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jölmiðlanefnd er ætlað að leggja
sjálfstætt mat á það á hverju ári
hvort Ríkisútvarpið hafi uppfyllt
almannaþjónustuhlutverk sitt. Skýrsla þessi
hefur að geyma mat fjölmiðlanefndar á
almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins
fyrir árið 2016.
Ríkisútvarpinu er lögum samkvæmt
ætlað að sinna mikilvægu lýðræðislegu,
menningarlegu og samfélagslegu hlutverki.
Til að unnt sé að standa vörð um þetta
hlutverk þarf almannaþjónusta Ríkisútvarpsins að taka mið af tæknibreytingum og
nútímaþörfum og þróast í takt við samtímann. Í skýrslu þessari leggur fjölmiðlanefnd
mat á það hvernig Ríkisútvarpið uppfyllti
almannaþjónustuhlutverk sitt árið 2016,
samkvæmt 3. gr. laga um Ríkisútvarpið,
fjölmiðil í almannaþágu, nr. 23/2013.
Þannig getur almenningur fengið innsýn í
þær kröfur sem gerðar eru til fjölmiðla sem
sinna almannaþjónustu og hvernig Ríkisútvarpið uppfyllir þær kröfur.
Tilgangurinn með hinu árlega mati fjöl-

MAT FJÖLMIÐLANEFNDAR Á ALMANNAÞJÓNUSTUHLUTVERKI RÚV 2016

miðlanefndar er einnig að uppfylla kröfur
Eftirlitsstofnunar EFTA, ESA, sbr. skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum. Heimilt er að veita ríkisstyrki til
útvarpsþjónustu í almannaþágu þegar uppfylltar eru lýðræðislegar, menningarlegar
og samfélagslegar þarfir samfélagsins, auk
menningarlegs og tungumálalegs fjölræðis,
eins og kveðið er á um í undanþáguheimild
2. mgr. 59. gr. EES-samningsins.
Ef ekki eru til staðar nægar upplýsingar
um það hvort Ríkisútvarpið sinnir almannaþjónustuhlutverki sínu getur ESA
ekki veitt Ríkisútvarpinu undanþágu frá
almennum ríkisstyrkjareglum, á grundvelli
2. mgr. 59. gr. EES-samningsins. Mikilvægt
er talið að óháður eftirlitsaðili leggi mat á
það hvort Ríkisútvarpið veitir í raun þá fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu sem kveðið
er á um í lögum.
Árið 2016 fóru fram forseta- og alþingis
kosningar á Íslandi. Að þessu sin ni ákvað
fjölmiðlanefnd því að leggja sérstaka
áherslu á þá þætti fjölmiðlaþjónustu í

almannaþágu sem tengjast lýðræðishlutverki Ríkisútvarpsins, þar á meðal fréttir
og umfjöllun Ríkisútvarpsins í aðdraganda
kosninga. Í viðauka er að finna niðurstöður
greiningar Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo
á fréttaumfjöllun Ríkisútvarpsins í aðdraganda alþingiskosninga 2016 og könnun
Gallup á viðhorfi almennings til hlutlægni í
fréttaflutningi Ríkisútvarpsins 2016.
Þetta er í fjórða sinn sem fjölmiðlanefnd
skilar mati á almannaþjónustuhlutverki
Ríkisútvarpsins til mennta- og
menningarmálaráðherra en í fyrsta sinn sem
matið fer fram með hliðsjón af samningi
mennta- og menningarmálaráðherra og
Ríkisútvarpsins, sem gerður var á grundvelli
núgildandi laga um Ríkisútvarpið og
undirritaður 1. apríl 2016.
Matið byggist auk þess á greinargerð
Ríkisútvarpsins um fjölmiðlun í almannaþágu fyrir árið 2016 sem Ríkisútvarpið
afhenti fjölmiðlanefnd 12. desember 2017
og ársskýrslu og ársreikningi Ríkisútvarpsins fyrir árið 2016.
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Árlegt mat fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins 2016
Útgefandi: Fjölmiðlanefnd
Hönnun: Ómar Örn Sigurðsson
Myndir: Ríkisútvarpið
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Það er mat fjölmiðlanefndar að Ríkisútvarpið hafi uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt árið 2016, skv.
3. gr. laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013.

Fyrir hönd fjölmiðlanefndar,

Hulda Árnadóttir

Halldóra Þorsteinsdóttir

Björn Vignir Sigurpálsson

Finnur Beck

Róbert H. Haraldsson
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1. hluti

Hlutverk Ríkisútvarpsins vegna fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu og hlutverk fjölmiðlanefndar
1.1 Hlutverk og skyldur Ríkisútvarpsins
Fjölmiðlaþjónusta í almannaþágu hefur verið skilgreind svo að hún skuli mæta lýðræðislegum, menningarlegum og samfélagslegum þörfum í hverju samfélagi. Fjölmiðlaþjónusta í almannaþágu er lykilþáttur í stefnumótun stjórnvalda í málefnum fjölmiðla á Íslandi og einnig í mörgum öðrum Evrópuríkjum. Það er á ábyrgð
stjórnvalda í hverju landi að setja lög og reglur um hlutverk og skyldur fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu.
Hér á landi er kveðið á um hlutverk og skyldur Ríkisútvarpsins í lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, nr. 23/2013. Þar er kveðið á um ákveðnar skyldur sem á Ríkisútvarpinu hvíla til viðbótar hinum
almennu skyldum samkvæmt lögum um fjölmiðla. Reglurnar taka flestar mið af þeim sérstöku sjónarmiðum
sem gilda um fjölmiðla í ríkiseigu en slík sjónarmið byggja meðal annars á því að ríkisútvarpsstöðvum sé ætlað
að flytja vandað efni, sérstaklega af innlendum og menningarlegum toga, sem ekki er víst að útvarpsstöðvar
sem eingöngu eru reknar með viðskiptasjónarmið í huga, telji arðvænlegt að láta framleiða eða miðla. Auk þess
ber fjölmiðlum í ríkiseigu að tryggja vissa fjölbreytni í efnisvali og efnismeðferð og að skoðanir og sjónarmið í
þýðingarmiklum þjóðfélagsmálum, er almenning varða, komist á framfæri.1
Í lögum um Ríkisútvarpið segir meðal annars að fjölmiðlaþjónusta Ríkisútvarpsins hafi það markmið að
mæta lýðræðislegum, menningarlegum og samfélagslegum þörfum í íslensku samfélagi með miðlun texta,
hljóðs og mynda. Þá á Ríkisútvarpið að framleiða og miðla vönduðu og fjölbreyttu efni með mismunandi
tæknilegum aðferðum til allra landsmanna, óháð búsetu. Fjölmiðlaefnið skal hið minnsta vera fréttir og fréttaskýringar, fræðsluþættir, íþróttaþættir, afþreying af ýmsum toga, lista- og menningarþættir og sérstakt efni fyrir
börn og ungmenni. Ríkisútvarpinu ber að tryggja að skoðanir og sjónarmið í þýðingarmiklum þjóðfélagsmálum, er almenning varða, komist á framfæri, auk þess að fjallað sé um mál á málefnalegan hátt og af hlutlægni.
Ríkisútvarpið skal dreifa efni til alls landsins og næstu miða, a.m.k. tveimur hljóðvarpsdagskrám og
einni sjónvarpsdagskrá árið um kring. Þá skal Ríkisútvarpið í samvinnu við til þess bær stjórnvöld tryggja
nauðsynlega öryggisþjónustu með upplýsingamiðlun um útvarp og þegar við á eftir öðrum boðleiðum.
Ríkisútvarpið skal varðveita hljóðritanir og aðrar sögulegar minjar sem ætla má að hafi menningarlegt og
sögulegt gildi fyrir íslensku þjóðina.
Þá skal Ríkisútvarpið jafnframt skapa vettvang fyrir aðkomu almennings að stefnumótun fjölmiðlunar í
almannaþágu með fyrirkomulagi sem nánar er kveðið á um í samþykktum Ríkisútvarpsins.

1 Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið nr. 6/2007, þskj. 56, 56. mál.
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:<http://www.althingi.is/altext/133/s/0056.html>Sótt á vef 23. apríl 2018.
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1.2 Fjölmiðlar sem veita fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu hér á landi

Ríkisstyrkt fjölmiðlaþjónusta í almannaþágu hér á landi er eingöngu veitt af Ríkisútvarpinu og miðlum þess
en þeir eru: RÚV, RÚV2 (RÚV Íþróttir), Rás 1, Rás 2, Rondó og RUV.is.
Þá er efni RÚV einnig miðlað á öðrum vettvangi, eins og á samfélagsmiðlum. Fjölmiðlanefnd leggur
einungis mat á hefðbundna fjölmiðlastarfsemi RÚV, þ.e. á RÚV, RÚV2, Rás 1, Rás 2, Rondó og vefinn RUV.
is en ekki á það efni RÚV sem miðlað er á öðrum vettvangi, t.d. á samfélagsmiðlum á borð við Facebook,
Snapchat og Instagram eða á mynddeilisíðunni Youtube.
Í ársskýrslu RÚV 2016 segir að tilgangur miðla Ríkisútvarpsins sé að uppfylla lýðræðislegar,
menningarlegar og samfélagslegar þarfir í þjóðfélaginu með miðlun texta, hljóðs og mynda, ásamt
öryggisþjónustu útvarps. Þar segir einnig að meginmarkmið Ríkisútvarpsins séu þau að upplýsa, fræða og
skemmta og auka þannig lífsgæði þeirra sem njóta. Þá eru gildi Ríkisútvarpsins þau að endurspegla þá
lykilþætti sem starfsmenn hafa í heiðri og vinna eftir, traust, fagmennsku og fjölbreytni.
Í EES-ríkjunum hefur að jafnaði verið litið svo á að til að fjölmiðlaþjónusta í almannaþágu geti rækt
lýðræðislegt, menningarlegt og samfélagslegt hlutverk sitt verði almenningur að eiga aðgang að í það
minnsta einni opinni sjónvarpsdagskrá, sem njóti að jafnaði ríkisstyrkja í formi afnotagjalda. Hér á landi
greiða einstaklingar og lögaðilar sérstakt útvarpsgjald samhliða álagningu opinberra gjalda. Auk þessa
hefur Ríkisútvarpið tekjur af sölu auglýsinga, með þeim takmörkunum sem kveðið er á um í 7. gr. laga um
Ríkisútvarpið.
Jákvæð áhrif fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu á samfélagið eru meðal annars talin vera þau að hún auki
fjölbreytni á fjölmiðlamarkaði og í fréttaflutningi. Með henni fái almenningur aðgang að dagskrárefni sem
endurspeglar samfélagið, fræðir og skemmtir og varpar ljósi á fjölbreyttar hliðar þess. Efnahagsleg þýðing almannaþjónstumiðla fyrir stoðiðnað er mikil, ekki síst fyrir sjálfstæða framleiðendur dagskrárefnis og
auglýsinga í ljósvakamiðlum. Gerðar eru ríkar kröfur um hlutlægni til Ríkisútvarpsins, sér í lagi í aðdraganda
kosninga. Þar hefur Ríkisútvarpið ríkari skyldur en einkareknir miðlar, m.a. um að miðla stefnumálum allra
framboða, fylkinga og frambjóðenda og greina ítarlega frá niðurstöðum kosninga. Traust til miðla Ríkisútvarpsins hefur almennt mælst hátt og er slagkraftur ríkismiðlanna í samfélagsumræðunni því umtalsverður.2
Neikvæð áhrif ríkisstyrktrar fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu hafa fyrst og fremst verið talin ójafnvægi
í samkeppnisstöðu ríkisstyrktra almannaþjónustumiðla og einkarekinna fjölmiðla hvað tekjuöflun varðar.
Þess ber að geta að einkareknir fjölmiðlar flytja einnig dagskrárefni sem talist getur til fjölmiðlaþjónustu í
almannaþágu, t.d. fréttir, fréttatengt efni, umfjöllun um samfélagsleg málefni og menningartengt efni í opinni
dagskrá. Sjálfstæðir og faglegir einkareknir fjölmiðlar eru því ekki síður mikilvægir til að tryggja fjölbreytni
þess dagskrárefnis sem notendum stendur til boða.

1.3 Hlutverk fjölmiðlanefndar
Hlutverk fjölmiðlanefndar samkvæmt 15. gr. laga um Ríkisútvarpið er að leggja sjálfstætt mat á það hvort
Ríkisútvarpið hafi uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt skv. 3. gr. en fjölmiðlanefnd var sem óháðum eftirlitsaðila falið eftirlit og mat á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins með lögum um Ríkisútvarpið, sem
tóku gildi 22. mars 2013. Matið á fjölmiðlanefnd að afhenda stjórn Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðherra eigi síðar en fjórum mánuðum eftir að ársskýrsla Ríkisútvarpsins hefur verið birt.
Í samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu
kemur fram að Ríkisútvarpið skuli útbúa greinargerð árlega til fjölmiðlanefndar um það hvernig Ríkisútvarpið
stendur að fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu skv. 3. gr. laganna. Í greinargerðinni skal einnig greint frá
niðurstöðum eigin mats Ríkisútvarpsins á framkvæmd ákvæða í 4. mgr. 3. gr. laganna, einkum 2. og 5. tölulið.
Þá á Ríkisútvarpið að láta fjölmiðlanefnd í té upplýsingar til að hún geti sannreynt og metið gagnsæi og hlutlæga kostnaðargreiningu á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins, byggða á ársreikningi næstliðins árs,
að teknu tilliti til tekna að frádregnum kostnaði við þann hluta starfseminnar sem fellur undir samkeppnis
rekstur. Fjölmiðlanefnd skal njóta liðsinnis Ríkisendurskoðunar í þessu efni.

2 Sjá t.d. kannanir MMR á trausti almennings til fjölmiðla sem aðgengilegar eru á vefslóðinni mmr.is.
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1.4 Hugtakanotkun

Ríkisútvarpið ohf. notar gjarnan skammstöfunina RÚV sem yfirheiti yfir alla þjónustu félagsins. Í skýrslu
þessari vísar skammstöfunin RÚV hins vegar til aðalsjónvarpsrásar Ríkisútvarpsins en orðið Ríkisútvarpið til
fjölmiðlaþjónustuveitandans Ríkisútvarpsins. Hugtakið RÚV2 vísar til aukasjónvarpsrásar Ríkisútvarpsins
(RÚV Íþróttir), hugtökin Rás 1, Rás 2 og Rondó vísa til samnefndra útvarpsstöðva og vefslóðin RUV.is vísar
til þjónustu Ríkisútvarpsins á vefnum.

11

MAT FJÖLMIÐLANEFNDAR Á ALMANNAÞJÓNUSTUHLUTVERKI RÚV 2016

12



MAT FJÖLMIÐLANEFNDAR Á ALMANNAÞJÓNUSTUHLUTVERKI RÚV 2016

2. hluti

Fyrri skýrslur fjölmiðlanefndar um
almannaþjónustuhlutverk Ríkisútvarpsins
2.1 Mat fjölmiðlanefndar fyrir tímabilið 22. mars–31. ágúst 2013
Þann 2. júní 2014 skilaði fjölmiðlanefnd fyrsta mati sínu skv. 15. gr. laga um Ríkisútvarpið og tók það til
tímabilsins 22. mars 2013 til 31. ágúst 2013, eða frá gildistöku laganna til loka rekstrarársins. Farið var sérstaklega yfir tilgang, markmið og umfang verkefnisins en eftirlit með almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins byggist á ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) frá febrúar 2011 og á leiðbeinandi reglum ESA um
ríkisstyrki til aðila sem sjá um útsendingar í almannaþágu.

2.2 Mat fjölmiðlanefndar fyrir tímabilið 1. september 2013–31. ágúst 2014
Þann 1. júní 2015 skilaði fjölmiðlanefnd öðru mati sínu og því fyrsta sem tók til heils starfsárs Ríkisútvarpsins, rekstrarársins 1. september 2013 til og með 31. ágúst 2014. Matið tók mið af því að enginn þjónustusamningur milli mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Ríkisútvarpsins, á grundvelli laga nr. 23/2013,
var í gildi. Fram kom að fjölmiðlanefnd teldi nauðsynlegt að markmið, hlutverk, skyldur og umfang starfsemi
Ríkisútvarpsins yrði útfært í þjónustusamningi, eins og kveðið væri á um í lögum um Ríkisútvarpið, og væri
það forsenda þess að fjölmiðlanefnd gæti sinnt eftirliti með Ríkisútvarpinu og lagt sjálfstætt mat á það hvort
félagið hafi uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt. Þess má geta að nefndin hafði áður bent á þetta í bréfi til
mennta- og menningarmálaráðherra árið 2014.

2.3 Mat fjölmiðlanefndar fyrir tímabilið 1. september 2014–31. desember 2015
Fjölmiðlanefnd skilaði þriðja mati sínu 15. ágúst 2016, vegna tímabilsins 1. september 2014–31. desember
2015, þar sem ítrekað var að þjónustusamningur milli mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Ríkisútvarpsins hefði ekki verið gerður á tímabilinu. Því vantaði enn þau hlutlægu viðmið sem nefndinni væri ætlað
að hafa til hliðsjónar í mati sínu og teldi nefndin sér af þeim ástæðum ekki fært að leggja mat á almannaþjónustuhlutverk Ríkisútvarpsins til samræmis við leiðbeinandi reglur Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisstyrki til
aðila sem sjá um útsendingar í almannaþágu.
Nefndin vakti einnig athygli á því að ekki væri með beinum hætti kveðið á um það í lögum um Ríkisútvarpið að fjölmiðlanefnd skuli hafa eftirlit með fjárhagslegum aðskilnaði reksturs almannaþjónustu frá öðrum
rekstri, þrátt fyrir að umfjöllun í athugasemdum í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 23/2013 gæfi til kynna
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að slíkt eftirlit ætti að vera í höndum nefndarinnar, m.a. með tilvísun með almennum hætti til leiðbeinandi
reglna ESA. Þannig gerði þjónustusamningur á grundvelli eldri laga ráð fyrir virkara hlutverki Ríkisendurskoðunar við eftirlitið en með lögum nr. 23/2013 en samkvæmt þeim skuli Ríkisendurskoðun eingöngu liðsinna fjölmiðlanefnd við mat á kostnaðargreiningu. Lagði fjölmiðlanefnd áherslu á að kveða þyrfti á um það
með skýrum hætti í þjónustusamningi hverjum væri ætlað að hafa eftirlit með 5. gr. laga um Ríkisútvarpið um
fjárhagslegan aðskilnað. Væri ætlunin að fjölmiðlanefnd sinnti því hlutverki þyrfti jafnframt að skýra hlutverk
Ríkisendurskoðunar við matið.
Þá ítrekaði fjölmiðlanefnd að nefndin hefði ekki fengið fjárveitingar til að afla sér sérfræðiþekkingar
til að framkvæma ítarlegt mat á fjárreiðum félagsins, eins og kveðið væri á um í 2. mgr. 15. gr. laga um
Ríkisútvarpið. Þvert á móti hefðu fjárveitingar til nefndarinnar verið skornar niður um 8,5% á árinu 2014 og
engar fjárveitingar hafi heldur fengist til að sinna þessu mikilvæga verkefni á árinu 2015.
Í erindi mennta- og menningarmálaráðuneytisins til fjölmiðlanefndar, dags. 27. september 2016, var fallist
á að fjölmiðlanefnd leggi ekki mat á starfsemi Ríkisútvarpsins fyrir tímabilið 1. september 2013–31. ágúst
2014, með vísan til þess að þjónustusamningur á grundvelli laga nr. 23/2013 hefði ekki verið fyrir hendi á
tímabilinu. Jafnframt kom fram í erindinu að ráðuneytið gerði ráð fyrir því að frá 1. janúar 2016 yrði mat á
starfsemi Ríkisútvarpsins í samræmi við ákvæði 15. gr. laga um Ríkisútvarpið en nýr samningur mennta- og
menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu hafði þá verið undirritaður.

2.4 Samningur mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu
Samningur mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu, var
undirritaður í apríl 2016 og hefur hann gildistímann 1. janúar 2016–31. desember 2019. Í honum kemur meðal
annars fram að Ríkisútvarpið skuli árlega útbúa greinargerð til fjölmiðlanefndar um hvernig Ríkisútvarpið stendur að fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu, skv. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið, sbr. 2. mgr. 15. gr. sömu laga. Greinargerðin skuli einnig send mennta- og menningarmálaráðuneytinu jafnóðum og hún er send fjölmiðlanefnd. Í
greinargerð skuli setja fram tölulegar upplýsingar skv. viðauka við samninginn og skýringar á hvernig Ríkisútvarpið hafi sinnt fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu á hverju ári í samanburði við fyrri ár. Einnig skuli koma fram
hlutfallslegar breytingar á efnisþáttum í dagskrá allra miðla miðað við ársskýrslu fyrra árs. Þá verði gerð grein fyrir
viðhorfi almennings til starfsemi Ríkisútvarpsins eins og þau komi fram, m.a. í könnunum sem Ríkisútvarpið láti
gera, og ábendingum. Í greinargerð skuli birta sundurliðun útgjalda einstakra liða til að hægt sé að sannreyna og
meta gagnsæi og framsetningu í ársreikningi á kostnaði við þá fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu sem Ríkisútvarpið veiti, að teknu tilliti til tekna að frádregnum kostnaði við þann hluta starfseminnar sem falli undir samkeppnisrekstur, sbr. 2. mgr. 15. gr. laga um Ríkisútvarpið. Þá skuli í greinargerð gerð grein fyrir hvernig aðskilnaði rit- og
dagskrárstjórnar og viðskiptalegra hagsmuna sé háttað. Í greinargerð skuli einnig koma fram með hvaða hætti
Ríkisútvarpið bregðist við ábendingum, kvörtunum, ákvörðunum, frávikum frá siðareglum, brotum á fréttareglum
og öðru sem skiptir máli varðandi gæði eða innra eftirlit. Ef Ríkisútvarpinu takist ekki á því ári sem greinargerðin
tekur til að koma einstökum atriðum í samningnum, eða sem tilgreind eru í 3. gr. laganna í framkvæmd, skuli
gerð grein fyrir ástæðum þess í greinargerð og hvernig stefnt sé að því að bæta úr því. Þá segir í samningnum að
efnisflokka og upplýsingar sem tilgreina skuli í greinargerð sé að finna í viðauka við samninginn.

2.5 Sérstök markmið á samningstímanum
Í samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu
segir að samningsaðilar séu ásáttir um tilteknar áherslur og sérstök markmið sem vinna skuli að á gildistíma
samningsins.
1. Menningarhlutverk
1.1
Kaup af sjálfstæðum framleiðendum
1.2
Aukið framlag til íslensks efnis
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1.3
1.4
1.5

Áhersla á íslenskt efni fyrir börn
Forgangsröðun erlends sjónvarpsefnis
Varðveisla og miðlun eldra efnis – Gullkista Ríkisútvarpsins

2. Lýðræðishlutverk
2.1
Fréttaþjónusta
2.2
Aðgengismál
3. Samfélagshlutverk
3.1
Stefnumótun og aðkoma almennings að henni
3.2
Þjónusta við landsbyggðina
3.3
Öryggismál og almannahlutverk
3.4
Dreifikerfi
3.5
Jafn réttur karla og kvenna
3.6
Málstefna
4. Innra eftirlit og gæðamál
Framangreindar áherslur og sérstök markmið eru skilgreind með ítarlegum hætti í samningnum sjálfum, í
umfjöllun undir 2. tölulið. Fram kemur að við framkvæmd þeirra skulu tekin hliðsjón af framboði efnis og
áherslum í dagskrá annarra fjölmiðla og gætt að samkeppnissjónarmiðum. Með þessum áherslum sé leitast
við að skerpa á hlutverki og sérstöðu Ríkisútvarpsins á íslenskum fjölmiðlamarkaði. Aðilum sé ljóst að lögin
kveði á um ófrávíkjanlega lágmarksskyldu Ríkisútvarpsins. Sé þeim áherslum og markmiðum sem fram komi
í samningnum því ætlað að útfæra nánar skyldur Ríkisútvarpsins samkvæmt lögunum en takmarka ekki
skyldur þess ef ósamræmi reynist vera milli samningsins og laganna.

2.6 Ástæður tafa við gerð árlegs mats fjölmiðlanefndar fyrir árið 2016
Samkvæmt 15. gr. laga um Ríkisútvarpið skal fjölmiðlanefnd afhenda stjórn Ríkisútvarpsins og ráðherra mat
sitt á því hvort Ríkisútvarpið hafi uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt skv. 3. gr. eigi síðar en fjórum mánuðum eftir að ársskýrsla Ríkisútvarpsins hefur verið birt.
Vinna við árlegt mat fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins árið 2016 hefur
tafist af ýmsum ástæðum. Ársskýrsla og ársreikningur Ríkisútvarpsins 2016 voru birt 28. apríl 2017 en mat
fjölmiðlanefndar byggist að stórum hluta á greinargerð Ríkisútvarpsins um fjölmiðlun í almannaþágu 2016
sem fjölmiðlanefnd barst ekki fyrr en 12. desember 2017, vegna anna hjá Ríkisútvarpinu. Þá urðu tafir á vinnu
við hið árlega mat vegna anna hjá starfsmönnum fjölmiðlanefndar en fjölmiðlanefnd hefur á að skipa tveimur
starfsmönnum, þrátt fyrir að gert hafi verið ráð fyrir að stöðugildum hjá nefndinni myndi fjölga með auknum
eftirlitsskyldum á grundvelli laga um Ríkisútvarpið.1

1 Í umsögn fjárlagaskrifstofu fjármála- og efnahagsráðuneytisins um frumvarp það sem varð að lögum um Ríkisútvarpið nr. 23/2013 segir að ákvæði
í frumvarpinu sem kveði á um mat fjölmiðlanefndar á frammistöðu RÚV hafi í för með sér að stofnunin þurfi að ráða einn sérfræðing til að annast
það verkefni. Séu útgjöld nefndarinnar vegna þess áætluð um 10 m. kr.
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3. hluti

Mat fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki
fjölmiðlanefndar fyrir árið 2016
3.1 Menningarhlutverk
Úr lögum um Ríkisútvarpið
3. mgr. 3. gr.
Ríkisútvarpið skal sinna menningarlegu hlutverki sínu m.a. með því að:
1. Leggja rækt við íslenska tungu.
2. Kynna sögu þjóðarinnar, menningararfleifð og náttúru.
3. Bjóða fjölbreytt og vandað menningarefni og fjalla um ólík svið menningar, lista og íþrótta á Íslandi og erlendis, auk þess að
vera vettvangur umræðna og skoðanaskipta um íslenska menningu og samfélag.
4. Framleiða sjálft og í samstarfi við aðra lista- og menningarefni, með sérstakri áherslu á leikið efni, auk þess að endurspegla
samtímamenningu þjóðarinnar. Ríkisútvarpið skal vera virkur þátttakandi í íslenskri kvikmyndagerð, m.a. með kaupum frá
sjálfstæðum framleiðendum. Í samningi sem ráðherra gerir við Ríkisútvarpið skv. 4. mgr. 2. gr. skal mælt fyrir um lágmarkshlutfall
dagskrárefnis sem keypt er af sjálfstæðum framleiðendum.
5. Framleiða og miðla fjölbreyttu efni við hæfi barna og ungmenna.
6. Miðla afþreyingar- og menningarefni við hæfi fólks á öllum aldri. Erlent efni skal vera frá mismunandi menningarheimum og
áhersla lögð á norrænt og annað evrópskt efni.

Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins
2.1 Menningarhlutverk
Ríkisútvarpið skal hlúa að menningu þjóðarinnar, leggja rækt við íslenska tungu, listir og íþróttir. Ríkisútvarpið skal koma til
móts við þarfir almennings um vandað, íslenskt efni og styðja við framleiðslu og nýsköpun á slíku efni, jafnt sem annars konar
listsköpun og störf listamanna.
Ríkisútvarpið skal á gildistímanum leggja aukna áherslu á innlenda dagskrárgerð og að færa menningarefni framar í forgangsröðun í dagskrá. Menningar- og afþreyingarefni sem Ríkisútvarpið býður upp á skal vera vandað og fjölbreytt og hafa skírskotun
til breiðs hóps landsmanna. Á útvarpsrásum Ríkisútvarpsins skal vera lögð áhersla á íslenska tónlist og einnig skal flutt unnið
dagskrárefni.
Ríkisútvarpið skal fjalla um, útvarpa og sýna frá menningartengdum viðburðum sem og íþróttaviðburðum, bæði innanlands og
erlendis. Í umfjöllun um íþróttaviðburði skal fjölbreytni höfð að leiðarljósi og jafnræðis gætt á milli íþróttagreina eins og kostur
er.

