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1. Inngangur
Skýrsla þessi hefur að geyma mat fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins fyrir árið
2019, í samræmi við 15. gr. laga um Ríkisútvarpið nr. 23/2013. Fjölmiðlanefnd leggur árlega sjálfstætt mat
á það hvort Ríkisútvarpið hafi uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt samkvæmt þeim gæðastöðlum sem
fram koma í 3. gr. laga um Ríkisútvarpið. Matið tekur einnig mið af kröfum og viðmiðum sem fram koma í
samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins, um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu en
gildistími samningsins er tímabilið 1. janúar 2016 - 31. desember 2019.
Skýrslan er byggð á ársskýrslu og ársreikningi Ríkisútvarpsins 2019 og greinargerð sem Ríkisútvarpið
afhenti fjölmiðlanefnd 18. september 2020.
Skýrslunni er skipt í tólf kafla. Í kafla 2 er samantekt um helstu atriði og niðurstöður skýrslunnar en í kafla
3 er farið stuttlega yfir almannaþjónustuhlutverk Ríkisútvarpsins. Kafli 4 fjallar um skiptingu dagskrárefnis
í sjónvarpi og útvarpi 2019 og í kafla 5 kemur fram hvernig Ríkisútvarpið uppfyllti menningarhlutverk sitt
það ár. Í kafla 6 er fjallað um lýðræðishlutverk Ríkisútvarpsins og fréttaþjónustu. Kafli 7 fjallar um samfélagshlutverk Ríkisútvarpsins, m.a. aðkomu almennings að stefnumótun, jafnréttismál, þjónustu við landsbyggðina
og öryggishlutverk. Í kafla 8 er vikið að nýmiðlun og tækniþróun og því hvort þjónusta Ríkisútvarpsins hafi
þróast í takt við tæknibreytingar og þarfir samtímans. Fjallað er um innra eftirlit og gæðamál í kafla 9 og í
kafla 10 er að finna yfirlit yfir kvartanir til fjölmiðlanefndar vegna viðskiptaboða og dagskrárefnis í miðlum
Ríkisútvarpsins 2019. Fjallað er um fjárhagslegan aðskilnað almannaþjónustu og samkeppnisreksturs í kafla
11. Loks hefur 12. kafli að geyma yfirlit yfir auglýsingar og kostun og lista yfir efni frá sjálfstæðum framleiðendum sem sýnt var á RÚV árið 2019.
Ríkisútvarpinu er ætlað að sinna mikilvægu lýðræðislegu, menningarlegu og samfélagslegu hlutverki í
íslensku samfélagi með miðlun texta, hljóðs og mynda. Einn tilgangur með árlegu mati fjölmiðlanefndar er
að veita innsýn í hlutverk fjölmiðla sem sinna almannaþjónustu og hvernig Ríkisútvarpið uppfyllir kröfur sem
gerðar eru til slíkra miðla. Annar tilgangur með matinu er að uppfylla kröfur Eftirlitsstofnunar EFTA, ESA,
um ríkisstyrki til útvarpsþjónustu, sbr. skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum. Heimilt er að
veita undanþágu frá almennum ríkisstyrkjareglum vegna útvarpsþjónustu í almannaþágu þegar uppfylltar eru
lýðræðislegar, menningarlegar og samfélagslegar þarfir samfélagsins, auk menningarlegs og tungumálalegs
fjölræðis, sbr. 2. mgr. 59. gr. EES-samningsins. Til að unnt sé að veita undanþáguna er talið mikilvægt að
óháður eftirlitsaðili leggi mat á það hvort framangreindar kröfur séu uppfylltar.
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2. Samantekt
Almannaþjónustuhlutverk 2019 uppfyllt
Fjölmiðlanefnd hefur komist að þeirri niðurstöðu að Ríkisútvarpið ohf. hafi uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt á rekstrarárinu 2019. Nánar tiltekið hafi Ríkisútvarpið uppfyllt þá gæðastaðla sem fram koma í 3.
gr. laga um Ríkisútvarpið og haldið áfram að stuðla að lýðræðislegri umræðu, menningarlegri fjölbreytni og
félagslegri samheldni í íslensku samfélagi.
Um leið gerir fjölmiðlanefnd eftirfarandi athugasemdir.
1. Vernd barna gegn skaðlegu myndefni
Ekki voru gerðar fullnægjandi tæknilegar ráðstafanir til að vernda börn gegn skaðlegu myndefni sem miðlað var í gegnum smáforrit í snjalltækjum og á vef árið 2019. Athugun fjölmiðlanefndar vorið 2019 leiddi í
ljós að um nokkurt skeið hafði mikið magn efnis, sem ekki var ætlað börnum yngri en 12 og 16 ára, verið
aðgengilegt í spilara RÚV og RÚV smáforritinu, án nokkurar aðgangsstýringar eða annarra ráðstafana. Gerði
fjölmiðlanefnd athugasemdir vegna þess sumarið 2019 og óskaði eftir upplýsingum um aðgerðir og úrbætur.
Ríkisútvarpið hóf vinnu við að útfæra barnalæsingar á smáforritum og í vefspilara og hafði lokið þeirri vinnu
fyrir Android tæki í árslok 2019. Vinnu við smíði sambærilegrar lausnar fyrir vefspilarann, RÚV iOS og RÚV
Apple TV smáforritin lauk árið 2020. Barnalæsingar í vefspilara RÚV voru virkjaðar 6. júní 2020. Samkvæmt
upplýsingum Ríkisútvarpsins er unnið að því að samhæfa læsingarnar við innskráningu á RUV.is. Hefur það
verkefni verið í vinnslu um nokkurn tíma og er stefnt að því að ljúka þeirri vinnu á næstu mánuðum.
2. Tekjuöflun Ríkisútvarpsins
Heimild Ríkisútvarpsins til tekjuöflunar er skilgreind í 2. mgr. 14. gr. laga um Ríkisútvarpið en samkvæmt
henni eru tekjustofnar Ríkisútvarpsins eftirfarandi:
1.
2.
3.
4.

Árleg fjárveiting á grundvelli fjárheimildar í fjárlögum sem nemur að lágmarki áætlun fjárlaga um tekjur
af gjaldi skv. 1. mgr.
Rekstrarafgangur af starfsemi sem fellur undir 4. gr. laganna.
Tekjur af þjónustu sem fellur undir 3. gr. laganna, sbr. 4. mgr.
4. Aðrar tekjur.

Af ákvæði 4. töluliðar má ráða að heimild Ríkisútvarpsins til tekjuöflunar er býsna rúm þar sem hún tekur
til „annarra tekna“ sem Ríkisútvarpið kann að hafa, auk þeirra tekna sem taldar eru upp í 1.-3. tölulið. Tekjustofnar samkvæmt 4. tölulið eru ekki skilgreindir að öðru leyti í lögum eða lögskýringargögnum.
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Ríkisútvarpið færir beina styrki vegna framleiðslu þátta af ýmsu tagi til bókar á þar til gerðan lykil í tekjubókhaldi RÚV og hefur svo verið um langt árabil samkvæmt upplýsingum Ríkisútvarpsins.
Samkvæmt upplýsingum fjölmiðlanefndar, sem aflað var á árinu 2020, eru dæmi um að Ríkisútvarpið fái
óbeina styrki í formi fjárframlaga ótengdra aðila, sem ekki eru færðir til bókar í tekjubókhaldi. Árið 2019
fjármögnuðu Samtök fjármálafyrirtækja fræðsluþættina KLINK sem sýndir voru á RÚV núll, með greiðslu
á launum dagskrárgerðarfólks. Styrkirnir voru hvorki tekju- né gjaldfærðir í bókhaldi Ríkisútvarpsins, heldur
látið nægja að geta þeirra í kreditlistum dagskrárefnis. Ekki var um önnur sambærileg dæmi um óbeina styrki
að ræða við dagskrárgerð á árinu 2019, samkvæmt upplýsingum frá Ríkisútvarpinu.
Í svörum Ríkisútvarpsins við fyrirspurnum fjölmiðlanefndar hefur komið fram að fjárframlög önnur en
beinir styrkir, þ.e. framlög sem ekki eru í formi fjármuna er renna beint til Ríkisútvarpsins ohf., séu ekki færð
til bókar í tekjubókhaldi. Hljóti þáttagerð styrk af einhverjum toga komi það fram í samningum um viðkomandi þáttagerð, auk þess sem getið sé um slíka styrki í kreditlistum viðkomandi þátta. Samkvæmt svörum
Ríkisútvarpsins á RÚV marga góða velunnara víða um land sem láta í té aðstöðu fyrir upptökur, leikmuni
o.s.frv. án þess að endurgjald komi fyrir og er þakkað fyrir þá aðstoð í kreditlistum þátta. Hefur slíkt alla jafna
ekki verið talið til styrkja í hefðbundnum skilningi. Árið 2019 fékk Ríkisútvarpið bein fjárframlög til dagskrárgerðar frá Menntamálastofnun, Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Jafnréttisstofu, Tónskáldasjóði,
Reykjavíkurborg og Samtökum iðnaðarins, sbr. yfirlit í kafla 11.
Lagaheimild fyrir tekjuöflun í formi „óbeinna styrkja“ getur talist fyrir hendi á grundvelli 4. tölul. 2. mgr.
14. gr. laga um Ríkisútvarpið um „aðrar tekjur“. Að mati fjölmiðlanefndar liggur þó ekki fyrir hvernig mat
á því, hvort Ríkisútvarpið þiggur slíka styrki til dagskrárgerðar, fer fram og hvar mörkin yrðu dregin í þeim
efnum.
Fjölmiðlanefnd telur í öllu falli brýnt, í ljósi sjónarmiða um gagnsæi, að hvers konar fjárframlög til Ríkisútvarpsins, sem eru til þess fallin að lækka kostnað Ríkisútvarpsins vegna dagskrárgerðar, verði færð til bókar
í bókhaldi félagsins, hvort sem þau eru greidd beint til Ríkisútvarpsins eða óbeint, þ.e. til starfsmanna sem
starfa fyrir Ríkisútvarpið eða til félaga í þeirra eigu.
3. Kaup af sjálfstæðum framleiðendum
Samningsákvæði um kaup af sjálfstæðum framleiðendum telst uppfyllt með fyrirvara fjölmiðlanefndar um
túlkun á inntaki 2.1.1 gr. í þjónustusamningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Eins og fram kom í mati fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins fyrir árið 2018
telur nefndin að gera þurfi ríkari kröfur um sjálfstæði og óhæði hinna sjálfstæðu framleiðenda sem greiðslur
Ríkisútvarpsins renna til en fram til þessa hefur verið gert. Hefur ráðuneytið upplýst fjölmiðlanefnd um að
ákvæðum um kaup af sjálfstæðum framleiðendum verði breytt í drögum að nýjum þjónustusamningi, með
þeim hætti að aðeins verði kveðið á um kaup af sjálfstæðum framleiðendum en ekki veitt heimild til að fella
kaup á „öðru dagskrárefni“ í miðlum Ríkisútvarpsins þar undir. Verði lágmarkshlutfalli og fjárhæðum breytt
til samræmis við það. Þá hefur komið fram í athugasemdum Ríkisútvarpsins að samkvæmt fyrirliggjandi
samningsdrögum muni kaup á talsetningu og útvarpsefni áfram falla undir ákvæðið.
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3. Hlutverk Ríkisútvarpsins
3.1 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 tryggt 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.
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 10. júní 2020
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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.

3.2 Fjölmiðlar sem veita fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu hér á landi
Ríkisstyrkt fjölmiðlaþjónusta í almannaþágu hér á landi er 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 YouTube.
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 annarri starfsemi en almannaþjónustu, aðallega sölu auglýsinga, með þeim
takmörkunum sem kveðið er á um í 7. gr. laga um Ríkisútvarpið, og aðrar tekjur, sbr. 14. gr. laganna.

3.3 Hugtakanotkun og hliðsjónargögn
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.
Mat fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins fyrir árið 2019 fór 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 byggir auk þess á ársskýrslu og ársreikningi Ríkisútvarpsins fyrir árið 2019 og greinargerð Ríkisútvarpsins um fjölmiðlun í almannaþágu 2019.

3.4 Greinargerð Ríkisútvarpsins til fjölmiðlanefndar
Í samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu
2016-2019 kemur fram að Ríkisútvarpið skuli útbúa greinargerð árlega til fjölmiðlanefndar um það hvernig
Ríkisútvarpið stendur að fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu skv. 3. gr. laganna en þar skuli einnig m.a.
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
samkeppnisrekstur. Fjölmiðlanefnd skal njóta liðsinnis Ríkisendurskoðunar í þessu efni.
Í greinargerð sinni á Ríkisútvarpið að setja fram tölulegar upplýsingar skv. viðauka við þjónustusamninginn
og skýringar á því hvernig Ríkisútvarpið hafi sinnt fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu á hverju ári í samanburði
við fyrri ár. Einnig skulu koma fram hlutfallslegar breytingar á efnisþáttum í dagskrá allra miðla miðað við
ársskýrslu fyrra árs. Þá á að gera grein fyrir viðhorfi almennings til starfsemi Ríkisútvarpsins eins og þau koma
14
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fram, m.a. í könnunum sem Ríkisútvarpið lætur gera, og ábendingum. Í greinargerð skal birt 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 veitir, að teknu tilliti til tekna að frádregnum
kostnaði við þann hluta starfseminnar sem fellur undir samkeppnisrekstur, sbr. 2. mgr. 15. gr. laganna. Þá skal
í greinargerð gera grein fyrir hvernig aðskilnaði rit- og dagskrárstjórnar og viðskiptalegra hagsmuna er háttað.
Í greinargerð skal koma fram með hvaða hætti Ríkisútvarpið bregst við ábendingum, ákvörðunum, frávikum frá siðareglum, brotum á fréttareglum og öðru sem skiptir máli varðandi gæði eða innra eftirlit. Hafi
Ríkisútvarpinu ekki tekist, á því ári sem greinargerðin tekur til, að koma einstökum atriðum í samningnum,
eða sem tilgreind eru í 3. gr. laganna, í framkvæmd, skal gera grein fyrir ástæðum þess í greinargerð og hvernig stefnt sé að því að bæta úr því. Þá er í viðauka við þjónustusamninginn að finna efnisflokka og upplýsingar
sem tilgreindar skulu í greinargerð.
Greinargerð Ríkisútvarpsins fyrir árið 2019, með þeim upplýsingum sem að framan greinir, barst fjölmiðlanefnd 18. september 2020.

Sérstök markmið samkvæmt samningi mennta- og menningarmálaráðherra
og Ríkisútvarpsins
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
1.3
Áhersla á íslenskt efni fyrir börn
1.4
Forgangsröðun erlends sjónvarpsefnis
1.5
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

Framangreindar áherslur og sérstök markmið eru skilgreind með ítarlegum hætti í samningnum sjálfum,
í umfjöllun undir 2. tölulið. Fram kemur að við framkvæmd þeirra skuli 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 takmarki ekki skyldur
þess ef ósamræmi reynist vera milli samningsins og laganna.
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4. Skipting dagskrárefnis í sjónvarpi
og útvarpi
4.1. Skipting dagskrárefnis í sjónvarpi 2019
Skyldur Ríkisútvarpsins:
Ríkisútvarpið skal 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.
Úr 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið

Ríkisútvarpið sendi út samtals 5722 klukkustundir í línulegri dagskrá í sjónvarpi árið 2019, á sjónvarpsrásunum RÚV og RÚV 2, sem nemur 153 fleiri klukkustundum en árið 2018, þegar heildarútsendingartími í
línulegri dagskrá var 5569 klst. Heildarútsendingartími línulegrar dagskrár var 5151 klst. á aðalrásinni RÚV
en 571 klst. á RÚV 2.
Heildarútsendingartími í línulegri dagskrá (klst.)
RÚV
RÚV 2
Samtals klst.

