljóðmiðill 3. nóv. 2019

Saganet ehf.  Útvarp Saga Hljóðmiðill 30. apríl 2021

Verkmenntaskólinn á akureyri  Útvarp Vma Hljóðmiðill 4. sept.  2016

Xa Radíó áhugamannafélag ehf.  Xa Radíó Tólf spora útvarp Hljóðmiðill 30. apríl 2014

Ríkisútvarpið ohf. RÚV myndmiðill                 *

RÚV 2  (RÚV Íþróttir)      myndmiðil

 Rás 1 Hljóðmiðill 

 Rás 2 Hljóðmiðill 

 Rondó Hljóðmiðill 

*Ríkisútvarpið ohf. starfar skv. lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013 og hefur leyfi skv. þeim lögum. 
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6.2 Skráðir fjölmiðlar aðrir en leyfisskyldir miðlar
Fjölmiðlaveita	 Fjölmiðill	 Tegund	fjölmiðils

247 miðlar ehf. dagurinn.is Vefmiðill

365 miðlar hf. 80’s Bylgjan Vefútvarp

 apparatið Vefútvarp

 Fm extra Vefútvarp

 Fréttablaðið Prentmiðill

 Vísir.is Vefmiðill

alvarpið alvarp.is Hlaðvarp 

austurfrétt ehf. austurfrett.is Vefmiðill 

Árvakur ehf.  morgunblaðið Prentmiðill

 mbl.is Vefmiðill

Ásgrímur Sverrisson Klapptré Vefmiðill

 iceland Cinema now Vefmiðill

Birtíngur útgáfufélag ehf.  Gestgjafinn Prentmiðill

 Heilsan Prentmiðill

 Hús og híbýli Prentmiðill

 júlía Prentmiðill

 mannlíf Prentmiðill

 nýtt líf  Prentmiðill

 Sagan öll Prentmiðill

 Séð og heyrt Prentmiðill

 Vikan Prentmiðill

Blær Blær Vefmiðill

Borgarblöð ehf.  Vesturbæjarblaðið Prentmiðill

 Breiðholtsblaðið Prentmiðill

 nesfréttir Prentmiðill

Bændablaðið Bændablaðið Prentmiðill

 Bbl.is Vefmiðill

Confirmed news ehf.  Spyr.is Vefmiðill

dV ehf. dV Prentmiðill

 dv.is Vefmiðill

eiríkur jónsson ehf.  eirikurjonsson.is Vefmiðill
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elísa Guðrún ehf.  lifandi vísindi Prentmiðill

 Visindi.is Vefmiðill

eT miðlar ehf. eyjar.net Vefmiðill

eVRÓPan miðlar ehf.  evrópan Vefmiðill

eyjan miðlar ehf.  eyjan.is Vefmiðill

eyjasýn ehf.  Fréttir 

 eyjafrettir.is Vefmiðill

Fálki útgáfa ehf.  nútíminn Vefmiðill

Félagasamtökin Víðsýni  Visionmedia.is Vefmiðill

Fjarskipti hf.  leigan myndmiðlun eftir pöntun

Fótbolti ehf.  Fotbolti.net Vefmiðill

Fótspor ehf.  akureyri vikublað Prentmiðill

 aldan Prentmiðill

 austurland Prentmiðill

 Selfoss Prentmiðill

 Vesturland Prentmiðill

 Vestfirðir Prentmiðill

 Reykjanes Prentmiðill

 Reykjavík vikublað Prentmiðill

 Kópavogur Prentmiðill

 Hafnarfjörður Prentmiðill

 Tímaritið Birta Prentmiðill

Fröken ehf.  Reykjavík Grapevine Prentmiðill

 Grapevine.is Vefmiðill

Goggur ehf.  Útvegsblaðið Prentmiðill

 Utvegsbladid.is Vefmiðill

 iðnaðarblaðið Prentmiðill

 idnadarbladid.is Vefmiðill

Gospel Channel evrópa ehf.   myndmiðill

Gospel Ch. Scandinavia  myndmiðill

Gospel Channel UK  myndmiðill
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Gúttó ehf.  Bæjarins besta Prentmiðill 