3.1.1 Málstefna
3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal sinna menningarlegu hlutverki sínu m.a. með því að:
1. Leggja rækt við íslenska tungu.1
1 Sjá einnig 6. gr. laga um Ríkisútvarpið, um textun og táknmálstúlkun.

Ríkisútvarpið hefur sett sér málstefnu, sem aðgengileg er á vefnum RUV.is. Málfarsráðunautur veitir ráðgjöf
og sinnir yfirlestri og stuðlar þannig að því að bæta íslenskukunnáttu og auðga málfar starfsmanna, skv.
upplýsingum í ársskýrslu RÚV 2016.

Úr 1. mgr. 3. gr. laga
um Ríkisútvarpið
Um fjölmiðlaþjónustu
í almannaþágu gildir
eftirfarandi:
1. Fjölmiðlaþjónusta Ríkisútvarpsins í almannaþágu
hefur það markmið að
mæta lýðræðislegum,
menningarlegum og
samfélagslegum þörfum
í íslensku samfélagi með
miðlun texta, hljóðs og
mynda.
2. Ríkisútvarpið skal
framleiða og miðla
vönduðu og fjölbreyttu
efni með mismunandi
tæknilegum aðferðum til
allra landsmanna óháð
búsetu. Ríkisútvarpið skal
gera ráðstafanir til að
hægt sé að flytja fréttir og
framleiða efni utan höfuðborgarsvæðisins með
fastri starfsemi á völdum
svæðum.
3. Fjölmiðlaefnið skal hið
minnsta vera fréttir og
fréttaskýringar, fræðsluþættir, íþróttaþættir,
afþreying af ýmsum toga,
lista- og menningarþættir
og sérstakt efni fyrir börn
og ungmenni.
4. Ríkisútvarpið skal dreifa
efni til alls landsins og
næstu miða með a.m.k.
tveimur hljóðvarpsdagskrám og einni sjónvarpsdagskrá árið um kring.
Enn fremur að birta valda
hluta efnis síns, breytta
eða óbreytta, ásamt öðru
efni í breyttu eða óbreyttu
formi með öðrum miðlunarleiðum, þ.m.t. að gera
efni aðgengilegt almenningi með þeim hætti að
hver og einn geti fengið
aðgang að efninu og/eða
þjónustunni á þeim stað
og á þeirri stundu er hann
sjálfur kýs.
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Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins
2.3.6. Ríkisútvarpið skal leggja rækt við íslenska tungu. Kappkostað skal að málfar í Ríkisútvarpinu sé til
fyrirmyndar og allt innlent efni sem miðlað er sé á vandaðri íslensku.
Aðgerðir og viðmið:
-Á samningstímabilinu skal Ríkisútvarpið endurskoða málstefnu sína. Ný og endurskoðuð málstefna skal kynnt fyrir árslok 2016.
-Starfsmönnum Ríkisútvarpsins ber að kynna sér málstefnuna og haga störfum sínum í samræmi við hana. Starfsmenn skulu hafa
aðgang að málfarsráðgjöf.

Þýðingardeild RÚV sér um þýðingar á öllu erlendu efni í sjónvarpsdagskrá RÚV. Þess er gætt að ávallt fylgi
íslenskt tal, íslensk talsetning eða texti á íslensku eftir því sem við verður komið.
Auk þess voru upplýsandi og fræðandi þættir um íslenskt mál í öllum miðlum árið 2016, þar á meðal
fræðslu- og skemmtiþátturinn Orðbragð sem sýndur var í sjónvarpi á RÚV.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið skilyrði 1. tölul. 3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið árið
2016, sbr. ákvæði 2.3.6. í samningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðuneytis um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2016–2019.

3.1.2	Kaup af sjálfstæðum framleiðendum
3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal sinna menningarlegu hlutverki sínu m.a. með því að:
4. Framleiða sjálft og í samstarfi við aðra lista- og menningarefni, með sérstakri áherslu á leikið efni, auk þess að endurspegla
samtímamenningu þjóðarinnar. Ríkisútvarpið skal vera virkur þátttakandi í íslenskri kvikmyndagerð, m.a. með kaupum frá
sjálfstæðum framleiðendum. Í samningi sem ráðherra gerir við Ríkisútvarpið skv. 4. mgr. 2. gr. skal mælt fyrir um lágmarkshlutfall
dagskrárefnis sem keypt er af sjálfstæðum

framleiðendum.
Úr
þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins
2.1.1 Kaup af sjálfstæðum framleiðendum
Ríkisútvarpið skal styrkja og efla sjálfstæða sjónvarpsþátta-, kvikmynda- og heimildarmyndagerð með því að gerast kaupandi
eða meðframleiðandi að slíku efni. Á samningstímabilinu skal Ríkisútvarpið kaupa eða vera meðframleiðandi að leiknu sjónvarp
sefni, kvikmyndum, heimildarmyndum eða öðru dagskrárefni í miðlum Ríkisútvarpsins. Ríkisútvarpið skal verja til þess að lágmarki 8% af heildartekjum á árinu 2016, 9% árið 2018 og 11% árið 2019.

Ríkisútvarpið tekur í vaxandi mæli þátt í sjónvarpsþátta- og kvikmyndagerð hérlendis og var meðal annars
meðframleiðandi að sjónvarpsþáttunum Ófærð og Ligeglad sem sýndir voru á RÚV árið 2016.
Spennuþættirnir Ófærð, í leikstjórn Baltasars Kormáks, voru frumsýndir á RÚV í lok árs 2016 og nutu
mikilla vinsælda, bæði hérlendis og erlendis. Sögusvið þáttanna var sjávarþorp úti á landi og voru þættirnir
teknir upp á Siglufirði og Seyðisfirði. Samkvæmt upplýsingum frá Ríkisútvarpinu hefur engin þáttaröð
mælst með meira áhorf hér á landi síðan rafrænar mælingar hófust árið 2008. Þáttaröðinni var jafnframt vel
tekið í öðrum Evrópuríkjum og skipaði sér sess í hópi vinsælustu þáttaraða ársins á öðru tungumáli en ensku
í Frakklandi, Englandi og Noregi. Þá vann Ófærð til hinna virtu Prix Europa-verðlauna í flokknum besta
sjónvarpsþáttaröð í Evrópu.
Gamanþáttaröðin Ligeglad, byggð á hugmynd Önnu Svövu Knútsdóttur í leikstjórn Arnórs Pálma
Arnarssonar, var frumsýnd í lok mars 2016 en þættirnir fjölluðu um ferðalag Önnu Svövu til Danmerkur, þar
sem hún hitti söngvarann Helga Björnsson og leikarann Vigni Rafn Valþórsson, og skrautleg ævintýri þeirra
vinanna í Danaveldi.
Í lið 1 í viðauka við skýrslu þessa er að auki að finna ítarlegan lista yfir efni frá sjálfstæðum framleiðendum
sem sýnt var á RÚV árið 2016.
Kaup Ríkisútvarpsins af sjálfstæðum framleiðendum á árinu námu 702.482 m. kr. eða 11,6% af heildartekjum Ríkisútvarpsins, sem var vel yfir því lágmarki sem miðað er við í þjónustusamningi (8%).1 Um var að
ræða kaup á dagskrárefni af sjálfstæðum framleiðendum, meðframleiðslu, aðkeypta þjónustu, þ. á m. vegna
talsetningar, leigu á búnaði o.fl.
1 Heildartekjur Ríkisútvarpsins voru 6.038.463.036 m.kr. árið 2016 samkvæmt upplýsingum frá Ríkisútvarpinu.
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Þá nam framlag Ríkisútvarpsins til innlends, leikins sjónvarpsefnis 206.847 m.kr., eða 3,43% af
heildartekjum Ríkisútvarpsins. Allt framlag Ríkisútvarpsins til leikins efnis rann til sjálfstæðra framleiðenda
árið 2016.
Þess má geta að í september 2016 undirritaði Ríkisútvarpið samning við danska ríkisútvarpið DR, sem
felur í sér að DR Sales sér um að markaðssetja, selja og fjármagna dagskrárefni í eigu og meðframleiðslu RÚV
um allan heim.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið skilyrði um framleiðslu lista- og menningarefnis, með
sérstakri áherslu á leikið efni sem og skilyrði um þátttöku í íslenskri kvikmyndagerð, m.a. með kaupum frá sjálfstæðum framleiðendum, árið 2016, sbr. 4. tölul. 3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið, sbr. einnig ákvæði 2.1.1.
um lágmarkshlutfall dagskrárefnis sem keypt er af sjálfstæðum framleiðendum, í samningi Ríkisútvarpsins og
mennta- og menningarmálaráðuneytis um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 20162019.

3.1.3	Aukið framlag til leikins íslensks efnis
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins
2.1.2 Aukið framlag til leikins íslensks efnis
Á gildistíma samningsins mun Ríkisútvarpið leggja aukna áherslu á íslenskt leikið efni til að stuðla að eflingu kvikmyndagerðar í
landinu, með það að markmiði að auka framboð og gæði á íslensku leiknu sjónvarpsefni.
Lögð skal áhersla á aukið samstarf Ríkisútvarpsins við Kvikmyndamiðstöð Íslands og sjálfstæða framleiðendur. Aukið framlag í
þennan efnisflokk verður á kostnað efnisflokka í sjónvarpi en þó ekki á kostnað framlags til framleiðslu og kaupa á barnaefni.
Aðgerðir og viðmið
-Innan Ríkisútvarpsins skal stofnuð sérstök eining undir heitinu RÚV-MYNDIR
-Hlutverk RÚV-MYNDIR er að stuðla að auknu framboði á leiknu íslensku gæðaefni. Þessari einingu skal stýrt af sérstöku fagráði
sem útvarpsstjóri skipar og ber að starfa eftir gagnsæjum og faglegum starfsreglum.
-Ríkisútvarpið mun tvöfalda framlag sitt til leikins efnis og skuldbindur sig til að verja árlega 200 milljónum króna hið minnsta til
kaups eða meðframleiðslu á slíku efni árið 2017, 2018 og 2019 með fyrirvara um mótframlög til framleiðslu á efninu.
-Eigi minna en 80% af árlegu framlagi til leikins efnis skal renna til sjálfstæðra framleiðenda sbr. gr. 2.1.1.

Samkvæmt upplýsingum í greinargerð Ríkisútvarpsins um fjölmiðlun í almannaþágu fyrir árið 2016 jókst
hlutdeild íslensks efnis í sjónvarpi um tæp 10% frá fyrra ári, hlutur frumflutts efnis um 9% og hlutfall beinna
útsendinga um 3%.
Framlag Ríkisútvarpsins til innlends, leikins sjónvarpsefnis árið 2016 nam sem fyrr segir 206.847 m.kr. Er
sú upphæð yfir því marki sem miðað er við í þjónustusamningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðuneytisins fyrir árið 2017 (200 m. kr. hið minnsta.) Allt framlag Ríkisútvarpsins til leikins efnis árið
2016, eða 100%, rann til sjálfstæðra framleiðenda og er það hlutfall einnig yfir því marki sem miðað er við í
þjónustusamningi (80%).
RÚV var meðframleiðandi þáttaraðanna Ófærð og Ligeglad sem voru frumsýndar á árinu. Í áramótaskaupi
RÚV 2016 sameinaði grínhópurinn Fóstbræður krafta sína á ný eftir tveggja áratuga aðskilnað. Þá framleiddi
RÚV fjölda þátta tileinkaða 50 ára afmæli sjónvarpsútsendinga á Íslandi, þar á meðal menningar- og
skemmtiþættina Sjónvarp í 50 ár, þar sem rifjuð voru upp, ásamt gestum, atvik úr sögu sjónvarps á Íslandi,
bæði á RÚV og í öðrum miðlum. Hver þáttur var tileinkaður ákveðnu viðfangsefni, eins og skemmtiefni,
fréttum, barnaefni, íþróttum, menningu o.fl. Vikulega voru á dagskrá RÚV stuttir þættir, Augnablik, með
perlum úr Gullkistu RÚV, auk þess sem RÚV ferðaðist um landið sumarið 2016 og rifjaði upp þá mynd sem
dregin hefur verið upp af landi og þjóð í sjónvarpinu.
Þáttaröðin Stóra sviðið, þar sem fjallað var um töfraheim leikhússins, var frumsýnd í ársbyrjun 2016, sem
og seinni hluti heimildaþáttaraðarinnar Popp- og rokksaga Íslands.
Farið var yfir sögu Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í sérstakri útgáfu af þáttaröðinni Árið, í tilefni
af því að 30 ár voru liðin frá því Ríkisútvarpið sendi í fyrsta sinn fulltrúa til þátttöku í henni.
Úrslit Söngvakeppni Sjónvarpsins voru haldin í Laugardagshöll í fyrsta sinn og stigu tveir þekktir, fyrrum
keppendur í Eurovision á svið af því tilefni. Sigurvegari Söngvakeppninnar, Greta Salóme, keppti svo fyrir
Íslands hönd í Eurovision sem fram fór í Stokkhólmi í maí 2016.
Útvarpsleikhúsið frumflutti ellefu verk á Rás 1 árið 2016, átta framhaldsverk og þrjú stök leikrit.
Framhaldsleikrit fyrir alla fjölskylduna voru flutt bæði um páska og jól, verkið Ljósberarnir eftir

3. mgr. 3. gr. laga um
Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal sinna
menningarlegu hlutverki
sínu m.a. með því að:
4. Framleiða sjálft og
í samstarfi við aðra
lista- og menningarefni,
með sérstakri áherslu á
leikið efni, auk þess að
endurspegla samtímamenningu þjóðarinnar.
Ríkisútvarpið skal vera
virkur þátttakandi í
íslenskri kvikmyndagerð,
m.a. með kaupum frá sjálfstæðum framleiðendum.
Í samningi sem ráðherra
gerir við Ríkisútvarpið skv.
4. mgr. 2. gr. skal mælt
fyrir um lágmarkshlutfall
dagskrárefnis sem keypt
er af sjálfstæðum framleiðendum.
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Sölku Guðmundsdóttur um páskana og um jólin leikgerðin Gallsteinar afa Gissa eftir Kristínu Helgu
Gunnarsdóttur og Vigdísi Jakobsdóttur, sem byggð var á skáldsögu þeirrar fyrrnefndu. Framhaldsleikritið
Lifun eftir Jón Atla Jónasson fjallaði um rannsóknina á svokölluðum Guðmundar- og Geirfinnsmálum og þar
var blandað saman leiknum atriðum og heimildum úr safni RÚV. Einnig má nefna seríuna Það er allt í lagi að
leggja sig á daginn þar sem Hljómsveitin Eva hugaði að kulnun í lífi og starfi.
Þá var fjallað um íslenska samtímamenningu í bókmenntaþættinum Kiljunni á RÚV, menningarþáttunum
Víðsjá og Lestinni á Rás 1 og fleiri menningartengdum þáttum, eins og nánar er fjallað um í kafla 3.1.8.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið skilyrði um framleiðslu og meðframleiðslu lista- og menningarefnis, með sérstakri áherslu á leikið efni sem og skilyrði um endurspeglun íslenskrar samtímamennningar, árið
2016, sbr. 4. tölul. 3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið, sbr. einnig ákvæði 2.1.2. um aukið framlag til leikins
íslensks efnis, í samningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðuneytis um fjölmiðlaþjónustu í
almannaþágu 2016–2019.

3.1.4	Áhersla á íslenskt efni fyrir börn

Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins
2.1.3. Áhersla á íslenskt efni fyrir börn
Ríkisútvarpið skal leggja áherslu á þjónustu við börn á samningstímabilinu. Yfirheiti þjónustu Ríkisútvarpsins við börn er KrakkaRÚV og skal hún notfæra sér viðeigandi tækni og miðlunarleiðir, auk þess að vera ábyrg fyrirmynd barna og unglinga í notkun
þeirra.
Aðgerðir og viðmið:
-Framleiðsla, kaup eða meðframleiðsla á innlendu barnaefni með fjölbreyttu sniði skal aukin á samningstímanum.
-Á tímabilinu skal þróa dagskrárstefnu með sérstakri áherslu á að efla læsi barna.
-Á tímabilinu skal bjóða upp á fræðsluefni á sviði vísinda og tækni, sem ætlað er börnum og ungmennum.
-Sérstaklega skal gætt að því að efni sem ætlað er börnum og ungmennum sé óhlutdrægt og sé óháð stjórnmálalegum, hugmyndafræðilegum og efnahagslegum hagsmunum.
-Aðgengi á vef Ríkisútvarpsins að barnaefni skal aukið á tímabilinu.
-Að minnsta kosti tvö ný leikrit fyrir börn eða fjölskyldur skulu flutt í Útvarpsleikhúsinu.
-Árlega skal boðið upp á nýtt leikið efni fyrir börn og fjölskyldur í sjónvarpinu.

2. mgr. 3. gr. laga um
Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal sinna
menningarlegu hlutverki
sínu m.a. með því að:
5. Framleiða og miðla
fjölbreyttu efni við hæfi
barna og ungmenna.
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Framboð á vönduðu barnaefni hefur löngum verið talinn aðall og kjarni hugmyndarinnar um almannaþjónustu í
þeim ríkjum Evrópu þar sem löng hefð er fyrir fjölmiðlun í almannaþjónustu. Mikilvægt er að öll börn, ekki síst börn
á máltökualdri, hafi aðgang að vönduðu og fræðandi dagskrárefni sem er talsett á íslensku. Þá þarfnast ungir áhorfendur verndar gagnvart dagskrárefni og viðskiptaboðum sem ekki eru við þeirra hæfi. Breytingar á fjölmiðlaumhverfi og
á notkun yngri kynslóðarinnar á fjölmiðlum fela í sér nýjar áskoranir fyrir hefðbundna fjölmiðla þar sem börn nálgast
fjölmiðlaefni í auknum mæli í gegnum mynddeilisíður og samfélagsmiðla á netinu og í myndveitum sem miðla efni
eftir pöntun. Segja má að framtíð hefðbundinna fjölmiðla, þar á meðal almannaþjónustumiðla, ráðist af því hvort þeim
takist að laða til sín „stafræna frumbyggja“, eins og yngri kynslóðin er stundum kölluð. Standist hérlendir fjölmiðlar
ekki þá áskorun að höfða til barna og ungmenna með vönduðu gæðaefni sem höfðar til áhugasviðs og þroska ólíkra
aldurshópa eru líkur til þess að þau venjist því að horfa aðallega á erlent barnaefni sem lýtur lögmálum markaðs- og
viðskiptahagsmuna og er jafnvel undir engu eða takmörkuðu eftirliti út frá sjónarmiðum um barna- og neytendavernd.
Árið 2016 var þjónusta við börn efld enn frekar og var hlutfall barna- og unglingaefnis af heildardagskrárframboði í
sjónvarpi RÚV 13,9% árið 2016. RÚV tók á móti fjölmörgum hópum grunnskólabarna árið 2016 og nýttist nýopnuð
Gestastofa RÚV í þeim tilgangi.
KrakkaRÚV var kynnt til sögunnar í október 2015 og er yfirheiti allrar þjónustu RÚV við börn. Kjarninn í
starfseminni er vefurinn www.krakkaruv.is þar sem nálgast má allt innlent barnaefni RÚV, gamalt og nýtt, fjölda
myndskeiða úr safni sjónvarps og talsettar teiknimyndir. Jafnframt má þar hlusta á íslenska tónlist og úrval útvarpsþátta.
Á meðal helstu þátta fyrir börn og ungmenni sem RÚV framleiddi sjálft árið 2016 voru Stundin okkar,
Krakkafréttir, Ævar vísindamaður, Krakkaskaup og jólaþættir, þ. á m. góðverkadagatalið Góð jól.
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Gerðar voru þær breytingar á barnaþættinum Stundinni okkar að ríkari áhersla var lögð á þátttöku barnanna
sjálfra, m.a. með því að börnum gafst kostur á að senda eigin myndbönd í þáttinn. Um 400 börn tóku þátt í
Stundinni okkar 2016 en Stundin fór hringinn í kringum landið og hitti krakka í ólíkum landshlutum. Þátturinn
var á dagskrá einu sinni í viku, í umsjón Sigynjar Blöndal. Ævar vísindamaður var fastur liður í Stundinni og
fræddi börn landsins um heim vísindanna.
Árið 2016 voru framleiddir hátt í 200 þættir af Krakkafréttum, sem voru á dagskrá mánudaga–fimmtudaga.
Þar fengu börn fræðslu um málefni líðandi stundar, auk þess sem KrakkaRÚV, í samstarfi við Umboðsmann
barna, stóð fyrir umfangsmikilli umfjöllun um krakka í tengslum við bæði forseta- og alþingiskosningar á vefnum
Krakkakosningar.is. Markmiðið var að gefa börnum í grunnskóla kost á því að taka þátt í kosningum og kjósa
eftir sinni sannfæringu. Um leið fengu þau fræðslu um kosningar og þau framboð og frambjóðendur sem í boði
voru.
Fylgst var með viðburðum fyrir krakka, s.s. Skrekk, Skólahreysti og Söngvakeppni Samfés og haldið fréttamannanámskeið fyrir tíu ungmenni í 8.–10. bekk, í samstarfi við Barnamenningarhátíð. Í greinargerð Ríkisútvarpsins kemur auk þess fram að lögð sé mikil áhersla á að starfa með ungum kvikmyndagerðarmönnum og veita
þeim tækifæri til að stíga sín fyrstu skref.

Fræðsluefni á sviði vísinda og tækni

Auk innslaga í Stundinni okkar framleiddi „Ævar vísindamaður“ tuttugu örþætti um sögu tölvunnar. Þættirnir
voru í umsjón Ævars Þórs Benediktssonar og voru hluti af Kóðanum 1.0, sem er samstarfsverkefni menntamálaráðuneytisins, Menntamálastofnunar, Samtaka iðnaðarins og RÚV. Á vefsvæði Kóðans á KrakkaRÚV.is gátu
börn einnig lært að forrita upp á eigin spýtur.

Efni fyrir unglinga og ungt fólk

Hvað framboð fyrir unglinga og ungt fólk varðar má nefna að þátturinn „Mótun og þróun“ hóf göngu sína í nýju
unglingavefsvæði fyrir krakka í 8.–10. bekk en hann byggist á samtali við ungmenni. Í þáttunum Hæpið, sem
voru í umsjón Katrínar Ásmundsdóttur og Unnsteins Manuels Stefánssonar, var leitað svara við spurningum sem
brenna á ungu fólki. Þá naut norski unglingaþátturinn Skam (Skömm) mikilla vinsælda en þættirnir voru settir í
heild sinni í efnisveitu á vef RÚV og í appi og hafði birting þeirra þar forgang fram yfir sýningar í sjónvarpi. Var
það í fyrsta sinn sem sá háttur er hafður á hjá RÚV.

Aðgengi að barnaefni á vef Ríkisútvarpsins

Allt barnaefni sem sýnt var í sjónvarpi mátti finna á vefmiðlum RÚV og á KrakkaRÚV, með þeim fyrirvara
að RÚV hefur 30 daga birtingarétt á talsettu barnaefni á vefmiðlum RÚV. Ríkisútvarpið bauð börnum og
ungmennum upp á 40 titla af talsettu barnaefni árið 2016. Þá var og er úrval af eldra efni úr framleiðslu RÚV
aðgengilegt á vefmiðlum RÚV, þar á meðal flest allt barnaefni undanfarinna tuttugu ára á KrakkaRÚV. Um er að
ræða hátt í 2000 dagskrárliði, að hluta eða í heild og er þetta umtalsverð viðbót við það efni sem fyrir var.
Úrval útvarpsefnis fyrir börn var sömuleiðis aðgengilegt á vefmiðlum RÚV og á KrakkaRÚV 2016, sbr. eftirfarandi þætti: Vísindavarp Ævars, Leynifélagið, Inn í heim tónlistarinnar með Möggu Stínu, Útvarp KrakkaRÚV
– Alheimurinn með Sævari Helga, Útvarp KrakkaRÚV – Listir og menning með Ingibjörgu Fríðu, Krakkafréttir
vikunnar, Útvarp KrakkaRÚV í beinni – samfélag krakkanna og Tónlistarstöð fyrir yngri kynslóðina.

Leikrit fyrir börn eða fjölskyldur í Útvarpsleikhúsinu

Framhaldsleikrit fyrir alla fjölskylduna voru flutt í Útvarpsleikhúsinu bæði um páska og jól; leikritið Ljósberarnir eftir Sölku Guðmundsdóttur um páskana og leikgerðin Gallsteinar afa Gissa eftir Kristínu Helgu
Gunnarsdóttur og Vigdísi Jakobsdóttur um jólin.

Nýtt leikið efni fyrir börn og fjölskyldur í sjónvarpinu

Auk þess innlenda sjónvarpsefnis sem að framan greinir var Búi, ný stuttmynd fyrir börn, og upptaka frá
fjölskyldusýningunni Í hjarta Hróa hattar, í uppsetningu Þjóðleikhússins og Vesturports, á meðal þess leikna
íslenska efnis sem var á dagskrá RÚV í sjónvarpi. Einnig voru sjónvarpsþættirnir um Nonna og Manna
endursýndir í tilefni af 50 ára afmæli RÚV.
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Dagskrárstefna með sérstakri áherslu á að efla læsi barna

Árið 2016 hóf RÚV samstarf við Menntamálastofnun um verkefnið Sögur, verðlaunahátíð barnanna. Á degi
íslenskrar tungu var samstarf við Menntamálastofnun um vísnabotna og var metþátttaka í verkefninu.

Óhlutdrægni barnaefnis gagnvart stjórnmálalegum, hugmyndafræðilegum og efnahagslegum
hagsmunum

Fjölmiðlanefnd hefur ekki ástæðu til að ætla annað en að barnaefni Ríkisútvarpsins, sem miðlað var undir
yfirheitinu KrakkaRÚV árið 2016 og aðgengilegt var á miðlum Ríkisútvarpsins það ár hafi verið hlutlægt og
óháð stjórnmálalegum, hugmyndafræðilegum og efnahagslegum hagsmunum. Engar kvartanir bárust fjölmiðlanefnd vegna meintrar hlutdrægni í barnaefni sem sýnt var á RÚV eða öðrum miðlum Ríkisútvarpsins
árið 2016.
Auk þess sem áður greinir hefur fjölmiðlanefnd eftirlit með því að fjölmiðlar, þar á meðal Ríkisútvarpið,
fari að þeim ákvæðum laga um fjölmiðla nr. 38/2011 sem varða vernd barna. Engar kvartanir bárust fjölmiðlanefnd árið 2016 vegna meintra brota Ríkisútvarpsins á reglum um vernd barna gegn skaðlegu fjölmiðlaefni, ótilhlýðilegum viðskiptaboðum og fjarkaupum eða reglum um auglýsingar í kringum barnaefni.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið, um framleiðslu og miðlun fjölbreytts efnis fyrir börn og ungmenni, árið 2016. Þá uppfyllti Ríkisútvarpið þær
kröfur sem gerðar eru í ákvæði 2.1.3. um aðgerðir og viðmið vegna áherslu á íslenskt efni fyrir börn, í samningi
Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðuneytis um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2016–2019.

3.1.5 Forgangsröðun erlends sjónvarpsefnis
3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal sinna menningarlegu hlutverki sínu m.a. með því að:
6. Miðla afþreyingar- og menningarefni við hæfi fólks á öllum aldri. Erlent efni skal vera frá mismunandi menningarheimum og
áhersla lögð á norrænt og annað evrópskt efni.

Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins
2.1.4

Forgangsröðun erlends sjónvarpsefnis

Ríkisútvarpið skal bjóða upp á fjölbreytt og vandað efni í sjónvarpi og útvarpi sem samræmist 6. tl. 3. mgr. 3. gr. laganna.
Ríkisútvarpið skal á samningstímanum auka hlutfall sjónvarpsefnis frá Norðurlöndunum með það að markmiði að það verði
að lágmarki 7,5% af útsendu efni. Hlutfall sjónvarpsefnis á enskri tungu skal dregið saman um að lágmarki 5% á sama tímabili.
Framboð fræðsluefnis skal á samningstímanum ekki vera minna en það var á árinu 2015. Um framboð myndefnis fer að öðru
leyti eftir 33. og 34. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011.