2016

2017

2018

2019

4697

4287

5010

5151

557

460

559

571

5254

4747

5569

5722

Meðalútsendingartími á dag, á RÚV og RÚV 2, var 16 klst. árið 2019, sem var einni klst. lengri meðalútsendingartími á dag en árið á undan.
Meðalútsendingartími á dag (klst.)
RÚV / RÚV 2

2016

2017

2018

2019

14

13

15

16

Heildarútsendingartími auglýsinga í línulegri sjónvarpsdagskrá minnkaði um 20,4%, var samtals 5327 mín.
á RÚV og RÚV 2 en 6690 mín. árið 2018. Heildarútsendingartími auglýsinga skiptist þannig á milli stöðva
árið 2019 að hann var 5225 mín. á RÚV en 102 mín. á RÚV 2.
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Heildarútsendingartími auglýsinga í dagskrá (mín.)

2016

2017

2018

2019

8220

6360

6320

5225

420

540

370

102

8640

6900

6690

5327

2016

2017

2018

2019

RÚV innlent í klst.

2091

1798

2356

2520

RÚV erlent í klst.

2220

2194

2323

2310

RÚV 2 innlent klst.

470

341

372

468

RÚV 2 erlent klst.

17

88

144

68

53,4%

48,4%

52,5%

55,7%

4798

4421

5195

5366

2016

2017

2018

2019

RÚV innlent í klst.

790

698

688

671

RÚV erlent í klst.

529

609

629

658

RÚV 2 innlent klst.

212

173

138

177

6

31

86

29

65,2%

57,6%

53,6%

55,2%

RÚV
RÚV 2
Samtals mín.

Hlutfall innlends og erlends efnis í sjónvarpsdagskrá var eftirfarandi:
Hlutfall innlends og erlends efnis í dagskrá

Hlutfall í %
Samtals klst.

Hlutfall innlends og erlends efnis á kjörtíma var eftirfarandi:
Hlutfall innlends og erlends efnis á kjörtíma (19-23)

RÚV 2 erlent klst.
Hlutfall í %

Tegundum dagskrárefnis mátti skipta í eftirfarandi efnisflokka:
Hlutfallsleg skipting eftir tegund dagskrárefnis:

2016

2017

2018

2019

Fréttir og fréttatengt efni

9,3%

9,5%

8,0%

8,0%

Listir, menning og vísindi

17,2%

14,6%

16,8%

19,7%

Leikið efni

35,9%

38,1%

30,9%

28,9%

Efni fyrir börn og ungmenni

13,9%

15,2%

13,3%

12,2%

Íþróttir (skipt eftir helstu íþróttagreinum)

16,0%

16,3%

18,5%

13,7%

Afþreyingarefni

7,6%

6,8%

11,1%

14,2%

samtals útsendar klst. á RÚV og RÚV2

5254

4747

5569

5722

Fréttir og fréttatengt efni
Fréttir og fréttatengt efni var 8,0% af útsendu efni í línulegri sjónvarpsdagskrá 2019 sem var sama hlutfall
og árið á undan. Bar þar hæst sjónvarps-, íþrótta- og veðurfréttir kl. 19 alla daga og einnig kl. 22 á virkum
dögum utan föstudaga, fréttaskýringaþáttinn Kveik og fréttatengdu umræðuþættina Kastljós og Silfrið.
Táknmálsfréttir voru fluttar daglega í sjónvarpi og voru jafnframt aðgengilegar í Spilaranum á RUV.is. Nánar
er fjallað um fréttir og fréttatengt efni í kafla 6.1.
FRÉTTIR OG FRÉTTATENGT EFNI
RÚV
RÚV2
samtals klst.
18

2016

2017

2018

2019

489

448

434

451

1

5

13

6

490

453

447

457
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Listir, menning og vísindi
Hlutfall efnis tengt listum, menningu og vísindum hefur hækkað á síðustu árum og var 19,7% af útsendu efni
í línulegri dagskrá í sjónvarpi árið 2019, en var 16,8 % árið á undan
Nánar er fjallað um menningartengda dagskrárgerð í kafla 5.
LISTIR, MENNING, VÍSINDI, TÓNLIST OG TRÚMÁL

2016

2017

2018

2019

RÚV

861

682

880

1089

RÚV2

42

10

57

36

903

692

937

1125

samtals klst.

Leikið efni
Leikið efni var 28,9% af línulegri sjónvarpsdagskrá árið 2019, tveimur prósentustigum minna en árið á undan
þegar hlutfallið var 30,9%. Nánar er fjallað um leikið efni í kafla 5.4.
LEIKIÐ EFNI
RÚV

2016

2017

2018

2019

1868

1734

1611

1614

16

74

108

40

1884

1808

1719

1654

RÚV2
samtals klst.

Efni fyrir börn og ungmenni
Efni fyrir börn og ungmenni í línulegri dagskrá var 12,2% árið 2019 en var til samanburðar 13,3% árið 2018
og lækkaði hlutfall þess því um u.þ.b. eitt prósentustig. Nánar er fjallað um efni fyrir börn og ungmenni í kafla
5.5.
EFNI FYRIR BÖRN OG UNGMENNI

2016

2017

2018

2019

RÚV

718

698

716

666

RÚV2

11

25

26

30

729

723

742

696

samtals klst.

Íþróttir
Íþróttaefni var 13,7% af línulegri sjónvarpsdagskrá beggja sjónvarpsrása árið 2019, sem er tæplega fimm
prósentustiga lægra hlutfall en árið á undan en þá var hlutfallið 18,5%. Þegar litið er til hlutfalls íþróttaefnis af
heildardagskrá hvorrar sjónvarpsrásar fyrir sig lækkaði hlutfall íþróttaefnis á aðalrásinni RÚV úr 15,6% í 9%
(469 klst.) á milli ára en hækkaði hins vegar á RÚV 2, fór úr 44,4% í 55% (314 klst.) Nánari umfjöllun um
íþróttaefni og skiptingu eftir helstu íþróttagreinum er að finna í kafla 5.8.
				
ÍÞRÓTTIR

2016

2017

2018

2019

RÚV

567

482

780

469

RÚV2

274

292

248

314

samtals klst.

841

774

1028

783

Afþreyingarefni
Afþreyingarefni var 14,2% af línulegri dagskrá í sjónvarpi og var það nokkuð hærra hlutfall en árið á undan,
þegar hlutfallið var 11,1%.
AFÞREYING
RÚV
RÚV2
samtals klst.

2016

2017

2018

2019

392

316

589

812

9

7

27

1

401

323

616

813
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4.2 Skipting dagskrárefnis í útvarpi 2019

Útvarpsstöðvar Ríkisútvarpsins eru þrjár: Rás 1, Rás 2 og Rondó en á síðastnefndu stöðinni er eingöngu
leikin klassísk tónlist. Eftirfarandi tölfræði tekur til Rásar 1 og 2 að Rondó undanskilinni.

Ríkisútvarpið sendi út samtals 8558 klukkustundir á Rás 1 árið 2019, sem nemur 21 færri klukkustundum en
árið 2018, þegar heildarútsendingartími á Rás 1 var 8579 klst. Meðalútsendingartími á sólarhring var 23,4
klst.
Heildarútsendingartími í línulegri dagskrá (klst.)
Rás 1
Meðalútsendingartími á sólarhring (klst.)
Rás 1

2016

2017

2018

2019

8784

8652

8579

8558

2016

2017

2018

2019

24,1

23,7

23,5

23,4

Dagskrárefni á Rás 1 skiptist í eftirfarandi efnisþætti:
Skipting dagskrárefnis eftir
efnisþáttum (klst. og hlutfall af
heild)

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

Leikið efni

36

0,41%

20

0,23%

9

0,11%

13

0,15%

Skemmtiefni og dægradvöl

94

1,07%

41

0,48%

3

0,04%

3

0,04%

Barna og unglingaefni

54

0,61%

57

0,66%

82

0,95%

71

0,83%

Sígild tónlist

972

11,06%

736

8,51%

543

6,33%

648

7,57%

Önnur tónlist (djass-, milli-, poppog rokktónlist - þjóðlög/heimstónlist)

676

7,71%

700

8,09%

797

9,29%

792

9,26%

Fréttir og fréttatengt

706

8,04%

733

8,48%

684

7,97%

663

7,74%

Samfélagsmál

1799

20,48%

2115

24,44%

2211

25,77%

2144

25,05%

Listir, menning og vísindi

4103

46,70%

3918

45,28%

3909

45,57%

3885

45,39%

97

1,11%

101

1,17%

99

1,15%

94

1,10%

154

1,75%

153

1,77%

157

1,83%

157

1,84%

93

1,06%

78

0,90%

85

0,99%

88

1,03%

8784

100,00%

8652

100,01%

8579

100,00%

8558

100,00%

Trúmál
Auglýsingar
Annað efni (kynningar
og uppfylling)*
*skráning á öðru efni hófst 2016

Ríkisútvarpið sendi út samtals 8648 klukkustundir á Rás 2 árið 2019, sem nemur 70 færri klukkustundum en
árið 2018, þegar heildarútsendingartími á Rás 2 var 8718 klst. Meðalútsendingartími á sólarhring var 24 klst.
líkt og fyrri ár.
Heildarútsendingartími í línulegri dagskrá (klst.)
Rás 2
Meðalútsendingartími á sólarhring (klst.)
Rás 2

20

2016

2017

2018

2019

8786

8676

8718

8648

2017

2018

2019

2016
24

24

24

24
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Dagskrárefni á Rás 2 skiptist í eftirfarandi efnisþætti:
Skipting dagskrárefnis eftir efnisþáttum (klst. og hlutfall
af heild)

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

Skemmtiefni

186

2,11%

178

2,05%

239

2,74%

226

2,62%

Millitónlist

212

2,41%

185

2,13%

180

2,06%

199

2,30%

4619

52,58%

5226

60,23%

5522

63,34%

5563

64,33%

Íþróttir

250

2,84%

267

3,08%

189

2,17%

225

2,60%

Fréttir og fréttatengt

861

9,80%

818

9.43%

764

8,76%

792

9,16%

2316

26,36%

1636

18,85%

1516

17,39%

1343

15,53%

9

0,10%

9

0,11%

5

0,06%

8

0,09%

333

3,79%

357

4,12%

303

3,48%

292

3,38%

Popp- og rokktónlist

Samfélagsmál
Listir, menning og vísindi
Auglýsingar
				

8786

99,99% 8676

100,00% 8718 100,00%

8648 100,01%

Hlutfall íslenskrar tónlistar á Rás 2 hefur verið 50-55% síðustu ár og átti það einnig við árið 2019.
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5. Menningarhlutverk
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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 lögum um Ríkisútvarpið nr. 23/2013

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.
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins 2016-2019

5.1 Innlend og menningartengd dagskrárgerð

Stefna Ríkisútvarpsins á sviði menningar er að varðveita og miðla menningu, vinna að frumsköpun verka og
framleiða leikið efni úr íslenskum veruleika.

5.1.1 Menningarefni í sjónvarpi
Leikið íslenskt efni í sjónvarpi
Þrjú stór leikin verkefni voru á dagskrá árið 2019. Sýningar á annarri þáttaröðinni af glæpaþáttunum Ófærð
eftir Baltasar Kormák héldu áfram í upphafi árs en þáttaröðin fjallaði sem fyrr um lögreglustjórann Andra og
samstarfsmenn hans í litlu þorpi úti á landi. Leikstjórar voru fjórir, Baltasar Kormákur, Óskar Þór Axelsson, Börkur Sigþórsson og Ugla Hauksdóttir en Ólafur Darri Ólafsson, Ilmur Kristjánsdóttir og Ingvar E.
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Sigurðsson léku aðalhlutverk. Þáttaröðin innihélt tíu þætti og voru átta þeirra sýndir árið 2019. Samkvæmt
upplýsingum Ríkisútvarpsins hefur enginn dagskrárliður, hvorki fyrr né síðar, fengið jafn mikið hliðrað áhorf.
Ný þáttaröð í sex þáttum, Pabbahelgar eftir Nönnu Kristínu Magnúsdóttur, var frumsýnd í október en
þættirnir fjölluðu um hjónabandsráðgjafa og þriggja barna móður í Reykjavík nútímans.
Á jóladag 2019 var fyrsti þáttur í spennuþáttaröðinni Brot heimsfrumsýndur á RÚV. Þættirnir fjölluðu
um lögreglukonu sem vinnur að morðrannsókn. Þættirnir voru unnir samkvæmt hugmynd Þórðar Pálssonar,
sem leikstýrði þáttunum ásamt Davíð Óskari Ólafssyni og Þóru Hilmarsdóttur. Nína Dögg Filippusdóttir
og Björn Thors léku aðalhlutverk. Alþjóðlega efnisveitan Netflix tryggði sér sýningarrétt að þáttunum utan
Íslands og var það í fyrsta sinn sem Netflix kemur með svo umfangsmiklum hætti að fjármögnun og framleiðslu íslenskrar þáttaraðar.
Á árinu var tekin upp sú nýbreytni að bjóða upp á sýningu á stærstu leiknu verkefnunum með enskum texta
á RÚV 2, þar á meðal íslenskum þáttaröðum, Áramótaskaupinu og völdum íslenskum bíómyndum. Var þetta
hluti af nýrri þjónustu RÚV, RÚV English, sem er ætlað að ná til nýrra Íslendinga sem enn hafa ekki náð
tökum á íslenskri tungu en vilja njóta þess dagskrárefnis sem í boði er.
Á meðal þeirra íslensku kvikmynda sem frumsýndar voru á RÚV var fjölskyldumyndin Sumarbörn eftir
Guðrúnu Ragnarsdóttur, sem var sýnd að kvöldi nýársdags. Tvær verðlaunamyndir voru frumsýndar í hátíðardagskrá um páskana: Andið eðlilega eftir Ísold Uggadóttur og Kona fer í stríð eftir Benedikt Erlingsson. Á
meðal annarra íslenskra bíómynda sem frumsýndar voru á árinu voru Boðberi eftir Hjálmar Einarsson og Lof
mér að falla eftir Baldvin Z.