 Bb.is Vefmiðill 

imag ehf.  iceland magazine Prentmiðill

 icelandmag.com Vefmiðill

iSport ehf.  Heilsutorg.is Vefmiðill

 Heilsuvisir.is Vefmiðill

Í boði náttúrunnar Í boði náttúrunnar Prentmiðill

 ibn.is Vefmiðill

jón Guðbjörn Guðbjörnsson litlihjalli.is Vefmiðill

Keilir útgáfufélag ehf.  Fjarðarpósturinn Prentmiðill

Kjarninn miðlar ehf.  Kjarninn Vefmiðill

Konunglega kvikmyndafélagið   Bravó myndmiðill

Kópavogspósturinn ehf.  Kópavogspósturinn Prentmiðill

Kristján örn elíasson austurlandid.is Vefmiðill

 nordurlandid.is Vefmiðill

Krosseyri ehf.  midjan.is Vefmiðill

Kver ehf.  Timarim.is Vefmiðill

lifðu núna ehf.  lifðu núna Vefmiðill

manova ehf.  Fréttanetið Vefmiðill

mantra ehf.  man Prentmiðill

moon ehf.  Filma.is Vefmiðill

morgundagur ehf.  Fréttatíminn Prentmiðill

 Frettatiminn.is Vefmiðill

mosfellingur ehf.  mosfellingur Prentmiðill

myllusetur ehf.  Viðskiptablaðið Prentmiðill

 Vb.is Vefmiðill

 Fiskifréttir Prentmiðill

 Fiskifrettir.is Vefmiðill

 Hestablaðið Prentmiðill

 Hestabladid.is Vefmiðill

náttúran er ehf.  natturan.is Vefmiðill

norðanátt sf.  nordanatt.is Vefmiðill

nýprent ehf.  Feykir Prentmiðill
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 Feykir.is Vefmiðill

nýtt land ehf.  Tímaritið Herðubreið Vefmiðill

Okkar allra ehf.  Spegill.is Vefmiðill

Olgeir Helgi Ragnarsson Íbúinn Prentmiðill

Origami ehf.  nUde magazine Vefmiðill

Pedromyndir ehf.  akureyri.net Vefmiðill

Poppeople ehf.  Kvennablaðið Vefmiðill

Prentmet ehf.  dagskráin Prentmiðiill

 dfs.is Vefmiðill

 Fréttablað Suðurlands Prentmiðill

Ragnar Z. Guðjónsson Húnahornið, Huni.is Vefmiðill

  Vefmiðill

Rauðir pennar ehf.  Skutull.is Vefmiðill

Ritsýn sf. Kvótinn.is Vefmiðill

RS útgáfan sf.  Bæjarlíf Prentmiðill

Ríkisútvarpið ohf.  Ruv.is Vefmiðill

Sigurður Ægisson Siglfirdingur.is Vefmiðill

Skarpur útgáfufélag Skarpur Prentmiðill

 Skarpur.is Vefmiðill 

Skjárinn SkjárBíó myndmiðlun eftir pöntun

Skessuhorn ehf. Skessuhorn Prentmiðill

 Skessuhorn.is Vefmiðill

Skrautás Grafarvogsblaðið Vefmiðill

 Árbæjarblaðið Vefmiðill

SportTV ehf. Sporttv.is Vefmiðill

Steinprent ehf. Bæjarblaðið jökull Prentmiðill

Sunnlenska fréttaveitan ehf.  Sunnlenska fréttablaðið Prentmiðill

Sögusmiðjan Strandir.is Vefmiðill

Tunnan prentþjónusta ehf.  dB blaðið Prentmiðill

 dbl.is Vefmiðill

 Tunnan Prentmiðill

 Tunnan.is Vefmiðill

 Hellan Prentmiðill
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Tvær stjörnur ehf.  Sunnlenska.is Vefmiðill