Sem fyrr segir nutu norsku unglingaþættirnir Skam (Skömm) mikilla vinsælda meðal ungmenna en þeir voru
sýndir á haustmánuðum í línulegri dagskrá og jafnframt aðgengilegir í heild sinni í efnisveitu á vef RÚV og í
Sarps-appinu þar sem birting þáttanna hafði forgang fram yfir sýningar í sjónvarpi.
Í greinargerð Ríkisútvarpsins kemur fram að leikið norrænt efni hafi skipað stóran sess í dagskránni, sem
og efni frá Bretlandi, Frakklandi og Spáni. Sérstaka athygli hafi vakið norska þáttaröðin Hernám (Okkupert),
sænsku spennuþættirnir Miðnætursól (Midnattsol), sænsku þættirnir Fröken Frímann fer í stríð (Fröken
Frimans Krig) og danska þáttaröðin Svikamylla (Bedrag). Margverðlaunaðar breskar seríur á borð við Hamingjudal (Happy Valley II), Stríð og frið (War and Peace) og Næturvörðinn (The Night Manager) hafi einnig
verið á dagskrá RÚV, sem og lokaþáttaröðin af Downton Abbey.
Hvað erlendar heimildarmyndir og fræðsluþætti varðar var rýnt í sögu sjöunda og áttunda áratugarins með
þáttunum The Sixties og The Seventies. Forsetakosningunum í Bandaríkjunum voru gerð skil. David Attenborough var heiðraður í tilefni af 90 ára afmæli sínu í maí og frægra tónlistarmanna, sem féllu frá á árinu, var
minnst. Sýndir voru erlendir fræðsluþættir á borð við Heimur mannsins (Human Universe), Saga guðstrúar
(Story of God) með Morgan Freeman og Í saumana á Shakespeare (Shakespeare Uncovered).
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Hlutfallsleg skipting erlends dagskrárefnis eftir uppruna

2015

2016

a

Ísland

41,4%

53,4%

b

Önnur Norðurlönd

6,8%

7,1%

c

Önnur Evrópulönd

25,9%

19,1%

d

N-Ameríka (Bandaríkin og Kanada)

24,8%

18,9%

e

Aðrar heimsálfur

1,1%

1,5%

Hlutfall í %

100,0%

100,0%

Samkvæmt töflunni hér að ofan jókst hlutfall sjónvarpsefnis frá Norðurlöndunum um 0,3 prósentustig og
var 7,1% af útsendu efni árið 2016 en í þjónustusamningi er miðað við að hlutfallið verði aukið í að lágmarki
7,5% af útsendu efni á samningstímanum, 2016–2019. Hlutfall sjónvarpsefnis frá N-Ameríku dróst saman
um 5,9 prósentustig frá fyrra ári, var 18,9% árið 2016, en í þjónustusamningi segir að hlutfall sjónvarpsefnis á
enskri tungu skuli dregið saman um að lágmarki 5% á samningstímanum.
Í 1. mgr. 33. gr. laga um fjölmiðla segir að fjölmiðlaveita sem miðlar myndefni í línulegri dagskrá skuli
kosta kapps um að meirihluta útsendingartíma sé varið í íslenskt dagskrárefni og annað dagskrárefni frá
Evrópu. Með útsendingartíma sé í þessu sambandi átt við heildarútsendingartíma að frádregnum þeim tíma
sem varið er til frétta, íþróttaviðburða, leikja, auglýsinga, textavarpsþjónustu og fjarkaupa. Þá segir í 2. mgr. að
fjölmiðlaveita sem miðlar myndefni eftir pöntun skuli eftir því sem unnt er tryggja með viðeigandi aðferðum
að íslenskt efni og annað evrópskt efni sé áberandi hluti af framboði hennar.
Í 34. gr. laga um fjölmiðla segir að fjölmiðlaveita sem miðlar myndefni í línulegri dagskrá skuli, eftir því
sem unnt er, sjá til þess að minnst 10% af útsendingartíma, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 33. gr., á ári hverju eða minnst
10% af árlegu dagskrárfé sé varið til evrópskra verka sem framleidd séu af sjálfstæðum framleiðendum.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 6. tölul. 3. mgr. 3. gr. laga um
Ríkisútvarpið, um miðlun erlends efnis, með áherslu á norrænt og annað evrópskt efni, árið 2016. Þá uppfyllti
Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í ákvæðum 33. og 34. gr. laga um um fjölmiðla, sem og ákvæði 2.1.4.
um forgangsröðun erlends sjónvarpsefnis, í samningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðuneytis
um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2016–2019.

3.1.6 Varðveisla og miðlun eldra efnis – Gullkista Ríkisútvarpsins
6. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal varðveita hljóðritanir, filmur, myndefni og aðrar sögulegar minjar sem ætla má að hafi menningarlegt og
sögulegt gildi fyrir íslensku þjóðina og heyra ekki sérstaklega undir lög um skylduskil til safna.
Ríkisútvarpið skal tryggja sem greiðast aðgengi að safnaefni, hvort sem er til einkanota eða til viðskiptalegrar hagnýtingar sjálfstæðra framleiðenda. Heimilt er að fela viðurkenndum söfnum varðveislu framangreindra menningar- og söguminja en óheimilt
er að selja þær, gefa eða farga nema að fenginni umsögn safnaráðs samkvæmt safnalögum.

Á samningstímanum skal stefnt að því að færa safnaefni yfir á varanlegt stafrænt form og gera það aðgengilegt
almenningi. Ríkisútvarpið skal vegna þessa framkvæma sérstakt kostnaðarmat og kynna mennta- og menningarmálaráðherra það. Í kjölfar þess verði tekin ákvörðun um framhald verkefnisins.
Samkvæmt útreikningum Ríkisútvarpsins voru alls 3732 spólur með eldra efni yfirfærðar á stafrænt form á
árinu 2016. Um var að ræða bæði segulbönd og myndbönd og voru ýmist einn þáttur eða nokkrir á hverju bandi.
Safnaefni Ríkisútvarpsins er opið almenningi alla virka daga og er boðið upp á aðstöðu til að nálgast
upptökur RÚV, hvort sem þær hafa verið yfirfærðar á stafrænt form eða ekki. Í greinargerð Ríkisútvarpsins
segir að með bættri skráningu og auknum yfirfærslum sé auðveldara að útvega eldra hljóðefni og myndefni
vegna nýrrar framleiðslu, hvort sem er innan RÚV eða utan.
Þá kemur fram í ársskýrslu RÚV 2016 að á starfsárinu hafi RÚV fengið 20 millj. kr. aukafjárveitingu til

Úr þjónustusamningi
mennta- og menningarmálaráðherra og
Ríkisútvarpsins
2.1.5 Varðveisla og miðlun eldra efnis – Gullkista
Ríkisútvarpsins
Ríkisútvarpið skal skv. 6.
tl. 1. mgr. 3. gr. laganna
varðveita hljóðritanir,
filmur, myndefni og aðrar
sögulegar minjar sem
ætla má að hafi menningarlegt og sögulegt
gildi fyrir íslensku þjóðina
og heyra ekki sérstaklega
undir lög um skylduskil
til safna.
Ríkisútvarpið skal tryggja
sem greiðast aðgengi að
safnaefni, hvort sem er
til einkanota eða til viðskiptalegrar hagnýtingar
sjálfstæðra framleiðenda.
Þjónustan skal bera nafnið
Gullkista Ríkisútvarpsins.
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að hefja vinnu við verkefnið Gullkista RÚV. Keypt hafi verið tæki til yfirfærslu á myndböndum í stafrænt
form, tæki til yfirfærslu á segulböndum í stafrænt form og búnaður til styrkingar á tölvukerfi fyrir safnaefni RÚV. Þessi tæki veiti tækifæri til að stórauka yfirfærslu á hljóð- og myndefni yfir á stafrænt form og
þar með aðgang að stafrænu mynd- og hljóðefni. Á sama tíma sé markvissari samvinna milli safnsins við
dagskrárstjóra útvarps og sjónvarps svo efnið megi nýta þegar það á við. Fullkomnir raka- og hitamælar
hafi verið uppsettir í geymslum safnsins í Efstaleiti svo hægt sé að meta geymsluskilyrði. Brýnt sé að koma
eldra safnaefni yfir á stafrænt form og gera það aðgengilegt almenningi, enda sannkallaður þjóðararfur.
Þá segir í greinargerð RÚV að á árinu 2016 hafi þarfagreining hafist á hinu viðamikla verkefni sem felist
í því að yfirfæra allt safnaefni RÚV yfir á aðgengilegt form. Verkinu hafi verið lokið á árinu 2017 og verði
kynnt mennta- og menningarmálaráðuneyti í sérstakri greinargerð.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. um varðveiðslu og miðlun eldra efnis árið 2016, sbr. ákvæði 2.1.5 í samningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðuneytis um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2016–2019.

3.1.7 Umfjöllun um íþróttir
3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal sinna menningarlegu hlutverki sínu m.a. með því að:
3. Bjóða fjölbreytt og vandað menningarefni og fjalla um ólík svið menningar, lista og íþrótta á Íslandi og erlendis, auk þess að
vera vettvangur umræðna og skoðanaskipta um íslenska menningu og samfélag.

Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins
2.1 Ríkisútvarpið skal fjalla um, útvarpa og sýna frá menningartengdum viðburðum sem og íþróttaviðburðum, bæði innanlands
og erlendis. Í umfjöllun um íþróttaviðburði skal fjölbreytni höfð að leiðarljósi og jafnræðis gætt á milli íþróttagreina eins og
kostur er.

Íþróttaviðburðir
Árið 2016 fóru fram Ólympíuleikar í Ríó í ágúst og Ólympíumót fatlaðra í september en Ólympíuleikar
eru jafnan eitt stærsta verkefni íþróttadeildar RÚV. Í ársskýrslu RÚV 2016 segir að það sé skýr og yfirlýst stefna RÚV að gæta jafnræðis um íþróttir kvenna og karla, rétt eins og í allri annarri dagskrárgerð og
umfjöllun. Á Ólympíuleikunum í Ríó í ágúst var umfjöllun þannig að sýndar voru 29 beinar útsendingar
eingöngu með konum, 25 með körlum og 34 útsendingar voru með báðum kynjum samtímis.
Á Ólympíumóti fatlaðra í september var umfjöllun þannig að tvær beinar útsendingar voru eingöngu
með konum, fimm með körlum og 18 útsendingar voru með báðum kynjum. Samtals frá þessum tveimur
mótum var skiptingin þannig að 31 útsending var eingöngu með konum, 30 með körlum og 52 útsendingar
með báðum kynjum samtímis.
Þá var sýnt frá keppni karlalandsliðs Íslands í handbolta á EM í janúar og undankeppnum þar sem
kvennalandslið Íslands í fótbolta tryggði sér farseðil á EM 2017 og karlalandslið Íslands í körfubolta
sömuleiðis. RÚV sýndi, í samstarfi við Símann, leiki Íslands á EM í fótbolta í Frakklandi. Þá sýndi RÚV
beint frá EM í sundi í London, þar sem sundkonan Hrafnhildur Lúthersdóttir vann til þrennra verðlauna,
og var íþróttafréttamaður RÚV jafnframt á staðnum.
Stórir íþróttaviðburðir fóru í auknum mæli í gegnum vefinn, þ. á m. landsleikur Íslands og Austurríkis á EM í knattspyrnu. Föstudagsboltinn, vikulegur spjallþáttur um handbolta, var í beinni útsendingu á
vef RÚV og Facebook-síðu RÚV-íþrótta á hverjum föstudegi en brot úr þáttunum voru jafnframt sýnd í
íþróttaþætti í sjónvarpi hið sama kvöld og í heild sinni í sjónvarpi, oftast daginn eftir og voru þættirnir
þannig hluti af útsendingu dagskrár Ríkisútvarpsins.
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Önnur umfjöllun tengd íþróttum

Íþróttadeild RÚV framleiddi heimildaþáttaröð þar sem rifjuð voru upp mörg af eftirminnilegustu
íþróttaafrekum Íslendinga. Í þáttunum var rætt við fremsta íþróttafólk þjóðarinnar og íþróttafréttamenn um
eftirminnilega viðburði í íslenskri íþróttasögu. Þá var sýnt frá Reykjavíkurleikunum, sem er árlegt alþjóðlegt íþróttamót í Reykjavík. Á meðal keppnisgreina voru frjálsar íþróttir, júdó, sund, karate, taekwondo,
ólympískar lyftingar og badminton. Jafnframt má nefna eftirfarandi viðburði og aðra íþróttatengda umfjöllun hjá RÚV á árinu 2016:
•
Heimsmeistaramótið í alpagreinum og skíðaskotfimi
•
Mótorsport: Þáttur um Íslandsmótin í rallý, torfæru og ýmsu öðru á fjórum hjólum
•
Golfið: Fjallar um ýmsar hliðar golfiðkunar á Íslandi
•
Landsmót hestamanna
•
Sterkasti fatlaði maður Íslands
•
EM í frjálsum íþróttum
•
Íslandsmótið í golfi
•
EM í hópfimleikum
•
Íþróttamaður ársins
•
Skólahreysti
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið um umfjöllun um ólík svið menningar og íþrótta, sbr. ákvæði 2.1., þ.á m. um fjölbreytni og jafnræði
milli íþróttagreina í íþróttaumfjöllun í samningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðuneytis
um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2016–2019.

3.1.8 Önnur menningarumfjöllun og menningarefni
Sjónvarp
RÚV
Menningartengdir viðburðir

Beinar útsendingar og upptökur frá menningartengdum viðburðum léku stórt hlutverk í dagskrá Ríkisútvarpsins 2016. Þjóðinni gafst kostur á að velja eftirlætistónverk sín í netkosningu undir yfirskriftinni Klassíkin
okkar og Sinfóníuhljómsveitin flutti svo verkin á tónleikum, ásamt fremstu einleikurum og kórum landsins í
Eldborgarsal Hörpu, sem sýndir voru í beinni útsendingu á RÚV. Einnig var sýnt frá viðburðum á Listahátíð
í sjónvarpi og bar þar hæst hátíðarsýning San Francisco-ballettsins þar sem farið var yfir hátinda á ferli Helga
Tómassonar, dansara og danshöfundar.

Íslenskt menningar- og fræðsluefni og þættir um samfélagsmálefni

RÚV framleiddi og sýndi innlendar þáttaraðir þar sem ljósi var varpað á ólík samfélagsmálefni
og önnur viðfangsefni á fræðandi og aðgengilegan hátt. Má þar nefna þættina Rætur, Orðbragð,
Steinsteypuöldina, Reimleika og þriðju þáttaröðina af Ferðastiklum. Þá var heimildaþáttaröðin Stóra
sviðið frumsýnd í byrjun árs en þar var fjallað um starf leikarans og fjórum íslenskum leikurum við Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið fylgt eftir, frá því þeir fengu handrit í hendur og þar til þeir hófu æfingar.
Einnig var seinni hluti heimildarþáttaraðarinnar Popp- og rokksaga Íslands sýndur á fyrri hluta ársins
2016.

Leikið íslenskt efni

Leikið íslenskt sjónvarpsefni var á dagskrá RÚV alla sunnudaga. Bar þar hæst sjónvarpsþættina
Ófærð og gamanþáttaröðina Ligeglad. Þá voru nýjar, íslenskar kvikmyndir sýndar á árinu, þar á meðal
myndirnar Hrútar, Fúsi, Afinn og Fyrir framan annað fólk, dansstuttmyndin Gone og Búi, stuttmynd
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fyrir börn. Um sumarið voru sýndar íslenskar kvikmyndir á sunnudögum undir yfirskriftinni Íslenskt
bíósumar og endursýndar voru sígildar, íslenskar kvikmyndir í eldri jafnt sem endurbættum útgáfum. Má
þar nefna myndirnar Blóðrautt sólarlag, Dagur vonar og Draugasaga, auk þess sem þættirnir um Nonna
og Manna voru endursýndir í tilefni af 50 ára afmæli RÚV.

Leikið erlent efni

Leikið norrænt efni var sem fyrr hluti af dagskrá RÚV sem og efni frá Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi. Þar á meðal var norska þáttaröðin Hernám (Okkupert), sænska spennuþáttaröðin Miðnætursól
(Midnattsol), norska þáttaröðin Skömm (Skam), sænsku þættirnir Fröken Frímann fer í stríð (Fröken
Frimans Krig) og danska þáttaröðin Svikamylla (Bedrag). Þá voru sýndar breskar þáttaraðir á borð við
Hamingjudal (Happy Valley II), Stríð og frið (War and Peace), Næturvörðinn (The Night Manager) og
lokaþáttaröðin af Downton Abbey.

RÚV 50 ára

Í tilefni af 50 ára afmæli RÚV var á dagskrá sjónvarps fjöldi þátta sem tengdist þeim tímamótum. Sýndir
voru þættir sérstaklega tileinkaðir afmælinu og einnig innlendir og erlendir þættir sem ekki höfðu sést
á skjánum í fjölda ára. RÚV fór um landið sumarið 2016 og rifjaði upp þá mynd sem dregin hafði
verið upp af landi og þjóð í sjónvarpinu. Um haustið voru sýndir skemmti- og menningarþættir í beinni
útsendingu, undir yfirskriftinni Sjónvarp í 50 ár. Þar voru rifjuð upp atvik úr sögu sjónvarpsins, bæði á
RÚV og öðrum miðlum, og var hver þáttur tileinkaður afmörkuðu viðfangsefni, eins og skemmtiefni,
fréttum, íþróttum og menningu. Auk þess voru vikulega á dagskrá RÚV stuttir þættir, Augnablik, með
perlum úr Gullkistu RÚV.

Söngvakeppnin í 30 ár

Sýndir voru sex sjónvarpsþættir á RÚV í tilefni þess að 30 ár voru liðin frá því að Ríkisútvarpið sendi í
fyrsta sinn fulltrúa til þátttöku í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Í þáttunum var farið yfir sögu
keppninnar.

Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva

Úrslit í Söngvakeppni sjónvarpsins 2016 fóru í fyrsta sinn fram í Laugardalshöll þar sem tvær erlendar
Eurovision-stjörnur stigu á svið, Sandra Kim frá Belgíu og Loreen frá Svíþjóð. Tónlistarkonan Greta
Salóme stóð uppi sem sigurvegari í keppninni og keppti fyrir Íslands hönd í Eurovision með lag sitt
Raddirnar (Hear Them Calling) í Stokkhólmi í maí.

Umræðuþættir um íslenska menningu og samfélag

Fjallað var um bókmenntir í menningarþættinum Kiljunni, í umsjón Egils Helgasonar, þar sem
þáttastjórnandi og gagnrýnendur Kiljunnar fóru yfir það forvitnilegasta í heimi bókmenntanna.

Útvarp
Rás 1
Menning, saga og samfélagsmál á Rás 1

Á Rás 1 voru þættirnir Mannlegi þátturinn og Samfélagið á dagskrá í hádeginu en síðdegið var helgað
menningunni, samkvæmt upplýsingum í greinargerð Ríkisútvarpsins. Þátturinn Í ljósi sögunnar í umsjón Veru
Illugadóttur hóf göngu sína í byrjun 2016, þar sem fréttir líðandi stundar voru skoðaðar í sögulegu ljósi en
þátturinn var vinsælasti hlaðvarpsþáttur landsins árið 2016. Útvarpsþátturinn Víðsjá færðist til kl. 16 en þar
var ljósi varpað á það sem var efst á baugi í menningarlífinu hverju sinni og menning nær og fjær skoðuð frá
ólíkum sjónarhornum. Nýr menningarþáttur, Lestin, var á dagskrá kl. 17. Í Lestinni var fjallað um þann hluta
menningarlífsins sem Víðsjá hafði lítið eða ekkert sinnt, svo sem sjónvarps- og netmenningu.
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Tónlist og menningartengdir viðburðir á Rás 1

Á Rás 1 voru klassísk tónlist og nútímatónlist í fyrrirúmi, sem og djass, dægurlög fyrri tíðar, heimstónlist, auk nýrrar tónlistar af öllum gerðum, hérlendrar sem erlendrar, eins og fram kemur í ársskýrslu Ríkisútvarpsins. Útvarpað var beint frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands eða viðburðum í evrópskum
tónlistarsölum kl. 19. Áheyrendum gafst jafnframt kostur á að hlýða á upptökur á ýmsum tónlistarviðburðum, sem fluttar voru annars vegar í þáttunum Úr tónlistarlífinu á sunnudögum og í hátíðardagskrá. Einnig
voru fluttir fræðsluþættir um sögu tónlistar og strauma og stefnur í samtímanum, m.a. í fyrrnefndum þáttum
og í útvarpsþáttunum Víðsjá og Lestinni. Tónlistarþátturinn Hátalarinn sem verið hafði á dagskrá kl. 16 á
virkum dögum hætti göngu sinni en þess í stað kom nýr tónlistarþáttur, Morgunverður meistaranna, undir
stjórn sama umsjónarmanns, Péturs Grétarssonar. Þá var tónlist, kynnt af útvarpsþuli, flutt á milli dagskrárliða. Í ársskýrslu Ríkisútvarpsins kemur fram að keyptur hafi verið aðgangur að spilunarkerfi fyrir tónlist sem
nefnist Music Master og hafi verið nýtt á Rás 2 í fjölda ára. Með kerfinu megi meðal annars búa til sérhæfða
tónlistarþætti í útvarpi með litlum tilkostnaði og minnka, með tíð og tíma, endurflutning á Rás 2.

Útvarpsleikhúsið á Rás 1

Frumflutt voru ellefu verk í Útvarpsleikhúsinu árið 2016, átta framhaldsverk (framhaldsleikrit, fléttuþáttaseríur og önnur hljóðverk) og þrjú stök leikrit. Framhaldsleikrit ætluð allri fjölskyldunni voru flutt bæði um
páska og jól, verkið Ljósberarnir eftir Sölku Guðmundsdóttur um páskana og um jólin leikgerðin Gallsteinar
afa Gissa eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur og Vigdísi Jakobsdóttur, sem byggð er á skáldsögu Kristínar.
Einnig má nefna framhaldsleikritið Lifun eftir Jón Atla Jónasson þar sem fjallað var um rannsóknina á Guðmundar og Geirfinnsmálunum og seríuna Það er allt í lagi að leggja sig á daginn þar sem Hljómveitin Eva
fjallaði um kulnun í lífi og starfi.

Heimildaþáttaraðir á Rás 1

Heimildaþættir voru á dagskrá Rásar 1 á laugardagsmorgnum. Flóðið, tíu þátta röð um snjóflóðið á Flateyri 1995, í umsjón Björns Thors og Hrafnhildar Hagalín, var flutt í upphafi ársins. Þáttaröðin var unnin
í samstarfi við Borgarleikhúsið og hlaut fimmta sæti í flokki stafrænna útvarpsverka á Prix Europa-verðlaunahátíðinni haustið 2016. Þáttaröð rithöfundarins Mikaels Torfasonar, Sendur í sveit, var flutt í ágúst og
september en þar heimsótti Mikael sex sveitabæi sem hann hafði dvalið á sem barn og unglingur. Síðdegis á
laugardögum voru ýmis viðfangsefni úr heimi tónlistarinnar tekin fyrir í sérstökum þáttaröðum, þar á meðal í
tíu þátta röð Árna Heimis Ingólfssonar um Mozart. Þátturinn Í ljósi sögunnar, í umsjón Veru Illugadóttur, hóf
göngu sína í byrjun ársins og er vísað til fyrri umfjöllunar um hann hér að framan.

Rás 2
Áhersla á grasrótarstarf í íslenskri tónlist

Rás 2 lagði sem fyrr áherslu á að kynna grasrótarstarf í íslensku tónlistarlífi en rúmlega helmingur þeirrar
tónlistar sem flutt var á Rás 2 var íslensk. Þrír nýir tónlistarþættir fóru í loftið á Rás 2 árið 2016: Þátturinn
Rabbabari, í umsjón Atla Más Steinarssonar og Sölku Sólar Eyfeld, þar sem fjallað var um rapp og hipp hopp
bylgju í íslenskri tónlist. Þátturinn Fuzz, þar sem Ólafur Páll Gunnarsson fjallaði um rokk af gamla skólanum
og þátturinn Löður, þar sem Hulda Geirsdóttir lék laugardagslögin og tók við óskalögum hlustenda.

Beinar útsendingar frá tónlistarhátíðum og viðburðum

Dagskrárgerðarmenn Rásar 2 voru í beinni útsendingu frá Reykjavík á menningarnótt, frá tónlistarhátíðinni
Secret Solstice í Reykjavík, frá tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég suður á Ísafirði, frá landsleik á Laugardalsvelli
og frá tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði. Þá var úrslitakvöld Músíktilrauna 2016 að vanda í beinni
útsendingu á Rás 2, auk þess sem því var sjónvarpað beint á RÚV 2 og á RÚV.is.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið um umfjöllun um ólík svið menningar og lista.
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3.2 Lýðræðishlutverk
2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal sinna lýðræðislegu hlutverki sínu m.a. með því að:
1. Hafa í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur, þ.m.t. um mannréttindi og frelsi til orðs og skoðana.
2. Veita víðtæka, áreiðanlega, almenna og hlutlæga frétta- og fréttaskýringarþjónustu um innlend og erlend málefni
líðandi stundar.
3. Vera vettvangur fyrir mismunandi skoðanir á málum sem efst eru á baugi hverju sinni og almenning varða.
4. Kynna margbreytileika mannlífs, lífsviðhorfa og lífsskilyrða í landinu.
5. Miðla upplýsingum og veita landsmönnum innsýn í alþjóðamál, mismunandi menningarheima og ólík sjónarmið.
6. Hafa hlut karla og kvenna sem jafnastan í starfsemi Ríkisútvarpsins og í dagskrá þess.
7. Kynna framboð til almennra kosninga, helstu stefnumál framboða, frambjóðenda og fylkinga eftir atvikum og greina ítarlega frá niðurstöðum kosninga. Þá skal það veita öllum gildum framboðum til Alþingis og forsetakosninga, sem og fylkingum
í þjóðaratkvæðagreiðslum, jafnt tækifæri til að kynna stefnumál sín á hefðbundnum dagskrártíma í sjónvarpi. Ríkisútvarpið skal
birta reglur þar að lútandi. Í alþingiskosningum er heimilt að takmarka útsendingartíma þeirra framboða sem ekki bjóða fram í
öllum kjördæmum þannig að þau fái hlutfall af heildarútsendingartíma til samræmis við það hlutfall kjördæma sem þau bjóða
fram í.

Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins

Ríkisútvarpið skal veita landsmönnum upplýsingar sem þeir eiga að geta treyst að dragi hvorki taum hagsmunahópa, stjórnmálasamtaka, einstaklinga né ákveðinna sjónarmiða. Með því móti gerir Ríkisútvarpið fólki
kleift að móta skoðanir sínar og draga ályktanir út frá réttum upplýsingum, eftir því sem framast er unnt
hverju sinni. Ríkisútvarpið skal halda úti fréttaþjónustu í útvarpi, sjónvarpi og eftir öðrum viðeigandi miðlunarleiðum. Ríkisútvarpið skal flytja fréttir í tengslum við kosningar og mikilvæga stjórnmálaviðburði.

3.2.1 Fréttaþjónusta
2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal sinna lýðræðislegu hlutverki sínu m.a. með því að:
2.Veita víðtæka, áreiðanlega, almenna og hlutlæga frétta- og fréttaskýringaþjónustu um innlend og erlend málefni líðandi
stundar.
1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
2. Ríkisútvarpið skal framleiða og miðla vönduðu og fjölbreyttu efni með mismunandi tæknilegum aðferðum til allra landsmanna óháð búsetu. Ríkisútvarpið skal gera ráðstafanir til að hægt sé að flytja fréttir og framleiða efni utan höfuðborgarsvæðisins með fastri starfsemi á völdum svæðum.
4. mgr. 3 .gr. laga um Ríkisútvarpið
Í starfsháttum sínum skal Ríkisútvarpið:
6. stunda vandaða og gagnrýna fréttamennsku og rýna m.a. störf yfirvalda, félaga og fyrirtækja sem hafa áhrif á hag almennings.

Fréttastofa RÚV er staðsett í Efstaleiti í Reykjavík og flytur fréttir af innlendum og erlendum vettvangi í
útvarpi, sjónvarpi og á vefnum allan sólarhringinn, alla daga ársins. Þá er RÚV með starfsstöð á Akureyri, þar
sem starfsfólk RÚV sinnir fréttum og dagskrárgerð í sjónvarpi, útvarpi og á vef. RÚV rekur einnig fréttaþjónustu í öðrum landshlutum og er með fréttamenn á Vestfjörðum, Vesturlandi, Austurlandi og Suðurlandi.
Eins og fram kemur í ársskýrslu Ríkisútvarpsins, greinargerð Ríkisútvarpsins um fjölmiðlun í almannaþágu 2016 og á vefnum RUV.is var framboð Ríkisútvarpsins af fréttum og fréttatengdu efni fjölbreytt og
yfirgripsmikið árið 2016 og var fréttaefnið aðgengilegt í gegnum sjónvarp, í línulegri og ólínulegri dagskrá,
útvarp, á vef og í appi fyrir snjalltæki.