Menningartengd dagskrárgerð í sjónvarpi
Á nýársdag var frumsýnd uppfærsla Íslensku óperunnar á verkinu Brothers eftir Daníel Bjarnason, sem unnin
var í samstarfi við Den Jyske Opera og Sínfóníuhljómsveit Íslands. Verkið var byggt á samnefndri kvikmynd
eftir Susanne Bier.
Um páskana voru sýndar upptökur frá þremur stórum viðburðum: Útgáfutónleikum Víkings Heiðars
Ólafssonar í Eldborg í Hörpu haustið 2018, sem helgaðir voru verkum Johanns Sebastians Bachs; 70 ára
afmælistónleikum lagahöfundarins og textaskáldsins Magnúsar Þórs Sigmundssonar í Háskólabíói, þar sem
fram komu meðal annars Páll Óskar, Ragnheiður Gröndal, Jónas Sig, Þórunn Antonía, Jóhann Helgason,
Sverrir Bergmann og Fjallabræður; og uppistandssýningu Jóns Gnarr í tilefni af tuttugu ára afmæli sýningarinnar Ég var einu sinni nörd.
Menningartengdar þáttaraðir sem sýndar voru á árinu voru meðal annars Sporið, íslensk þáttaröð í sex
hlutum í umsjón Guðrúnar Sóleyjar Gestsdóttur, þar sem farið var yfir sögu dansins á Íslandi og mismunandi
danstegundir kannaðar. Í þáttaröðinni Fyrir alla muni var heimur íslenskrar sögu og sagna kannaður með
því að skoða muni sem tengjast sérstökum atburðum í sögu þjóðarinnar. Þættirnir voru í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur og Sigurðar Helga Pálmasonar. Nörd í Reykjavík, í umsjón „Dóra DNA“ var sjálfstætt
framhald þáttaraðarinnar Djók í Reykjavík og fjallaði, eins og nafnið gefur til kynna, um nörda í Reykjavík.
Hversdagslegri matarmenningu var gerð skil í ferða- og matreiðsluþáttunum Soð en í þeim ferðaðist Kristinn
Guðmundsson með Janusi Braga vini sínum um heimaslóðir á Reykjanesskaga og eldaði fyrir hann.
Á árinu hóf göngu sína nýr spurninga- og skemmtiþáttur um íslenska tungu, Kappsmál. Þátttakendur kepptu
meðal annars í taugatrekkjandi stafsetningarkeppni, sérhannaðri útgáfu af hengimanni og ýmsum öðrum
þrautum. Umsjónarmenn þáttanna voru Björg Magnúsdóttir og Bragi Valdimar Skúlason.
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Fastir, menningartengdir dagskrárliðir héldu áfram göngu sinni, þar á meðal Landinn, í ritstjórn Gísla Einarssonar, en sérstök 24 klukkustunda afmælisútsending Landans vakti athygli á haustmánuðum 2019. Í Kiljunni,
í umsjón Egils Helgasonar, sem sýnd var á miðvikudögum, var áfram fjallað um bókaútgáfu, sagnahefð og
menningarsögu þjóðarinnar. Bergsteinn Sigurðsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir gerðu svo helstu menningarfréttum skil fjóra daga vikunnar í Menningunni.
Fjórða þáttaröðin af Ferðastiklum var sýnd á árinu. Í þáttunum fór Lára Ómarsdóttir um landið, ásamt
föður sínum Ómari Ragnarssyni, ræddi við fólk, skoðaði náttúrugersemar og sagði sögur af landi og þjóð.
Níunda þáttaröð Með okkar augum var á dagskrá á haustmánuðum og sem fyrr var það fólk með þroskahömlun sem vann þættina með fagfólki í sjónvarpsgerð og miðlaði þannig fjölbreytileika íslensks samfélags. Fyrr
á árinu stóð sama teymi á bak við gerð tveggja þátta, Heimsleikar Special Olympics, en þar fylgdust Katrín
Guðrún og Steinunn Ása, úr Með okkar augum, með Heimsleikum fatlaðra sem fóru fram í borgunum Abú
Dabí og Dubai í mars.
Í þáttunum Heilabrot var geðheilsa og greining á andlegri vanheilsu ungs fólks krufin til mergjar en umsjónarmenn voru Steiney Skúladóttir og Sigurlaug Sara Gunnarsdóttir. Í þáttaröðinni Paradísarheimt ræddi
Jón Ársæll Þórðarson við fólk sem syndir á móti straumnum í lífsins ólgusjó. Í annarri þáttaröðinni af Veröld
sem var fjölluðu Margrét Blöndal og Felix Bergsson um sameiginlegar minningar íslensku þjóðarinnar á léttu
nótunum.
Gettu betur var á sínum stað í febrúar og mars en spyrill var Kristjana Arnarsdóttir. Skemmiþátturinn Vikan
með Gísla Marteini, í umsjón Gísla Marteins Baldurssonar, var sem fyrr sýndur á föstudagskvöldum.
Söngvakeppnin 2019 fór fram í Laugardagshöll eins og fyrri ár og keppti hljómsveitin Hatari fyrir Íslands
hönd í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í Jerúsalem í Ísrael í maí. Lagið komst í gegnum fyrri undanúrslitin og lenti í tíunda sæti keppninnar.
Fleiri skemmtiþættir voru sýndir á árinu: Alla leið, í umsjón Felix Bergssonar, var sýndur í aðdraganda
Eurosvision keppninnar, og Sumarið, dægurmálaþáttur var sýndur fjögur kvöld í viku yfir hásumarið. Umsjón
hans var í höndum Atla Más Steinarssonar, Hafdísar Helgu Helgadóttur og Snærósar Sindradóttur.
Áramótaskaupið var sem endranær sýnt á gamlárskvöld en leikstjóri að þessu sinni var Reynir Lyngdal
og á meðal handritshöfunda voru Dóra Jóhannsdóttir, Hugleikur Dagsson, Jakob Birgisson, Lóa Hlín
Hjálmtýsdóttir, Reynir Lyngdal, Sævar Sigurgeirsson, Vala Kristín Eiríksdóttir og Þorsteinn Guðmundsson.
Þátturinn var tilnefndur til Edduverðlauna sem skemmtiþáttur ársins.

Íslenskar heimildamyndir og -þættir í sjónvarpi
Hátt í 30 íslenskar heimildamyndir voru frumsýndar árið 2019, ásamt fjölda heimildaþáttaraða. Sýndar voru
tíu heimildamyndir á sérstakri heimildamyndahátíð í janúar, þar á meðal GARN í leikstjórn Unu Lorenzen
og UseLess (Sóun) eftir Rakel Garðarsdóttur og Ágústu M. Ólafsdóttur en báðar myndirnar hafa unnið til
verðlauna hérlendis og erlendis.
Heimildaefninu sem sýnt var á RÚV mátti skipta í þrjá flokka:
Í fyrsta lagi voru heimildamyndir sem fjölluðu um listir og listamenn, t.d. Sjóndeildarhringur eftir Friðrik Þór
Friðriksson, sem fjallaði um myndlistamanninn Georg Guðna, Blindrahundur, sem fjallaði um listamanninn
Birgi Andrésson, GARN, sem fjallaði um hóp alþjóðlegra listamanna sem hefur skapað nýja bylgju nútímalistar tengda handverki, hekli og prjónaskap, Skáldagatan í Hveragerði, sem fjallaði um íslensk skáld sem búsett voru í sömu götunni í Hveragerði á árum áður, Á æðruleysinu, sem fjallaði um tónlistarmanninn KK, Can‘t
Walk Away, sem fjallaði um Herbert Guðmundsson tónlistarmann, Verksummerki, sem fjallaði um rithöfundinn Steinunni Sigurðardóttur og heimildarmynd í tveimur hlutum um sögu hljómsveitarinnar Mezzoforte.
Í öðru lagi voru heimildamyndir um umhverfismál, svo sem UseLess, sem fjallaði um neyslu mannsins og
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hvers vegna fólk hendir eins miklu og raun ber vitni, Maðurinn sem minnkaði vistsporið sitt, sem fjallaði um
það hvernig fólk fer að því að lifa í neyslusamfélagi með sjálfbærni í huga, Borða, rækta fjallaði um vistrækt,
heildrænt hönnunarkerfi til að skapa sjálfbært samfélag, Draumahúsið fjallaði um fyrsta vistvottaða húsið á
Íslandi og Katla kemur, fjallaði um eldstöðina Kötlu og mögulegar hættur samfara Kötlugosi. Loks var sýnd
ný, íslensk heimildaþáttaröð í tíu hlutum, Hvað höfum við gert? í umsjón Sævars Helga Bragasonar stjörnufræðings. Þættirnir fjölluðu um loftslagsbreytingar, neysluhyggju og ofnýtingu auðlinda, áhrif neyslumenningar á umhverfið, loftslagið og einstaklinga.
Í þriðja lagi voru kvikmyndir og þáttaraðir um athyglisverða atburði og lífshlaup fólks í Íslandssögunni
á dagskrá. Litla Moskva eftir Grím Hákonarson fjallaði um Neskaupstað og þær stjórnmálalegu breytingar
sem orðið hafa í bænum í tímans rás. Í heimildamyndinni Njósnir, lygar og fjölskyldubönd varpaði kvikmyndagerðarmaðurinn Helgi Felixson ljósi á leyndarmál fjölskyldu sinnar sem leiddi til skelfilegra atburða á Ísafirði
fyrir rúmum sjötíu árum en breska hernámsliðið handtók afa hans og ömmu, ásamt fimm öðrum Vestfirðingum og færði í bresk fangelsi. Heimildarmyndin Hans Jónatan eftir Valdimar Leifsson fjallaði um óvenjulega
ævi þræls frá eyjunni St. Croix í Karíbahafi, sem barðist fyrir frelsi sínu í Kaupmannahöfn og gerðist síðar
verslunarmaður á Djúpavogi. Svarta gengið eftir Kára G. Schram fjallaði um Þorbjörn Pétursson, fjárbónda
og einsetumann, sem þurfti að bregða búi vegna veikinda og neyddist í kjölfarið til að fella allt sauðfé sitt. Í
heimildamyndinni Aldrei of seint fjölluðu Alma Ómarsdóttir og Viktoría Hermannsdóttir um Ídu Jónasdóttur
Herman sem fékk fyrst íslenskra kvenna leyfi til að giftast bandarískum hermanni en hún flutti vestur um
haf undir lok seinni heimsstyrjaldar. Í þáttaröðinni Sögustöðum fór Eva María Jónsdóttir um landið og sagði
sögur af fólki og atburðum úr fortíðinni og sögu réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi var gerð skil í
heimildaþáttaröðinni Svona fólk eftir Hrafnhildi Gunnarsdóttur. Frásögnin spannaði fjóra áratugi og rakti
baráttu samkynhneigðra fyrir mannréttindum, mannvirðingu og sýnileika, allt frá því að fyrsti vísir að hreyfingu þeirra varð til um miðjan áttunda áratug síðustu aldar og til þess tíma er róttækar lagabætur voru í höfn á
fjölskyldurétti samkynhneigðs fólks.
Samvinna norrænna almannaþjónustumiðla
Átakið Nordic 12 (N12) er samstarfsverkefni norrænna almannaþjónustumiðla sem miðar að því að
tryggja að helstu leiknu verkefnin sem framleidd eru af hálfu norrænna almannaþjónustumiðla verði sýnd
á samstarfsstöðvum annars staðar á Norðurlöndunum og gerð aðgengileg með ólínulegum hætti í spilurum
stöðvanna. Þannig leggja NRK, SVT og DR til þrjár leiknar þáttaraðir á ári og finnska YLE og RÚV að
lágmarki eina leikna þáttaröð. Um er að ræða meðframleiðslu og eru verkin kynnt sérstaklega sem slík. Að
sögn RÚV hefur þessi aukna þjónusta stóraukið framboð af vönduðu norrænu leiknu efni á sjóvarpsstöðvunum fimm og stuðlað að aukinni breidd. Samstarfið tryggir einnig að þáttaraðirnar eru aðgengilegar almenningi bæði í línulegri dagskrá og ólínulegri spilun, sem hluti af almannaþjónustuhlutverki stöðvanna. Árið
2019 var sjónvarpsþáttaröðin Pabbahelgar framlag Íslands til samstarfsins og þar með í boði á öllum norrænu
almannaþjónustumiðlunum. Meðal annarra norrænna þáttaraða sem sýndar voru á RÚV á árinu í tengslum
við N12 samstarfið voru Systur 1968 (Systrar 1968), Dagarnir sem blómin blómstra (De dagar som blommorna
blommar) og fyrsta þáttaröðin af Nútímafjölskyldunni (Bonusfamiljen) frá SVT, fyrri þáttaröðin af Á önglinum
(Koukussa) og gamanþáttaröðin Donna blinda (Donna) frá YLE, önnur þáttaröðin af Heimavelli (Heimebane) frá NRK og þriðja og síðasta þáttaröðin af Svikamyllu (Bedrag) frá DR.
Frekari umfjöllun um leikið erlent sjónvarpsefni og annað erlent menningarefni á RÚV er að finna í kafla 5.6.