Ugginn miðlun ehf.  Skástrik Vefmiðill

Útgáfufélagið ehf.  Vikudagur Prentmiðill

Útgáfufélagið Heimur ehf.  Vísbending Prentmiðill

 Frjáls verslun Prentmiðill

 Á ferð um Ísland  Prenmiðill

 Áning Prentmiðill

 iceland Review Prentmiðill

 Ský Prentmiðill

 What’s on Prentmiðill

 iceland Trade directory Prentmiðill

issues and images of iceland  Prentmiðill

 Heimur.is Vefmiðill

 icelandreview.com Vefmiðill

 Whatson.is Vefmiðill

 icelandtradedirectory.com Vefmiðill

Útgáfufélagið Sjarminn Sjarminn.is Vefmiðill

Útvarp Saga ehf.  Utvarpsaga.is Vefmiðill

Valdimar Tryggvi Kristófersson Garðapósturinn Prentmiðill

Vefpressan ehf.  Pressan.is Vefmiðill

 Bleikt.is Vefmiðill

Vesturtindar ehf.  Vikari.is Vefmiðill

Vikudagskráin ehf.  Vikudagskráin Prentmiðill

Víkurfréttir ehf.  Víkurfréttir Prentmiðill

 Vf.is Vefmiðill

Þúfa ehf.  Hun.is Vefmiðill
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1.	gr.
Hlutverk	og	starfssvið	fjölmiðlanefndar.	

Fjölmiðlanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd 

sem annast eftirlit samkvæmt lögum um 

fjölmiðla nr. 38/2011 (fjölmiðlalög) og daglega 

stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til. Þá ann-

ast fjölmiðlanefnd þau hlutverk sem henni eru 

falin í öðrum lögum. 

með starfsemi fjölmiðlanefndar skal stuðlað 

að því að markmiðum og tilgangi fjölmiðlalaga 

verði náð. nefndin skal vinna að því að efla fjöl-

miðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum, 

standa vörð um tjáningarfrelsi og rétt almenn-

ings til upplýsinga. nefndin skal sérstaklega 

stuðla að því að vernd barna sé virt, samkvæmt 

fyrirmælum fjölmiðlalaga. 

Fjölmiðlanefnd	skal	m.a.:	
a. fylgjast með því að fjölmiðlaveitur fari að 

fyrirmælum fjölmiðlalaga, taka ákvarðanir í 

málum samkvæmt þeim og beita viðurlögum 

þegar við á, 

b. fylgjast með stöðu og þróun á fjölmiðla-

markaði og safna upplýsingum þar að lút-

andi, 

c. annast samskipti við sambærileg stjórnvöld 

í öðrum eeS-ríkjum og alþjóðastofnanir um 

málefni á starfsvettvangi sínum, 

d. annast eftirlit með skráningarskyldu og 

veitingu leyfa til hljóð- og myndmiðlunar og 

tryggja að lögboðnar upplýsingar um allar 

fjölmiðlaveitur séu til staðar, og 

e. annast eftirlit með innihaldi og framsetn-

ingu hljóð- og myndsendinga í viðskiptaskyni 

sem og viðskiptaboða í prentmiðlum og raf-

rænum ritmiðlum. 

Ákvörðunum fjölmiðlanefndar samkvæmt 

fjölmiðlalögum verður ekki skotið til annarra 

stjórnvalda.

2.	gr.	
Hugtakið	fjölmiðill	og	tengd	hugtök.	

Samkvæmt 3. gr. fjölmiðlalaga gilda lögin um 

alla fjölmiðla sem miðla efni handa almenningi 

hér á landi. 