Sjónvarp (RÚV og RÚV2/RÚV Íþróttir)

Sjónvarps-, íþrótta- og veðurfréttir, í samstarfi við Veðurstofu Íslands, voru fluttar í beinni útsendingu tvisvar
sinnum á dag. Aðalfréttatími í sjónvarpi var fluttur kl. 19 alla daga og jafnframt í beinni útsendingu á Rás 2.
Í kjölfar sjónvarpsfrétta kl. 19 var fréttaskýringaþátturinn Kastljós á dagskrá fjóra daga vikunnar, mánudaga–
fimmtudaga, þar sem kafað var dýpra í málefni líðandi stundar. Þá var fréttatími í sjónvarpi kl. 22 fjóra daga
vikunnar, einnig mánudaga–fimmtudaga. Auk þess voru aukafréttatímar á öðrum tímum sólarhringsins ef
sérstök tíðindi urðu í þjóðfélaginu og ástæða þótti til, m.a. vegna alþingis- og forsetakosninga.
Ástæða er til að nefna rúmlega fimm klukkutíma útsendingu fréttastofu RÚV þann 5. apríl 2016, sem
fylgdi í kjölfar umfjöllunar Kastljóss sem sýnd var þann 3. apríl, í samstarfi við Reykjavík Media og SVT,
en þátturinn fjallaði meðal annars um tengsl þáverandi forsætisráðherra við aflandsfélagið Wintris og var
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Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins
2.2.1 Fréttaþjónusta
Ríkisútvarpinu ber samkvæmt 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. laganna að veita víðtæka, áreiðanlega, almenna og hlutlæga frétta- og fréttaskýringaþjónustu um innlend og erlend málefni líðandi stundar.
Fréttaþjónusta Ríkisútvarpsins skal vera óháð stjórnmálalegum, hugmyndafræðilegum og efnahagslegum hagsmunum í efnismeðferð og ritstjórnarákvörðunum. Fréttastofa starfar samkvæmt fréttareglum þar sem þetta skal útfært nánar.
Á gildistíma samningsins verða forsetakosningar 2016, alþingiskosningar 2017 [skrifað fyrir stjórnarslit og alþingiskosningar
2016, innsk. fjölmiðlanefndar] og sveitarstjórnarkosningar 2018. Fyrir kosningar skal Ríkisútvarpið miðla upplýsingum til
landsmanna og koma skoðunum og málstað stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda á framfæri. Fyrir framangreindar kosningar
greinir Ríkisútvarpið frá framboðum, fjallar um frambjóðendur og stefnumál. Ríkisútvarpið fylgist með kosningum og kosningaúrslitum og birtir þau.
Aðgerðir og viðmið:
-Ríkisútvarpið skal setja sér nýjar og endurskoðaðar fréttareglur í samræmi við gr. 2.4. í samningi þessum. Fréttareglurnar skulu
svo endurskoðaðar á minnst þriggja ára fresti.
-Ríkisútvarpið skal birta reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar eigi síðar en þremur mánuðum fyrir kjördag. Ef boðað er
til kosninga með skemmri fyrirvara skal Ríkisútvarpið birta reglur eigi síðar en tveimur vikum eftir að tilkynnt hefur verið um
kosningarnar.
-Fyrir alþingiskosningar verður öllum framboðum gefinn kostur á eigin kynningu frambjóðenda sinna og stefnumála í sjónvarpi.
Reglur þar um skulu liggja fyrir þremur mánuðum fyrir kjördag.
-Fyrir alþingiskosningar skal Ríkisútvarpið greina frá framboðum í öllum kjördæmum í landinu og kynna framboð og stefnumál.
-Fyrir forsetakosningarnar kynnir Ríkisútvarpið alla frambjóðendur til embættisins með jafngildum hætti. Fyrir forsetakosningar
efnir Ríkisútvarpið til umræðu og þáttagerðar þar sem frambjóðendur geta rætt um stefnumál sín.
-Fyrir sveitarstjórnarkosningar skal Ríkisútvarpið að minnsta kosti greina frá framboðum í öllum stærstu sveitarfélögum í landinu
og kynna framboð og stefnumál.
-Þann 1. desember 2018 verða 100 ár frá því að Ísland varð fullvalda ríki. Ríkisútvarpið skal gera þeim tímamótum skil í dagskrá
sinni.
-Ríkisútvarpið heldur úti veðurþjónustu allan sólarhringinn, m.a. með samningi við Veðurstofu Íslands.

hluti af samstarfsverkefni á vegum ICIJ, alþjóðasamtaka rannsóknarblaðamanna, sem kennt hefur verið
við Panama-skjölin. Næstu daga eftir sýningu Kastljósþáttarins var fréttastofan með beinar útsendingar
og aukafréttatíma í sjónvarpi og á vefnum vegna þeirra atburða sem fylgdu í kjölfar umfjöllunarinnar.
Þá hlaut Jóhannes Kr. Kristjánsson, Reykjavík Media, verðlaun Blaðamannafélags Íslands í flokknum
Blaðamannaverðlaun ársins 2016, fyrir rannsóknarvinnu sína í samstarfi við RÚV o.fl.
Táknmálsfréttir voru fluttar daglega í sjónvarpi og voru jafnframt aðgengilegar í Sarpinum á RUV.is. Boðið var upp á sérstakan fréttaskýringaþátt fyrir börn, Krakkafréttir, en hann var sömuleiðis á dagskrá sjónvarps
fjóra daga vikunnar, mánudaga–fimmtudaga.

Útvarp (Rás 1 og Rás 2)

Útvarpsfréttatímar í beinni útsendingu voru 1617 talsins daglega, auk veðurfrétta sem fluttar voru fimm sinnum á dag. Af fréttatengdu efni sem flutt var í útvarpi má nefna fréttaskýringaþáttinn Spegilinn og Morgunvaktina á Rás 1, Morgunútvarpið og Síðdegisútvarpið á Rás 2 en framangreindir þættir voru á dagskrá alla
virka daga. Þá var umræðuþátturinn Vikulokin á dagskrá alla laugardaga á Rás 1.

Vefur (RUV.is)

Fréttamenn voru á vakt allan sólarhringinn og uppfærðu vefinn RUV.is með nýjustu fréttum hverju sinni. Í
ársskýrslu RÚV kemur fram að RUV.is hafi verið fjórði mest sótti vefur landsins 2016, á eftir vefmiðlunum
mbl.is, visir.is og dv.is en meðalfjöldi notenda RUV.is á viku árið 2016 var um 250.000. Fréttum RÚV og
fréttaskýringum Kastljóss var einnig deilt á samfélagsmiðlum.
Af öðrum föstum verkefnum fréttastofunnar má nefna fréttaannála í úvarpi og sjónvarpi, beinar útsendingar
frá stefnuræðu forsætisráðherra, eldhúsdagsumræður á Alþingi og setningu Alþingis, auk umfjöllunar um
kosningar til sveitarstjórna, Alþingis og forseta Íslands. Sérstakan kafla um kosningaumfjöllun RÚV fyrir
forseta- og alþingiskosningar 2016 má finna síðar í þessum kafla.
Fréttastofa RÚV flutti fréttir af innlendum og erlendum vettvangi árið 2016 og lagði áherslu á rannsóknarblaðamennsku í störfum sínum, ásamt Kastljósi. Fréttaárið einkenndist meðal annars af umfjöllunum um
Panamaskjölin og þeirri atburðarás sem fylgdi í kjölfarið, forseta- og alþingiskosningum, þátttöku Íslands á
EM í fótbolta, flóttamannavandanum í Evrópu, stríðinu í Sýrlandi, hryðjuverkum á erlendum vettvangi, þar
á meðal í Brussel, Nice og á jólamarkaði í Berlín, forsetakosningum í Bandaríkjunum, þjóðaratkvæðagreiðslu
Breta um Brexit, misheppnaðri valdaránstilraun í Tyrklandi og Ólympíuleikunum í Ríó.
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Ríkisútvarpið sendi fréttateymi til Bandaríkjanna til að fjalla um bandarísku forsetakosningarnar í nóvember. Í
heimildaþætti RÚV um kosningarnar var tekið hús á bandarískum kjósendum, leitað álits sérfræðinga og farið á
kosningafundi. Þá voru fréttamenn á vettvangi með beinar innkomur í fréttatíma og í þætti í útvarpi og sjónvarpi
dagana fyrir og eftir kosningarnar.
Umfjöllun Tryggva Aðalbjörnssonar fréttamanns um margítrekuð brot Brúneggja á lögum um velferð dýra og viðbrögð eftirlitsstofnana vakti athygli á árinu en fyrir hana hlaut Tryggvi verðlaun Blaðamannafélags Íslands í flokknum
Rannsóknarblaðamennska ársins 2016.
Ingólfur Bjarni Sigfússon, Karl Sigtryggsson og Ragnar Santos héldu áfram umfjöllun sinni um flóttamenn og
aðstæður þeirra í íslensku heimildamyndinni, Á flótta, sem sýnd var snemma árs 2016 en myndin var unnin í Evrópu
og Líbanon. Þess má geta að framangreint teymi fékk Íslensku blaðamannaverðlaunin í flokknum Umfjöllun ársins
2015 fyrir umfjöllun um flóttamenn.
Einnig má nefna að Helgi Seljan, fréttamaður Kastljóss, var tilnefndur til blaðamannaverðlauna Blaðamannafélags
Íslands 2016 fyrir viðtal við hjón um barnsmissi sem þau urðu fyrir vegna mistaka við fæðingu á Landspítalanum.
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, fréttamaður RÚV, hlaut sömuleiðis tilnefningu til verðlauna Blaðamannafélags Íslands
2016, fyrir umfjöllun um íslensk stjórnmál og fréttaskýringar af störfum Alþingis, ekki síst á tímum pólitísks óróa. Þá
var Helgi Seljan valinn sjónvarpsmaður ársins á Edduverðlaunahátíðinni 2016.
Fréttareglur Ríkisútvarpsins voru endurskoðaðar á starfsárinu og tóku endurskoðaðar fréttareglur gildi 1. júní 2016
í samræmi við grein 2.4 í þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins. Reglurnar voru
birtar á vef Ríkisútvarpsins sama dag.
Fréttastofa RÚV naut mests trausts á meðal almennings í viðhorfskönnun MMR, sem gerð var í desember 2016,
um traust almennings til helstu sjónvarps-, prent- og netfréttamiðla,en 69% svarenda sögðust bera mikið traust til
fréttastofunnar. Vefurinn RUV.is var í öðru sæti í sömu könnun en 67% af þeim sem tóku afstöðu sögðust bera mikið
traust til RUV.is. RUV.is var þar með í efsta sæti í flokki netfréttamiðla í könnun MMR á trausti til fjölmiðla.

Fjölmiðlagreiningar á vegum fjölmiðlanefndar

Árið 2016 lét fjölmiðlanefnd gera tvær greiningar tengdar fréttaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins. Annars vegar fékk
nefndin Fjölmiðlavaktina/Creditinfo til að greina fréttaumfjöllun Ríkisútvarpsins í aðdraganda alþingiskosninga
2016. Hins vegar kannaði Gallup viðhorf almennings til hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins í maí 2016.
Nánari upplýsingar um niðurstöður þessara tveggja fjölmiðlagreininga er að finna í kafla 3.3 í skýrslu þessari og í
viðauka.

Almannavarnir

Fjallað er um almannavarnahlutverk fréttastofu RÚV í kafla 3.3.3.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið, um víðtæka, áreiðanlega, almenna og hlutlæga frétta- og fréttaskýringaþjónustu um innlend og erlend málefni líðandi
stundar, sbr. ákvæði 2.2. um fréttaþjónustu og fréttareglur í samningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðuneytis um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2016–2019. Þá uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í
2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið, um ráðstafanir til að hægt sé að flytja fréttir og framleiða efni utan
höfuðborgarsvæðisins með fastri starfsemi á völdum svæðum.

3.2.2 Kosningaumfjöllun Ríkisútvarpsins 2016
7. töluliður 2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal sinna lýðræðislegu hlutverki sínu m.a. með því að:
Kynna framboð til almennra kosninga, helstu stefnumál framboða, frambjóðenda og fylkinga eftir atvikum og greina ítarlega frá
niðurstöðum kosninga. Þá skal það veita öllum gildum framboðum til Alþingis og forsetakosninga, sem og fylkingum í þjóðaratkvæðagreiðslum, jafnt tækifæri til að kynna stefnumál sín á hefðbundnum dagskrártíma í sjónvarpi. Ríkisútvarpið skal birta
reglur þar að lútandi. Í alþingiskosningum er heimilt að takmarka útsendingartíma þeirra framboða sem ekki bjóða fram í öllum
kjördæmum þannig að þau fái hlutfall af heildarútsendingartíma til samræmis við það hlutfall kjördæma sem þau bjóða fram í.
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Einn þáttur í almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins er að sinna lýðræðislegum skyldum í aðdraganda
kosninga. Þær skyldur felast í því að Ríkisútvarpinu ber að kynna með vönduðum og hlutlægum hætti
framboð og stefnur stjórnmálaflokka í aðdraganda kosninga. Sama gildir um forsetakjör, þjóðaratkvæðagreiðslu og aðra sambærilega viðburði.
Ríkari kröfur eru gerðar til Ríkisútvarpsins en einkarekinna fjölmiðla hvað kosningaumfjöllun varðar.
Ríkisútvarpinu ber sem dæmi að láta táknmálstúlkun fylgja sjónvarpsumræðum í aðdraganda kosninga
en slíkar kröfur eru ekki gerðar til annarra fjölmiðla. Þetta kemur fram í kafla 2.2.2 í þjónustusamningi
mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Ríkisútvarpsins.
Gerðar eru meiri kröfur til Ríkisútvarpsins en einkarekinna fjölmiðla um kynningar á framboðum til
almennra kosninga, sbr. 7. tölul. 2. mgr. 3. gr. um skyldur Ríkisútvarpsins í aðdraganda kosninga. Með
ákvæðinu var brugðist við ábendingum ÖSE til íslenskra yfirvalda, sem fram komu í skýrslu ÖSE um
framkvæmd alþingiskosninga 2009. Í skýrslunni lagði ÖSE meðal annars til að settar yrðu reglur til að
tryggja hlutlægni og jafnræði í umfjöllun fjölmiðla.
Einnig eru gerðar ríkari kröfur til Ríkisútvarpsins um hlutlægni og nákvæmni í dagskrárefni en aðrir
fjölmiðlar þurfa einungis að hlíta almennri vísireglu í ákvæði 26. gr. laga um fjölmiðla um hlutlægni og
nákvæmni í fréttum og fréttatengdu efni. Í lögum um Ríkisútvarpið er hlutlægniregluna að finna í 2. tölul.
4. mgr. 3. gr. Gildissvið þess ákvæðis er víðara en sambærilegrar reglu í lögum um fjölmiðla, þar sem það
tekur til frásagnar, túlkunar og dagskrárgerðar í miðlum Ríkisútvarpsins en ekki eingöngu til frétta og
fréttatengds efnis. Nánar er fjallað um kröfur til hlutlægni í miðlum Ríkisútvarpsins í viðauka.
Árið 2016 fóru fram tvennar kosningar, annars vegar forsetakosningar 25. júní og hins vegar alþingiskosningar 29. október.
Í greinargerð Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2016 segir að þungi kosningaumfjöllunar hafi færst yfir á vefinn og hafi verið mikið annríki hjá forriturum og hönnuðum í aðdraganda kosninganna 2016. Kosningavefir fyrir báðar kosningarnar hafi verið eins konar gagnabankar fyrir kjósendur
með greinargóðum upplýsingum frá frambjóðendum og forystumönnum framboða. Á vefjunum hafi mátt
nálgast alla kosningaumfjöllun RÚV.
Þá hafi verið hægt að taka svokallað kosningapróf á vefnum, sem hafi notið vinsælda. Forsetaframbjóðendur jafnt sem mörg hundruð frambjóðendur til Alþingis hafi lýst viðhorfi sínu til 30 fullyrðinga.
Almenningur hafi getað gert slíkt hið sama og séð hvaða frambjóðandi eða listi hafi komist næst því að
lýsa svipuðum skoðunum. Um 70 þúsund manns hafi tekið prófið fyrir forsetakosningarnar og litlu færri
fyrir alþingiskosningarnar.
Hér á eftir verður farið yfir framkvæmd kosningaumfjöllunar Ríkisútvarpsins, annars vegar fyrir forsetakosningar og hins vegar fyrir alþingiskosningar 2016.

Forsetakosningar 25. júní 2016
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins
-Ríkisútvarpið skal birta reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar eigi síðar en þremur mánuðum fyrir kjördag. Ef boðað er
til kosninga með skemmri fyrirvara skal Ríkisútvarpið birta reglur eigi síðar en tveimur vikum eftir að tilkynnt hefur verið um
kosningarnar.
Fyrir forsetakosningarnar kynnir Ríkisútvarpið alla frambjóðendur til embættisins með jafngildum hætti. Fyrir forsetakosningar
efnir Ríkisútvarpið til umræðu og þáttagerðar þar sem frambjóðendur geta rætt um stefnumál sín.

Forsetakosningar fóru fram 25. júní 2016 og höfðu aldrei verið fleiri í framboði til embættis forseta, eða
níu einstaklingar, fimm karlar og fjórar konur. Þrettán aðrir höfðu áður lýst yfir framboði en dregið framboð
sín til baka. Kosningaumfjöllun Ríkisútvarpsins fór fram á sérstökum kosningavef, í útvarpi, sjónvarpi og á
samfélagsmiðlum. Fjallað var um forsetaembættið, eðli þess, stöðu í stjórnskipun og þróun á síðustu áratugum. Einnig var fjallað um alla frambjóðendur og rætt við þá. Hver frambjóðandi fékk svokallaðan gjaldfrjálsan útsendingartíma til kynningar á framboði sínu.
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Á vefnum var líka að finna umfjöllun KrakkaRÚV fyrir kosningarnar. Loks var haldin kosningavaka í
beinni útsendingu á RÚV að kvöldi kjördags.
Kosningaumfjöllun RÚV fyrir forsetakosningar var nánar tiltekið sem hér segir:
•
Kosningavefur RÚV vegna forsetakosninganna 2016
•
Viðtöl við frambjóðendur og umfjöllun um forsetaembættið í Speglinum
•
Umfjöllun um forsetaembættið í fjögurra þátta syrpu á Rás 2
•
Viðtöl við forsetaframbjóðendur á Morgunvakt Rásar 1
•
Sjónvarpsþættir um forsetaembættið
•
Viðtalsþættir í sjónvarpi, þar sem hver frambjóðandi sat fyrir svörum
•
Umræðuþættir í sjónvarpi þar sem öllum frambjóðendum bauðst að taka þátt
•
Kosningavaka að kvöldi kjördags
Einnig var fjallað um kosningarnar, embætti og frambjóðendur í öðrum þáttum og dagskrárliðum.
Þá var fjallað um framboð til forseta Íslands í fréttatíma RÚV og sú vinnuregla höfð til hliðsjónar að gera
framboðum jafnhátt undir höfði, þótt fréttamat gilti hverju sinni.
Þess má geta að um aðgang frambjóðenda að fréttum RÚV gilda reglur um takmarkanir á þátttöku
frambjóðenda til almennra kosninga í dagskrá RÚV. Þar segir m.a. að fréttastofa og aðrar dagskrárdeildir
skuli forðast að leiða frambjóðendur fram í fréttum, fréttatengdum þáttum eða annars staðar í dagskrá eftir að
framboðsfrestur rennur út og þar til kosningar eru um garð gengnar, nema sterk rök mæli með nauðsyn þess
að viðkomandi komi fram, eða til hans sé vitnað vegna sérstakra atvika. Þetta eigi þó ekki við þegar um sé að
ræða sérstakar dagskrár eða fréttapistla sem samþykktir hafi verið í tilefni af kosningaundirbúningi.

Gjaldfrjáls útsendingartími

Auk framangreinds bauð Ríkisútvarpið frambjóðendum frían útsendingartíma fyrir kynningarefni um framboð, í samræmi við 7. tölul. 2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið. Reglur um fyrirkomulag þess kynningarefnis voru send frambjóðendum með tölvupósti 22. apríl 2016 eða um tveimur mánuðum fyrir kjördag. Þar
kom m.a. fram hvernig Ríkisútvarpið myndi úthluta allt að fjögurra mínútna útsendingartíma án endurgjalds
til hvers frambjóðanda fyrir kynningarefni sem sýnt yrði að loknum 22-fréttum RÚV eftir að framboðsfrestur
rynni út. Fram kom að ráðast myndi með hlutkesti í hvaða röð kynningarefni frambjóðenda yrði sýnt.

Reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar

Reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar fyrir forsetakosningarnar 25. júní 2016 voru birtar á vef
Ríkisútvarpsins þann 25. apríl 2016, eða tveimur mánuðum fyrir kjördag. Í þjónustusamningi Ríkisútvarpsins
og mennta- og menningarmálaráðuneytisins, sem undirritaður var 5. apríl 2016, er gert ráð fyrir að reglurnar
skuli birta þremur mánuðum fyrir kjördag eða eigi síðar en tveimur vikum eftir að tilkynnt hefur verið um
kosningarnar, sé boðað til kosninga með skemmri fyrirvara.
Í ljósi þess að fyrrnefndur þjónustusamningur var ekki undirritaður fyrr en 5. apríl 2016 gerir
fjölmiðlanefnd ekki athugasemdir við það að reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar og reglur um gjaldfrjálsan auglýsingatíma hafi ekki verið birtar fyrr. Þess skal getið að formleg auglýsing
innanríkisráðuneytisins um það hverjir væru í framboði til kjörs forseta Íslands birtist á vef Stjórnarráðs
Íslands 25. maí 2016, eða mánuði fyrir kjördag.

Umræðuþættir

Ríkisútvarpið áskildi sér fyrir fram rétt til þess, reyndist fjöldi frambjóðenda of mikill, að takmarka þann
fjölda frambjóðenda sem mættust hverju sinni í viðtals- og umræðuþáttum.
Þannig var umræðuþætti sem sendur var út 24. júní 2016, eða degi fyrir kjördag, skipt í tvö jafnlöng hólf
og frambjóðendum skipt niður í hólfin á grundvelli stöðu þeirra í fylgiskönnun, sem RÚV lét gera og birti 24.
júní 2016.
Markmiðið með þessu fyrirkomlagi var að sögn Ríkisútvarpsins að stuðla að upplýstri umræðu í að-
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draganda kosninga og skila áhorfendum innihaldsríkari og dýpri umræðum en umræður allra níu frambjóðendanna á sama tíma í umræðuþætti hefðu gert. Með þessari framkvæmd var meðal annars brugðist
við ábendingum sem koma fram í skýrslu Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) um framkvæmd
alþingiskosninganna 2013. Þar kom fram að frambjóðendur og áhorfendur hafi talið skorta dýpt í umræðuþáttum með of mörgum þátttakendum. Í handbók Evrópuráðsins um fjölmiðla og kosningar frá árinu 1999 er
jafnframt fallist á nauðsyn þess að skipta stórum frambjóðendahópum niður fyrir umræðuþætti, meðal annars
á grundvelli stöðu þeirra í könnunum, líkt og Ríkisútvarpið gerði.

Kvartanir og fyrirspurnir til fjölmiðlanefndar vegna forsetakosninga 2016
17. maí 2016

Kosningastjóri frambjóðandans Hildar Þórðardóttur sendi fjölmiðlanefnd erindi þar sem óskað var eftir
skjótum svörum fjölmiðlanefndar vegna aðkomu Guðna Th. Jóhannessonar að dagskrárgerð á RÚV áður en
tilkynnt var um forsetaframboð hans. Einnig var spurt um starfsemi fjölmiðlanefndar, athugasemdir ÖSE o.fl.
Í svari fjölmiðlanefndar kom m.a. fram að engar athugasemdir eða kvartanir hefðu borist fjölmiðlanefnd
vegna þeirra dagskrárliða Ríkisútvarpsins sem vísað var til í spurningunni og hefði nefndin ekki tekið neina
afstöðu hvað þá varðaði.

23. maí 2016

Frambjóðandinn Ástþór Magnússon kvartaði til fjölmiðlanefndar vegna fyrirkomulags á kosningaumfjöllun
Ríkissjónvarpsins, nánar tiltekið því fyrirkomulagi að raða frambjóðendum í umræðuþátt, sem sendur var út
24. júní 2016, eftir gengi þeirra í skoðanakönnunum.
Fjölmiðlanefnd taldi ekki tilefni til að taka málið til efnislegrar meðferðar, þar sem tilhögun kosningaumfjöllunar Ríkisútvarpsins og framkvæmd þeirrar skoðanakönnunar, sem valið byggðist á, hafi að mati nefndarinnar samræmst ákvæðum laga um Ríkisútvarpið um hlutlægni, jafnræði og fagleg vinnubrögð.

Alþingiskosningar 29. október 2016
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins, grein 2.2.1
-Ríkisútvarpið skal birta reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar eigi síðar en þremur mánuðum fyrir kjördag. Ef boðað er
til kosninga með skemmri fyrirvara skal Ríkisútvarpið birta reglur eigi síðar en tveimur vikum eftir að tilkynnt hefur verið um
kosningarnar.
-Fyrir alþingiskosningar verður öllum framboðum gefinn kostur á eigin kynningu frambjóðenda sinna og stefnumála í sjónvarpi.
Reglur þar um skulu liggja fyrir þremur mánuðum fyrir kjördag.
-Fyrir alþingiskosningar skal Ríkisútvarpið greina frá framboðum í öllum kjördæmum í landinu og kynna framboð og stefnumál.

Alþingiskosningar fóru fram 29. október 2016 og var fjallað ítarlega um þær í öllum miðlum Ríkisútvarpsins.
Formleg kosningaumfjöllun hófst með leiðtogaumræðum 22. september 2016 en kosningaumfjöllun RÚV
fyrir alþingiskosningarnar var nánar tiltekið sem hér segir:
•
Kosningavefur RÚV vegna alþingiskosninganna 2016, innihélt upplýsingar frá frambjóðendum og forystumönnum framboða. Þar mátti einnig nálgast alla kosningaumfjöllun RÚV, auk þess sem kjósendur
gátu m.a. tekið kosningapróf og mátað sig við frambjóðendur í sínu kjördæmi
•
Tveir umræðuþættir með leiðtogum stjórnmálaflokka, 22. september og 28. október
•
Tíu málefnaþættir með fulltrúum stjórnmálaflokka í sjónvarpi
•
Viðtal við formenn allra flokka í viðtalsþættinum Forystusætinu
•
Kjördæmafundir í útvarpi með oddvitum allra framboða
•
Málefnaumræða í ýmsum þáttum Rásar 1 og 2
•
Þriggja þátta röð á Rás 1 um stjórnmál á 21. öldinni
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•
•
•

Kosningaumfjöllun fyrir yngri kynslóðina á KrakkaRÚV
Samfélagsmiðlar RÚV nýttir, m.a. Facebook
Kosningavaka í beinni útsendingu að kvöldi kjördags

Gjaldfrjáls útsendingartími fyrir kynningarefni framboða

Auk framangreinds bauð Ríkisútvarpið frambjóðendum frían útsendingartíma fyrir kynningarefni um framboð, í
samræmi við 7. tölul. 2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið.
Reglur þar um voru birtar á vef Ríkisútvarpsins 26. ágúst, eða tveimur mánuðum fyrir kjördag, en boðað var
formlega til alþingiskosninga með óvenju skömmum fyrirvara, eða rúmum mánuði fyrir kjördag.

Reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar

Reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar fyrir alþingiskosningarnar 29. október voru birtar á vef Ríkisútvarpsins
þann 26. ágúst 2016, eða um tveimur mánuðum fyrir kjördag. Sem fyrr segir var boðað formlega til alþingiskosninga
með óvenju skömmum fyrirvara, eða rúmum mánuði fyrir kjördag.
Vert er að benda á það að reglur um framboðsfresti fyrir kosningar í íslenskri löggjöf gera Ríkisútvarpinu að mörgu
leyti erfitt fyrir þar sem framboðsfrestur rennur út afar skömmu fyrir kosningar. Hins vegar þarf umfjöllun Ríkisútvarpsins um framboð og frambjóðendur að hefjast mun fyrr til að unnt sé að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í lögum um
Ríkisútvarpið og samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu.
Til skýringar rennur framboðsfrestur út fimmtán dögum fyrir alþingiskosningar, þremur vikum fyrir sveitarstjórnarkosningar og fimm vikum fyrir forsetakosningar. Að auki þarf kjörstjórnum að gefast tími til að fara yfir öll fram komin
framboðsgögn, áður en auglýst er hverjir verða í kjöri. Ekki er sjálfgefið að allir einstaklingar eða flokkar, sem lýst hafa yfir
framboði, nái því takmarki að safna tilskildum fjölda meðmælenda til stuðnings framboði sínu áður en framboðsfrestur
rennur út. Því fæst ekki endanlega úr því skorið fyrr en í fyrsta lagi fimmtán dögum til fimm vikum fyrir kosningar, eftir atvikum, hvaða framboð teljast gild. Að mati fjölmiðlanefndar er nauðsynlegt að breyta reglum um framboðsfresti fyrir
kosningar í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til Ríkisútvarpsins, eigi Ríkisútvarpinu að vera unnt að uppfylla þær
kröfur sem gerðar eru til kosningaumfjöllunar Ríkisútvarpsins í lögum um Ríkisútvarpið og þjónustusamningi menntaog menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins.