5.1.2 Menningarefni í útvarpi
Menningarefni á Rás 1
Línuleg dagskrá og hlaðvörp
Hlustun á línulega dagskrá Rásar 1 hefur aukist um þriðjung á síðustu árum samkvæmt greinargerð RÚV.
Þá hafa hlaðvörp Rásar 1 verið á meðal vinsælustu hlaðvarpa landsins í hverri viku. Þáttur Veru Illugadóttur,
Í ljósi sögunnar, hefur verið vinsælasta hlaðvarp landsins síðustu 3-4 ár og var Vera valin vinsælasti útvarpsmaður landsins í ársbyrjun. Fréttaskýringaþátturinn Heimskviður hóf göngu sína 2019 en hann er afrakstur
samstarfs Rásar 1 og fréttastofu RÚV, í umsjón Guðmundar Björns Þorbjörnssonar og Birtu Björnsdóttur.
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Þáttur Önnu Marsibiljar Clausen, Grár köttur, og þátturinn Skyndibitinn, í umsjón Önnu Gyðu Sigurgísladóttur, voru einnig framleiddir með ólínulega hlustun í huga, sem og ýmsar þáttaraðir sem framleiddar voru
á árinu, eins og Ég segi ekki alltaf allt gott, Börn tímans, Blindfull á sólríkum degi, Spekileki, Hyldýpi, Fallnar
borgir, Listin að brenna bækur, Völuspá, Ymur II og Loftslagsþerapían en fyrir þá síðastnefndu hlaut Arnhildur
Hálfdánardóttur fjölmiðlaverðlaun umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, auk þess sem hún var tilnefnd til
Blaðamannaverðlauna fyrir þættina.
Hátíðardagskrá
Rás 1 gegnir stóru hlutverki í lífi þjóðarinnar á hátíðisdögum og er hlustun á Rás 1 aldrei meiri en um páska
og jól. Hátíðarþættir eru aðgengilegir í Spilara RÚV og á hlaðvarpi en þar hafa þeir allir verið settir í eitt og
sama hlaðvarpið, sem ber nafnið Fríhöfn Rásar 1. Eins og undanfarin ár hafa nýir bókmenntalestrar Rásar 1
einnig verið aðgengilegir í hlaðvarpi.
Samfélagsumræða og mannlífstengt efni
Samfélagslegri og fréttatengdri umræðu var sinnt í daglegum þáttum á borð við Morgunvaktina, Mannlega
þáttinn, Samfélagið og Spegilinn. Menningarlegu efni var sinnt í Víðsjá, Lestinni, Lestrarklefanum, Hátalaranum, Á tónsviðinu og fleiri þáttum. Mannlífstengt efni var einnig að finna í Segðu mér, Gestaboði, Mannlega
þættinum og fleiri þáttum.
Sögur af landi
Finna mátti efni tengt landsbyggðinni í flestum föstu þáttunum en henni var einnig sérstaklega sinnt í
þáttunum Sögur af landi. Árið 2019 var ráðinn sérstakur dagskrárgerðarmaður útvarps sem staðsettur er á
starfsstöð RÚV á Akureyri og sá hann um þáttagerðina, ásamt öðru.
Þættir um afmörkuð svið
Um helgar voru fluttir sértækari þættir, svo sem þátturinn Tónlist frá a-ö, sem hóf göngu sína í byrjun árs, Orð
um bækur, Flakk, sem nú heldur úti sérhæfðari umræðu um byggingarlist en áður, Bók vikunnar, Orð af orði,
sem fjallar um íslenska tungu, Frjálsar hendur og Samtalið, þar sem Ævar Kjartansson stýrir, ásamt völdum
sérfræðingum, umræðum um hugmyndaleg efni, stjórnmálaleg, söguleg og samfélagsleg.
Tónlistardagskrá
Tónlist kemur við sögu í flestum dagskrárliðum Rásar 1. Árið 2019 voru á dagskrá tónlistarþættir þar sem
umsjónarmenn kynntu tónlist af ýmsu tagi, nýjar tónleikahljóðritanir, innlendar og erlendar, og hljóðrit gerð
sérstaklega fyrir Ríkisútvarpið, bæði ný og úr safni.
Einn mikilvægasti liðurinn í tónlistardagskrá Rásar 1 er hljóðritun á tónlist. Með beinum útsendingum frá
tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og útsendingum frá ýmsum tónlistarhátíðum og sýningum Íslensku
óperunnar gegnir Rás 1 lykilhlutverki við miðlun tónlistar til allra landsmanna. Auk Sinfóníuhljómsveitar
Íslands er Rás 1 í samstarfi um hljóðritanir við Stórsveit Reykjavíkur og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands,
tónlistarhátíðirnir Myrka músíkdaga, Reykjavík Midsummer Music, Kirkjulistahátíð í Hallgrímskirkju, Reykholtshátíð og Sumartónleika í Skálholti. Ennfremur má nefna tónleika Kammersveitar Reykjavíkur, tónleika
úr Tíbrárröð Salarins í Kópavogi, tónleika Kammermúsíkklúbbsins, Kúnstpásu Íslensku óperunnar, Sönghátíð
í Hafnarborg, tónleika í tónleikaröð Hörpu Sígildum sunnudögum, tónleika á Alþjóðlegu orgelsumri í Hallgrímskirkju og tónleikahljóðritanir frá Þjóðlagahátíðinni á Siglufirði.
Rás 1 leitast við að upplýsa og fræða hlustendur um sögu tónlistar og strauma og stefnur í samtímanum og
þar gegna þættir á borð við Víðsjá og Lestina mikilvægu hlutverki og einnig má nefna þáttaraðirnar Hátalarann í umsjón Péturs Grétarssonar, Ym í umsjón Friðriks Margrétar-Guðmundssonar, þætti Unu Margrétar
Jónsdóttur Á tónsviðinu og þætti Arndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur, Tónlistin frá a-ö.
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Í nóvember stóð Rás 1 í þriðja sinn fyrir eigin tónlistarhátíð, í þetta sinn undir listrænni stjórn Daníels
Bjarnasonar. Þar frumflutti Strokkvartettinn Siggi fjögur ný kammerverk sem pöntuð voru sérstaklega
af þessu tilefni og styrkt af Tónskáldasjóði Ríkisútvarpsins og STEF en einnig tóku söngkonurnar
Hildigunnur Einarsdóttir og Ingibjörg Fríða Helgadóttir þátt í flutningnum. Tónskáldin völdu hvert sitt
ljóðskáld til samvinnu en verkin fjögur voru Klakabrennur II eftir Ingibjörgu Ýri Skarphéðinsdóttur, við
texta Sigurbjargar Þrastardóttur, Stefnumót við sjálfið eftir Pál Ragnar Pálsson, við texta Ásdísar Sifjar
Gunnarsdóttur, Skrauthvörf eftir Kjartan Holm við texta Jóhannesar Ólafssonar og Umfang eftir Maríu
Huld Markan Sigfúsdóttur við texta eftir Kristínu Eiríksdóttur.
Samstarf við Samband evrópskra útvarpsstöðva (EBU), og reglulegar útsendingar tengdar því samstarfi,
er þýðingarmikill þáttur í tónlistardagskrá Rásar 1. Hljóðritanir Ríkisútvarpsins standa öðrum evrópskum
útvarpsstöðvum til boða, auk þess sem Ríkisútvarpið hefur verið þátttakandi í alþjóðlegum samsendingum til
milljóna hlustenda um allan heim, til dæmis á árlegum tónleikadögum EBU. Þess má geta að tónleikar Schola
cantorum, sem voru framlag Ríkisútvarpsins til jólatónleikadags EBU 2019, voru sendir út í jóladagskrá 17
aðildarstöðva, þar á meðal BBC, austurríska útvarpsins, Deutschland Kultur, spænska útvarpsins, ríkisútvarpsstöðva allra norrænu landanna, kanadíska útvarpsins og ástralska útvarpsins. Tónleikahljóðritunum frá helstu
tónlistarhúsum Evrópu var útvarpað í þáttunum Endurómi úr Evrópu, auk þess sem nýjar hljóðritanir frá
Metrópólitan-óperunni í New York og helstu óperuhúsum Evrópu hljómuðu reglulega.
Í júlí og ágúst bauð Rás 1 hlustendum sínum að slást í hóp tónleikagesta á hinum fjölmörgu
tónlistarhátíðum sem haldnar voru vítt og breitt um Evrópu. Á meðal hátíða sem útvarpað var frá að þessu
sinni voru Mozart-hátíðin í Würtzburg, Naantali-tónlistarhátíðin í Finnlandi, Aldeburgh-hátíðin á Englandi,
SOLsberg-hátíðin í Sviss, Varna-tónlistarhátíðin í Búlgaríu, RheinVokal-hátíðin í Þýskalandi, Risör-kammertónlistarhátíðin í Noregi, Schubert-hátíðin í Schwartzenberg, tónlistarhátíðin í Granada, Verbier-hátíðin í
Sviss og Proms-hátíðin, sumartónlistarhátíð breska útvarpsins.
Hefð er fyrir því að Rás 1 panti frumflutning á Jólalagi Ríkisútvarpsins á hverju ári af íslensku tónskáldi.
Jólalagið 2019 var eftir Hafliða Hallgrímsson, frumflutt af Schola cantorum og Herði Áskelssyni í beinni
útsendingu á jólatónleikadegi EBU. Rás 1 hefur tekið þátt í Alþjóðlega tónskáldaþinginu (International
Rostrum of Composers) um áratuga skeið en þingið er einn öflugasti vettvangur til kynningar á íslenskri
samtímatónlist. Alþjóðlega tónskáldaþingið 2019 fór fram í Bariloce í Patagóníu í maí og var það í fyrsta sinn
sem þingið var haldið utan Evrópu. Fulltrúi Rásar 1 var Arndís Björk Ásgeirsdóttir sem kynnti þar tvö ný íslensk verk, Dust, eftir Valgeir Sigurðsson, sem samið var að beiðni RÚV fyrir Tónlistarhátíð Rásar 1 2018 og
verkið O eftir Ingibjörgu Ýri Skarphéðinsdóttur. Verk Valgeirs lenti á úrvalslista yfir tíu áhugaverðustu verk
þingsins og var í kjölfarið útvarpað til milljóna hlustenda. Úrvali verka frá Tónskáldaþinginu var útvarpað í
tveimur þáttum í nóvember en þar fékk Arndís Björk þriðja árs tónsmíðanema Listaháskóla Íslands til liðs við
sig til að ræða um verkin.
Í greinargerð RÚV segir að tónlist sé líka félagi og skemmtun og miði vinsælustu þættir Rásar 1 að því að
skapa þægilega nærveru með góðri tónlist sem oft heyrist ekki annars staðar. Megi þar nefna þáttinn Á reki
með KK, þar sem Kristján Kristjánsson leiki tónlist af ýmsu tagi, og þátt Svanhildar Jakobsdóttur, Óskastund.
Útvarpsleikhúsið
Útvarpsleikhúsið frumflutti sex verk árið 2019, stök verk, framhaldsverk og heimildaseríur. Má þar nefna SOL,
framhaldsleikrit í fjórum hlutum eftir Tryggva Gunnarsson og Hilmi Jensson, sem flutt var um páskana en
verkið hlaut Grímuverðlaun í flokki útvarpsverka. Einnig var SOL tilnefnt til Grímuverðlauna í flokknum
Leikrit ársins og var það í fyrsta sinn sem útvarpsleikrit hlaut tilnefningu í þeim flokki. SOL var svo tilnefnt til
evrópsku ljósvakaverðlaunanna Prix Europa og varð í þriðja sæti í flokki framhaldsleikrita fyrir útvarp.
Árið 2017 var undirritaður samstarfssamningur til þriggja ára við Sviðslistadeild Listaháskóla Íslands og
var annað verkefnið samkvæmt þeim samningi framleitt á árinu, nýtt verk eftir Sölku Guðmundsdóttur,
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Sjöunda nóttin, sem var skrifað sérstaklega fyrir útskriftarárgang leikarabrautar. Einnig má nefna jólaleikrit
Útvarpsleikhússins, Litlu jólin, verk í tveimur hlutum eftir leikhópinn Kriðpleir (Bjarna Jónsson, Árna
Vilhjálmsson, Friðgeir Einarsson og Ragnar Ísleif Bragason).

Menningarefni á Rás 2
Árið 2019 jókst hlustun á Rás 2 í fyrsta skipti á milli ára frá árinu 2012 og rekur Ríkisútvarpið það til þess að
stöðin hafi styrkt sig hjá yngri hlustendum með markvissari tónlistarstefnu og yngra dagskrárgerðarfólki.
Áfram var lögð áhersla á íslenska tónlist á Rás 2. Rúmur helmingur allrar tónlistar sem flutt er á Rás 2 er
íslensk og frumflytur stöðin fjölmörg lög eftir íslenskt listafólk í hverri viku. Þátturinn Undiraldan, þar sem
eingöngu er spiluð ný íslensk tónlist, var á dagskrá tvisvar í viku og voru 600 lög frumflutt í þættinum árið
2019. Þá komu 45 hljómsveitir í Stúdíó 12 og spiluðu 140 íslensk lög. Fimmtíu nýjar plötur fengu kynningu
í Plötu vikunnar en þar var hlutfall kynjanna jafnt. Þá bárust 50 ný jólalög í jólalagakeppni Rásar 2. Þátturinn
Skúrinn fór aftur af stað með nýjum stjórnendum en hann tengist Músíktilraunum og leggur áherslu á að
fjalla um nýtt og ungt tónlistarfólk.
Fjölmargar beinar útsendingar voru frá íslenskum tónlistarviðburðum á árinu. Má þar nefna Aldrei fór
ég suður, Bræðsluna, Heima í Hafnarfirði, Blúshátíð í Reykjavík og Akureyrarvöku. Samstarfið við Iceland
Airwaves var endurnýjað en hápunkturinn árið 2019 var bein útsending frá tónleikum Of Monsters and Men
en þeim var síðan miðlað um alla Evrópu í gegnum EBU samstarfið. Fram kemur í greinargerð RÚV að fjölmargir íslenskir tónlistarmenn hafi fengið kynningu á erlendum vettvangi í gegnum það samstarf. Hátt í 100
tónleikar hafi verið hljóðritaðir árið 2019 en þar hafi Rás 2 algera sérstöðu meðal íslenskra útvarpsstöðva.
Útvarpað var beint frá árlegum tónleikum Rásar 2, Tónaflóði á Arnarhóli, á Menningarnótt, samhliða beinni
sjónvarpsútsendingu. Fyrsti hluti dagskrárinnar var í boði RÚVNúll, þar sem ungt dagskrárgerðarfólk var
í aðalhlutverki, en þar komu fram ClubDub, Auður og GDRN. Einnig komu Vök, Valdimar, Hjaltalín og
Stjórnin fram á tónleikunum.
Menningarverðlaun Rásar 2, Krókurinn voru afhent Bubba Morthens árið 2019 en verðlaunin eru jafnan
afhent þeim listamanni sem talinn er hafa skarað fram úr í lifandi flutningi á árinu.
Í greinargerð RÚV er á það bent að Rás 2 hafi á síðustu árum lagt sífellt meiri áherslu á að jafna hlut
kynjanna í dagskrá og dagskrárgerð. Tónlist eftir konur eigi víða undir högg að sækja og konur séu mun
fámennari meðal höfunda, bæði á Íslandi og erlendis. Verði þessari þróun ekki snúið við á einu ári en ein leið
til að rétta þessa skekkju sé að vekja meiri athygli á tónlist eftir konur. Árið 2019 hafi tónlist eftir konur, eða
þar sem konur voru flytjendur, verið 40% af allri tónlist stöðvarinnar. Eldri tónlist skekki myndina en þegar
komi að nýrri tónlist sé hlutfallið nánast jafnt.

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

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.
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsin

Í málstefnu Ríkisútvarpsins er málrækt í fyrirrúmi. Málfarsráðgjafar sinna yfirlestri og ráðgjöf og stuðla
þannig að því að bæta íslenskukunnáttu og auðga málfar starfsfólks. Daglegar ábendingar og fundir um
málfar eru liður í þeirri starfsemi og umfang yfirlestrar hefur aukist jafnt og þétt á undanförnum árum. Málfarsráðunautur og málfarsráðgjafar sinna líka upplýsingagjöf og fræðslu um íslenskt mál í vikulegu spjalli í
Morgunútvarpinu á Rás 2, Málfarsmínútunni í Samfélaginu á Rás 1 og þættinum Orð af orði sem verið hefur
á dagskrá Rásar 1 í hverri viku frá 2013.
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.
Fjallað er um fréttir og þýðingar á ensku í kafla 7.6 um aðgengismál.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið skilyrði 1. tölul. 3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið árið 2019, sbr. ákvæði 2.3.6. í
samningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðuneytis um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2016-2019.