Samkvæmt 2. gr. laganna er fjölmiðill hvers 

Starfsreglur fjölmiðlanefndar
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konar miðill sem með reglubundnum hætti 

miðlar til almennings efni er lýtur ritstjórn. Til 

fjölmiðla teljast m.a. dagblöð og tímarit, ásamt 

fylgiritum þeirra, netmiðlar, hljóð- og mynd-

miðlar og aðrir sambærilegir miðlar. Samkvæmt 

2. gr. laganna felur ritstjórn í sér stjórn á vali og 

skipan þess efnis sem miðlað er. Fjölmiðlaveita 

telst hafa ritstjórn á efni þegar hún hefur for-

ræði yfir því hljóð- og myndefni eða ritefni sem 

miðlað er sem og skipulagningu þjónustunnar 

að öðru leyti. Þó falla aðeins þeir aðilar undir 

hugtakið sem stýra og flokka hljóð- og mynd-

miðlunarefni og ritefni en byggja framboð sitt 

ekki einungis á leitarvélum. 

Það er skýr vísbending um að miðlun efnis 

falli undir hugtakið fjölmiðill þegar fjölmiðla-

veita hefur það að atvinnu að miðla fjölmiðla-

efni og ber þannig ábyrgð á ritstjórnarlegri 

skipan og endanlegri samsetningu fjölmiðilsins. 

Þjónusta sem ekki hefur þann megintilgang 

fellur á hinn bóginn sjaldnast undir hugtakið 

fjölmiðil í skilningi laganna. 

Persónubundnar bloggsíður falla almennt 

utan hugtaksins fjölmiðill í skilningi laganna. 

Þá falla einstaklingsbundin og persónuleg sam-

skipti á netinu, t.d. á vettvangi Facebook, einnig 

utan hugtaksins.

3.	gr.	
Um	tildrög	mála	og	kröfur	til	erinda.	

Fjölmiðlanefnd tekur mál til meðferðar, hvort 

heldur er á grundvelli aðsendra erinda eða að eigin 

frumkvæði, sem leitt geta til stjórnvaldsákvörðun-

ar.

Formleg erindi þar sem farið er fram á aðgerðir 

á grundvelli fjölmiðlalaga eða annarra laga sem 

fjölmiðlanefnd er ætlað að hafa eftirlit með skulu 

vera skrifleg og undirrituð. Greint skal frá nafni, 

heimilisfangi og kennitölu þess sem sendir erindið. 

ef um lögaðila er að ræða skal greina stuttlega frá 

því hvers kyns starfsemi hann stundar. jafnframt 

skal greina frá þeim lögaðila eða einstaklingi sem 

erindið beinist að. 

Þegar kvartað er undan meintu broti skal greina 

frá dagsetningu og tímasetningu miðlunar efnisins, 

eftir því sem við á, og gefa nákvæma lýsingu á at-

vikum. Þá skal rökstutt hvers vegna atvikið er talið 

vera brot á lögum.

4.	gr.	
Ákvörðun	um	hvort	erindi	gefi	nægar	ástæður	til	

meðferðar.	
ef erindi frá aðila uppfyllir kröfur samkvæmt 3. gr. 

tekur fjölmiðlanefnd ákvörðun um hvort erindið 

gefi nægar ástæður til að hefja málsmeðferð. Slík 

ákvörðun skal tekin af fjölmiðlanefnd eins fljótt og 

við verður komið. 

Við mat á því hvort erindi gefi nægar ástæður til 

meðferðar skal fjölmiðlanefnd hafa hliðsjón af 

málefnalegum sjónarmiðum sem þykja skipta máli 

í hverju tilviki fyrir sig. eftirfarandi atriði geta m.a. 

skipt máli við mat fjölmiðlanefndar á því hvort 

hefja beri rannsókn: 

a. að meint brot virðist vera alvarlegt, 

b. að fjölmiðlaveita sem kvartað er yfir hafi ekki 

látið af þeirri hegðun sinni sem var tilefni til 

kvörtunar, 

c. að meðferð málsins fari saman við þá for-

gangsröðun sem nefndin hefur áður ákveðið, sbr. 

3. mgr. 8. gr.
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5.	gr.	
Erindi	ekki	tekið	til	meðferðar.	