Umræðuþættir

Í reglum um framkvæmd kosningaumfjöllunar sem birtar voru 26. ágúst 2016 kom fram að Ríkisútvarpið áskildi sér
rétt til að takmarka þann fjölda framboða sem mætast hverju sinni í viðtals- eða umræðuþáttum, reyndist fjöldi framboða mikill, líkt og gert hafi verið fyrir alþingiskosningarnar 2013 og forsetakosningarnar 2016. Markmiðið með þessu
fyrirkomulagi var sem fyrr að stuðla að upplýstri umræðu í aðdraganda kosninga og skila áhorfendum innihaldsríkari
og dýpri umræðum en umræður allra níu frambjóðendanna á sama tíma í umræðuþætti hefðu gert, sbr. fyrri tilvísanir í
skýrslu Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) um framkvæmd alþingiskosninganna 2013 og í handbók Evrópuráðsins um fjölmiðla og kosningar frá árinu 1999.2
Í síðari leiðtogaumræðum RÚV, kvöldið fyrir kosningar, var ákveðið að skipta leiðtogaumræðum í tvennt
eftir fylgi þeirra í skoðanakönnunum. Skiptingin var með þeim hætti að leiðtogar þeirra flokka sem útlit var
fyrir að fengju þingmenn kjörna voru saman í hólfi og að því búnu komu leiðtogar flokka sem mældust með
minna fylgi.

Kvartanir og fyrirspurnir til fjölmiðlanefndar vegna umfjöllunar Ríkisútvarpsins fyrir alþingiskosningar 2016
13. mars 2017

Fjölmiðlanefnd barst kvörtun frá Dögun, samtökum um réttlæti og sanngirni, þar sem farið var fram á að
fjölmiðlanefnd kannaði meint brot Ríkisútvarpsins og 365 miðla á ákvæðum laga um fjölmiðla nr. 38/2011,
2 Media and Elections. Handbook. Council of Europe Publishing, júní 1999.
Lýðræðis- og mannréttindaskrifstofa ÖSE. Ísland. Alþingiskosningar 27. apríl 2013. Úttektarskýrsla ÖSE/ODIHR, 24. júní 2013. http://www.
osce.org/is/odihr/elections/iceland/103314?download=true
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stjórnarskrá lýðveldisins Íslands og lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013. Í svari til
Dögunar óskaði nefndin eftir því að beiðnin yrði afmörkuð frekar með vísan til starfsreglna nefndarinnar um
form og efni kvartana. Fram kom að þegar þær upplýsingar hefðu borist myndi fjölmiðlanefnd taka afstöðu til
þess hvort tilefni væri til að taka kvörtunina til efnislegrar meðferðar. Ekkert svar barst frá Dögun við þessu
erindi fjölmiðlanefndar.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 7. tölulið 2. mgr. 3. gr. laga um
Ríkisútvarpið um kynningu á framboðum til almennra kosninga, helstu stefnumál frambjóðenda og fylkinga
og niðurstöðum kosninga. Ríkisútvarpið uppfyllti jafnframt kröfur um að veita öllum gildum framboðum til
Alþingis og forsetakosninga jafnt tækifæri til að kynna stefnumál sín á hefðbundnum dagskrártíma í sjónvarpi
og önnur skilyrði sem fram koma í 7. tölulið 2. mgr. 3. gr.
Þá er það mat fjölmiðlanefndar að Ríkisútvarpið haf i uppfyllt ákvæði samnings Ríkisútvarpsins og menntaog menningarmálaráðuneytis um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2016–2019, hvað varðar birtingu reglna
um framkvæmd kosningaumfjöllunar og reglna um gjaldfrjálsan auglýsingatíma, sbr. ákvæði 2.2.1 í samningnum. Við mat á framangreindu leit nefndin m.a. til þess að boðað var til alþingiskosninga með óvenju skömmum
fyrirvara, auk þess sem reglur um framboðsfresti fyrir kosningar í íslenskri löggjöf gera Ríkisútvarpinu erf itt
um vik að sinna lýðræðislegum skyldum sínum að þessu leyti.

3.3 Hlutlægni í fréttaumfjöllun Ríkisútvarpsins
– fjölmiðlagreiningar gerðar fyrir fjölmiðlanefnd
3.3.1 Reglur og kröfur um hlutlægni í fréttaumfjöllun
Sú krafa er gerð til fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu að hún feli í sér fjölbreytni í efnisvali og efnismeðferð,
tryggi að skoðanir og sjónarmið í þýðingarmiklum þjóðfélagsmálum, er almenning varða, komist á framfæri
auk þess að fjallað sé um málefni á málefnalegan hátt og af hlutlægni. Ríkisútvarpið hefur því ríkar lýðræðislegar skyldur um gæði og fagleg vinnubrögð, sem kveðið er á um í lögum um Ríkisútvarpið. Þá ber Ríkisútvarpinu að hafa hlut karla og kvenna sem jafnastan í starfsemi Ríkisútvarpsins og í dagskrá þess.
Reglur um hlutlægni og nákvæmni í fjölmiðlum byggjast á þeim grundvallarsjónarmiðum góðrar blaðamennsku að leitað sé margra heimilda og til margra heimildarmanna til að sannreyna staðreyndir áður en
fréttir eru birtar.3 Samkvæmt 2. tl. 4. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið skal Ríkisútvarpið í starfsháttum
sínum ábyrgjast að sanngirni og hlutlægni sé gætt í frásögn, túlkun og dagskrárgerð, leitað sé upplýsinga frá
báðum eða öllum aðilum og sjónarmið þeirra kynnt sem jafnast. Sambærilega reglu er að finna í 26. gr. laga
um fjölmiðla nr. 38/2011, sem einnig gildir um Ríkisútvarpið.
Hlutlægnisskyldan var fyrst orðuð berum orðum í hérlendri löggjöf með lögfestingu 26. gr. laga um fjölmiðla en lengi hefur verið gengið út frá meginreglunni um hlutlægni fjölmiðlafólks í dómaframkvæmd hér
á landi. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur einnig lagt á það áherslu að ríku tjáningarfrelsi fjölmiðla fylgi
skylda til að vanda vel til verka og framkvæma fullnægjandi könnun á þeim staðreyndum sem fjallað er um.
Til þess sé ætlast af blaðamönnum að þeir vinni í góðri trú, byggi á traustum staðreyndagrunni og láti í té
áreiðanlegar upplýsingar í samræmi við siðferði blaðamennsku.4 Ákvæði 26. gr. er í samræmi við þá rótgrónu
meginreglu að fjölmiðlamenn verði að leitast við að leiða hið rétta í ljós og horfa hlutlaust á þær upplýsingar
sem þeir hafa undir höndum hverju sinni. Sams konar kröfu um hlutlægni og fagleg vinnubrögð er að finna
í 3. gr. siðareglna Blaðamannafélags Íslands þar sem fram kemur að blaðamenn skuli vanda upplýsingaöflun,
úrvinnslu og framsetningu svo sem kostur er.
Með hlutlægni er átt við að ekki má fjalla um umdeild málefni með einhliða hætti. Staðhæfingar sem
settar eru fram í fréttum og fréttatengdu efni eiga að vera réttar, allar nauðsynlegar upplýsingar verða að koma
3 Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið nr. 6/2007, þskj. 56, 56. mál.
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/133/s/0056.html>Sótt á vef 23. apríl 2018.
4 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir, Fjölmiðlaréttur (Fons Juris 2018), 152-155.
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fram og sá eða sú sem fær á sig gagnrýni í fjölmiðlum verður að fá tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á
framfæri.
Við undirbúning árlegs mats fjölmiðlanefndar á því hvort Ríkisútvarpið hafi uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt ákvað nefndin að leggja sérstaka áherslu á lýðræðishlutverk Ríkisútvarpsins árið 2016. Liður
í þeirri áherslu voru tvær greiningar sem nefndin lét gera og er niðurstöður þeirra að finna í viðauka við
skýrslu þessa. Annars vegar eru niðurstöður greiningar Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo á hlutlægni í
fréttaumfjöllun Ríkisútvarpsins í aðdraganda alþingiskosninga 2016 og hins vegar niðurstöður könnunar
Gallup á viðhorfi almennings til hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins 2016.
Ávallt stóð til að fjölmiðlanefnd birti niðurstöður Gallup og Fjölmiðlavaktarinnar sem hluta af árlegu
mati nefndarinnar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins fyrir árið 2016. Svo sem fyrr hefur komið
fram hefur gerð hins árlega mats fjölmiðlanefndar tafist, af ástæðum sem raktar eru í kafla 2.6.
Fjölmiðlanefnd birti niðurstöður Fjölmiðlavaktarinnar og Gallup á vef sínum, fyrr en til stóð, eða 24.
október 2017. Ástæða þess var að fjölmiðlanefnd hafði borist beiðni tveggja blaðamanna um afhendingu
gagnanna á grundvelli upplýsingalaga. Í kjölfarið gerði Ríkisútvarpið alvarlegar athugasemdir við niðurstöður beggja rannsókna. Verða þær raktar stuttlega síðar í þessum kafla, svo og afstaða fjölmiðlanefndar til
þeirra.

3.3.2 Niðurstöður könnunar Gallup á viðhorfi almennings til hlutlægni í
fréttaflutningi Ríkisútvarpsins

Rannsókn Gallup á viðhorfi almennings til hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins tók til tímabilsins
23.–30 maí 2016 og fór fram með netkönnun sem framkvæmd var af Gallup.
Á meðal þess sem fram kom í rannsókn Gallup var að tveir af hverjum þremur (66,5%) töldu að
Ríkisútvarpið væri frekar, mjög eða að öllu leyti hlutlaust í fréttum og fréttatengdu efni en þriðjungur
(33,5%) taldi að Ríkisútvarpið væri frekar, mjög eða að öllu leyti hlutdrægt í fréttum og fréttatengdu efni.
Þegar fréttamiðlar Ríkisútvarpsins, RÚV, Rás 1, Rás 2 og RUV.is, voru bornir saman töldu flestir, eða
15,2% svarenda, að Rás 1 væri að öllu leyti hlutlaus á meðan litlu færri, eða 12,2%, töldu að Rás 2 væri að
öllu leyti hlutlaus.
Þegar lagðar voru saman tölur þeirra sem töldu miðlana frekar, mjög eða að öllu leyti hlutlausa í fréttum
og fréttatengdu efni kom í ljós að flestir, eða 74,4% svarenda, töldu mesta hlutleysis gætt á vefnum RUV.
is. Litlu færri töldu fréttastofu sjónvarps (RÚV ) skora hæst á hlutleysisskalanum, eða 66,5%. Í öllum
tilfellum taldi meirihluti svarenda að miðlar RÚV væru frekar, mjög eða að öllu leyti hlutlausir í fréttum og
fréttatengdu efni.

36



MAT FJÖLMIÐLANEFNDAR Á ALMANNAÞJÓNUSTUHLUTVERKI RÚV 2016

Nokkur munur var á afstöðu fólks til hlutleysis miðla Ríkisútvarpsins eftir því hvaða flokka það studdi.
Samkvæmt niðurstöðu Gallup taldi 27% stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins og 33% stuðningsmanna
Framsóknarflokksins (þáverandi stjórnarflokka) að Ríkisútvarpið væri frekar, mjög eða að öllu leyti
hlutlaust í fréttum og fréttatengdu efni. Hins vegar töldu 94% stuðningsmanna Samfylkingarinnar, 96%
stuðningsmanna Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs, 84% stuðningsmanna Pírata, og 84% stuðningsmanna Viðreisnar að Ríkisútvarpið væri frekar, mjög eða að öllu leyti hlutlaust í fréttum og fréttatengdu efni.
Rúmur meirihluti svarenda, eða 54,2%, taldi að almennt séð leitaði Ríkisútvarpið alltaf eða oftast eftir
andstæðum sjónarmiðum aðila í fréttum og fréttatengdu efni, væru þau til staðar.
Rúmur meirihluti svarenda, eða 52,4%, taldi jafnframt að Ríkisútvarpið gætti alltaf eða oftast jafnræði á
milli kynja í fréttum og fréttatengdu efni.

Ítarlegri niðurstöður Gallup varðandi viðhorf almennings til hlutlægni í fréttum og fréttatengdu efni
Ríkisútvarpsins, greint eftir kyni, aldri, búsetu, fjölskyldutekjum, menntun og pólitískri afstöðu er að finna
í viðauka við skýrslu þessa. Þar er einnig að finna ítarlegri niðurstöður varðandi viðhorf almennings til
jafnræðis milli kynja í fréttum og fréttatengdu efni, greint eftir kyni, aldri, búsetu, fjölskylduhögum, tekjum
og menntun.

3.3.3 Greining Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo á fréttum Ríkisútvarpsins
í aðdraganda alþingiskosninga
Greining Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo á fréttum Ríkisútvarpsins í aðdraganda alþingiskosninga var
samanburðarrannsókn, sem tók til tímabilsins 16. október 2016–29. október 2016 annars vegar og 14. apríl
2013–27. apríl 2013 hins vegar, og var framkvæmd af Fjölmiðlavaktinni/Creditinfo. Þau gögn sem lágu til
grundvallar fjölmiðlagreiningar Creditinfo voru fréttaumfjöllun um stjórnmálaflokka í framboði í helstu
fréttatímum Ríkisútvarpsins (RÚV, Rásar 1, Rásar 2 og RUV.is) á völdum tímabilum.
Helstu niðurstöður voru þær að mest var fjallað um þáverandi stjórnarflokka, Sjálfstæðisflokkinn og
Framsóknarflokkinn, auk Pírata en minnst var fjallað um Húmanistaflokkinn, Alþýðufylkinguna og Dögun –
stjórnmálasamtök um réttlæti, sanngirni og lýðræði.
Frétt var metin jákvæð ef hún var talin skapa jákvætt viðhorf hjá lesendum, hlustendum eða áhorfendum
gagnvart þeim stjórnmálaflokki sem var til umfjöllunar. Flestar jákvæðar fréttir voru fluttar af Pírötum, eða
22%, en flestar neikvæðar fréttir af Íslensku þjóðfylkingunni, eða 7%. Þess má geta að meirihluti þeirra 24
jákvæðu frétta sem fjölluðu um Pírata tengdust umræðu um stjórnarmyndunarviðræður fyrir kosningar. Þann
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16. október, eða sama dag og greining frétta hófst, héldu Píratar blaðamannafund þar sem greint var frá því
að flokkurinn hefði boðið Samfylkingu, Vinstri hreyfingunni – grænu framboði, Bjartri framtíð og Viðreisn
að funda um mögulegt samstarf. Þá voru einnig fluttar jákvæðar fréttir af áhuga erlendra fjölmiðla á framboði
Pírata, sem og fréttir af góðu gengi flokksins í skoðanakönnunum.

Flestir viðmælendur í greindum fréttum á miðlum Ríkisútvarpsins voru í Framsóknarflokknum, Pírötum og
Vinstrihreyfingunni – grænu framboði en viðmælendur úr stjórnsýslunni og álitsgjafar komu þar á eftir.

Fjöldi viðmælenda hvers flokks í greindum fréttum

Flestir viðmælendur í greindum fréttum á Stöð 2 á sama tíma voru úr hópi Pírata, Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins en viðmælendur úr Vinstrihreyfingunni – grænu framboði og Viðreisn komu þar á eftir.
Flokkatengsl algengustu viðmælenda í fréttum má rekja til þess að formannsskipti áttu sér stað í Framsóknarflokknum í byrjun október 2016 og var fjallað nokkuð um þær breytingar í tengslum við kosningarnar. Þá var einnig
rætt við ráðherrana Lilju Alfreðsdóttur, Sigrúnu Magnúsdóttur og Sigurð Inga Jóhannsson, vegna mála í tengslum
við ráðuneyti þeirra. Auk þessa var fjallað talsvert um viðræður Pírata, Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar –
græns framboðs, um samstarf flokkanna í hinum svokallaða „Lækjarbrekkukvartett“. Flest viðtöl við Pírata vörðuðu
tillögur þeirra þess efnis að hefja samstarf við Bjarta framtíð, Samfylkingu og Viðreisn fyrir kosningar.
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10 algengustu viðmælendur í ljósvakafréttum

Þegar litið var til þess hvaða einstöku viðmælendum brá oftast fyrir á skjánum í sjónvarpsfréttum kom í ljós
að oftast var talað við Katrínu Jakobsdóttur, Birgittu Jónsdóttur og Oddnýju G. Harðardóttur í fréttatímum
RÚV.
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Á sama tímabili var oftast talað við Katrínu Jakobsdóttur, Bjarna Benediktsson og Birgittu Jónsdóttur í sjónvarpsfréttum Stöðvar 2.

Þess skal getið að í yfirlýsingu Ríkisútvarpsins 24. október 2017 kom fram að Ríkisútvarpið teldi niðurstöður talningar Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo á viðmælendum í fréttatímum Ríkisútvarpsins rangar.
Ríkisútvarpið gerði í kjölfarið sína eigin talningu á viðmælendum og voru þau gögn afhent fjölmiðlanefnd
30. október 2018 og yfirfarin af starfsmönnum Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo og starfsmönnum fjölmiðlanefndar.
Á fundi fjölmiðlanefndar 15. nóvember 2017 var samþykkt að ekki væri ástæða til að bregðast við
athugasemdum Ríkisútvarpsins að öðru leyti en því að birta sérstakar skýringar í árlegu mati nefndarinnar
fyrir árið 2016. Yfirlýsingu Ríkisútvarpsins, ásamt skýringum og sjónarmiðum fjölmiðlanefndar er því að
finna í viðauka við skýrslu þessa.
Í viðauka er einnig að finna ítarlegri niðurstöður Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo vegna greiningar á
hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins 16. október 2016–29. október 2016, ásamt samanburði við sam
bærilegar tölur frá 14. apríl 2013–27. apríl 2013.

3.4 Samfélagshlutverk
3.4.1 Stefnumótun og aðkoma almennings að henni
7. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal skapa vettvang fyrir aðkomu almennings að stefnumótun fjölmiðlunar í almannaþágu með fyrirkomulagi sem
nánar er kveðið á um í samþykktum Ríkisútvarpsins.

Í samþykktum fyrir Ríkisútvarpið ohf. sem síðast var breytt á hluthafafundi 20. janúar 2016 segir í lið 8.4 að
árlega skuli haldið útvarpsþing, þar sem t.d. sé rætt um starfsemi Ríkisútvarpsins, hlutverk fjölmiðlaþjónustu í
almannaþágu og hugmyndafræði þess.
Ekki var haldið sérstakt útvarpsþing árið 2016, líkt og gert var árið 2015 þegar RÚV fór hringferð um
landið með málþingið RÚV okkar allra, þar sem rætt var um hlutverk almannaþjónustumiðla á alþjóðavísu,
þróun íslensks fjölmiðlamarkaðar og stöðu RÚV, stefnu og hlutverk í íslensku samfélagi. Hins vegar var
haldið opið hús í Útvarpshúsinu í Efstaleiti 1. október 2016 í tilefni af 50 ára afmæli Sjónvarpsins.
Í greinargerð kemur fram að víðtæk stefnumótunarvinna hafi hafist sumarið 2016 með umfangsmikilli
greiningarvinnu og samtali við alla helstu hagsmunaaðila í umhverfi RÚV. Vinnan hafi tekið mið af lykilbreytingum í ytra umhverfi, straumum og stefnum í gildismati, viðhorfi og hegðun neytenda, þróun fjöl-
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miðlamarkaðar og stöðu almannaþjónustu í alþjóðlegu samhengi. Ríkisútvarpið hafi staðið fyrir viðamiklum
viðhorfsmælingum á meðal almennings á árinu í samstarfi við Gallup. Í tengslum við stefnumótunarvinnu
hafi verið opnuð gátt á vef RÚV í september 2016 undir yfirskriftinni „Vertu með í að móta framtíðina“, þar
sem 1450 landsmenn tóku þátt. Lögð hafi verið netkönnun fyrir alla starfsmenn RÚV og haldnar vinnustofur
þar sem greindir voru styrkleikar og veikleikar í starfsumhverfinu og helstu áhersluatriði til framtíðar. Viðtöl
hafi verið tekin við stjórnarmenn RÚV ohf., stjórnendur og lykilstarfsmenn hjá félaginu og efnt til samtals
við breiðan hóp annarra hagaðila sem starfa í umhverfi RÚV. Afstaða þeirra til RÚV og tiltekinna þátta í
starfseminni hafi verið greind með rafrænni könnun, viðtölum og hópfundum með fulltrúum frjálsra félagasamtaka, stjórnendum mennta- og menningarstofnana, einkarekinna fjölmiðla og annarra hagsmunahópa þar
sem snertifletir þessara aðila við stefnu RÚV hafi verið dregnir upp.
Þá kemur fram í greinargerð Ríkisútvarpsins að ný stefna RÚV til ársins 2021 hafi verið kynnt þann
18. maí 2017. Í greinargerð Ríkisútvarpsins segir að stefnan sé sýn RÚV á næstu ár og fyrirheit um
hvernig tryggja eigi trausta, spennandi og framsýna íslenska almannaþjónustu. Mikil vinna liggi að baki
stefnumótuninni. Fjölmargir hafi komið að henni en stjórn RÚV hafi samþykkt stefnuna á fundi í apríllok
2017. Einnig kemur fram í greinargerð Ríkisútvarpsins að upptaka af ráðstefnunni „Fjölmiðlun til framtíðar“,
sem haldin var 18. maí 2017, sé aðgengileg almenningi öllum, þar á meðal ítarleg kynning á stefnu RÚV til
ársins 2021.
Í greinargerð Ríkisútvarpsins segir að dagskrárstefna allra miðla fyrir árið 2017 hafi verið kynnt og samþykkt af stjórn í lok árs 2016.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 7. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um
Ríkisútvarpið með því að skapa rafrænan vettvang fyrir aðkomu almennings að stefnumótun fjölmiðlunar
í almannaþágu árið 2016.

3.4.2 Skoðunarferðir og fræðsluheimsóknir fyrir almenning
Auk þess að leita eftir skoðunum almennings á stefnumótun fjölmiðlunar í almannaþágu tók Ríkisútvarpið
á móti fjölda gesta úr hópi almennings í útvarpshúsið, eða að meðaltali 4–5 hópum í viku hverri, þar með
talið fjölda háskólanema en einnig ýmsum hópum með sérsniðnar óskir. Má þar nefna gesti frá þjónustumiðstöð Sjálfsbjargar, unglingasmiðju Reykjavíkurborgar, Tröð, Klúbbnum Geysi, Stíg o.fl. Árið 2016 var
opnaður sérstakur sýningarskáli, Gestastofa RÚV, sem hefur þann tilgang að miðla sögu Ríkisútvarpsins
og fjölmiðlunar á Íslandi. Þar var opið vikulega og boðið upp á leiðsögn fyrir almenning. Þar fyrir utan tók
Ríkisútvarpið/KrakkaRÚV á móti stórum hópum grunnskólabarna og samkvæmt upplýsingum frá Ríkisútvarpinu er ráðgert að bjóða einum árgangi hvers grunnskóla í fræðsluheimsókn í RÚV árið 2018. Loks tók
fjöldi gesta þátt í útsendingum RÚV í Útvarpshúsinu og á öðrum vettvangi, eins og fram kemur í greinargerð
Ríkisútvarpsins.

3.4.3 Þjónusta við landsbyggðina
2. málsl. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal gera ráðstafanir til að hægt sé að flytja fréttir og framleiða efni utan höfuðborgarsvæðisins með fastri starfsemi
á völdum svæðum.

Fjöldi stöðugilda Ríkisútvarpsins á landsbyggðinni árið 2016 voru 13, þar af níu hjá fréttastofunni og fjögur
hjá öðrum deildum RÚV.
Stærsta starfsstöð RÚV á landsbyggðinni, RÚVAk, flutti í nýtt húsnæði í miðbæ Akureyrar vorið 2016 og
varð þar með sýnilegri almenningi en áður. Í greinargerð Ríkisútvarpsins segir að heimsóknum bæjarbúa á
starfsstöðina hafi fjölgað eftir flutningana og fleiri séu meðvitaðri um landsbyggðarstarfsemina. Á sama tíma
hafi starfsaðstaðan á Ísafirði verið gerð sýnilegri með merkingum og fréttamaður útbúinn með eigin tökuvél
og klippitölvu til að gera honum kleift að vinna efni án tæknimanns. Samstarf með tæknimanni haldi þó
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áfram. Einnig sé RÚV með starfsemi á Austurlandi og Suðurlandi, auk þess sem RÚV hafi starfsmann og
aðstöðu til útsendingar á Húsavík.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 2. málsl. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga
um Ríkisútvarpið um ráðstafanir til að hægt sé að flytja fréttir og framleiða efni utan höfuðborgarsvæðisins með
fastri starfsemi á völdum svæðum.

3.4.4 Öryggismál og almannahlutverk
5. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal í samvinnu við til þess bær stjórnvöld try
ggja nauðsynlega öryggisþjónustu með upplýsingamiðlun um útvarp og þegar við á eftir öðrum boðleiðum. Ríkisútvarpið skal í
því skyni setja sér öryggisstefnu um órofinn rekstur hljóðvarpsþjónustu um land allt og á næstu miðum.

Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins
Ríkisútvarpið skal starfa eftir öryggisstefnu til að tryggja upplýsingamiðlun og þjónustu þegar vá ber að höndum. Útvarpsstjóri
skipar öryggisnefnd sem ber ábyrgð á öryggismálum Ríkisútvarpsins. Öryggisnefnd skal, að fengnu áliti og í samstarfi við
Almannavarnir og aðrar viðeigandi stofnanir, útbúa öryggisstefnu Ríkisútvarpsins og sjá til þess að henni sé framfylgt. Öryggisstefnan skal lúta að innra og ytra öryggi, viðbragðsáætlunum vegna vár og reglulegu öryggismati.
Ef ofangreindu má ná fram með auknu samstarfi við aðrar stofnanir, s.s. Almannavarnir, ríkislögreglustjóra eða Neyðarlínuna,
með sama eða lægri tilkostnaði og nú er gert, skal Ríkisútvarpið hlutast til um að gengið skuli til slíks samstarfs.
Aðgerðir og viðmið
-Ríkisútvarpið skal setja sér nýja og endurskoðaða öryggisstefnu fyrir 1. nóvember 2016.

Fréttastofa RÚV er hluti af almannavörnum og sinnir öryggisþjónustu vegna jarðhræringa, veðurs, ófærðar og
annarra stóratburða með þeim hætti að tryggja landsmönnum áreiðanlegar upplýsingar, þegar alvarlegir atburðir
verða í og við landið, og senda beint og fyrirvaralaust út í sjónvarpi og útvarpi er almannahagsmunir liggja við. Á það
við um hamfarir af hvaða tagi sem er af völdum náttúrunnar eða önnur tilvik. Miðlun upplýsinga á slíkum tímum,
felst í almennum fréttum og ekki síður að veita upplýsingum til fólks sem hætta er búin eða er á hamfarasvæðum.
Þetta er á meðal þess sem fram kemur í öryggisstefnu Ríkisútvarpsins sem Ríkisútvarpið hefur sett sér, í samræmi
við lög um Ríkisútvarpið og þjónustusamning þess og mennta- og menningarmálaráðuneytis, og sem er aðgengileg á
vefnum RUV.is.