5.3 Kaup af sjálfstæðum framleiðendum
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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.
3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið

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 sjónvarpsefni, kvikmyndum, heimildarmyndum eða öðru dagskrárefni í miðlum Ríkisútvarpsins. Ríkisútvarpið skal verja til þess að
lágmarki 8% af heildartekjum á árinu 2016, 9% árið 2017, 10% árið 2018 og 11% árið 2019.
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins

Í lögum um Ríkisútvarpið segir að Ríkisútvarpið skuli vera virkur þátttakandi í íslenskri kvikmyndagerð,
m.a. með kaupum frá sjálfstæðum framleiðendum. Í þjónustusamningi ráðherra við Ríkisútvarpið er mælt
fyrir um lágmarkshlutfall dagskrárefnis sem keypt er af sjálfstæðum framleiðendum.
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Í skýringum við 4. tölul. 3. mgr. 3. gr. í frumvarpi því sem varð að lögum um Ríkisútvarpið segir að samkvæmt
þessu skuli Ríkisútvarpið vera vettvangur nýsköpunar í dagskrárgerð og styrkja og efla sjónvarpsþátta-,
kvikmynda- og heimildamyndagerð með því að gerast kaupandi eða meðframleiðandi að slíku efni. Litið sé
svo á að Ríkisútvarpið sé veigamikill aðili að kvikmyndun og kvikmyndagerð hér á landi og af því leiði að
hlutverks þess sé getið í sameiginlegri stefnu ríkisins og þeirra sem fáist við kvikmyndir. Einnig sé ráðgert að
Ríkisútvarpið flytji fréttir af og sýni frá íþróttaviðburðum bæði innanlands og erlendis. Í umfjöllun sé gert ráð
fyrir að fjölbreytni sé höfð að leiðarljósi og jafnræðis gætt milli íþróttagreina eins og kostur sé.
Þá er fjallað um sérstök markmið á samningstímanum í viðauka við samninginn, m.a. vegna kaupa af sjálfstæðum framleiðendum en þar segir í 2. tölulið 2. liðar:
Kaup af sjálfstæðum framleiðendum sem hlutfall af heildartekjum. Um er að ræða kaup á dagskrárefni af sjálfstæðum framleiðendum, meðframleiðslu, aðkeypta þjónustu, þ. á m. vegna talsetningar, leigu á búnaði o.fl.
Á meðal þess sem fjölmiðlanefnd skoðar í árlegu mati sínu er hvort tilskildum viðmiðum um kaup af
sjálfstæðum framleiðendum, eins og þau eru skilgreind í þjónustusamningi, hafi verið náð. Samkvæmt 1.
mgr. 2.1.1 gr. í þjónustusamningi Ríkisútvarpins við mennta- og menningarmálaráðuneytið átti Ríkisútvarpið
að verja að lágmarki 11% af heildartekjum á árinu 2019 til kaupa af sjálfstæðum framleiðendum, þ.e. til að
kaupa eða vera meðframleiðandi að leiknu sjónvarpsefni, kvikmyndum, heimildarmyndum eða öðru dagskrárefni í miðlum Ríkisútvarpsins.
Í greinargerð Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2019 kemur fram að allt framlag
Ríkisútvarpsins til leikins efnis árið 2019 hafi runnið til sjálfstæðra framleiðenda og framleiðslufyrirtækja,
eins og á fyrra ári. Í greinargerðinni segir jafnframt að kaup Ríkisútvarpsins af sjálfstæðum framleiðendum
árið 2019 hafi verið 766.108 þúsund kr. (766 m. kr.). Heildartekjur RÚV hafi verið 6.873.305 þús kr. og hafi
kaup af sjálfstæðum framleiðendum sem hlutfall af heildartekjum því verið 11,15% árið 2019, sem er yfir því
lágmarki sem miðað er við í þjónustusamningi fyrir árið 2019 (11%).
KAUP AF SJÁLFSTÆÐUM FRAMLEIÐENDUM
Kr.
Hlutfall af heildartekjum

2017

2018

2019

799.531.000

884.139.000

766.108.000

12,39%

13,24%

11,15%

Áður hafði komið fram í svörum Ríkisútvarpsins til fjölmiðlanefndar, vegna árlegs mats nefndarinnar fyrir
árið 2018, að við útreikninga á kaupum af sjálfstæðum framleiðendum væri tekið mið af orðalagi viðauka
samningsins og þess að í 2.1.1 gr. samningsins sé gert ráð fyrir heimild til kaupa á „öðru dagskrárefni“ í miðlum Ríkisútvarpsins en ekki einvörðungu leiknu sjónvarpsefni, kvikmyndum og heimildarmyndum. Jafnframt
kom fram að Ríkisútvarpið líti ekki svo á að eingöngu lögaðilar geti talist til sjálfstæðra framleiðenda.
Eins og fram kom í mati fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins fyrir árið 2018
telur nefndin að gera þurfi ríkari kröfur um sjálfstæði og óhæði hinna sjálfstæðu framleiðenda sem greiðslur
Ríkisútvarpsins renna til en fram til þessa hefur verið gert. Hefur mennta- og menningarmálaráðuneytið
upplýst fjölmiðlanefnd um að ákvæðum um kaup af sjálfstæðum framleiðendum verði breytt í drögum að
nýjum þjónustusamningi, með þeim hætti að aðeins verði kveðið á um kaup af sjálfstæðum framleiðendum en
ekki veitt heimild til að fella kaup á „öðru dagskrárefni“ í miðlum Ríkisútvarpsins þar undir. Verði lágmarkshlutfalli og fjárhæðum breytt til samræmis við það. Þá hefur komið fram í athugasemdum Ríkisútvarpsins að
samkvæmt fyrirliggjandi samningsdrögum muni kaup á talsetningu og útvarpsefni áfram falla undir ákvæðið.
Í viðauka við skýrslu þessa er að finna lista yfir efni frá sjálfstæðum framleiðendum sem frumsýnt var á
RÚV árið 2019.
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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 2019, sbr. 4.
tölul. 3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið.
Þá er það mat fjölmiðlanefndar að viðmið þjónustusamnings um að Ríkisútvarpið verji 11% lágmarkshlutfalli af heildartekjum til
kaupa af sjálfstæðum framleiðendum árið 2019, teljist uppfyllt, með fyrirvara um túlkun á inntaki 2.1.1 gr. í þjónustusamningi.
Gera þurfi ríkari kröfur um sjálfstæði og óhæði hinna sjálfstæðu framleiðenda sem greiðslur Ríkisútvarpsins renna til.

5.4 Aukið framlag til leikins íslensks efnis
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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

2.1.2 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 RÚVMYNDIR
-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
kaupa 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.

Fyrir fáeinum árum var tekin stefnumótandi ákvörðun um að auka markvisst, jafnt og þétt, áherslur og
framboð á leiknu, íslensku efni hjá RÚV. Var það í samræmi við yfirlýsta dagskrárstefnu RÚV um aukna
áherslu á frumskapað íslenskt dagskrárefni; leiknar sögur sagðar á íslensku fyrir íslenska áhorfendur. Hefur
leikið íslenskt efni nær undantekningarlaust reynst vera meðal þess efnis sem allra mest er horft á.
Hlutdeild íslensks efnis í sjónvarpi (RÚV og RÚV2) hefur aukist jafnt og þétt á síðustu árum og var 55,7%
árið 2019.
Hlutfallsleg skipting eftir uppruna
dagskrárefnis

2016

2017

2018

2019

Ísland

53,4%

48,4%

52,5%

55,7%
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Þrjú stór leikin verkefni voru á dagskrá á árinu 2019, líkt og áður hefur verið rakið í skýrslu þessari: Ófærð,
Pabbahelgar og Brot. Áramótaskaupið var á dagskrá á gamlársdag að venju og boðið var upp á fjölda frumsýninga á íslenskum bíómyndum á árinu. Sjá nánari umfjöllun í kafla 5.1.1. Þar að auki var töluverðu fjármagni varið til þróunar, handritsskrifa og framleiðslu á nýju leiknu sjónvarpsefni árið 2019.
Í greinargerð RÚV kemur fram að vegna aukinnar áherslu á leikið efni hafi verið stofnað til RÚV
MYNDA árið 2017, sérstakrar einingar innan dagskrárdeildar sjónvarps, sem fer með umsjón og afgreiðslu
allra leikinna verkefna fyrir RÚV. Ákveðið hafi verið að tvöfalda árlegt framlag til leikins efnis frá því sem
áður var, að lágmarki 200 m.kr., með það að markmiði að bjóða upp á hið minnsta þrjú leikin verk á ári. Árið
2017 hafi framlag RÚV til leikins efnis farið upp í 251 m. kr. og ári seinna hafi orðið gríðarleg aukning í
fjárfestingu RÚV í leiknu efni, með heildarframlagi sem nam 423 m. kr. árið 2018. Þessi aukning endurspegli
fyrst og fremst mikla aukningu í þróun fjölda nýrra leikinna verkefna en þar sem mörg þeirra séu umfangsmikil og þurfi langan tíma í þróun, séu enn á handritsstigi og/eða í fjármögnunarferli, hafi framlag innlends
leikins sjónvarpsefnis á árinu 2019 verið nokkuð lægra eða um 339 m.kr.
FRAMLAG TIL INNLENDS, LEIKINS SJÓNVARPSEFNIS
Kr.

2017

2018

2019

251.347.000

423.000.000

339.000.000

3,90%

6,23%

4,93%

Hlutfall af heildartekjum

Upphæðin árið 2019 var yfir því marki sem miðað er við í þjónustusamningi Ríkisútvarpsins og menntaog menningarmálaráðuneytisins (200 m. kr. hið minnsta). Allt framlag Ríkisútvarpsins til leikins efnis árið
2019 eða 100% rann til sjálfstæðra framleiðenda og er það hlutfall einnig yfir því marki sem miðað er við í
þjónustusamningi (a.m.k. 80%).

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 samtímamenningar, árið 2019, 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 menntaog menningarmálaráðuneytis um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2016-2019.

5.5 Áhersla á íslenskt efni fyrir börn
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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

2.1.3. 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 að barnaefni á vef Ríkisútvarpsins 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.
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins
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KrakkaRÚV er yfirheiti allrar þjónustu Ríkisútvarpsins við börn og ungmenni yngri en 16 ára. Krakka
RÚV hélt áfram göngu sinni 2019 með auknu framboði af innlendu efni sem gjarnan er skapað af börnum.
UngRÚV, þjónusta ætluð krökkum á aldrinum 13-16 ára, hélt áfram að festa sig í sessi með dagskrárgerð sem
er mikið til í höndum fólks á þeim aldri. Þá var RÚVNúll, sem er þjónusta ætluð ungu fólki á aldrinum 16-29
ára, drifin áfram af dagskrárgerðarfólki á sama aldri.
Mikil áhersla var lögð á framleiðslu innlends barnaefnis og var hlutfall barna- og unglingaefnis af heildardagskrárframboði í sjónvarpi á RÚV 12,2% árið 2019. Jafnframt var lögð mikil áhersla á samstarf við stofnanir sem vinna í þágu barna.
EFNI FYRIR BÖRN OG UNGMENNI

2016

2017

2018

2019

RÚV klst.

718

698

716

666

RÚV2 klst.

11

25

26

30

729

723

742

696

samtals klst.
Hlutfallsleg skipting eftir tegund
dagskrárefnis í dagskrá RÚV og RÚV2

2016

2017

2018

2019

Efni fyrir börn og ungmenni

13,9%

15,2%

13,3%

12,2%

Samkvæmt greinargerð Ríkisútvarpsins var þjónusta við börn og ungmenni aukin árið 2019 með eftirfarandi hætti:
· Með aukinni framleiðslu dagskrárefnis á íslensku
· Með KrakkaRÚV appi og UngRÚV appi
· Með þátttöku í fjölda samstarfsverkefna sem styðja við barnamenningu
· Með því að gefa röddum barna vettvang til að deila hugmyndum sínum, skoðunum, hæfileikum og hugviti