Telji fjölmiðlanefnd að erindi gefi ekki nægar 

ástæður til meðferðar skal hlutaðeigandi tilkynnt 

um þá niðurstöðu.

6.	gr.	
Erindi	tekið	til	meðferðar.	

Telji fjölmiðlanefnd að erindi gefi nægar ástæður 

til meðferðar hefst viðkomandi stjórnsýslumál. 

Um málsmeðferðina sem og meðferð þeirra mála 

sem nefndin hefur frumkvæði að og lokið getur 

með stjórnvaldsákvörðun gilda ákvæði stjórn-

sýslulaga nr. 37/1993. Skulu ákvarðanir teknar 

eins fljótt og við verður komið. 

Hefjist mál í kjölfar erindis til fjölmiðlanefndar 

á sá sem erindinu beindi til nefndarinnar almennt 

ekki aðild að málinu, nema hann eigi beinna, 

verulegra, sérstakra og lögvarinna hagsmuna að 

gæta af úrlausn málsins.

Fjölmiðlanefnd skal eftir því sem við á gæta 

trúnaðar við meðferð upplýsinga og gagna sem 

hún aflar eða henni berast á grundvelli fjöl-

miðlalaga um hagi einstakra fjölmiðlaveitna. Þótt 

fjölmiðlanefnd afhendi upplýsingar til annarra 

sambærilegra stjórnsýslustofnana, sem fara með 

fjölmiðlamál innan evrópska efnahagssvæðis-

ins, skal sami trúnaður ríkja. Tryggt skal vera 

að tölulegar upplýsingar séu ekki rekjanlegar til 

einstakra fjölmiðlafyrirtækja. 

Fjölmiðlanefnd getur krafið fjölmiðlaveitur 

um skriflegar upplýsingar og gögn vegna ætlaðra 

brota á ákvæðum fjölmiðlalaga og skulu slíkar 

upplýsingar og gögn þá veitt innan hæfilegs frests 

sem nefndin setur. 

Fjölmiðlanefnd getur við rannsókn ætlaðra 

brota gegn þeim ákvæðum Vi. kafla fjölmiðlalaga 

er varða viðskiptaboð og fjarkaup gert nauðsyn-

legar athuganir á starfsstöð fjölmiðlaveitu eða 

stað þar sem gögn eru varðveitt þegar ríkar 

ástæður eru til að ætla að brotið hafi verið gegn 

umræddum ákvæðum. Við framkvæmd aðgerða 

skal fylgja ákvæðum laga um meðferð sakamála 

um leit og hald á munum.

7.	gr.	
Verkaskipting	nefndar	og	framkvæmdastjóra.	

Fjölmiðlanefnd fer með yfirstjórn nefndarinnar 

og fjallar um þau málefni sem greinir í reglum 

þessum. 

Fjölmiðlanefnd mótar áherslur í starfi og 

skipulagi nefndarinnar og staðfestir skipurit 

hennar.

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð gagnvart 

nefndinni, kemur fram fyrir hönd hennar, annast 

daglega stjórn á starfsemi og rekstri nefndarinn-

ar og tekur þær ákvarðanir fyrir hönd hennar 

sem ekki heyra undir nefndina sjálfa. Fram-

kvæmdastjóri ber ábyrgð á fjárreiðum fjöl-

miðlanefndar. 

Fjölmiðlanefnd fylgist með starfsemi og verk-

efnum sínum. Skal framkvæmdastjóri gæta þess 

að nefndin sé á hverjum tíma upplýst um helstu 

þætti starfseminnar, s.s. framgang mikilvægustu 

mála, mótun nýrra starfsaðferða eða breytingar á 

starfsemi. 

Í tengslum við afgreiðslu rekstraráætlunar 

hvers árs skal nefndin taka ákvörðun um hvaða 

eftirlitsverkefni skulu vera í forgangi á viðkom-

andi ári.