Öryggisstefna RÚV er tvíþætt og lýtur að innra og ytra öryggi.
Ytra öryggi

Til að tryggja ytra öryggi styðst Ríkisútvarpið við eigin búnað svo sem fjarskiptabúnað, dreifikerfi miðla Ríkisútvarpsins, þ.á m. rekstur tveggja langbylgjusenda sem ná til allra landsmanna.
Ríkisútvarpið kannar reglulega virkni búnaðar síns innanhúss og utan, til að tryggja órofna útsendingu miðla
Ríkisútvarpsins, útvarps, sjónvarps og á vefnum. Ríkisútvarpið nýtir jafnframt aðrar leiðir til að koma upplýsingum
á framfæri með sem skjótustum hætti.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins hefur tekið saman áætlanir um fyrstu viðbrögð við vá eða hamförum. Þær áætlanir
lúta að öflun upplýsinga og hraðri miðlun þeirra. Stuðst er við Öryggishandbók RÚV og aðrar áætlanir um framhald
vinnu og miðlun nýrra upplýsinga í öllum miðlum Ríkisútvarpsins.
Fréttastofan hefur aðstöðu í stjórnstöð Almannavarna í Skógarhlíð og mannar hana í samræmi við samkomulag
útvarpsstjóra og ríkislögreglustjóra frá 23.12. 2004. Samband milli Skógarhlíðar og útvarpshúss er kannað reglulega.

Innra öryggi

Í höfuðstöðvum RÚV við Efstaleiti er varaaflsstöð sem tryggir órofinn aðgang að raforku fyrir alla starfsemi hússins.
Virkni hennar er könnuð reglulega. Þá er neyðarsendingarbúnaður í húsinu sem á að tryggja tímabundna útsendingu
útvarps.
Við hönnun á kerfum og kaup á búnaði er haft í huga að hann sé sem öruggastur og í mörgum tilfellum tvöfaldur.
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Ríkisútvarpið tryggi öryggi starfsmanna sinna og gesta með því að Útvarpshúsið er læst fyrir öðrum en
starfsmönnum.
Öryggisnefnd Ríkisútvarpsins ber ábyrgð á því að öryggisstefnu Ríkisútvarpsins sé fylgt.

Hvernig reyndi á öryggishlutverk Ríkisútvarpsins 2016?

Ríkisútvarpið er í samstarfi við Almannavarnir, Veðurstofuna og Landsbjörg um miðlun upplýsinga, hvenær
sem náttúruvá ber að höndum.
Árið 2016 reyndi ekki alvarlega á almannahlutverk Ríkisútvarpsins. Að minnsta kosti tvisvar sinnum var
fréttastofa RÚV þó með fólk í stjórnstöð Almannavarna í Skógarhlíð og sendi þaðan út.
1.

Um mánaðamótin september-október 2016 urðu miklir skjálftar í Kötlu og voru útsendingar í nokkrum
fréttatímum útvarps beint úr stjórnstöðinni. Forsvarsmaður Almannavarna kom í sjónvarpsstúdíó, tekin
voru viðtöl í beinni útsendingu við vísindamenn eystra og fjölmargar fréttir voru birtar á RUV.is.
2. Öðru sinni nýtti Ríkisútvarpið sér aðstöðu sína hjá Almannavörnum í Skógarhlíð í október 2016 þegar
rúta með tugi erlendra ferðamanna valt í illviðri á Mosfellsheiði að morgni til. Þá var fréttastofa RÚV
með beinar innkomur í útvarps- og sjónvarpsfréttatímum og fréttum og upplýsingum um lokanir vega
o.fl. var miðlað í öðrum miðlum Ríkisútvarpsins.
3. Þá var aukamannskapur kallaður út að næturlagi a.m.k. einu sinni en það var þegar ofsaveður gekk yfir
norðan- og vestanvert landið aðfaranótt 14. mars 2016. Var þá ítarlegur fréttaflutningur af óveðrinu í
miðlum Ríkisútvarpsins.
Auk framangreinds fjallaði fréttastofa RÚV margsinnis um hugsanlega vá af ýmsu tilefni, þar sem Ríkisútvarpið reyndi að leggja sitt af mörkum til koma í veg fyrir að fólk stefndi sér í hættu, t.d. vegna snjóflóða,
eiturefna úr jökulkvíslum, hættu á vegum o.fl.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 5. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um
Ríkisútvarpið, um nauðsynlega öryggisþjónustu með upplýsingamiðlun um útvarp og öðrum boðleiðum og kröfur um öryggisstefnu um órof inn rekstur hljóðvarpsþjónustu um land allt og á næstu miðum, sbr. ákvæði 2.3.3
um öryggismál og almannahlutverk, í samningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðuneytis um
fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2016–2019.

3.4.5 Dreifikerfi
1. málsl. 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal dreifa efni til alls landsins og næstu miða með a.m.k. tveimur hljóðvarpsdagskrám og einni sjónvarpsdagskrá
árið um kring.

Dreifikerfi Ríkisútvapsins hefur tvíþætt hlutverk, eins og fram kemur á vef RÚV. Í fyrsta lagi að miðla
dagskrá miðla Ríkisútvarpsins til landsmanna. Í öðru lagi er dreifikerfi RÚV mikilvægur hlekkur í almannavörnum. Dreifikerfið er víðfemt, með tæplega tvö hundruð FM-senda, tvo langbylgjusenda, hátt í hundrað
sjónvarpssenda og gervihnattarútsendingar, auk nýs stafræns dreifikerfis en hlutar þessa kerfis eru komnir
til ára sinna. Í ársbyrjun 2015 opnaði RÚV í samstarfi við Vodafone nýtt stafrænt dreifikerfi fyrir sjónvarp,
þar sem RÚV getur sent út á tveimur sjónvarpsrásum, auk tveggja útvarpsrása, í meiri gæðum en fram að því
höfðu þekkst. Með þessu nýja kerfi opnuðust möguleikar fyrir íbúa um allt land til að nálgast aðrar sjónvarpsstöðvar í gegnum viðbótarrásir en stafræna dreifikerfið nær til yfir 99,9% heimila á landinu.
Þessu til viðbótar er nú að störfum hópur sem á að móta heildstæða framtíðarstefnu um frekari uppbyggingu dreifikerfisins. Ríkisútvarpið gerir ráð fyrir að þurfa áfram að verja dágóðum hluta tekna sinna
af útvarpsgjaldinu í viðhald og frekari uppbyggingu dreifikerfisins. Þessi hópur er ávallt að störfum og eru
starfsmenn sem starfa við dreifikerfi RÚV, samkvæmt upplýsingum frá Ríkisútvarpinu. Dreifikerfið er þess
eðlis að það þarf að vera í sífelldri uppbyggingu og rekstri.
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Úr þjónustusamningi
mennta- og menningarmálaráðuneytis
og Ríkisútvarpsins, gr.
2.2.2
Samkvæmt 3. mgr. 6. gr.
laganna skal í samningi
þessum kveðið á um
hvernig best verði tryggt
aðgengi og þjónusta við
þá sem vegna fötlunar
eða af öðrum ástæðum
eru ófærir um að nýta sér
hefðbundna fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu.
Ríkisútvarpið skal leitast
við að nýta sér tæknilegar
lausnir til að tryggja
aðgengi þeirra sem eru
ófærir um að nýta sér
þjónustu þess með hefðbundnum hætti. Það skal
veita heyrnarskertum aðgang að fréttum og öðru
sjónvarpsefni með textun í
textavarpi eða útsendingum á táknmáli eða öðrum
miðlunarleiðum er henta
í þessu skyni og eru í
samræmi við tæknilega
möguleika á hverjum
tíma. Ríkisútvarpið skal
leita leiða til að koma til
móts við sjónskerta, með
tæknilegum lausnum.
Aðgerðir og viðmið:
-Við kaup, framleiðslu,
meðframleiðslu eða sýningu á öllu efni í dagskrá
Ríkisútvarpsins skal tekið
mið af því að aðgengi
allra landsmanna sé sem
best.
-Ríkisútvarpið skal senda
út fréttir á táknmáli alla
daga ársins.
-Hlutfall útsendinga á
táknmáli á samningstímanum skal ekki vera minna
en það var árið 2015.
-Táknmálstúlkun skal fylgja
sjónvarpsumræðum í
aðdraganda kosninga.
-Öll forunnin innlend
dagskrá skal textuð eftir
því sem unnt er og sama
gildir um undirbúin innlend innslög í aðalfréttatíma sjónvarps. Innlendir
þættir sem ekki næst að
texta fyrir frumsýningu
skulu textaðir fyrir endursýningu.
-Fréttaskýringaþættir
sem sendir eru út í beinni
útsendingu skulu textaðir
fyrir endursýningu.
Á heimasíðu Ríkisútvarpsins skal vera vefþula sem
les upp texta.
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Samkvæmt upplýsingum frá Ríkisútvarpinu fer stærstur hluti útsendinga á höfuðborgarsvæðinu fram í
gegnum DVB-senda á Vatnsenda og nota fjarskiptafyrirtæki og aðrir fjölmiðlar sér sendingaraðstöðuna á
Vatnsenda að hluta til og í heild. Þaðan eru útsendingar á FM, þ.m.t. Rás 1, Rás 2 og Rondó og einnig tilraunaútsendingar á AM, auk sjónvarpsútsendinga á DVB-T og DVB-T2.
Dreifing til hlustenda og áhorfenda án milliliða (þ.e.a.s. áskriftar til þriðja aðila) nær til 99,998% hlustenda
og áhorfenda. Um 98% þeirra sem eru með Sjónvarp Símans ná útsendingum RÚV2, á ADSL/ljósleiðarakerfi Símans, rásnúmeri 199, samkvæmt upplýsingum á vef Ríkisútvarpsins. Þeir sem eru í fjarskiptum hjá
Vodafone geta náð útsendingum RÚV2 á öllu ADSL/ljósleiðarakerfi Vodafone, á rásnúmeri 996. Í gegnum
Digital Ísland er hægt að horfa á útsendingarnar á suðvesturhorni landsins, á Akranesi suður á Selfoss og
út á Reykjanesið. Nauðsynlegt er að láta myndlykilinn leita að stöðvum, þá kemur íþróttarásin upp. Á þessu
svæði geta þeir sem eru með örbylgjuloftnet og stafrænan móttakara í sjónvarpinu (DVB-T) einnig náð
útsendingunni en þurfa líklega að láta sjónvarpið leita að stöðinni, samkvæmt því sem fram kemur á vefnum
RUV.is.

Engin áform um DAB-útsendingar

Samkvæmt upplýsingum frá Ríkisútvarpinu eru engin áform um að skipta úr FM-útsendingum yfir í stafrænar DAB-útsendingar, líkt og gert hefur verið í Noregi. Ríkisútvarpið hefur í hyggju, eins og aðrir almannaþjónustumiðlar á Norðurlöndum, DR, SR og YLE, að fylgjast með framvindu mála hjá Norðmönnum
áður en ákvarðanir um DAB-útsendingar verða teknar.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 1. málsl. 4. tölulið 2. mgr. 3. gr.
laga um Ríkisútvarpið um dreif ingu efnis til alls landsins árið um kring.

3.4.6	Aðgengismál.
4. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal dreifa efni til alls landsins og næstu miða með a.m.k. tveimur hljóðvarpsdagskrám og einni sjónvarpsdagskrá
árið um kring. Enn fremur að birta valda hluta efnis síns, breytta eða óbreytta, ásamt öðru efni í breyttu eða óbreyttu formi með
öðrum miðlunarleiðum, þ.m.t. að gera efni aðgengilegt almenningi með þeim hætti að hver og einn geti fengið aðgang að
efninu og/eða þjónustunni á þeim stað og á þeirri stundu er hann sjálfur kýs.1

1 Sjá einnig:
2. mgr. 6. gr. Ríkisútvarpið skal veita heyrnarskertum aðgang að fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu með textun á fréttum og öðru sjónvarpsefni, með textavarpi, útsendingum á táknmáli og/eða öðrum miðlunarleiðum er henta í þessu skyni og eru í samræmi við tæknilega möguleika á hverjum tíma.
3. mgr. 6. gr. Í samningi ráðherra við Ríkisútvarpið, sbr. 4. mgr. 2. gr., skal kveðið á um hvernig best verði tryggt aðgengi og þjónusta við þá sem vegna fötlunar eða af
öðrum ástæðum eru ófærir um að nýta sér hefðbundna fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu.
4. mgr. 6. gr. Ef rof verður á dagskrá eða fréttatímar sendir út við sérstakar aðstæður skal Ríkisútvarpið gera mikilvæg skilaboð og fréttir aðgengilegar heyrnarskertum
með táknmálstúlkun og/eða textun.
5. mgr. 6. gr.
Ríkisútvarpið skal leita leiða til að koma til móts við sjónskerta með tæknilegum aðferðum.

6. gr. laga um Ríkisútvarpið
2. mgr.
Ríkisútvarpið skal veita heyrnarskertum aðgang að fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu með textun á fréttum og öðru sjónvarpsefni, með textavarpi, útsendingum á táknmáli og/eða öðrum miðlunarleiðum er henta í þessu skyni og eru í samræmi við
tæknilega möguleika á hverjum tíma.
3. mgr.
Í samningi ráðherra við Ríkisútvarpið, sbr. 4. mgr. 2. gr., skal kveðið á um hvernig best verði tryggt aðgengi og þjónusta við þá
sem vegna fötlunar eða af öðrum ástæðum eru ófærir um að nýta sér hefðbundna fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu.
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins, grein 2.2.2

Í 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið kemur fram að efni Ríkisútvarpsins verði að vera aðgengilegt með þeim hætti að hver og einn geti fengið aðgang að efninu og/eða þjónustunni á þeim stað og á þeirri
stundu er hann sjálfur kýs. Nánar er fjallað um aðgengi og þjónustu við þá sem vegna fötlunar eða af öðrum
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ástæðum eru ófærir um að nýta sér hefðbundna fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu í 6. gr. laganna. Auk þess er
fjallað um aðgengismál í þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins og eru
þau því á meðal áherslumála 2016–2019.
Á vef RÚV og í ársskýrslu RÚV 2016 segir að Ríkisútvarpið taki það hlutverk alvarlega að veita heyrnarog sjónskertum víðtæka þjónustu jafnt við miðlun menningar sem upplýsinga er varði allan almenning.

Aðgangur að fréttum og öðru dagskrárefni fyrir heyrnarskerta
Textun í textavarpi

Allt fyrirfram unnið dagskrárefni Ríkisútvarpsins, íslenskt sem erlent, er sent út með texta og er texti með
innlendu efni birtur á síðu 888 í textavarpinu. Aðalfréttatími og íþróttir að honum loknum í sjónvarpi er á
meðal þess efnis sem er textað á síðu 888 í textavarpi og árið 2016 var byrjað að senda Kastljós út með texta í
endursýningu.
Innlendir þættir sem ekki næst að texta fyrir frumsýningu, eða sýndir eru í beinni útsendingu, eru textaðir
fyrir endursýningu.
Allt erlent efni, jafnt fréttir sem fróðleikur og afþreying, er þýtt og sent út með íslenskum texta, nema í
fáeinum tilvikum, þegar erlent efni er sýnt í beinni útsendingu.

Táknmálsfréttir

RÚV flytur daglega fréttir á táknmáli og eru þær jafnframt aðgengilegar í Sarpinum á RUV.is.

Rittúlkun

Þegar flytja þarf fréttir af náttúruhamförum sem snerta alla landsmenn er kallaður til rittúlkur sem og þegar
túlka þarf lengri viðtöl og annað efni í beinni útsendingu. Í aðdraganda kosninga er rittúlkur nýttur eftir
föngum.

Tæknilegar lausnir fyrir sjónskerta
Vefþula

Vefurinn er aðgengilegur skjálesurum sem blindir og sjónskertir nota. Íslensk vefþula er einnig í boði á vefnum en hún les upphátt allan texta.

Táknmálstúlkun sjónvarpsumræðna í aðdraganda kosninga

Leiðtogaumræður í aðdraganda alþingiskosninga 2016 og umræður með frambjóðendum til embættis forseta
Íslands, í aðdraganda forsetakosninga 2016, voru táknmálstúlkaðar á RÚV 2 og textaðar á síðu 888.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 6. gr. laga um Ríkisútvarpið, sbr.
4. tölul. 1. mgr. 3. gr. sömu laga, um aðgengi og þjónustu við þá sem vegna fötlunar eða af öðrum ástæðum eru
ófærir um að nýta sér hefðbundna fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu. Þá uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem
gerðar eru í grein 2.2.2 um aðgengismál í þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins.

3.4.7 Jafn réttur karla og kvenna

2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið skal sinna lýðræðislegu hlutverki sínu m.a. með því að:
6. Hafa hlut karla og kvenna sem jafnastan í starfsemi Ríkisútvarpsins og í dagskrá þess.
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Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins
2.3.5 Jafn réttur karla og kvenna
Ríkisútvarpið skal skv. 6. tölul. 2. mgr. 3. gr. laganna leggja áherslu á að hafa hlut karla og kvenna sem jafnastan í starfsemi sinni
og í dagskrá. Ríkisútvarpið skal setja sér jafnréttisáætlun sem skal endurskoðuð með reglubundnum hætti. Jafnréttisáætlun skal
vera í samræmi við lög um Ríkisútvarpið nr. 23/2013, sem og önnur lög eftir því sem við á.

Jafnt kynjahlutfall meðal stjórnenda

Jafnrétti hefur verið í forgrunni allrar starfsemi Ríkisútvarpsins á síðustu árum og hefur Ríkisútvarpið náð
marktækum árangri í þeim efnum. Frá árinu 2014, þegar nýir stjórnendur tóku við, hefur kynjahlutfall í
framkvæmdastjórn Ríkisútvarpsins verið jafnt. Á árinu 2016 náðist einnig jafnt hlutfall meðal millistjórnenda
fyrirtækisins, sem og í hópi umsjónarmanna sem birtast í sjónvarpi og heyrast í útvarpi. Vinna við jafnlaunavottun er hafin og í greinargerð Ríkisútvarpsins segir að stjórnendur RÚV hafi unnið að því að eyða út kynbundnum launamun hjá RÚV, sem nú sé undir 2%. Samhliða þessu hafi verið unnið að bættri samþættingu
vinnu og einkalífs starfsfólks miðlanna. RÚV hlaut fjölmiðlaviðurkenningu Jafnréttisráðs á árinu 2016 og
gullmerki jafnlaunaúttektar PWC vorið 2017.

Jafnréttisáætlun Ríkisútvarpsins

Ný jafnréttisáætlun RÚV með gildistímann 2015–2018 var kynnt í maí 2015 og er aðgengileg á vef RÚV.
Í henni kemur fram að helstu markmið og aðgerðir RÚV í jafnréttismálum miði að því að tryggja jafnan
sýnileika kynjanna í dagskrá RÚV, meðal dagskrárgerðarfólks, viðmælenda og í umfjöllunarefni, áframhaldandi kynjasamþættingarverkefni í miðlun RÚV, launajafnrétti á vinnustaðnum – að kynin fái sömu laun
fyrir jafnverðmæt störf, jafnrétti í atvinnuauglýsingum, starfsþróun og ráðningum, jafna ábyrgð á fjölskyldu og
heimili, að misrétti, einelti ofbeldi og/eða áreitni sé hvergi til staðar í starfsemi RÚV og stuðning við starfslok
og góðan aðbúnað.

Nýtt verklag við skráningu kynjahlutfalls

Í lok árs 2015 voru teknar upp markvissar mælingar til að jafna kynjahlutfall í dagskrá Ríkisútvarpsins, þar
á meðal mælingar á hlutfalli karla og kvenna í hópi viðmælenda í föstum þáttum og fréttum. Aðgengilegt
skráningarkerfi var forritað og starfsmenn þjálfaðir í notkun þess. Skráningin hefur verið framkvæmd daglega
af frétta- og dagskrárgerðarmönnum og mældir hafa verið viðmælendur í fréttatímum og fréttatengdum
þáttum í útvarpi og sjónvarpi, sem og reglubundnum innlendum þáttum í útvarpi og sjónvarpi. Tölurnar
hafa verið birtar opinberlega fjórum sinnum á ári fyrir hvern miðil og fréttastofu RÚV. Nákvæmari tölur
vegna hvers þáttar eru birtar innanhúss og ræddar á dagskrársviðum. Nýtt verklag og stöðug skráning hefur,
samkvæmt upplýsingum Ríkisútvarpsins, stuðlað að jafnrétti í dagskrá og starfsemi. Ákvarðanir og áherslur í
dagskrá bera einnig merki jafnréttisátaksins.

Jafnara kynjahlutfall 2016

Árið 2016 var hlutfall kynjanna í dagskrá RÚV 58% karlar og 42% konur, samkvæmt eigin skráningu Ríkisútvarpsins. Hlutfall kynjanna í dagskrá án frétta á árinu var enn jafnara samkvæmt skráningu RÚV, eða 54%
karlar og 46% konur. Væru fréttatímar og fréttatengdir þættir eingöngu teknir saman var hlutfall kynjanna
62% karlar og 38% konur árið 2016. Rak Ríkisútvarpið það til þess að hlutfall karla væri hærra í leiðandi
stöðum í stjórnmálum og samfélaginu almennt.
Viðmælendaskráning 2016 – heild
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KK

KVK

heildarfj.

KK%

KVK%

Rás 1

1830

1821

3651

50%

50%

Rás 2

2363

1810

4173

57%

43%

RÚV- sjónvarp

1578

1363

2941

54%

46%
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Viðmælendaskráning 2016 – heild
KK

KVK

heildarfj.

KK%

KVK%

Fréttir

6755

4092

10847

62%

38%

Dagskrá og fréttir

12526

9086

21612

58%

42%

Dagskrá RÚV

5771

4994

10765

54%

46%

Kynjahlutfall nánast jafnt 2017

Framangreindar aðgerðir hafa leitt til þess að hlutfall kynjanna í dagskrá RÚV, án frétta, árið 2017 var
orðið nánast jafnt, eða 51% karlar og 49% konur. Hlutfall kynjanna í fréttatímum og fréttatengdum þáttum
var 64% karlar og 36% konur, sem Ríkisútvarpið taldi skýrast af hærra hlutfalli karla í leiðandi stöðum í
stjórnmálum og samfélaginu. Tölur fyrir 4. ársfjórðung sýndu jákvæða þróun í átt að meiri jöfnuði í fréttum.
Á Jafnréttisþingi 2018 kom fram í máli útvarpsstjóra að ein leið til að jafna kynjahlutfall í fréttum væri að
kalla sérfræðinga í hópi kvenna til sem álitsgjafa í fréttum þar sem karlmenn væru fleiri í hópi viðmælenda.
Samtals var hlutfall kynjanna, í dagskrá og fréttum Ríkisútvarpsins árið 2017, 58% karlar og 42% konur, eða
sama hlutfall og árið 2016.
Viðmælendaskráning 2017 – heild
KK

KVK

heildarfj.

KK%

KVK%

Rás 1

2112

2395

4507

47%

53%

Rás 2

1841

1420

3261

56%

44%

RÚV- sjónvarp

1517

1433

2950

51%

49%

Fréttir

7234

4113

11347

64%

36%

Dagskrá og fréttir

12704

9361

22065

58%

42%

Dagskrá RÚV

5470

5248

10718

51%

49%

Þá hefur Ríkisútvarpið staðið fyrir aðgerðum til að hvetja konur til þátttöku á sviðum þar sem þær hafa
minna látið til sín taka en karlar og m.a. haldið námskeið í íþróttafréttamennsku fyrir konur, námskeið í
spurningatækni fyrir Gettu betur-spurningakeppnina, auk þess sem kynjakvóti var tekinn upp í keppnisliðum
Gettu betur.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið um að hafa hlut karla og kvenna sem jafnastan í starfsemi Ríkisútvarpsins og í dagskrá. Þá uppfyllti
Ríkisútvarpið ákvæði 2.3.5 um jafnan rétt karla og kvenna,í samningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðuneytis um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2016–2019.

3.5 Nýmiðlun og tækniþróun
1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
2. Ríkisútvarpið skal framleiða og miðla vönduðu og fjölbreyttu efni með mismunandi tæknilegum aðferðum til allra landsmanna óháð búsetu. Ríkisútvarpið skal gera ráðstafanir til að hægt sé að flytja fréttir og framleiða efni utan höfuðborgarsvæðisins með fastri starfsemi á völdum svæðum.
4. Ríkisútvarpið skal dreifa efni til alls landsins og næstu miða með a.m.k. tveimur hljóðvarpsdagskrám og einni sjónvarpsdagskrá árið um kring. Enn fremur að birta valda hluta efnis síns, breytta eða óbreytta, ásamt öðru efni í breyttu eða óbreyttu formi
með öðrum miðlunarleiðum, þ.m.t. að gera efni aðgengilegt almenningi með þeim hætti að hver og einn geti fengið aðgang
að efninu og/eða þjónustunni á þeim stað og á þeirri stundu er hann sjálfur kýs.
(Leturbreytingar eru fjölmiðlanefndar.)
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Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins
2. mgr. 1.1
Fyrirsjáanlegar eru miklar breytingar í umhverfi fjölmiðla og til að uppfylla skyldur sínar um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu er
mikilvægt að Ríkisútvarpið fylgist náið með þeim breytingum og endurspegli fjölmiðlanotkun Íslendinga á hverjum tíma með
því að bjóða upp á fjölbreytt dagskrárefni með mismunandi miðlunarleiðum sem svara margvíslegum þörfum notenda.
(Leturbreytingar eru fjölmiðlanefndar.)

3.5.1 Hnattvæðing og breytingar á fjölmiðlanotkun

Fjölmiðlaumhverfið hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum með tilkomu netsins og stafrænni tækniþróun. Í stað þess að fjölmiðlar þjónusti ótilgreindan fjölda á sama tíma hefur fjölmiðlun þróast yfir í einstaklingsmiðaða og gagnvirka þjónustu. Með tilkomu stafrænnar tækni og efnisveitna á netinu getur notandinn valið sjálfur hvar og hvenær hann kýs að nálgast fjölmiðlaefni. Sá tími er að mestu liðinn þegar allur almenningur hlustaði
og horfði á línulegt útvarps- og sjónvarpsefni á sama tíma. Nú geta notendur fjölmiðla nálgast sjónvarpsefni, sem
sýnt hefur verið í línulegri dagskrá, á netinu eða í gegnum frelsisþjónustu, sem og í svokölluðu tímaflakki. Ekki er
lengur nauðsynlegt að eiga sérstakt útvarps- eða sjónvarpstæki til að nálgast fjölmiðlaefni, heldur gegna nettengd
snjalltæki sama hlutverki, auk þess sem þau eru handhægari og hreyfanlegri en eldri tæknilausnir.
Tilkoma erlendra efnisveitna, sem miðlað er á netinu, hefur auk þess leitt til þess að innlendur fjölmiðlamarkaður hefur opnast fyrir samkeppni frá erlendum aðilum. Svokallaðar OTT-efnisveitur (e. Over the top),
hafa haslað sér völl hér á landi á síðustu árum líkt og í nágrannaríkjum Íslands en hugtakið over the top vísar til
streymis hljóð- og myndefnis í gegnum netið. Dæmi um slíkar efnisveitur eru Netflix, Hulu og Sky TV. Vinsældir
efnisveitna sem miðlað er á netinu hefur leitt til þess að áhorf á línulega dagskrá fer minnkandi um allan heim um
leið og framboð á myndefni sem miðlað er eftir pöntun hefur aukist. Þá taka framangreindir erlendir aðilar, ásamt
Google og Facebook, sífellt meira til sín af auglýsingafé á auglýsingamarkaði.5
Evrópuráðið hefur verið því fylgjandi að almannaþjónustumiðlar þrói þjónustu sína og starfsemi með nýjum
tæknilausnum, sbr. eftirfarandi ályktun:
Þróun nýrrar upplýsinga- og samskiptatækni gefur almannaþjónustumiðlum kleift að sinna almannaþjónustuhlutverki sínu á nýjan og árangursríkan hátt og að bjóða markvissara og gagnvirkara dagskrárefni og þjónustu. Með
nýrri tækni geta almannaþjónustumiðlar átt innihaldsríkt samtal við áhorfendur sína, virkjað þá sem hagsmunaaðila, þátttakendur og hugmyndasmiði, í stað þess að vera einungis í hlutverki aðgerðalausra móttakenda. Þetta á
sérstaklega við um þjónustu við börn og ungmenni, sem sækja sér í auknum mæli efni á gagnvirkan hátt á netinu og
í gegnum snjalltæki. Vel heppnuð aðlögun og innleiðing nýrra miðlunarleiða gerir almannaþjónustumiðlum kleift að
uppfylla þetta viðbótarhlutverk sitt innan þess ramma sem almannaþjónustunni er settur.
Úr ályktun ráðherranefndar Evrópuráðsins, Recommendation on public service
media governance, frá 15. febrúar 2012.6
Að mati fjölmiðlanefndar eiga þau sjónarmið sem fram koma í ályktun ráðherranefndar Evrópuráðsins ekki
síður við um þessar mundir en árið 2012. Mikilvægt er að á íslenskum fjölmiðlamarkaði starfi öflug, íslensk
fjölmiðlafyrirtæki, þar með talinn öflugur almannaþjónustumiðill, sem getur boðið gæðaefni á íslensku og efni
sem speglar íslenskt samfélag og menningu á breiðum grunni. Sé vilji til þess að innlend fjölmiðlaþjónusta í almannaþágu haldi velli og standist samkeppni við erlenda aðila er æskilegt að tækniþróun og -lausnir innan veggja
Ríkisútvarpsins taki mið af þörfum notenda og standist nútímakröfur um dreifingu og móttöku á fjölmiðlaefni.