KRAKKARÚV – fyrir börn og ungmenni yngri en 16 ára
Mikil áhersla var lögð á framleiðslu innlends barnaefnis. Kjarninn í starfsemi KrakkaRÚV var vefurinn
KrakkaRÚV.is þar sem finna má allt innlent barnaefni RÚV, gamalt og nýtt, myndskeið úr safni sjónvarps og
talsettar teiknimyndir, ásamt útvarpsþáttum fyrir börn. Á KrakkaRÚV.is má meðal annars finna úrval eldra
efnis úr framleiðslu Ríkisútvarpsins, þar á meðal barnaefni síðustu tuttugu ára. Á vefnum voru liðlega fjögur
þúsund dagskrárliðir sjónvarps aðgengilegir, að hluta eða í heild, og liðlega 200 dagskrárliðir úr útvarpi.
Á vefmiðlum RÚV og KrakkaRÚV, og nú KrakkaRÚV appi og UngRÚV appi, má jafnframt finna allt
það efni sem sýnt er í línulegri dagskrá. Ríkisútvarpið sýndi fjölda titla af talsettu barnaefni í línulegri dagskrá
og hafði jafnframt 30 daga birtingarrétt að hverjum þætti á vefmiðlum RÚV. Þættir sem RÚV framleiddi
sjálft (Stundin okkar, Krakkafréttir, Ævar vísindamaður, Sögur, Krakkaskaup, jólaþættir og fleira) voru einnig
birtir á vefnum þar sem þá má finna um ókomna tíð. Á KrakkaRÚV.is býðst samstarfsaðilum að hýsa sérvefi
og þar má t.d. finna vef samstarfsverkefnisins Sögur, á www.krakkaruv.is/sogur.
Krakkafréttir og Stundin okkar á táknmáli
Táknmál var sett í forgrunn á vef KrakkaRÚV á degi íslenska táknmálsins 11. febrúar 2019 og eru Krakkafréttir og Stundin okkar nú túlkaðar á táknmáli.
Fréttamenn framtíðar – Ungir fréttamenn
Fréttamenn framtíðar – Ungir fréttamenn er samstarfsverkefni UngRÚV, Krakkafrétta og Reykjavíkurborgar,
sem gengur út á að vekja áhuga ungs fólks á fréttum og fréttamennsku.
Stundin okkar
Fram kemur í greinargerð Ríkisútvarpsins að árið 2019 hafi verið tvískipt hjá sjónvarpsþættinum Stundinni okkar. Á tímabilinu janúar til maí hafi börn alls staðar að á landinu keppt í Kveikt á perunni og kynnst
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þjóðsögum, náttúruundrum og landinu á skemmtilegan hátt í Leiðangrinum, smáseríu í ratleiksformi. Auk
þess hafi til dæmis verið sýndar stuttmyndir eftir börn og fylgst með framleiðslu þeirra. Í október hafi nýir
þáttastjórnendur tekið við og ákveðið að setja stjórnina alfarið í hendur barna, svo að þessi elsti þáttur Ríkisútvarpsins gæti orðið Stundin þeirra að sönnu. Þátturinn er enn byggður upp í „smáseríuformi“ og íslensku
máli, vísindum, sköpun og umhverfisvernd gerð góð skil á forsendum barna. Í vinnslu er leikin smásería sem
hófst í febrúar 2020: Rammvillt í Reykjavík, sem ætluð er ungum áhorfendum.
Jólastundin 2019
Jólastundin 2019 var með öðru sniði en undanfarin ár. Þátturinn var sýndur að kvöldi til og var hugsaður
fyrir alla fjölskylduna. Björgvin Franz stýrði þættinum en í honum hittu áhorfendur fyrir Kugg, Málfríði
og mömmu hennar, sem leikin voru af Eddu Björgvins, Ilmi Kristjánsdóttur og Auðunni Sölva Hugasyni. Í
greinargerð Ríkisútvarpsins segir að sögurnar um Kugg, Málfríði og mömmu hennar séu fyrir löngu orðnar
klassískar og byggist sagan í þættinum á bókinni Jólaleg jól.
Krakkaskaupið
Krakkaskaupið hefur fest sig í sessi á KrakkaRÚV. Ýmislegt hefur verið prófað við gerð Krakkaskaupsins:
Eingöngu innsend myndbönd, handrit alfarið skrifað af börnum og blanda af þessu tvennu. Ákveðið var að
byggja Krakkaskaupið 2019 upp á innsendum myndböndum frá börnum í bland við atriði sem Berglind
Alda Ásþórsdóttir og Mikael Kaaber þáttastjórnendur skrifuðu. Berglind og Mikael léku sjálf og fengu með
sér þekkt andlit til að taka þátt í leiknu atriðunum. Innsend myndbönd voru um helmingur þáttarins en alls
bárust tæplega hundrað myndbönd.
Krakkafréttir
Krakkafréttir héldu áfram að flytja fréttir líðandi stundar yfir veturinn. Lögð var áhersla á skýrar og hnitmiðaðar fréttir af því helsta sem gerðist í samfélaginu, bæði hérlendis og erlendis. Einnig var lögð áhersla á
sjónarhorn barna og leitað leiða til að gera fréttaefnið skiljanlegt og skemmtilegt í senn. Fréttum var miðlað í bland við léttara efni, fréttir af íþróttum, menningu, vísindum og börnum sem gera garðinn frægan.
Krakkasvarið hélt áfram göngu sinni en það var vikulegt innslag þar sem grunnskólar um allt land fengu
laufléttar spurningar, sendu svörin á myndbandi og skoruðu á annan skóla að gera það sama. Ungir fréttamenn unnu sem fyrr segir í samstarfi við Krakkafréttir og UngRÚV á vorin þar sem þeir lærðu undirstöðuatriði fréttamennsku og hjálpuðu til við að segja frá Barnamenningarhátíð. Krakkafréttir sinntu einnig árstíðabundnum fréttum, svo sem Söngvakeppninni og skýrðu hina ýmsu siði og venjur þjóðarinnar.
Útvarp KrakkaRÚV
KrakkaRÚV framleiddi fjóra útvarpsþætti í hverri viku, sem fluttir voru mánudaga til fimmtudaga kl.
18:30 á Rás 1. Frá janúar til júní fjölluðu Ingibjörg Fríða Helgadóttir, Jóhannes Ólafsson og Sævar Helgi
Bragason um vísindi, menningu, krakkafréttir vikunnar og málefni líðandi stundar. Á fimmtudögum var
fjallað um sögur frá öllum mögulegum sjónarhornum og voru þeir þættir hugsaðir sem upphitun fyrir Sögur,
verðlaunahátíð barnanna.
Haustið 2019 hófu göngu sína nýir útvarpsþættir – Hljómboxið, þar sem fjölskyldur kepptu í hlustun, lesin
saga var á dagskrá einu sinni í viku og frá september 2019 til febrúar 2020 var það Stormsker, fólkið sem
fangaði vindinn, eftir Birki Blæ Ingólfsson, sem hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin 2018. Krakkafréttir vikunnar héldu sínum stað og nýr þáttur fyrir unglinga, Útvarp UngRÚV, hóf göngu sína en þar sáu unglingar
um dagskrárgerð, undir leiðsögn Hafsteins Vilhelmssonar, verkefnastjóra UngRÚV, og fjölluðu um málefni
sem brenna á unglingum um þessar mundir.
Bókaormaráð og Krakkakiljan
Bókaormaráð og Krakkakiljan héldu áfram frá janúar til maí. Bókaormar fjölluðu um uppáhaldsbækurnar
sínar og aðrar nýútkomnar bækur. Höfundar, þýðendur og myndhöfundar bókanna voru boðaðir í hljóðver og
börnin, með aðstoð dagskrárgerðarfólks, tóku viðtöl við þá og fengu hjá þeim góð ráð. Viðtölin voru birt á vef
KrakkaRÚV og spiluð í fimmtudagsþáttum Útvarps KrakkaRÚV fram á vorið.
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Sögur – verðlaunahátíð barnanna
Sögur er verkefni um læsi og sköpun barna, sem hófst haustið 2017, þegar KrakkaRÚV auglýsti eftir innsendum sögum og handritum frá börnum. Sögu-verkefnið hefst í októberbyrjun ár hvert og lýkur á Sögum,
verðlaunahátíð barnanna, að vori. Afrakstur vinnunnar eru sögur, sem opinberaðar eru á hvers kyns formi,
eins og fram kemur í greinargerð RÚV. Gerðar eru stuttmyndir, Borgarleikhúsið og Leikfélag Akureyrar setja
upp sviðsverk, Útvarpsleikhúsið gerir útvarpsverk, Borgarleikhúsið heldur námskeið í skapandi skrifum og
Menntamálastofnun gefur út rafbókina Risastórar smásögur. Verðlaunahátíðin Sögur er svo hápunkturinn.
Hátíðin er í beinni útsendingu og sögur barna eru verðlaunaðar, sem og sögur sem ætlaðar eru börnum.
Fagnefndir verðlauna börnin og börnin verðlauna þau verk sem framleidd eru fyrir þau. Á hátíðinni er barnamenningu síðastliðins árs gerð góð skil, krakkar sjá um flest skemmtiatriði og kynna verðlaunin sín, ásamt
fyrirmyndum sínum úr menningarlífinu. Að verkefninu standa Borgarbókasafnið, Reykjavík bókmenntaborg
UNESCO, mennta- og menningarmálaráðuneytið, Menntamálastofnun, Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, SíUNG og fleiri.
Söguspilið
Í tengslum við samstarfsverkefnið Sögur varð til ný þáttaröð í þremur hlutum, Söguspilið, þættir um
ævintýraheim sagna. Þættirnir voru settir upp í formi ævintýraspils, þar sem börnin sjálf voru peðin á spilaborðinu og allar spurningar og þrautir tengdust barnabókum og sögum fyrir börn. Samkvæmt upplýsingum
RÚV bárust ótal myndir og skilaboð frá börnum sem höfðu búið til sína útgáfu af spilinu til að spila heima.
Þættirnir voru framleiddir í samstarfi við Menntamálastofnun.
Útsendingar frá menningarviðburðum barna
Sýnt var beint, ýmist í sjónvarpinu eða á vefnum, frá fjölda menningarviðburða barna og ungmenna. Þannig
var bein útsending frá setningu Barnamenningarhátíðar á vef KrakkaRÚV, sem og frá leikskólaviðburðinum
Lífið er heimsins besta gotterí!, sem var samstarf 32 leikskóla.

UNGRÚV – fyrir 13-16 ára
UngRÚV.is er vefþjónusta þar sem unglingar á aldrinum 13-16 ára, þ.e. í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla, hafa aðgang að efni sem var framleitt af unglingum á sama aldri. Þar má finna unglingaviðburði,
félagsmiðstöðvaheimsóknir og umfjöllun um unglingamenningu. Að auki er þar útvarpsefni fyrir þennan
aldurshóp, gamalt og nýtt.
UngRÚV-skólinn
UngRÚV-skólinn var starfræktur í samstarfi við Vinnuskóla Reykjavíkur. Unglingum var boðið að koma
og vinna við dagskrárgerð í fjórar vikur, eftir „læra með því að gera“ aðferðafræðinni. Unglingarnir byrjuðu
að vinna saman í hópum og koma sér saman um hugmynd sem þeir vildu framleiða. Hver og einn sá um að
framleiða einn þátt í hverri seríu. Árið 2019 voru framleiddar tvær vef-seríur: Svaraðu rétt eða gubbaðu létt
og Hjartsláttur. Í tökunum var unglingunum skipt upp í hópa eða stöðvar, þar sem allir fengu að spreyta sig
á þáttastjórn, myndatöku, hljóðupptöku og leikstjórn, ásamt því að fá innsýn í starfið á RÚV. Í framhaldinu
urðu ungmennin svo hluti af UngRÚV-ráðinu sem sá um að skipuleggja og móta vefsíðu UngRÚV.
Fréttamenn framtíðarinnar
Ungir fréttamenn er samstarfsverkefni UngRÚV, Krakkafrétta og Reykjavíkurborgar sem gengur út á að vekja
áhuga ungs fólks á fréttum og fréttamennsku. Krakkar á unglingastigi grunnskóla sækja námskeið þar sem
þeim gefst tækifæri til að hitta reynda fulltrúa RÚV og læra allt um vinnubrögð fréttamanna, viðtalstækni og
framsögu, ásamt undirstöðuatriðum við myndbandsupptöku. Ungu fréttamennirnir fara svo á stúfana og kynna
sér dagskrá Barnamenningarhátíðar í Reykjavík og flytja fréttir af hátíðinni sem sýndar eru í Krakkafréttum.
Hæfileikarnir
Hæfileikakeppnin Hæfileikarnir var haldin í Stúdíói A, í samstarfi við frístundamiðstöðvar í Reykjavík. Allar
frístundamiðstöðvar héldu undankeppni og tvö atriði frá hverri miðstöð komust í lokakeppnina. Öll atriðin fengu
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handleiðslu fagfólks RÚV varðandi uppsetningu, framkomu og undirbúning. Kynnar hátíðarinnar voru unglingar
úr UngRÚV-ráðinu. Óskað var eftir unglingum sem höfðu áhuga á myndatöku fyrir sjónvarp, hljóðupptöku,
sviðsstörfum og förðun. Kosning fór fram í UngRÚV spilaranum í samstarfi við hugbúnaðardeild RÚV.
Skrekkur – Hæfileikakeppni grunnskólanna í Reykjavík
Lokakvöld Skrekks var í beinni útsendingu á RÚV og á vef UngRÚV í nóvember. Undanúrslitakvöldin eru
þrjú og var farið í alla skóla sem tóku þátt og unnin kynningarinnslög sem birtust á vefnum á hverju keppniskvöldi. Sýnt var frá öllum viðburðum í beinu streymi á UngRÚV.is. Í ár var áhugasömum unglingum boðið að
myndblanda í beinni útsendingu. Öll atriðin birtust á vefnum að keppni lokinni.
Upptakturinn
UngRÚV sá um undirbúning og umfjöllun um Upptaktinn, tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna, sem
var samstarfsverkefni RÚV, Hörpu, Barnamenningarhátíðar í Reykjavík og Listaháskóla Íslands. Ungmenni
á aldrinum 10-15 ára sendu inn hugmyndir sínar í Upptaktinn og þær hugmyndir sem voru valdar voru
fullunnar með liðsinni atvinnufólks í tónlist. Að lokum voru haldnir stórir uppskerutónleikar í Hörpu, þar
sem 12 ný verk voru frumflutt. Sex útvarpsþættir voru framleiddir, þar sem tónsmið og tónskáldi var fylgt
í tali og tónum frá hugmyndastigi til frumflutnings. Þættirnir voru fluttir á Rás 1 og gerðir aðgengilegir á
vef UngRÚV, ásamt myndböndum með viðtölum við börnin og lokaflutningi verksins. Sýnt var beint frá
viðburðinum á vef UngRÚV.
Verksmiðjan – Nýsköpunarkeppni ungs fólks á aldrinum 13-16 ára
Undirbúningur og skipulag verkefnisins hófst haustið 2018 en keppnin hófst í byrjun janúar 2019. Þátttakendur unnu frumgerðir að hugmyndum/uppfinningum sínum í Fab Lab smiðjunum á Íslandi og með framleiðsluteymi RÚV. Fimm sjónvarpsþættir um Verksmiðjuna, iðngreinar og nýsköpun voru sýndir í tengslum
við verkefnið. Tónlistarmaðurinn Daði Freyr tók virkan þátt í Verksmiðjunni og þróaði hljóðfæri í samstarfi
við Fab Lab. Fylgst var með ferlinu á vef UngRÚV og í sjónvarpsþáttunum. Að verkefninu stóðu Samtök
iðnaðarins, Nýsköpunarkeppni grunnskólanna, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Listasafn Reykjavíkur, Fab Lab á
Íslandi og RÚV.
Viðburðir ungmenna
Sýnt var frá fjölda viðburða fyrir ungmenni, í sjónvarpi eða á vef. Sýnt var frá danskeppni Samfés, Stíl –
hönnunarkeppni Samfés, söngkeppni Samfés, Rímnaflæði og rappkeppni félagsmiðstöðvanna. Þá var fjallað
um Samfésballið, sem og fyrstu Dance World Cup-keppnina sem fram fór í Borgarleikhúsinu. Streymt var
beint frá keppninni á vef UngRÚV.
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Skólaheimsóknir
Hluti af samstarfi UngRÚV og Reykjavíkurborgar eru skólaheimsóknir 10. bekkinga. Vikulega koma
unglingar úr skólum í Reykjavík og fræðast um sögu, starfsemi og hlutverk RÚV. Áhersla er lögð á að gera
heimsóknirnar spennandi.