FJÖLMIÐLANEFND� ÁRSSKÝRSLA�2011-2014

58

8.	gr.	
Meiri	háttar	efnislegar	ákvarðanir.	

meiri háttar efnislegar ákvarðanir skal bera undir 

fjölmiðlanefnd til samþykktar eða synjunar. 

Til slíkra ákvarðana teljast meðal annars: 

Útgáfa almennra leyfa til hljóð- og myndmiðlun-

ar. 

Ákvörðun vegna brota á 14. og 22. gr. fjölmiðla-

laga. 

Stöðvun á móttöku myndmiðlunarefnis frá öðr-

um eeS-ríkjum, sbr. 5. gr. fjölmiðlalaga.

 Ákvörðun um að gera ráðstafanir gagnvart fjöl-

miðlaveitu sem miðlar myndefni og heyrir undir 

lögsögu annars eeS-ríkis, sbr. 6. gr. fjölmiðlalaga. 

Ákvörðun um hvort aðili eigi rétt á að koma 

andsvörum á framfæri, sbr. 36. gr. laga um fjöl-

miðla. Ákvörðun um bann við miðlun hljóð- og 

myndmiðlunarefnis og afturköllun hljóð- og mynd-

miðlunarleyfis, sbr. 52. gr. fjölmiðlalaga. 

Ákvörðun þar sem meta þarf hvort beita skuli 

dagsektum eða stjórnvaldssektum og fjárhæð 

þeirra, sbr. 53. og 54. gr. fjölmiðlalaga. 

Ákvörðun um hvort ljúka skuli meðferð með 

útgáfu álits eða birtingu ákvörðunar að hluta eða í 

heild, sbr. 5. og 6. mgr. 54. gr. fjölmiðlalaga. 

Ákvörðun um að kæra skuli mál til lögreglu skv. 

57. gr. fjölmiðlalaga. 

Veiting skammtímaleyfa telst ekki til meiri hátt-

ar ákvarðana skv. 1. mgr.

9.	gr.	
Rekstraráætlun	og	eftirlit	með	rekstri.	

Fjölmiðlanefnd fylgist með rekstri nefndarinnar. 

Framkvæmdastjóri leggur fyrir nefndina tillögu 

um rekstraráætlun hennar fyrir næsta rekstrarár 

og annast samskipti við ráðuneyti og fjárveitingar-

vald vegna fjárveitinga til fjölmiðlanefndar. 

Framkvæmdastjóri skal gera nefndinni grein fyrir 

rekstrarstöðu nefndarinnar eigi sjaldnar en árs-

fjórðungslega. 

10.	gr.	
Hæfi	nefndarmanns.	

Þegar nefndarmaður telst vanhæfur samkvæmt 3. 

gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 við umfjöllun máls, 

skal varamaður taka sæti hans. Tekur viðkomandi 

nefndarmaður þá ekki þátt í undirbúningi, meðferð 

eða ákvörðun málsins. 

nefndarmenn skulu í hvívetna gæta að hæfi sínu 

við umfjöllun einstakra mála. Telji nefndarmaður 

að hann sé vanhæfur til þess að taka þátt í umfjöll-

un máls skal hann víkja sæti áður en efni málsins 

er kynnt. 

nú er framkvæmdastjóri vanhæfur til meðferðar 

máls og skal þá stjórn ákveða hvernig með skuli 

fara. 

Um hæfi nefndarmanns fer að öðru leyti eftir 

stjórnsýslulögum.

11.	gr.	
Nefndarfundir. 

nefndarfundir skulu haldnir að jafnaði mánaðar-

lega eða oftar þegar ástæða er til. Fundargögn skal 

að jafnaði senda til nefndarmanna a.m.k. degi fyrir 

nefndarfund. 

nefndin er bær til þess að taka ákvarðanir ef þrír 

nefndarmanna sitja fund eða varamenn í forföllum 

þeirra. atkvæði ráða niðurstöðu nefndar. Heimilt 

er að notast við fjarfundarbúnað á nefndarfundum 

enda sé varsla trúnaðarupplýsinga tryggð. nú þolir 
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ákvörðun ekki bið og ráðrúm gefst ekki til að boða 

til fundar og er þá heimilt að óska staðfestingar 

meiri hluta nefndar utan fundar. 