3.5.2 Um nýja fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu

Í 16. gr. laga um Ríkisútvarpið er fjallað um mat á nýrri fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu. Þar segir að
Ríkisútvarpinu sé skylt að óska eftir mati fjölmiðlanefndar á nýrri þjónustu í almannaþágu ef áætlað er að hún
muni kosta meira en sem nemur 10% af innheimtu útvarpsgjaldi, og óska eftir heimild ráðherra fyrir nýrri
5 Ohlsson, Jonas og Facht, Ulrika, Kampen om reklamen, Nordicom og Göteborgs Universitets [2017].
6 Declaration of the Committee of Ministers on Public Servie Media Governance, Council of Europe, 15. febrúar 2012. Sótt 8. maí af <https://
search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cb4d4>
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þjónustu. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum um Ríkisútvarpið segir að nauðsynlegt sé að
slíkt mat fari fram þegar umfang fjölmiðlaþjónustu Ríkisútvarpsins sé víkkað út, þ.e. þegar ráðgert sé að efna
til nýrrar þjónustu sem sé í grundvallaratriðum ólík þeirri sem Ríkisútvarpið sinni þegar.
Ákvæði 16. gr. kom til vegna leiðbeinandi reglna Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) frá 2009 um tilhögun
ríkisstyrkja til útvarpsþjónustu í almannaþágu.7 Markmið ákvæðisins er að koma í veg fyrir að ríkisrekinn
fjölmiðill geti í krafti ríkisstyrks boðið nýja þjónustu, sem talin er raska að ráði samkeppnisstöðu annarra
fjölmiðla.
Skilgreiningu á hugtakinu „ný fjölmiðlaþjónusta í almannaþágu“ er að finna í 2. mgr. 16. gr. Þar segir
að ný fjölmiðlaþjónusta í almannaþágu sé sú þjónusta sem er í grundvallaratriðum ólík þeirri þjónustu sem
Ríkisútvarpið veitir skv. 3. gr. Þar segir einnig að fjölmiðlanefnd skuli meta fyrirhugaða þjónustu og hvort
hún uppfyllir lýðræðislegar, menningarlegar og samfélagslegar þarfir í íslensku samfélagi og gera tillögu til
ráðherra um hvort hún skuli heimiluð.
Frá því að lög um Ríkisútvarpið tóku gildi hefur Ríkisútvarpið ekki óskað eftir mati fjölmiðlanefndar vegna
nýrrar þjónustu í almannaþágu. Fjölmiðlanefnd hefur því ekki tekið afstöðu til þess hvort þær tæknilausnir
sem Ríkisútvarpið hefur þróað á síðustu árum teljist til nýrrar þjónustu á grundvelli 16. gr. Nefndin telur að
við slíkt mat mætti líta til fordæma í nágrannaríkjum Íslands, þar sem systurstofnanir fjölmiðlanefndar hafa
sambærilegt hlutverk með höndum. Sænska fjölmiðlaeftirlitið (Myndigheten för press, radio og tv) hefur frá
árinu 2010 haft með höndum mat á nýrri þjónustu í almannaþágu. Við mat á nýrri fjölmiðlaþjónustu hefur
sænska fjölmiðlaeftirlitið eftirfarandi skilgreiningu að leiðarljósi:
Það telst ný fjölmiðlaþjónusta þegar um er að ræða rás (s. kanal) sem ber eigið nafn. Rás sem hefur að geyma efni
af öðrum rásum telst vera ný fjölmiðlaþjónusta ef hún ber annað nafn og henni er miðlað með þeim hætti að hún
geti talist vera sérstök rás. Að miðla efnisinnihaldi á rás sem þegar er fyrir hendi en t.d. í betri myndgæðum eða
með þeim möguleika að aðskilja hljóð frá mynd telst ekki til nýrrar fjölmiðlaþjónustu. Ekki þarf heldur að óska
eftir mati á nýrri fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu ef nýbreytnin felst í því að kjarnastarfsemi fjölmiðilsins sé
miðlað eftir nýjum miðlunarleiðum (s. på nya plattformat).8
Þess skal getið að frá því reglur um mat á nýrri fjölmiðlaþjónustu tóku gildi í Svíþjóð árið 2010 hefur engin
ný þjónusta á vegum sænskra almannaþjónustumiðla verið tilkynnt til sænsku fjölmiðlanefndarinnar. Því
hefur ekki reynt á framangreind viðmið enn sem komið er.

3.5.3 Aukin notkun nýmiðla, snjalltækja og samfélagsmiðla

Árið 2016 var sjónvarpsdagskrá Ríkisútvarpsins aðgengileg bæði í línulegri dagskrá og ólínulegri dagskrá í
Sarpinum, Frelsi og svokölluðu tímaflakki. Þá voru beinar útvarpsdagskrár aðgengilegar bæði í lofti (útsendingum á FM tíðni), á vef Ríkisútvarpsins og í Sarpinum, auk þess sem eldri upptökur af útvarpsdagskrá
var að finna í Sarpinum. Hægt var að nálgast Sarpinn á vef Ríkisútvarpsins og einnig í sérstöku smáforriti
(Sarps-appi) í snjalltækjum.
Samkvæmt upplýsingum í ársskýrslu RÚV 2016 var einkum þrennt sem einkenndi árið 2016 á vef- og
nýmiðlasviði: Mikill vöxtur í notkun vefs og nýmiðla, ört vaxandi hlutur snjalltækja í þeirri notkun og aukið
vægi samfélagsmiðla. Ríflega þriðjungur heimsókna á vefinn var úr snjalltækjum en heimsóknum úr snjalltækjum fjölgaði úr 8 milljónum 2015 í 14,3 milljónir 2016.

Vefurinn RUV.is

Heimsóknum á vefinn RÚV.is fjölgaði um ríflega 10 milljónir frá fyrra ári og voru alls 43.556.078. Meðalheimsóknin á vefinn lengdist úr fjórum mínútum að meðaltali í sex mínútur úr borðtölvum og úr tveimur
mínútum í þrjár úr snjallsímum.
Sérstakir kosningavefir voru gerðir fyrir bæði forseta- og alþingiskosningar, aukinn kraftur var settur í beinar vefútsendingar og stórir frétta- og íþróttaviðburðir voru í auknum mæli sendir út um vefinn. Þá voru RÚV.
is og Krakkarúv.is tilnefnd til íslensku vefverðlaunanna sem bestu vefmiðlarnir.
7 Eftirlitsstofnun EFTA: Communication from the Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting (2009/C
257/01 frá 27. október 2009.)
8 Myndigheten för radio och tv: Utveckling och påverkan i allmänhetens tjänst. September 2015 (bls. 137-138).
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Gagnvirkt efni fyrir börn og unglinga

Á vefnum Krakkarúv voru í boði gagnvirkir leikir og þjónusta, eins og vefsvæði Kóðans á KrakkaRÚV.is þar
sem börn gátu lært að forrita upp á eigin spýtur og unglingavefsvæðið, Mótun og þróun, fyrir krakka í 8. –10.
bekk, sem byggði á samtali við ungmenni.

Stórviðburðir á vef

Stórir frétta- og íþróttaviðburðir voru í auknum mæli sendir út um vefinn. Birting Panamaskjalanna, fréttamannafundur forseta Íslands, landsleikur Íslands og Austurríkis á EM í knattspyrnu og fréttaskýring um
brúnegg voru á meðal stórra viðburða á vefnum 2016.

Kosningavef ir fyrir forseta- og alþingiskosningar

Þungi kosningaumfjöllunar færðist yfir á vefinn samkvæmt upplýsingum í ársskýrslu Ríkisútvarpsins og
voru sérstakir kosningavefir gerðir fyrir bæði forseta- og alþingiskosningar. Kosningavefirnir voru eins konar
gagnabankar fyrir kjósendur með upplýsingum frá frambjóðendum og forystumönnum framboða. Á vefjunum mátti jafnframt nálgast alla kosningaumfjöllun RÚV og taka svokallað kosningapróf til að máta skoðanir
sínar við skoðanir frambjóðenda. Um 70 þúsund manns tóku prófið fyrir forsetakosningarnar og litlu færri
fyrir alþingiskosningarnar.

Aukinn kraftur í beinar vefútsendingar

Beinum sjónvarpsútsendingum á vef frá stórtíðindum í stjórnmálum fjölgaði til muna. Þá hófust beinar vefútsendingar úr Stúdíói 12 frá lifandi flutningi íslenskra og erlendra hljómsveita og tónlistarmanna.
Föstudagsboltinn, vikulegur spjallþáttur um handbolta, var í beinni útsendingu á vef RÚV og Facebook-síðu
RÚV-Íþrótta á hverjum föstudegi. Brot úr þáttunum voru jafnframt sýnd í íþróttaþætti í sjónvarpi hið sama
kvöld og í heild sinni í sjónvarpi, oftast daginn eftir.

Fleiri möguleikar í veffærslum

Í byrjun árs voru svokallaðir fréttahlutar (paragraphs) innleiddir í vefumsjónarkerfið. Með þeim gátu fréttaog dagskrárgerðarmenn, með einföldum hætti, bætt inn í færslur sínar myndum, myndskeiðum, dagskrárliðum og fleiru, og raðað inn á milli málsgreina. Áður var einungis hægt að birta slíkt efni efst í hverri færslu,
samkvæmt upplýsingum í ársskýrslu Ríkisútvarpsins. Þetta hafði m.a. í för með sér að myndrænum fréttaskýringum fjölgaði til muna og vefritstjórn gat í auknum mæli tengt saman efni þvert á miðla.

Nýtt vefskráningarkerfi

Nýtt vefskráningarkerfi var innleitt svo að dagskrárgerðarmenn ættu hægara um vik að fylla út dagskrárupplýsingar. Í kjölfarið varð skráning þátta í Sarpi betri og ítarlegri, auk þess sem innleiðsla nýs vefskráningarkerfis hafði í för með sér skilvirkara hlaðvarp með samnýtingu á upptökum úr Sarpi, samkvæmt upplýsingum
úr ársskýrslu Ríkisútvarpsins.

Samfélagsmiðlar

Aukinn kraftur var settur í samfélagsmiðlun, einkum í kringum kosningar, Krakkaviðburði og aðra stórviðburði í dagskrá, s.s. Söngvakeppnina. Í ársskýrslu RÚV kemur fram að hlutur samfélagsmiðla hafi aukist en
um fjórir af hverjum tíu komu á RÚV.is af samfélagsmiðli og þá fyrst og fremst Facebook. Þá hafi fylgjendum
RÚV á Facebook fjölgað mikið.9

Nýtt sjónvarpsapp og nýtt útvarpsapp fyrir Apple TV

Haustið 2016 fór í loftið nýtt útvarpsapp RÚV fyrir Apple TV sem gerði fólki kleift að hlusta á útvarp í
9 Fjölmiðlanefnd leggur einungis mat á hefðbundna fjölmiðlastarfsemi RÚV, þ.e. á RÚV, RÚV2, Rás 1, Rás 2, Rondó og vefinn RUV.is en ekki á
það efni RÚV sem miðlað er á samfélagsmiðlum á borð við Facebook, Snapchat og Instagram eða á mynddeilisíðunni Youtube.
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sjónvarpstækjum sínum og njóta á sama tíma myndefnis frá RÚV. Til dæmis voru sýndar róandi náttúrulífsmyndir með klassísku stöðinni Rondó, íslensk tónlist með Rás 2 og hreyfimynd með KrakkaRÚV. Á sama
stað var hægt að hlusta á eldra efni. Markmiðið var að efnið yrði öllum aðgengilegt, þ.m.t. sjónskertu og
blindu fólki.
Í sjónvarpsappi RÚV fyrir Apple TV var hægt að horfa á báðar sjónvarpsrásir RÚV í beinni útsendingu og
flakka aftur um tvo tíma í dagskránni. Þá var hægt að horfa á eldra efni og þætti úr fyrri dagskrá. Lögð var
áhersla á sjónræna framsetningu efnisframboðs. Beint streymi var í háskerpu.

Hlaðvarp

Í hlaðvarpi RÚV, www.ruv.is/hladvarp, var hægt að nálgast þætti, sögur og leikrit áratugi aftur í tímann.
Þátturinn Í ljósi sögunnar var settur á dagskrá í byrjun árs 2016 og var vinsælasti hlaðvarpsþáttur á Íslandi
2016.

Lotugláp

Um jólin var ný þjónusta kynnt hjá Ríkisútvarpinu en þá var í fyrsta sinn hægt að horfa á sérvaldar þáttaraðir
í heild sinni á RÚV.is undir yfirskriftinni jólaseríur RÚV. Tvær fyrstu þáttaraðir norsku þáttanna SKAM voru
settar á vefinn og nutu vinsælda en ríflega 36 þúsund manns sóttu í jólaseríurnar á meðan þær voru í boði, skv.
upplýsingum í ársskýrslu RÚV.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um
Ríkisútvarpið um framleiðslu og miðlun fjölmiðlaefnis með mismunandi tæknilegum aðferðum til allra landsmanna óháð búsetu, sbr. 2. mgr. 1.1 í þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins.
Enn fremur uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
um að birta valda hluta efnis síns, breytta eða óbreytta, ásamt öðru efni í breyttu eða óbreyttu formi með öðrum
miðlunarleiðum, þ.m.t. að gera efni aðgengilegt almenningi með þeim hætti að hver og einn geti fengið aðgang
að efninu og/eða þjónustunni á þeim stað og á þeirri stundu er hann sjálfur kýs.

3.6 Innra eftirlit og gæðamál
4. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið nr. 23/2013
Í starfsháttum sínum skal Ríkisútvarpið
1. Vera til fyrirmyndar um gæði og fagleg vinnubrögð.
2. Ábyrgjast að sanngirni og hlutlægni sé gætt í frásögn, túlkun og dagskrárgerð, leitað sé upplýsinga frá báðum eða öllum
aðilum og sjónarmið þeirra kynnt sem jafnast.
3. Sannreyna að heimildir séu réttar og að sanngirni sé gætt í framsetningu og efnistökum.
4. Virða friðhelgi einkalífsins í fréttum og dagskrárefni nema lýðræðishlutverk Ríkisútvarpsins og upplýsingaréttur almennings
krefjist annars.
5. Vera óháð stjórnmálalegum, hugmyndafræðilegum og efnahagslegum hagsmunum í efnismeðferð og ritstjórnarákvörðunum.
6. Stunda vandaða og gagnrýna fréttamennsku og rýna m.a. störf yfirvalda, félaga og fyrirtækja sem hafa áhrif á hag almennings.
7. Taka dagskrárákvarðanir á eigin forsendum.

Árið 2016 var sérstök siðanefnd RÚV sett á laggirnar og siðareglur starfsmanna tóku samhliða gildi 22.
mars 2016. Siðareglurnar voru unnar af starfsfólki RÚV, með aðstoð sérfræðinga, m.a. frá Siðfræðistofnun
Háskóla Íslands, og voru settar í þeim tilgangi að stuðla að faglegum vinnubrögðum, draga úr hættu á
hagsmunaárekstrum og auka traust til RÚV.
Þá tóku endurskoðaðar fréttareglur Ríkisútvarpsins gildi 1. júní 2016 og voru birtar á vef Ríkisútvarpsins
sama dag.
Hafist var handa við gerð reglna um málsmeðferð athugasemda og kvartana, sbr. 13. gr. laga um Ríkisútvarpið, og voru reglurnar samþykktar af stjórn og tóku gildi 27. mars 2017. Tilgangurinn með þeim var að
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skapa farveg trausts og óhlutdrægni fyrir rökstuddar ásakanir um misbrest og stuðla að því að leyst verði úr
ágreiningi á málefnalegan hátt. Ferli formlegra fyrirspurna var tekið í notkun 2016 en í greinargerð Ríkisútvarpsins kemur fram að unnið sé að frekari endurbótum í nýju hugbúnaðarkerfi sem tekið verði í notkun
2018.
Reglur um innra eftirlit og gæðamál tóku sömuleiðis gildi 27. mars 2017, eftir að hafa verið samþykktar af
stjórn Ríkisútvarpsins.
Í greinargerð Ríkisútvarpsins kemur fram að með þeim reglum sem samþykktar hafi verið af stjórn og
birtar 27. mars 2017 telji Ríkisútvarpið að ábyrgst hafi verið að sanngirni og hlutlægni hafi verið gætt í
frásögn, túlkun og dagskrárgerð, að brugðist hafi verið við einstökum frávikum frá fréttareglum, siðareglum,
öryggisreglum, gæðareglum eða öðrum reglum, að opið, faglegt og gagnsætt ráðningarferli hafi verið tryggt
og að tryggt hafi verið að samningar við verktaka séu gerðir eftir opnu, faglegu og gagnsæju ferli.

Viðhorf almennings til starfsemi Ríkisútvarpsins

Í 3. mgr. 4.3 gr. þjónustusamnings mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins segir að í
greinargerð Ríkisútvarpsins til fjölmiðlanefndar skuli gera grein fyrir viðhorfi almennings til starfsemi Ríkisútvarpsins, eins og þau koma fram, m.a. í könnunum sem Ríkisútvarpið lætur gera og ábendingum.
Í greinargerð Ríkisútvarpsins fyrir árið 2016 eru birtar niðurstöður mælinga MMR, sem Ríkisútvarpið
lét gera, á trausti og viðhorfi til Ríkisútvarpsins. Samkvæmt þeim hefur traust til miðla Ríkisútvarpsins ekki
verið meira í 15 ár.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 4. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið, sbr. grein 2.4 í þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins, um
starfshætti, innra eftirlit og gæðamál.

3.7 Fjárhagslegur aðskilnaður almanna- og samkeppnisþjónustu
5. gr. laga um Ríkisútvarpið nr. 23/2013
Fjárhagslegur aðskilnaður
Halda skal fjárreiðum alls reksturs vegna fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu skv. 3. gr. aðskildum frá fjárreiðum annars reksturs á
vegum Ríkisútvarpsins eða dótturfélaga þess. Er Ríkisútvarpinu óheimilt að nota fjármuni frá rekstri skv. 3. gr. til þess að greiða
niður kostnað vegna annarrar starfsemi. Rekstrarafgang af starfsemi dótturfélaga skal nýta til starfsemi skv. 3. gr. og eftir atvikum
til að auka eigið fé samkvæmt nánari ákvörðun aðalfundar.

2. mgr. 15. gr. laga um Ríkisútvarpið nr. 23/2013
Eftirlit og mat
Ríkisútvarpið skal láta fjölmiðlanefnd í té upplýsingar til að hún geti sannreynt og metið gagnsæi og hlutlæga kostnaðargreiningu á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins, byggða á ársreikningi næstliðins árs, að teknu tilliti til tekna að frádregnum
kostnaði við þann hluta starfseminnar sem fellur undir samkeppnisrekstur. Fjölmiðlanefnd skal njóta liðsinnis Ríkisendurskoðunar í þessu efni.

Samkvæmt 2. mgr. 15. gr. laga um Ríkisútvarpið skal Ríkisútvarpið láta fjölmiðlanefnd í té upplýsingar til
að hún geti sannreynt og metið gagnsæi og hlutlæga kostnaðargreiningu á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins, byggða á ársreikningi næstliðins árs, að teknu tilliti til tekna að frádregnum kostnaði við þann hluta
starfseminnar sem fellur undir samkeppnisrekstur.
Í ársreikningi Ríkisútvarpsins ohf., nánar tiltekið í rekstrarreikningi og yfirliti yfir heildarafkomu ársins
2016, gerir Ríkisútvarpið grein fyrir rekstrartekjum og -gjöldum vegna almannaþjónustu annars vegar og
samkeppnisþjónustu hins vegar. Þar kemur fram að rekstrartekjur vegna almannaþjónustu árið 2016 hafi
verið 3.802.175.563 kr. en rekstrartekjur vegna samkeppnisþjónustu 2.236.287.473 kr. Rekstrargjöld vegna
almannaþjónustu hafi verið 4.974.332.221 kr. en 440.004.907 kr. vegna samkeppnisþjónustu. Rekstrarhagnaður félagsins af rekstri bæði almanna- og samkeppnisþjónustu hafi verið 1.850.718189 kr. Hagnaður og
heildarafkoma af rekstri almanna- og samkeppnisþjónustu Ríkisútvarpsins 2016 hafi numið 1.629.688 554 kr.
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en 1.429.188.464 kr. eftir skatta. Í ársskýrslu kemur auk þess fram að Ríkisútvarpið muni ekki greiða skatta af
hagnaðinum vegna uppsafnaðs taps frá fyrri tíð.

Úr ársreikningi Ríkisútvarpsins ohf. 2016
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Auk þess birtir Ríkisútvarpið í ársskýrslu sinni lista yfir þá dagskrárliði sem voru kostaðir og þá dagskrárliði
sem voru rofnir með auglýsingum 2016. Í ársskýrslu kemur fram að tekjur RÚV á rekstrarárinu 2016 af sölu
auglýsinga og kostana hafi numið 1.967 m.kr.
Ítarlega kostnaðargreiningu á rekstri fjölmiðils í almannaþágu annars vegar og rekstri samkeppnisreksturs
hins vegar er að finna í kafla 4 í ársreikningi Ríkisútvarpsins, sem fjallar um rekstur deilda.
Þar kemur fram að rekstrartap, fyrir afskriftir, af fjölmiðli í almannaþágu árið 2016 hafi verið 1.172.156.658
kr. Rekstrarhagnaður, fyrir afskriftir, af samkeppnisrekstri 2016 hafi verið 1.796.282.565 kr.

Úr ársreikningi Ríkisútvarpsins ohf. 2016
Ársreikningur Ríkisútvarpsins er áritaður af löggiltum endurskoðendum Endurskoðendaþjónustunnar
ehf., Sævari Þór Sigurgeirssyni og Sveini R. Reynissyni, sem eru óháðir Ríkisútvarpinu í samræmi við
settar siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi. Er það þeirra álit að ársreikningurinn gefi glögga mynd af
afkomu félagsins á árinu 2016, efnahag þess 31. desember 2016 og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í
samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu, og að við
endurkoðunina hafi verið aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja það álit á.
Fjölmiðlanefnd vísar til álits hinna löggiltu endurskoðenda hvað varðar gagnsæi og hlutlægni í kostnaðargreiningu á almannaþjónustuhlutverki Ríkisúvarpsins, byggðri á ársreikningi 2016, að teknu tilliti til tekna að
frádregnum kostnaði við þann hluta starfseminnar sem fellur undir samkeppnisrekstur. Fjölmiðlanefnd hefur
ekki forsendur til annars en að treysta mati hinna löggiltu endurskoðenda á því að ársreikningur Ríkisútvarpsins sé fram settur í samræmi við þau lög og reglur sem um starfsemina gilda.
Með vísan til upplýsinga frá hinum löggiltu endurskoðendum er það mat fjölmiðlanefndar að Ríkisútvarpið
hafi uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru í 5. gr. laga um Ríkisútvarpið um fjárhagslegan aðskilnað samkeppnisrekstur og fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu.
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4. kafli

Samantekt og helstu niðurstöður
Fjölmiðlanefnd hefur komist að þeirri niðurstöðu að Ríkisútvarpið ohf. hafi uppfyllt
almannaþjónustuhlutverk sitt á rekstrarárinu 2016.
Á eftirfarandi sviðum telur fjölmiðlanefnd að Ríkisútvarpið hefði getað uppfyllt almannaþjónustuhlutverk
sitt ennþá betur árið 2016 eða að Ríkisútvarpinu hafi ekki verið kleift að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru
í lögum og/eða þjónustusamningi. Áréttað skal að neðangreindar ábendingar eiga við um starfsemi Ríkisútvarpsins árið 2016 og áttu að nokkru leyti ekki við þegar skýrsla þessi var rituð.

1. Ákvæði um birtingu reglna um framkvæmd kosningaumfjöllunar og gjaldfrjálsan auglýsingatíma
framboða þremur mánuðum fyrir kjördag.
Í ákvæði 2.2.2 í þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins segir að
birta skuli reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar og gjaldfrjálsan auglýsingatíma framboða þremur
mánuðum fyrir kosningar.

Reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar og gjaldfrjálsan auglýsingatíma framboða fyrir forsetakosningarnar 2016 voru birtar um tveimur mánuðum fyrir kosningar. Í ljósi þess að fyrrnefndur þjónustusamningur var ekki undirritaður fyrr en 5. apríl 2016 gerir fjölmiðlanefnd ekki athugasemdir við það að
framangreindar reglur hafi ekki verið birtar fyrr. Þess skal jafnframt getið að formleg auglýsing innanríkisráðuneytisins um það hverjir væru í framboði til kjörs forseta Íslands birtist á vef Stjórnarráðs Íslands 25.
maí 2016, eða mánuði fyrir kjördag.
Reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar og gjaldfrjálsan auglýsingatíma framboða fyrir alþingiskosningar 2016 voru birtar um tveimur mánuðum fyrir kjördag. Í grein 2.2.1 í þjónustusamningi mennta- og
menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins segir að ef boðað er til kosninga með skemmri en þriggja
mánaða fyrirvara skuli Ríkisútvarpið birta reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar eigi síðar en tveimur
vikum fyrir kosningar. Með vísan til þess og í ljósi þess að boðað var til alþingiskosninga með óvenju skömmum fyrirvara gerir fjölmiðlanefnd ekki athugasemdir við það að framangreindar reglur hafi ekki verið birtar
fyrr. Formlega var boðað til alþingiskosninga með tilkynningu á vef Stjórnarráðsins 20. september 2016, eða
mánuði fyrir kjördag.
Fjölmiðlanefnd áréttar að reglur um framboðsfresti fyrir kosningar í íslenskri löggjöf gera Ríkisútvarpinu
erfitt fyrir þar sem frestir renna út afar skömmu fyrir kosningar, eða fimmtán dögum fyrir alþingiskosningar,
þremur vikum fyrir sveitarstjórnarkosningar og fimm vikum fyrir forsetakosningar. Umfjöllun Ríkisútvarpsins
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um framboð og frambjóðendur þarf að hefjast mun fyrr til að unnt sé að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í
lögum um Ríkisútvarpið og samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisústvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu. Þetta þýðir að umfjöllun Ríkisútvarpsins þarf að hefjast áður en fyrir liggur hvaða
flokkar og einstaklingar ná að safna tilskildum fjölda undirskrifta til að framboð þeirra teljist gild. Að mati
fjölmiðlanefndar er brýnt að samræma reglur um framboðsfresti fyrir kosningar og þær kröfur sem gerðar
eru til kosningaumfjöllunar Ríkisútvarpsins í lögum um Ríkisútvarpið og þjónustusamningi mennta- og
menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins. Slíkt fyrirkomulag væri hvoru tveggja í samræmi við fordæmi
í nágrannalöndum Íslands og í samræmi við réttmætar væntingar almennings og frambjóðenda til þess að
leikreglur séu skýrar.

2. Umræðu- og fréttaskýringaþættir í sjónvarpi.

Hluti af almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins er að vera vettvangur fyrir mismunandi skoðanir á málum
sem efst eru á baugi hverju sinni og almenning varða. Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær
kröfur sem gerðar eru til lýðræðislegs hlutverks þess í 2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið. Í ljósi þessa mikilvæga hlutverks Ríkisútvarpsins hefði nefndin þó talið æskilegt að bjóða upp á vikulegan umræðu- og fréttaskýringaþátt í sjónvarpi árið 2016, þar sem kafað væri dýpra í umræðu um stjórnmál og önnur þjóðfélagsmál,
en slíkur þáttur var ekki á dagskrá það ár. Tekið skal fram að Ríkisútvarpið bætti þennan þátt starfseminnar
í ársbyrjun 2017 þegar umræðuþátturinn Silfur Egils hóf göngu sína á ný, auk þess sem vikulega fréttaskýringaþættinum Kveik var hleypt af stokkunum um haustið sama ár. Þá var fréttaskýringaþátturinn Kastljós á
dagskrá RÚV fjórum sinnum í viku eftir sjónvarpsfréttir kl. 19, líkt og fyrri ár.
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Viðauki
1. Listi yfir efni frá sjálfstæðum framleiðendum sem sýnt var á RÚV 2016
2. Fjölmiðlagreiningar sem fjölmiðlanefnd lét gera
2.1 Rannsókn Gallup á viðhorfi almennings til hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins 23. –30. maí 2016
2.2 Greining Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo á hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins 23. –30. maí 2016
3. Um aðdraganda að gerð fjölmiðlagreininga á hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins og helstu sjónarmið
sem lágu að baki tímasetningu og framkvæmd þeirra.
Samantekt og skýringar fjölmiðlanefndar vegna athugasemda Ríkisútvarpsins.
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1. Listi yfir efni frá sjálfstæðum framleiðendum sem sýnt var á RÚV 2016

Kvikmyndir:

Framleiðandi:

Fj. þátta:

01/01/16

Afinn

ÍSLENSKA LEIKHÚSGRÚPPAN EHF

1

10/01/16

Ungfrúin góða og húsið

KVIKMYNDAFÉLAGIÐ UMBI

1

27/03/16

Hrútar

NETOP FILMS EHF.