RÚVNÚLL – fyrir 16-29 ára
Árið 2019 var annað starfsár RÚVNúll. Fimm vefþáttaseríur komu út, þar af fjórar sem voru framleiddar
alfarið af RÚVNúll. Níu hlaðvarpsþáttaraðir hófu göngu sína í bland við eldri þáttaraðir sem héldu áfram.
RÚVNúll var fyrirferðarmikið í þættinum Sumarið á RÚV en hann reyndist einn af vinsælustu þáttum
RÚV árið 2019. Um haustið tók RÚV núll þátt í að vekja athygli á málefnum ungs fólks með fíknivanda í
þriggja sólarhringa langri útsendingu í samstarfi við landsátakið Ég á bara eitt líf og söfnunina Á allra vörum.
RÚVNúll setti ríkulegt mark sitt á Söngvakeppnina, Gettu betur, Söngkeppni framhaldsskólanna, þáttaröðina Hvað höfum við gert?, Tónaflóð Rásar 2 og annað efni sem RÚV framleiddi.
Fyrsta stóra vefþáttaröð ársins var Sósan. Þar var fjallað um tísku á Íslandi, talað við íslenska hönnuði sem
hanna fyrir stór vörumerki, í bland við minni einyrkja. Því næst kom þáttaröðin Nippon sem framleidd var
af Stefáni Þór Þorgeirssyni og veitti innsýn í líf og menningu Japans. Önnur þáttaröð Rabbabara, þar sem
talað er við ungt tónlistarfólk, hóf göngu sína um haustið og fékk frábærar viðtökur. Þáttaröðin KlINK,
fræðsluþættir um fjármál fyrir ungt fólk, voru sýndir í október og árinu lauk með 24 þátta leiknu jóladagatali,
Jólakortinu.
Hlaðvörp frá RÚVNúll hafa gengið vel að sögn Ríkisútvarpsins og má þar helst nefna Já OK! sem fjallar á
gamansaman en fræðandi hátt um áhugaverða atburði eða fólk úr sögu Íslands. Þættirnir sitja oftar en ekki
ofarlega á vinsældalistum hlaðvarpsveita og hafa verið notaðir sem námsefni í grunn- og framhaldsskólum
vítt og breitt um landið. Þættirnir Hvað getum við gert? komu út samhliða sjónvarpsþáttaröðinni Hvað höfum
við gert? og fjölluðu á fræðandi hátt um það hvernig ungt fólk getur lagt sitt af mörkum til að vinna á hamfarahlýnun. Hinseginleikinn á hlaðvarpsformi kom út síðsumars í tengslum við tuttugu ára afmæli Hinsegindaga og fimmtíu ára afmæli Stonewall-uppreisnarinnar. Níundu og síðustu myndinni í Star Wars-kvikmyndabálkinum voru svo gerð skil í hlaðvarpsþáttunum Óli skaut fyrst en þáttaröðinni lauk með þætti sem
tekinn var upp í hljóði og mynd. Þættirnir Fram á við, þar sem talað var við unga frumkvöðla eða ungt fólk
sem náð hefur langt í viðskiptalífinu, vöktu sömuleiðis athygli á haustmánuðum. Fleiri hlaðvarpsþættir hófu
göngu sína hjá RÚVNúll, til dæmis Skaparinn, viðtalsþættir við skapandi fólk, Bíó tvíó, umfjöllun um allar
íslenskar kvikmyndir, Hnotskurn, fréttaskýringaþáttur, og Óskarinn, stutt hlaðvarpsröð um Óskarsverðlaunin.
Þá dró RÚVNúll fram gamla þætti úr safni RÚV, Leðurblökuna eftir Veru Illugadóttur.
Þriggja sólarhringa útsending RÚVNúll, sem bar heitið Endalaust útvarp, var send út í hljóði og mynd
10.-13. september 2019. Fjórir dagskrárgerðarmenn vörðu þá öllum sínum stundum inni í Stúdíói 9 og vöktu
athygli á landsátakinu Ég á bara eitt líf. Tilefnið var söfnun Á allra vörum fyrir fræðslu og forvarnarstarf Ég
á bara eitt líf, um fíkniefnanotkun ungs fólks. Gestir í þessari 72 klukkustunda útsendingu voru yfir hundrað
talsins, bæði viðmælendur og tónlistarfólk, sem gæddi útsendinguna lífi með lifandi flutningi á tónlist.
Nánar um aðgerðir og viðmið samkvæmt þjónustusamningi (sem koma áttu til framkvæmda á tímabilinu
2016-2019)
-Framleiðsla, kaup eða meðframleiðsla á innlendu barnaefni með fjölbreyttu sniði skal aukin á samningstímanum.
Mikil áhersla á framleiðslu barnaefnis 2019. Á meðal barnaefnis sem Ríkisútvarpið framleiðir sjálft er Stundin okkar, Krakkafréttir, Ævar vísindamaður, Sögur, Krakkaskaup, jólaþættir og fleira.
-Á tímabilinu skal þróa dagskrárstefnu með sérstakri áherslu á að efla læsi barna.
Þættirnir Sögu spilið, Sögur – verðlaunahátíð barnanna, Bókaormaráð og Krakkakiljan miðuðu að því að efla
læsi og áhuga barna á bókalestri árið 2019. Sjá umfjöllun um verkefnin hér á undan.
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-Á tímabilinu skal bjóða upp á fræðsluefni á sviði vísinda- og tækni, sem ætlað er börnum og ungmennum.
Árið 2019 höfðu börn og ungmenni m.a. aðgang að fræðsluefni um vísindi og tækni í Krakkafréttum og
Útvarpi KrakkaRÚV, auk þess sem þættirnir með Ævari vísindamanni voru aðgengilegir á vefnum.
-Sérstaklega skal gætt að því að efni sem ætlað er börnum og ungmennum sé óhlutdrægt og sé óháð
stjórnmálalegum, hugmyndafræðilegum og efnahagslegum hagsmunum.
Fjölmiðlanefnd hefur ekki ástæðu til að ætla annað en að þjónusta KrakkaRÚV hafi verið óhlutdræg og óháð
stjórnmálalegum, hugmyndafræðilegum og efnahagslegum hagsmunum árið 2019.
-Aðgengi að barnaefni á vef Ríkisútvarpsins skal aukið á tímabilinu.
Sjá umfjöllun hér fyrir ofan. Árið 2019 kom KrakkaRÚV app og UngRÚV app að auki til sögunnar.
-Að minnsta kosti tvö ný leikrit fyrir börn eða fjölskyldur skulu flutt í Útvarpsleikhúsinu.
Árið 2019 var meðal annars flutt útvarpsleikritið SOL, framhaldsleikrit í fjórum hlutum, og útvarpsleikritið
Litlu jólin, verk í tveimur hlutum eftir leikhópinn Kriðpleir.
-Þróun grasrótarstarfs og nýsköpunar í dagskrárgerð þvert á miðla.
KrakkaRÚV leggur mikla áherslu á nýsköpun og það að nýta tæknina til að hámarka afköst. UngRÚV
skólinn var settur á laggirnar sumarið 2018 en hann er samstarf við vinnuskólana þar sem að unglingum býðst
að sækja um vinnu hjá UngRÚV sem hluta af unglingavinnunni. Þar eru þeim kennd grunntökin í dagskrárgerð og tæknivinnu. Í framhaldi var ungmennaráð UngRÚV stofnað en í því eru unglingar sem framleiða
dagskrárefni fyrir UngRÚV. Allir unglingarnir í ungmennaráðinu koma úr UngRÚV skólanum. Haustið
2019 tóku börnin alfarið við Stundinni okkar og eru þau nú hluti af dagskrárgerðarteymi þáttarins.

Fræðsluheimsóknir fyrir grunnskólabörn.
Samstarf RÚV og skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur hélt áfram á fyrri hluta árs 2019.
Sjá nánari umfjöllun um fræðsluheimsóknir fyrir börn og ungmenni í kafla 7.2 um skoðunarferðir og
fræðsluheimsóknir fyrir almenning.
Aðgerðir til að virkja raddir barna og fá fram sjónarmið þeirra við mótun og miðlun efnis:
· Táknmál sett í forgrunn á vef KrakkaRÚV, Krakkafréttir og Stundin okkar eru nú túlkuð á táknmáli
· Fréttamenn framtíðar – Ungir fréttamenn, samstarfsverkefni UngRÚV, Krakkafrétta og Reykjavíkurborgar
· Stundin okkar, með efni eftir börn. Þáttastjórn í höndum barna frá og með október 2019
· Jólastundin 2019
· Krakkaskaupið, með innsendum myndböndum frá börnum
· Bókaormaráð og Krakkakiljan
· Sögur – verðlaunahátíð barnanna. Sögur barna verðlaunaðar og börn verðlaunuðu verk sem framleidd
höfðu verið fyrir þau
· Söguspilið
· Útsendingar frá menningarviðburðum barna
· UngRÚV skólinn, þar sem unglingar lærðu dagskrárgerð í fjórar vikur
· Hæfileikarnir, hæfileikakeppni í samstarfi við frístundamiðstöðvar í Reykjavík
· Skrekkur – sýnt frá aðdraganda og lokakvöldi hæfileikakeppni grunnskólanna. Kynningarinnslög unnin og
áhugasömum unglingum kennt að myndblanda í beinni útsendingu
· Upptakturinn, tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna, í samstarfi RÚV við Hörpu, Barnamenningarhátíð í Reykjavík og Listaháskóla Íslands
· Verksmiðjan – Nýsköpunarkeppni ungs fólks á aldrinum 13-16 ára
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 2019. 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.
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5.6 Forgangsröðun erlends sjónvarpsefnis
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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.
3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið

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.
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins

Erlent, leikið efni
Mikil áhersla var lögð á sýningar á evrópsku, leiknu efni á RÚV árið 2019. Fyrst og fremst var um að ræða
efni frá Norðurlöndum, Bretlandi, Þýskalandi og Ítalíu. Sýningar á ítölsku þáttaröðinni Framúrskarandi
vinkona (L‘amica geniale) hófust í ársbyrjun en þættirnir eru byggðir á metsölubókum Elenu Ferrante. Sýnd
var ný þáttaröð af Skylduverkum (Line of Duty 5), þriðja og síðasta þáttaröðin af dönsku þáttunum Svikamylla
(Bedrag III) og einnig af bresku þáttaröðinni Poldark. Þýskar framhaldsþáttaraðir voru áberandi, þar á meðal
Babylon Berlín, sem byggð er á metsölubókum Volker Kutscher og Kafbáturinn (Das Boot) sem byggð er á
samnefndri kvikmynd. Frá BBC kom ný framleiðsla á Vesalingunum, skáldsögu Victors Hugo (Les Misérables). Vinsælasta erlenda sjónvarpsefnið 2019 voru þættirnir Séra Brown (Father Brown), Martin læknir (Doc
Martin) og Trúður (Klovn) með hinum dönsku Frank og Casper.
Sýndar voru þematengdar kvikmyndir um helgar undir yfirskriftinni Teiknimyndaást, Dansást og Norrænir
bíódagar. Á meðal þeirra kvikmynda sem rötuðu á skjáinn voru Leitin að Nemo (Finding Nemo), Aulinn ég
(Despicable Me), Paradísarbíóið (Cinema Paradiso), Nútíminn (Modern Times), Arfurinn (Arven), Elling
(Elling), Trú, von og kærleikur (Tro, håb og kærlighed) og Laugardagsfár (Saturday Night Fever).

Erlendar heimildamyndir og fræðsluþættir
Sýndar voru vandaðar heimildaþáttaraðir frá BBC og reyndist Lífsbarátta í náttúrunni (Dynasties) vera
vinsælasta erlenda heimildaþáttaröðin. Haldið var upp á 50 ára afmæli tungllendingarinnar í júlí með fræðsluþáttum á borð við 8 dagar – Til tunglsins og heim á ný (8 Days – To the Moon and Back) og Geimfarar – Erfiðasta starf í alheiminum (Astronauts The Toughest Job in the World). Undur alheimsins voru til umfjöllunar
í heimildaþáttaröðinni Reikistjörnurnar (Planets) í umsjón eðlisfræðingsins Brian Cox en stór hluti þáttanna
var tekinn upp á Íslandi. Umdeildustu þættir ársins voru Týndu drengirnir í Hvergilandi (Leaving Neverland)
þar sem meint kynferðisofbeldi poppstjörnunnar Michael Jackson var dregið fram í dagsljósið. Í þáttunum
Þrælaslóðir (Slavery Routes) var rakin saga þrælaviðskipta í heiminum í gegnum aldirnar. Tónlistartengdir
þættir voru einnig á dagskrá, þar á meðal Rómantísku meistararnir: Tónlistarbylting 19. aldar (Musical Masters
of the 19th Century), Oasis (Oasis: Supersonic), Með eigin orðum: Bruce Springsteen (Bruce Springsteen: In
His Own Words) og Duran Duran (Duran Duran, There is something you should know). Matarmenning
ólíkra þjóða var til umfjöllunar í þáttunum Sælkeraferðir í umsjón Rick Stein (Rick Stein‘s Long Weekends),
þar sem hann heimsótti meðal annars Reykjavík. Undur Japans voru viðfangsefni í þætti Joanna Lumely og
vísindamaðurinn Stephen Hawking fór yfir skipulag alheimsins í þáttunum Stephen Hawking‘s Grand Design.
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Skipting dagskrárefnis eftir uppruna, miðað við fjölda útsendingartíma var eftirfarandi:
ÍSLAND

2016

2017

2018

2019

RÚV

2091

1798

2356

2520

RÚV2

470

341

372

468

2561

2139

2728

2988

2016

2017

2018

2019

331

345

512

483

8

25

4

2

339

370

516

485

2016

2017

2018

2019

913

970

1062

1102

5

42

128

36

918

1012

1190

1138

2016

2017

2018

2019

905

839

710

672

4

20

12

23

909

859

722

695

2016

2017

2018

2019

RÚV

71

41

36

53

RÚV2

0

0

0

8

71

41

36

61

samtals klst.
ÖNNUR NORÐURLÖND
RÚV
RÚV2
samtals klst.
ÖNNUR EVRÓPULÖND
RÚV
RÚV2
samtals klst.
N-AMERÍKA (BANDARÍKIN OG KANADA)
RÚV
RÚV2
samtals klst.
AÐRAR HEIMSÁLFUR

samtals klst.

Samkvæmt upplýsingum í greinargerð RÚV var íslenskt efni 55,7% af útsendu efni í línulegri dagskrá á
RÚV og RÚV2, efni frá öðrum Norðurlöndum var 9,0% og efni frá öðrum Evrópulöndum 21,2%.
Hlutfallsleg skipting eftir uppruna dagskrárefnis

2016

2017

2018

2019

Ísland

53,4%

48,4%

52,5%

55,7%

Önnur Norðurlönd

7,1%

8,4%

9,9%

9,0%

Önnur Evrópulönd

19,1%

22,9%

22,9%

21,2%

N-Ameríka (Bandaríkin og Kanada)

18,9%

19,4%

13,9%

13,0%

1,5%

0,9%

0,7%

1,1%

100,0%

100,0%

99,9%

100,0%

Aðrar heimsálfur
Hlutfall í %

Samkvæmt töflunni hér að ofan minnkaði hlutfall sjónvarpsefnis frá Norðurlöndunum lítillega eða um 0,9
prósentustig frá 2018 og var 9,0% af útsendu efni árið 2019. Í þjónustusamningi er miðað við að hlutfallið
verði aukið í að lágmarki 7,5% af útsendu efni á samningstímanum og var hlutfall norræns efnis því nokkuð
yfir því lágmarki árið 2019.
Hlutfall sjónvarpsefnis frá N-Ameríku var 13,0% og minnkaði um 0,9 prósentustig frá fyrra ári, var 13,9%
árið 2018 en í þjónustusamningi segir að hlutfall sjónvarpsefnis á enskri tungu skuli dregið saman um að
lágmarki 5% á samningstímanum 2016-2019.
43

MAT FJÖLMIÐLANEFNDAR Á ALMANNAÞJÓNUSTUHLUTVERKI RÚV 2019

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 er 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. Samkvæmt töflunni hér að ofan
var íslenskt efni 55,7% af útsendu efni í línulegri dagskrá, norrænt efni frá öðrum Norðurlöndum en Íslandi
9% af útsendu efni og efni frá öðrum Evrópulöndum 21,2% af útsendu efni árið 2019. Alls var því 85,9% af
útsendu efni í línulegri dagskrá íslenskt dagskrárefni og annað dagskrárefni frá Evrópu.
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 2019. Þá uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru
í ákvæði 33. 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.

5.7 Varðveisla og miðlun eldra efnis – Safn RÚV
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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.
6. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið

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.
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.
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins

Í safni RÚV er varðveitt mikið magn sjónvarps- og útvarpsefnis allt frá upphafi útsendinga árið 1930, eins
og fram kemur í greinargerð Ríkisútvarpsins. Þar segir að RÚV hafi skráð nútímasögu þjóðarinnar og sé mikilvægur hluti hennar geymdur í söfnum RÚV. Þar á meðal séu sannkallaðar þjóðargersemar, þar sem efni af
öllu tagi sé varðveitt, t.d. upptökur af daglegu lífi Íslendinga á þessum tíma, upptökur frá stærstu viðburðum í
sögu þjóðarinnar og ómetanlegar heimildir um merka einstaklinga og listviðburði.
Umfangið er mikið og er unnið að því jafnt og þétt að skrá og yfirfæra safnaefnið á stafrænt form. Árið
2019 voru 1716 segulbönd, 966 geisladiskar og 2489 myndbönd eða alls 5171 eintök yfirfærð á stafrænt form
fyrir sjónvarp og útvarp. Er þetta ívið meira magn en árið á undan. Hljóðmaður var í 100% stöðu við yfir
færslu árið 2019 líkt og fyrra ár.