Varamaður tekur sæti fyrir tiltekinn nefndar-

mann og ræður röð nefndarmanna og varamanna 

í skipunarbréfi ráðherra því fyrir hvern varamaður 

tekur sæti. Sé viðkomandi varamaður ekki tiltækur 

skal boða annan í hans stað, í starfsaldursröð. nú 

boðar nefndarmaður forföll eða lýsir yfir vanhæfi 

til meðferðar máls fyrir fund og skal þá boða vara-

mann hans og gera honum grein fyrir því að hann 

taki sæti í nefndinni. 

Bóka skal fundargerðir á nefndarfundum, sem 

samþykktar skulu á næsta nefndarfundi á eftir. Í 

fundargerð skal koma fram hverjir sitja fundinn, 

umfjöllunarefni hans, ákvarðanir sem teknar 

eru og upplýsingar sem nauðsynlegt er að fram 

komi vegna ákvörðunar. Við almenna umfjöllun 

um áherslur og stefnumótun skal gera grein fyrir 

niðurstöðum þeirrar umfjöllunar í fundargerð. Í 

fundargerð skal tilgreina þau gögn sem lögð eru 

fram á fundinum.

12.	gr.	
Þagnarskylda.	

Þeim sem sitja nefndarfund og þeim sem hafa 

aðgang að fundargögnum er óheimilt að skýra frá 

þeim atriðum sem þeir verða áskynja um og leynt 

eiga að fara. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af 

starfi.

13.	gr.	
Samstarf	við	önnur	stjórnvöld. 

Við framkvæmd eftirlits með viðskiptaboðum 

sem falla undir eftirlit annarra stjórnvalda skal 

fjölmiðlanefnd leita samstarfs um verkaskiptingu 

við þau stjórnvöld. Fjölmiðlanefnd skal gera sam-

starfssamning við neytendastofu um mál sem geta 

varðað starfssvið þessara stofnana. 

Fjölmiðlanefnd er skylt að afhenda stjórnvöldum 

annarra ríkja á evrópska efnahagssvæðinu, sem og 

framkvæmdastjórn evrópusambandsins eða, eftir 

því sem við á, eftirlitsstofnun eFTa, upplýsingar 

og gögn sem nauðsynleg þykja við framkvæmd 

fjölmiðlalaga í samræmi við skuldbindingar Íslands 

samkvæmt samningnum um evrópska efnahags-

svæðið. 

Við afhendingu upplýsinga og gagna skal eftir því 

sem við á setja sem skilyrði að: 

a.  farið verði með upplýsingarnar og gögnin 

sem trúnaðarmál hjá þeim sem við þeim tekur, 

b.  upplýsingarnar og gögnin verði aðeins 

notuð í því skyni sem kveðið er á um í samningn-

um um evrópska efnahagssvæðið og í samræmi við 

beiðni um upplýsingar, og 

c.  upplýsingarnar og gögnin verði aðeins 

afhent öðrum með samþykki fjölmiðlanefndar og í 

þeim tilgangi sem kveðið er á um.

14.	gr.	
Gildistaka	o.fl.	

Reglur þessar eru settar samkvæmt 3. mgr. 8. gr. 

laga um fjölmiðla nr. 38/2011 og öðlast gildi við 

birtingu. 

Fyrir 27. desember 2012 skal fjölmiðlanefnd taka 

til athugunar hvort rétt sé að endurskoða ákvæði 

þessara reglna. 