1

17/06/16

Með allt á hreinu

BJARMALAND EHF

1

19/06/16

Hvítir mávar

26/06/16

Í takt við tímann

BJARMALAND EHF

1

03/07/16

Borgríki

POPPOLI KVIKMYNDAFÉLAG EHF

1

30/07/16

Ófeigur gengur aftur

ÍSFILM EHF.

1

30/09/16

Fyrir framan annað fólk

TRUENORTH EHF.

1

25/12/16

Fúsi

SÖGN EHF./BLUEEYES PRODUCTIONS

1

17/06/16

Gone

WONDERFILMS EHF.

1

26/12/16

Búi

GEMSAR EHF

1

1

Stuttmyndir:

Leikið efni - íslenskt:
03/01/16

Ófærð

SÖGN EHF./BLUEEYES PRODUCTIONS

9

28/03/16

Ligeglad

FILMUS KVIKMYNDAGERÐ

6

31/12/16

Áramótaskaup 2016

RVK STUDIOS EHF.

1

24/12/16

Klukkur um jól

HREYFIMYNDASMIÐJAN EHF

3

25/03/16

Öldin okkar

HUNDUR Í ÓSKILUM EHF

25

01/10/16

Í hjarta Hróa Hattar

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

1

26/12/16

Vegbúar

LEIKFÉLAG REYKJAVÍKUR SES

26

27/08/16

Akureyrarvaka

N4 EHF.

1

27/08/16

Gestir út um allt

N4 EHF.

1

09/04/16

Söngkeppni framhaldsskólanna
2

SAGA FILM HF.

1

01/08/16

Fiskidagstónleikar á Dalvík 20

RIGG EHF

1

21/03/16

Boxið 2015 - framkvæmdakeppni

SAMTÖK IÐNAÐARINS

1

25/04/16

Todmobile og Jon Anderson

STÚDÍÓ SÝRLAND EHF.

1

Jólasveinarnir í Dimmuborgum

IMMI EHF

5

ÍSLENSKUR MATUR OG MATARMEN EH

8

Leikrit:

Skemmtiefni:

Barnaefni:
21/12/16

Ýmsar þáttaraðir:
07/01/16

Íslenskur matur
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23/10/16

Ferðastiklur III

STÓRVELDIÐ EHF

8

20/09/16

Með okkar augum VI

ÞROSKAHJÁLP, LANDSSAMTÖK

6

03/01/16

Stóra sviðið

ÞETTA LÍF, ÞETTA LÍF EHF.

6

02/05/16

Eldsmiðjan

IMMI EHF

3

Heimildamyndir- og þáttaraðir:
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01/01/16

Óli Prik

NETOP FILMS EHF.

1

04/01/16

Biðin

BIÐIN EHF.

1

13/01/16

Þeir sem þora

AXFILMS EHF

1

14/02/16

Háski í Vöðlavík

ÞÓRARINN ÁRNI HAFDAL HÁVARÐSSO

2

23/02/16

Fyrir framan annað fólk - Bakvið
tjöldin

TRUENORTH

1

02/03/16

Orkupostulinn Jón

LÍFSMYND

1

07/03/16

Latínbóndinn

BÆJARÚTGERÐIN EHF

1

21/03/16

Svanfríður

LYKILVERK EHF

1

24/03/16

Megas og Grímur

VENI-VIDI EHF

1

25/03/16

Hvað er svona merkilegt við það

KRUMMAFILMS EHF

1

30/03/16

Tískuvitar

MARKELL EHF

1

06/04/16

Ó borg mín borg Chicago

ÞETTA LÍF, ÞETTA LÍF EHF.

1

13/04/16

Vikingo

REC EHF

1

27/04/16

Háskóli unga fólksins

HÁSKÓLI ÍSLANDS

1

05/05/16

Dýrleg vinátta

PROFILM EHF

1

16/05/16

Humarsúpa innifalin

TÍMASKÍNA EHF

1

22/05/16

Íslenska krónan

LITLI DÍMON SLF.

1

29/05/16

Refurinn

LJÓSOP EHF

1

05/06/16

1+31 dagur á sjó

SKOTTA EHF

1

12/06/16

Saga Stuðmanna

STUÐLAND EHF.

1

19/06/16

Human Timebombs

AHC SAMTÖKIN Á ÍSLANDI

1

06/09/16

Eiðurinn - Bakvið tjöldin

RVK STUDIOS EHF.

1

28/12/16

Svartihnjúkur

SEYLAN EHF

1

06/03/16

Popp- og rokksaga Íslands

MARKELL EHF

7

05/04/16

Maðurinn og umhverfið 2

LÍFSMYND

4
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2. Fjölmiðlagreiningar sem
fjölmiðlanefnd lét gera
2.1 Rannsókn Gallup á viðhorfi almennings til hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins 23. –30. maí 2016 hér
2.2 Greining Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo á hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins 23. –30. maí 2016 hér

3. Um aðdraganda að gerð fjölmiðlagreininga á hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins og helstu sjónarmið sem lágu að
baki framkvæmd þeirra.
Samantekt og skýringar fjölmiðlanefndar vegna athugasemda Ríkisútvarpsins.

Þann 24. október 2017 birti Ríkisútvarpið eftirfarandi yfirlýsingu á vef sínum, Vegna umfjöllunar um könnun á viðhorfi almennings á hlutlægni í fréttum RÚV og greiningu á kosningaumfjöllun, þar sem fram kom gagnrýni á niðurstöður og framkvæmd
könnunar Gallup og rannsóknar Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo, sem fjölmiðlanefnd lét gera.
Ríkisútvarpið gerir alvarlegar athugasemdir við könnun sem fjölmiðlanefnd lét gera á viðhorfi almennings til hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins á öllum miðlum þess og greiningu á kosningaumfjöllun fréttastofunnar fyrir alþingiskosningar 2016.
Rangfærslur í talningu og sú grunnforsenda úttektarinnar að sniðganga hina eiginlegu kosningaumfjöllun RÚV rýra gildið verulega.
Fjölmiðlanefnd hefur birt könnun um viðhorf almennings til hlutlægni í fréttaflutningi vorið 2016 og greiningu á kosningaumfjöllun
RÚV í aðdraganda alþingiskosninga 2016. Ríkisútvarpið fékk kannanirnar til umsagnar og gerði alvarlegar athugasemdir við þær
báðar. Þrátt fyrir það hefur fjölmiðlanefnd nú ákveðið að birta þær. Ríkisútvarpið birtir því athugasemdir sínar hér.

Handahófskennd og ómarkviss talning - kosningaumfjöllun ekki talin með

Ríkisútvarpið fékk til yfirlestrar skýrslu sem heitir Greining Creditinfo á kosningaumfjöllun RÚV 2013 og 2016 og er ómarktæk að
því leyti að hún tekur ekki til kosningaumfjöllunar RÚV árið 2016. Það hefur nú verið staðfest af fjölmiðlanefnd sjálfri og Creditinfo
sem hafa breytt titli skýrslunnar í Greining á fréttaumfjöllun RÚV í aðdraganda alþingiskosninga 2013 og 2016. Formleg kosningaumfjöllun fór fram í sérstökum þáttum, leiðtogaumræðum, Forystusætinu, málefnaþáttum og kjördæmaþáttum, samtals hátt í 50
dagskrárliðum á fimm vikna tímabili. Þetta var fjölmiðlanefnd fullkunnugt um enda voru reglur um kosningaumfjöllun RÚV birtar opinberlega fyrir kosningar. Þrátt fyrir það var enginn þessara þátta skoðaður í skýrslu Creditinfo. Þess í stað voru skoðaðar fréttir í völdum
fréttatímum og viðtöl í nokkrum reglulegum þáttum í dagskrá RÚV á tveimur vikum af þeim fimm sem kosningumfjöllun RÚV stóð yfir.
Í greiningunni er meðal annars listi yfir 10 algengustu viðmælendur í ljósvakafréttum RÚV. Gerð er athugasemd við talninguna því
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samkvæmt bókhaldi fréttastofu er rangt farið með talningu í minnst fjórum tilvikum. Samkvæmt því bókhaldi vantar til að mynda formann Sjálfstæðisflokksins á listann og fjöldi viðtala við suma aðra formenn er ofmetinn. Auk þess sem talningin í könnuninni er beinlínis
röng, þá skekkja forsendur talningarinnar niðurstöðuna líka verulega. Með því að telja eingöngu viðtöl í völdum fréttatímum dagsins en
sleppa öðrum fækkar viðtölum við suma formenn. Auk þess skekkist niðurstaðan verulega við það að takmarka tímabilið sem skoðað er við
tvær vikur en ekki þær fimm vikur sem kosningaumfjöllun stóð.

Ítrekaðar langtímakannanir sýna yfirburðatraust til RÚV

Könnun sem fjölmiðlanefnd lét gera um viðhorf almennings til hlutlægni í fréttaflutningi RÚV er framkvæmd á afar óvenjulegum tíma
í íslensku samfélagi, eða í maí 2016 – örfáum vikum eftir að Panamaskjölin voru birt, ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks
féll og boðað var til kosninga. Viðhorf almennings til Fréttastofu RÚV á þeim umrótatímum endurspeglar að mati Ríkisútvarpsins ekki
almennt viðhorf almennings til fréttastofunnar. Það vekur athygli að fjölmiðlanefnd hefur ekki látið gera neina samanburðarkönnun síðan til að kanna gildi þeirrar sem gerð var skömmu eftir Panamamálið. Í síðustu reglubundnu könnun MMR um traust til fjölmiðla sem
framkvæmd var í maí síðastliðinn var yfirburðatraust til RÚV staðfest enn á ný og þar kom fram að traustið eykst milli ára. 69,3% bera
mikið eða mjög mikið traust til RÚV sem ber höfuð og herðar yfir aðra fjölmiðla, en þeir sem næstir komu nutu trausts um 41% þjóðarinnar en það voru Fréttablaðið og mbl.is.
Það vekur athygli að fjölmiðlanefnd ákveði að birta niðurstöður könnunar fyrst nú, einu og hálfu ári eftir að hún var gerð, sem vekur
spurningar um tilgang hennar.
RÚV fagnar því að sjálfsögðu að fjölmiðlanefnd skuli gera kannanir og greiningar um margvíslega þjónustu RÚV og hafi fengið til þess
stuðning mennta- og menningarmálaráðuneytisins á þessum tíma. Til að gagn sé af könnunum sem þessum er þó mikilvægt að þær séu
gerðar með reglubundnum og sambærilegum hætti og að þær standist aðferðafræðilegar kröfur.1

Fjallað var um athugasemdir RÚV og könnun starfsmanna Fjölmiðlavaktarinnar á réttmæti þeirra á fundi fjölmiðlanefndar 15. nóvember 2017. Var þar samþykkt að ekki væri ástæða til að bregðast við athugasemdum RÚV
að öðru leyti en því að birta sérstakar skýringar í árlegu mati nefndarinnar fyrir árið 2016. Fara þær skýringar hér
á eftir.

1. Aðdragandi þess að ráðist var í fjölmiðlagreiningar

Á fundi fjölmiðlanefndar 3. desember 2015 var ákveðið að við gerð árlegs mats fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins fyrir árið 2016, þess fyrsta sem gert yrði á grundvelli nýs þjónustusamnings, yrði
lögð sérstök áhersla á lýðræðishlutverk Ríkisútvarpsins. Annars vegar yrði kannað viðhorf almennings til hlutlægni
í fréttum Ríkisútvarpsins og hins vegar leitað leiða til að greina hlutlægni í umfjöllun Ríkisútvarpsins í aðdraganda
kosninga. Leitað yrði samstarfs við Gallup annars vegar og Fjölmiðlavaktina/Creditinfo hins vegar varðandi framkvæmd fjölmiðlagreiningar og könnunar. Lutu fyrstu hugmyndir að því að kanna hlutlægni í almennri kosningaumfjöllun fyrir forsetakosningar 2016. Þær hugmyndir reyndust ekki framkvæmanlegar, eins og síðar verður vikið
að.
Forsenda þess að ráðist var í greiningar á annars vegar viðhorfi almennings til hlutlægni í fréttum Ríkisútvarps-

ins og hins vegar hlutlægni í fréttum Ríkisútvarpsins í aðdraganda alþingiskosninga 2016 var sú að í maí 2016 ákvað

mennta- og menningarmálaráðuneytið að veita fjölmiðlanefnd fjórar milljónir króna til að standa straum af kostnaði við
fjölmiðlarannsóknir, með vísan til 10. gr. laga um fjölmiðla, 15. gr. laga um Ríkisútvarpið og VII. bráðabirgðaákvæðis við
sömu lög. Að öðru leyti voru fjölmiðlanefnd gefnar frjálsar hendur varðandi framkvæmd og efni viðkomandi fjölmiðlarannsókna.

2. Könnun Gallup á viðhorfi almennings til hlutlægni í fréttum Ríkisútvarpsins

Um leið og borist hafði formleg staðfesting frá mennta- og menningarmálaráðuneyti þess efnis að verkefnið
yrði fjármagnað að fullu af hálfu ráðuneytisins, og fjölmiðlanefnd hafði samþykkt að ráðast í það, var ákveðið
að fá Gallup til að kanna viðhorf almennings til hlutlægni í fréttaflutningi allra miðla Ríkisútvarpsins; RÚV,
Rás 1, Rás 2 og RUV.is.
Engin sérstök ástæða lá því að baki að tímabilið 23.–30. maí 2016 var valið til könnunar Gallup á viðhorfi
1 Vegna umfjöllunar um könnun á viðhorfi almennings á hlutlægni í fréttum RÚV og greiningu á kosningaumfjöllun. Sótt 23. mars af<http://
www.ruv.is/i-umraedunni/vegna-umfjollunar-um-konnun-vidhorfi-almennings-a-hlutlaegni-i-frettum-ruv-og-greiningu>
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almennings til hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins önnur en sú að skömmu áður hafði fengist fjárveiting til verkefnisins frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Um leið og borist hafði formleg staðfesting þess efnis að verkefnið yrði fjármagnað að fullu af hálfu ráðuneytisins og fjölmiðlanefnd hafði
samþykkt að ráðast í verkefnið var ákveðið að hefja könnunina en könnun Gallup var hluti af svokölluðum
spurningavagni Gallup sem fer af stað á hverjum miðvikudegi.
Í athugasemdum Ríkisútvarpsins við tímasetningu könnunar Gallup var vísað til birtingar Panamaskjalanna svokölluðu og vikið að því að könnun Gallup hefði verið framkvæmd örfáum vikum eftir Panamamálið, eins og það var orðað í yfirlýsingunni. Var þar átt við að sunnudagskvöldið 3. apríl 2016, eða sjö
vikum áður en Gallup-könnunin var gerð, hafði RÚV sýnt umdeildan Kastljósþátt, þar sem fjallað var um
Panamaskjölin svokölluðu og eignir valdafólks í skattaskjólum. Í þættinum var m.a. rætt við þáverandi
forsætisráðherra, um eignir hans og konu hans í tilteknu aflandsfélagi og leiddu þær upplýsingar sem fram
komu í þættinum meðal annars til þess að ráðherrann sagði af sér embætti 5. apríl 2016.
Fjölmiðlanefnd hefur ekki gert sambærilegar kannanir áður, hvorki fyrir né eftir þessa könnun, enda
er mat fjölmiðlanefndar fyrir árið 2016 fyrsta heildstæða matið sem nefndin gerir á grundvelli þjónustusamnings Ríkisútvarpsins við mennta- og menningarmálaráðherra, sem undirritaður var í apríl 2016, með
gildistíma frá janúar 2016. Þær fjölmiðlagreiningar sem fylgja árlegu mati fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins fyrir árið 2016 endurspegla þá sérstöku áherslu á lýðræðishlutverk Ríkisútvarpsins sem fjölmiðlanefnd ákvað að lögð yrði til grundvallar í mati nefndarinnar fyrir það ár.
Fjölmiðlanefnd getur ekki tekið afstöðu til þess hvort sú atburðarás, sem fylgdi í kjölfar umfjöllunar
Kastljóss um Panamaskjölin, hafi litað viðhorf almennings og fylgismanna ólíkra flokka til hlutlægni í
fréttaflutningi Ríkisútvarpsins sjö vikum síðar, þegar könnun Gallup var gerð. Að mati fjölmiðlanefndar stenst könnun Gallup, sem gerð var 23.–30. maí 2016, fyllilega þær faglegu kröfur sem gerðar eru til
fjölmiðlarannsókna af þessu tagi. Gera má ráð fyrir að kannanir af ýmsum toga, þar á meðal kannanir
á viðhorfi almennings til hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins, geti orðið hluti af árlegu mati fjölmiðlanefndar á Ríkisútvarpinu á komandi árum, að því gefnu að fjármagn fáist til þeirra verkefna.

3. Rannsókn Fjölmiðlavaktarinnar á hlutlægni í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins

Fyrstu hugmyndir ekki framkvæmanlegar
Fyrstu hugmyndir fjölmiðlanefndar um hvernig best væri að haga könnun á því hvernig Ríkisútvarpið
uppfyllir hlutlægnikröfur laga um Ríkisútvarpið lutu að því hvort unnt væri að fá óháða fagaðila til að gera
úttekt á almennri kosningaumfjöllun Ríkisútvarpsins fyrir forsetakosningarnar 2016, með vísan til 7. töluliðs 2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið.
Þessar hugmyndir voru viðraðar við fulltrúa ÖSE sem komu til Íslands í tengslum við eftirlit fyrir
forsetakosningarnar en á fundi fjölmiðlanefndar með fulltrúunum kom skýrt fram að engar ákvarðanir
um úttekt á kosningaumfjöllun RÚV hefðu verið teknar, heldur væri verið að kanna þann möguleika og ef
til þess kæmi að slík úttekt færi fram yrði ÖSE tilkynnt um það. Í skýrslu ÖSE fyrir forsetakosningarnar
2016 var engu að síður staðhæft að fjölmiðlanefnd muni í fyrsta skipti gera úttekt á kosningaumfjöllun
RÚV í samræmi við fyrri leiðbeiningar ÖSE. Engin tilkynning um fyrirhugaða úttekt hafði þó borist ÖSE
frá fjölmiðlanefnd, enda hafði engin slík ákvörðun verið tekin. Í kjölfarið barst fjölmiðlanefnd fyrirspurn
frá fréttamanni Ríkisútvarpsins þess efnis hvort til stæði að birta niðurstöður úttektarinnar.
Ekkert varð af því að fjölmiðlanefnd fengi óháðan aðila til að gera úttekt á kosningaumfjöllun í aðdraganda forsetakosninganna 2016. Þær hugmyndir reyndust ekki framkvæmanlegar þegar til kom þar
sem formlegir kosningaþættir Ríkisútvarpsins eru ekki vaktaðir af hálfu Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo.
Fjölmiðlavaktin/Creditinfo vaktar fréttir að staðaldri en ekki formlega kosningaumfjöllun og takmarkast
fjölmiðlagreiningar Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo því við þá fréttatíma sem eru hluti af hefðbundinni
vöktun hjá Fjölmiðlavaktinni/Creditinfo.
Þegar ljóst var að þing yrði rofið og þingkosningar færu fram 29. október 2016 var ákveðið að fá
Fjölmiðlavaktina/Creditinfo heldur til að greina fréttaflutning Ríkisútvarpsins í aðdraganda alþingiskosninga út frá sjónarmiðum um hlutlægni og birta niðurstöður Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo og Gallup
samhliða.
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Greining á fréttum, ekki almennri kosningaumfjöllun

Með vísan til framangreinds áréttar fjölmiðlanefnd að greining Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo á
fréttaumfjöllun í aðdraganda alþingiskosninga 2016 tók ekki til almennrar kosningaumfjöllunar Ríkisútvarpsins. Greiningin tók einungis til frétta í útvarpi, sjónvarpi og á vef Ríkisútvarpsins á tveggja vikna
tímabili. Greining Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo tók með öðrum orðum ekki til umræðuþátta með
leiðtogum stjórnmálaflokka, kjördæmafunda í útvarpi, málefnaþátta með fulltrúum stjórnmálaflokka eða
annars konar almennrar kosningaumfjöllunar, eins og sérstaklega var áréttað þegar niðurstöður hennar voru
birtar í október 2017. Sérstaka umfjöllun fjölmiðlanefndar um almenna kosningaumfjöllun Ríkisútvarpsins
fyrir alþingiskosningarnar er hins vegar að finna í kafla 3.2.2.
Fréttir og fréttaumfjöllun lúta vitaskuld öðrum lögmálum en almenn kosningaumfjöllun. Fréttir ráðast af
fréttamati og atburðum líðandi stundar hverju sinni og því er ekki unnt að gera sömu, afdráttarlausu kröfur
um jafnan ræðutíma stjórnmálaflokka í fréttum eins og í almennri kosningaumfjöllun. Um leið ber að hafa
í huga að aðdragandi kosninga er sérstaklega viðkvæmur tími þar sem kjósendur eru að kynna sér menn og
málefni og taka afstöðu til ólíkra framboða.

Gagnrýni á röngum forsendum

Fjölmiðlanefnd sendi Ríkisútvarpinu drög að skýrslu með niðurstöðum Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo
til yfirlestrar 14. júní 2017. Fyrir mistök báru fyrstu skýrsludrög ranga yfirskrift, eða Greining Creditinfo
á kosningaumfjöllun RÚV 2013 og 201ß6. Höfðu starfsmenn fjölmiðlanefndar bent á að þetta þyrfti að
lagfæra og breyta orðinu kosningaumfjöllun í fréttaumfjöllun, í samræmi við innihald skýrslunnar. Sú leiðrétting hafði því miður ekki verið gerð þegar Ríkisútvarpið fékk skýrsludrögin til yfirlestrar, þótt lesendum
þeirra, í það minnsta þeim sem þekktu til, mætti ljóst vera út frá innihaldi skýrsludraganna að um var að
ræða greiningu á fréttum en ekki almennri kosningaumfjöllun. Titill skýrslunnar var svo lagfærður í samræmi við efni hennar áður en skýrslan var birt opinberlega í október 2017. Stór hluti af gagnrýni Ríkisútvarpsins virðist þó engu að síður beinast að þeirri röngu yfirskrift sem skýrsludrögin báru í júní 2017, þótt
sú yfirskrift hafi verið leiðrétt í samræmi við efni skýrslunnar áður en hún var birt á vef fjölmiðlanefndar í
október 2017.

Tímabil sem valið var til greiningar Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo

Tímabil greiningar Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo var valið í samráði við Fjölmiðlavaktina/Creditinfo.
Ákveðið var að hefja ekki mælingar fyrr en þingstörfum yrði að fullu lokið, eða um miðjan október 2016.
Talið var líklegt að umfjöllun tengd stjórnmálaflokkum og stjórnarandstöðu yrði fyrirferðarmeiri í fréttum,
á meðan þing væri enn að störfum, en umfjöllun um nýja flokka. Hefðu mælingar hafist nokkrum vikum
fyrr, þegar Alþingi var enn að störfum, hefðu niðurstöður þeirra að öllum líkindum gefið skekkta mynd
að þessu leyti. Þá var talið að tveggja vikna tímabil væri fullnægjandi til að hlutfallslegar niðurstöður yrðu
marktækar. Að mati Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo hefði tímabilið þó vart mátt vera skemmra, til að lágmarksfjölda frétta innan tímabilsins yrði náð. Kostnaður við verkefnið miðaðist auk þess við fjölda frétta.

Niðurstaða talningar Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo á viðmælendum í fréttatímum

Í yfirlýsingu sinni gagnrýndi Ríkisútvarpið niðurstöður talningar Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo á
algengustu viðmælendum í fréttatímum. Gerði Ríkisútvarpið sína eigin talningu í kjölfarið og afhenti
fjölmiðlanefnd. Samkvæmt niðurstöðum eigin talningar Ríkisútvarpsins höfðu viðtöl við forsætisráðherra
í fréttum, á því tímabili sem kannað var, verið töluvert fleiri en talning Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo
benti til. Nefndin fékk starfsmenn Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo til að yfirfara eigin talningu Ríkisútvarpsins og leiddi sú yfirferð í ljós að eitt viðtal við Bjarna Benediktsson forsætisráðherra hafði verið
vantalið af hálfu Fjölmiðlavaktarinar/Creditinfo. Hins vegar voru dæmi um að viðtöl, sem voru hluti
af almennri kosningaumfjöllun Ríkisútvarpsins en ekki fréttaefni, væru inni í talningu Ríkisútvarpsins.
Samkvæmt niðurstöðu Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo hefði umrædd vantalning á einu viðtali við Bjarna
Benediktsson ekki leitt til breytinga á lista yfir tíu algengustu viðmælendur fréttastofu RÚV á því tímabili
sem kannað var.
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Tímasetning á birtingu fjölmiðlagreininga og dráttur þar á

Vinna við skýrslu Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo dróst á langinn, þar sem að fjölmiðlanefnd ákvað að
kalla eftir frekari skýringum og samanburðarupplýsingum frá fyrirtækinu eftir að niðurstöður lágu fyrir.
Þar á meðal var óskað eftir því við Fjölmiðlavaktina/Creditinfo að gögnin yrðu borin saman við sambærileg
gögn frá alþingiskosningunum 2013 og að gerður yrði samanburður við sambærileg gögn yfir tíu algengustu viðmælendur í ljósvakamiðlum 365 á sama tímabili 2016. Drög Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo að
uppsetningu skýrslunnar voru lögð fyrir fjölmiðlanefnd og samþykkt á fundi hennar föstudaginn 3. mars
2017. Skýrslan í endanlegri mynd barst fjölmiðlanefnd frá Fjölmiðlavaktinni/Creditinfo þann 27. mars
2017. Eftir að skýrslan hafði borist þóttu hlutar hennar óskýrir og var því aftur óskað eftir frekari skýringum frá Fjölmiðlavaktinni/Creditinfo. Drög að endanlegu skjali, með viðbótarskýringum frá fjölmiðlanefnd
og Fjölmiðlavaktinni/Creditinfo, voru lögð fyrir fjölmiðlanefnd á fundi hennar 31. maí 2017. Skýrsla Fjölmiðlavaktarinnar, ásamt skýrslu Gallup, var svo send RÚV til upplýsinga þann 14. júní 2017.
Á fundi fjölmiðlanefndar 28. júní 2017 ákvað fjölmiðlanefnd að niðurstöður Fjölmiðlavaktarinnar/
Creditinfo og Gallup yrðu birtar opinberlega sem hluti af árlegu mati fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins fyrir árið 2016, sbr. 15. gr. laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, nr.
23/2013. Vinna við hið árlega mat fjölmiðlanefndar hefur svo tafist af ástæðum sem raktar eru í kafla 2.6.
Í október 2017 barst fjölmiðlanefnd beiðni tveggja blaðamanna, frá Fréttablaðinu og Viðskiptablaðinu,
um afhendingu gagnanna á grundvelli upplýsingalaga. Með vísan til upplýsingalaga og sjónarmiða um
gagnsæi og jafnræði ákvað fjölmiðlanefnd að birta niðurstöður greininga Fjölmiðlavaktarinnar og Gallup á
vef sínum fyrr en til stóð, eða 24. október 2017, fjórum dögum fyrir alþingiskosningar. Fjölmiðlanefnd er
ekki kunnugt um hvernig upplýsingar um tilvist gagnanna bárust viðkomandi blaðamönnum.
Með vísan til framangreinds má ljóst vera að engar annarlegar ástæður lágu því að baki af hálfu fjölmiðlanefndar að niðurstöður Gallup og Fjölmiðlavaktarinnar/Creditinfo voru birtar í október 2017. Ekki
stóð annað til en að birta niðurstöðurnar samhliða því árlega mati nefndarinnar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins 2016 sem skýrsla þessi hefur að geyma.
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