F.h. fjölmiðlanefndar, 27. desember 2011, 

Elfa Ýr Gylfadóttir framkvæmdastjóri.
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neðanmálsgreinar
1 öll evrópuríki hafa komið á fót sjálfstæðum stjórnsýslustofnunum sem sjá um eftirfylgni löggjafar um fjölmiðla. mikill munur er á stærð 

slíkra eftirlitsstofnana. Í fjölmennustu eeS-ríkjunum eru rúmlega 500-1000 manns að störfum en um 6-30 manns starfa í slíkum stofnunum í 

fámennustu ríkjum evrópusambandsins, til að mynda á eyjunni mön, á Gíbraltar, Kýpur og möltu. Hjá fjölmiðlanefnd starfa langfæstir starfs-

menn miðað við sambærilegar stofnanir í evrópu eða tveir: framkvæmdastjóri og lögfræðingur. 

2 öll gjöld sem fjölmiðlanefnd innheimtir renna í ríkissjóð. Gjald fyrir almennt leyfi til hljóðmiðlunar 2011-2014 var 36.500 kr. fyrir hvert ár sem 

leyfi var veitt. Gjald fyrir almennt leyfi til myndmiðlunar var 54.000 kr. fyrir hvert ár sem leyfi var veitt. Gjald fyrir skammtímaleyfi til myndmið-

lunar var 15.000 kr. og gjald fyrir skammtímaleyfi til hljóðmiðlunar var 9.500 kr. Hægt er að sækja um almennt leyfi til hljóð- og myndmiðla til 

allt að sjö ára en skammtímaleyfi gilda í allt að þrjá mánuði. 

3 Gagnsæi eignarhalds á fjölmiðlum tengist upplýsingarétti almennings, sem varinn er í 10. gr. mannréttinda-sáttmála evrópu og lögfestur var 

með lögum nr. 62/1994, 19. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og 11. gr. Sáttmála evrópusambandsins um grund-

vallarréttindi en í 2. mgr. 11. gr. er sérstaklega kveðið á um að frelsi  og fjölræði fjölmiðla skuli virt. 

4 Upphaflega hafði fjölmiðlanefnd ekki lagastoð til að kalla eftir ítarlegri upplýsingum en þeim sem fjölmiðlarnir veittu nefndinni. Væri t.d. 

einkahlutafélag tilgreint sem eigandi fjölmiðlaveitu í hlutaskrá hafði nefndin ekki heimildir til að kalla eftir upplýsingum um raunveruleg yfir-

ráð, þ.e.a.s. þá einstaklinga sem stóðu félaginu að baki. Úr þessu var bætt árið 2013 þegar gerðar voru þær breytingar á lögum um fjölmiðla að 

skylt varð að veita fjölmiðlanefnd öll gögn og upplýsingar svo rekja megi eignarhald og/eða yfirráð til einstaklinga, almennra félaga, opinberra 

aðila og/eða þeirra sem veita þjónustu fyrir opinbera aðila. 

5 Sbr. 2. mgr. 24. gr. laga um fjölmiðla. 

6 Sbr. 4. málsl. 1. mgr. 11. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011.

7 nýr samningur FRÍSK við niCam var undirritaður 2015. 

8 Birtar tölur miðast við nettó viðskipti, þ.e. eftir afslætti en án þjónustulauna. 

9 „mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse – Reklameforbrug og pengeströmme til udenlandske virksomheder“ (Kulturstyrelsen, 2015) <http://

www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/brancheanalyse/reklameforbrug-og-pengestroemme/> skoðað 23. september 2015. 

10 Ákvæði 30. gr. laga um fjölmiðla um aðgengi sjón- og heyrnarskertra að myndmiðlunarefni á við um fjölmiðlaveitur sem miðla myndefni. 

aðrir fjölmiðlar hafa þó einnig leitast við að gera efni sitt aðgengilegt sjón- og heyrnarskertum, eins og fram kemur í þessum kafla. 

11 Ákvæði 33. gr. laga um fjölmiðla um framboð íslensks dagskrárefnis og annars myndefnis frá evrópu á við um fjölmiðlaveitur sem miðla 

myndefni, bæði í línulegri dagskrá og eftir pöntun. Fleiri fjölmiðlar hafa þó mótað sér stefnu í anda ákvæðisins. 
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