Aðgerðir til að gera safnaefni aðgengilegt almenningi
Safn RÚV 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. Einnig er gefinn kostur á að senda pantanir á efni
með rafrænum hætti í gegnum vefsvæði safnsins ruv.is/safn en það nýtist ekki síst þeim sem eru erlendis eða
utan höfuðborgarsvæðisins.
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Skönnun á spjaldskrá hélt áfram en gögnin eru gerð aðgengileg á miðlægum grunni RÚV samdægurs.
Lokið var við að skrá inn spjaldskrá útvarps.
Haldið var áfram að setja stutt innslög úr safni á Facebook-síðu RÚV. Þá hefur efni úr safni í auknum mæli
verið dagskrársett í nýjum spilara og aðgengi þannig aukið að eldri upptökum í útvarpi og sjónvarpi. Í spilara
RÚV eru nú útvarpsþættir undir heitinu „Úr safni RÚV“ sem unnir voru í samstarfi við Rás 1. Að auki er
áfram að finna sjónvarpsefni úr safni RÚV í spilara undir heitinu „Úr Gullkistu“. Þá voru allar auglýsingaspólur í safninu skráðar, myndefnið yfirfært á stafrænt form og er það nú aðgengilegt í gagnagrunni safnsins.
Verkefnið var unnið með styrk frá samtökum íslenskra auglýsenda.
Árið 2019 var undirritaður samstarfssamningur við sjálfseignarstofnunina Almannaróm um þróun máltækni fyrir íslensku og nýtist efni úr safni RÚV til að kenna vélum að læra og skilja íslenskt mál. Einnig fékk
RÚV samþykki Þjóðskjalasafns Íslands fyrir rafrænni skjalavörslu og rafrænum skilum á skjölum. Samkvæmt
greinargerð Ríkisútvarpsins mun það einfalda allan frágang á málakerfi fyrirtækisins í náinni framtíð.

Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. um varðveiðslu og miðlun
eldra efnis árið 2019, sbr. ákvæði 2.1.5. í samningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðuneytis um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2016-2019.

5.8 Umfjöllun um íþróttir
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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.
6. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið

2.1 (3. mgr.) Menningarhlutverk
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.
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins

Stefna RÚV þegar kom að íþróttaþjónustu 2019 var áfram sú að fylgja eftir afreksfólki Íslands og senda út
íþróttaefni sem sameinar íslensku þjóðina. Þetta kemur fram í greinargerð RÚV. Þar segir jafnframt að fjölbreytni hafi verið höfð í hávegi og leitast við að sýna allar mögulegar hliðar á íslensku íþróttalífi. RÚV leggi
mikla áherslu á íþróttaiðkun beggja kynja og ólíkra hópa, á öllum aldri, og vilji þannig bæði í senn stuðla að
aukinni og reglubundinni íþróttaiðkun og skrásetja og varðveita íþróttasögu þjóðarinnar.

Íþróttaviðburðir
Heimsmeistaramót kvenna og karla í handbolta
RÚV sýndi beint frá Heimsmeistaramóti karla í handbolta í janúar. Íslenska landsliðið lék átta leiki á mótinu
og endaði í ellefta sæti. Að sögn Ríkisútvarpsins var áhorf á leiki íslenska landsliðsins með því mesta sem
mælst hefur á íþróttaviðburði í sjónvarpi á Íslandi. Danmörk varð heimsmeistari í fyrsta sinn eftir sigur á
Noregi í úrslitaleik mótsins. RÚV sýndi alls fjörutíu leiki í beinni útsendingu, auk HM stofu fyrir og eftir
leiki Íslands, sem og úrslitaleik mótsins. Þá sýndi RÚV frá HM kvenna í handbolta í desember en íslenska
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landsliðið komst ekki á mótið. Alls voru þrjátíu leikir sýndir í beinni útsendingu frá mótinu sem að þessu
sinni var haldið í Japan.
Undankeppni EM kvenna og karla í knattspyrnu
Íslenska karlaliðið í knattspyrnu lék tíu leiki í undankeppni EM 2020 í fótbolta og voru allir leikir í beinni
útsendingu á RÚV. Útsendingar frá heimalandsleikjum Íslands eru afar umfangsmiklar og verða að vera í
samræmi við strangar gæðakröfur evrópska knattspyrnusambandsins um sjónvarpsútsendingar. Samkvæmt
greinargerð Ríkisútvarpsins fékk RÚV mjög góða umsögn og gæðastimpil frá evrópska knattspyrnusambandinu fyrir útsendingarnar. Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu vann alla þrjá leiki sína í undankeppninni á árinu og RÚV sýndi beint frá leik Lettlands og Íslands í október. Liðið stendur því vel að vígi á leið
sinni á lokamót Evrópumótsins 2021.
Heimsmeistaramót og Evrópumót
RÚV gerði hinum ýmsu heimsmeistaramótum góð skil á árinu og fylgdi eftir afreksfólki Íslendinga um allan
heim. RÚV sýndi beint frá HM í sundi í Suður-Kóreu í sumar, þar sem sundkappinn Anton Sveinn McKee
náði bestum árangri íslenskra keppenda. Hann varð um leið fyrstur Íslendinga til að ná Ólympíulágmarki
og mun keppa á sínum þriðju Ólympíuleikum sem verða í beinni útsendingu á RÚV 2021. Anton setti svo
fjölmörg Íslandsmet í 25 metra laug á Evrópumótinu í sundi en RÚV sýndi beint frá öllum keppnisdögunum.
RÚV sýndi einnig beint frá heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum í Stuttgart, þar sem þrír Íslendingar
voru á meðal þátttakenda. Þá sýndi RÚV beint frá HM í frjálsum íþróttum þar sem kringlukastarinn Guðni
Valur Guðnason var á meðal keppenda. Heimsmeistaramót íslenska hestsins var haldið í Berlín og RÚV var
á staðnum með samantektarþætti og daglegan fréttaflutning frá mótinu. Jóhann Rúnar Skúlason varð þar
þrefaldur heimsmeistari, auk þess sem Ísland stóð uppi sem stigahæsta landsliðið.
Heimsmeistarmót kvenna í knattspyrnu
RÚV sýndi beint frá öllum leikjum á HM kvenna í knattspyrnu, auk HM stofu fyrir og eftir stærstu leiki
mótsins. Á mótinu varði lið Bandaríkjanna heimsmeistaratitil sinn gegn Hollandi í úrslitaleik mótsins í Lyon
í Frakklandi. Að sögn Ríkisútvarpsins var mótið einstaklega vel heppnað og hefur áhugi á kvennaknattspyrnu
aldrei verið meiri um allan heim. Á Íslandi var áhorf einnig mjög gott, þrátt fyrir að íslenska kvennalandsliðið
væri ekki á meðal þátttökuþjóða að þessu sinni.
Íslandsmót, bikarúrslit og stórir viðburðir
RÚV hélt áfram að sýna frá Íslandsmótum og bikarúrslitum í hinum ýmsu íþróttagreinum. Á meðal þess
sem um var fjallað í beinum útsendingum var Íslandsmótið í golfi, Íslandsmótið í fimleikum, Íslandsmótið í
sundi, bikarúrslit í blaki, bikarúrslit í handbolta, bikarúrslit í körfubolta og Reykjavík Crossfit Championship.
Þá voru Reykjavíkurleikarnir á dagskrá RÚV í byrjun árs, þar sem sýnt var frá tólf íþróttaviðburðum. Flest af
besta íþróttafólki Íslands var á meðal þátttakenda, auk á fimmta hundrað erlendra gesta. Þá voru Skólahreysti
og Meistaradagar á sínum stað í dagskrá RÚV. Skólahreysti bar sigur úr býtum í flokknum barna- og unglingaþáttur í sjónvarpi, annað árið í röð, á Sögur – verðlaunahátíð barnanna, þar sem um 2000 börn á aldrinum 6-12 ára kusu um besta þáttinn. Íþróttaárinu lauk svo með útsendingu frá kjöri á íþróttamanni ársins og
verðlaunaveitingu sérsambanda. Að sögn Ríkisútvarpsins var áhorf á þennan viðburð mikið og er það jafnan
með því hæsta sem mælist í jóladagskrá RÚV á hverju ári.

Íþróttir á sunnudegi
Íþróttadeild RÚV hélt áfram að segja sögur af íþróttafólki landsins. Lengri útgáfa af íþróttafréttum á
sunnudögum hóf göngu sína á haustdögum en þar var áhersla lögð á að veita áhugaverða innsýn í allar mögulegar hliðar á íslensku íþróttalífi. Að sögn Ríkisútvarpsins létu viðtökur ekki á sér standa og voru þessar sögur
oft þær mest lesnu á íþróttavef RÚV.
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Hlutfall íþrótta af heildardagskrá
ÍÞRÓTTIR skipt eftir helstu
íþróttagreinum

2016

2017

2018

2019

Íþróttafréttir

0,49%

0,88%

0,47%

0,43%

Fótbolti

1,54%

2,44%

5,37%

1,98%

Körfubolti

0,39%

1,40%

0,43%

1,10%

Handbolti

2,57%

2,20%

0,92%

1,95%

Blak

0,08%

0,06%

0,13%

0,07%

Mótorsport

0,17%

0,30%

0,24%

0,06%

Vetraríþróttir

0,14%

0,70%

2,78%

0,09%

Sund

0,26%

0,51%

0,00%

0,36%

Hestaíþróttir

0,21%

0,17%

0,23%

0,03%

Frjálsar íþróttir

0,33%

0,75%

1,25%

0,70%

Fimleikar

0,25%

0,12%

0,52%

0,62%

Aðrar íþróttir

0,78%

0,95%

0,65%

0,88%

Blandaðar íþróttir

4,86%

0,77%

2,57%

0,83%

12,07%

11,25%

15,56%

9,10%

samtals

Hlutfall íþrótta af heildardagskrá
ÍÞRÓTTIR skipt eftir
helstu íþróttagreinum

2016

2017

2018

2019

Íþróttafréttir

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Fótbolti

1,59%

10,55%

5,96%

11,77%

Körfubolti

0,74%

9,90%

3,14%

6,89%

Handbolti

15,82%

23,40%

17,36%

10,13%

Blak

0,00%

0,00%

0,95%

3,12%

Mótorsport

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Vetraríþróttir

0,31%

1,55%

4,83%

1,63%

Sund

0,00%

1,46%

0,00%

2,54%

Hestaíþróttir

1,07%

0,00%

0,48%

3,54%

Frjálsar íþróttir

2,87%

9,72%

8,71%

10,22%

Fimleikar

0,00%

2,81%

0,29%

1,37%

Aðrar íþróttir

1,45%

1,36%

0,13%

2,88%

Blandaðar íþróttir

25,34%

2,61%

2,63%

1,07%

samtals

49,19%

63,36%

44,48%

55,16%

			

Heildarútsendingartími íþróttaefnis í klst. árið 2019 var 469 klst. á aðalrás RÚV og 314 klst. á aukarásinni
RÚV2. Hlutfall íþróttaefnis af dagskrá beggja sjónvarpsrása, RÚV og RÚV2, var 13,7% árið 2019 en var
18,5% árið 2018.
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ÍÞRÓTTIR

2016

2017

2018

2019

RÚV

567

482

780

469

RÚV2

274

292

248

314

samtals

841

774

1028

783

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 árið 2019, 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.
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6. Lýðræðishlutverk
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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.
2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið

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.
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins

6.1 Fréttaþjónusta
Skyldur Ríkisútvarpsins:
Ríkisútvarpið skal sinna lýðræðislegu hlutverki sínu m.a. með því að:
Veita víðtæka, áreiðanlega, almenna og hlutlæga frétta- og fréttaskýringarþjónustu um innlend og erlend málefni líðandi stundar.
2. tölul. 2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið

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.
2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið
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Í starfsháttum sínum skal Ríkisútvarpið:
-stunda vandaða og gagnrýna fréttamennsku og rýna m.a. störf yfirvalda, félaga og fyrirtækja sem hafa áhrif á hag almennings.
6. tölul. 4. mgr. 3 .gr. laga um Ríkisútvarpið

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.
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins

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.
RÚV starfrækir einnig svæðisstöðvar á Akureyri, Egilsstöðum, í Borgarnesi og á Ísafirði og er landsbyggðarþjónustu stýrt frá svæðisstöðinni á Akureyri. Að auki ferðast starfsmenn fréttastofu og dagskrárdeilda
um Suðurland og Suðurnes til að safna efni í fréttir og dagskrá.
Fréttaefni Ríkisútvarpsins árið 2019 var aðgengilegt í gegnum sjónvarp, í línulegri og ólínulegri dagskrá,
útvarp, á vef og í appi fyrir snjalltæki.
Árið 2019 var óvenjulegt að því leyti að hvorki fóru fram alþingis- né sveitarstjórnarkosningar. Fréttaárið
2019 einkenndist meðal annars af umhverfis- og kjaramálum, ólgu á vinnumarkaði og verkföllum í ferðaþjónustu, gjaldþroti flugfélagsins WOW, umræðum um þriðja orkupakkann og fréttum af viðskiptum Samherja
í Namibíu. Þá voru fluttar fréttir af vonskuveðri og langvarandi rafmagnsleysi í desember, einkum á norðanverðu landinu. Á erlendum vettvangi voru loftslagsmál og fréttir af loftslagsmótmælum ungmenna um allan
heim ofarlega á baugi, auk frétta af Donald Trump Bandaríkjaforseta og vandræðum vegna útgöngu Breta úr
Evrópusambandinu.
Fréttastofa RÚV flutti fréttir af innlendum og erlendum vettvangi árið 2019 og lagði áherslu á rannsóknarblaðamennsku í störfum sínum, ásamt fréttaskýringaþættinum Kveik og viðtalsþættinum Kastljósi í
sjónvarpi, auk fréttaskýringaþáttanna Spegilsins og Heimskviðu í samstarfi við Rás 1 í útvarpi. Þar að auki
stóð fréttastofan fyrir borgarafundum í sjónvarpi um valin málefni.
Á erlendum vettvangi heimsóttu fréttateymi RÚV meðal annars Pólland, vegna þingkosninga þar í landi,
fluttu fréttir frá Dyflinni á Írlandi, þegar leit stóð yfir að týndum Íslendingi og heimsóttu Ísrael þegar
Eurovision söngvakeppnin var haldin og fjölluðu um hernumdu svæðin, aðbúnað Palestínumanna og deilur
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þjóðanna. Þá fjallaði fréttastofan um finnsk stjórnmál af vettvangi og fylgdi forsætisráðherra Íslands á
leiðtogafund NATO í Brussel.

Sjónvarp (RÚV og RÚV2/RÚV Íþróttir)
Sjónvarps-, íþrótta- og veðurfréttir, í samstarfi við Veðurstofu Íslands, voru fluttar í beinni útsendingu tvisvar
sinnum á dag. Fastir fréttatímar í sjónvarpi voru kl. 19 og einnig kl. 22 mánudaga til fimmtudaga.
Kastljós
Fréttatengdi viðtalsþátturinn Kastljós var á dagskrá fjóra daga vikunnar, mánudaga-fimmtudaga, þar sem
málefni líðandi stundar voru rædd í beinni útsendingu. Í þættinum var rætt við ráðamenn, forstjóra og aðra
valdhafa og þeir krafnir svara um það sem var efst á baugi í samfélagsumræðunni hverju sinni.
Kveikur
Fréttaskýringaþátturinn Kveikur lauk öðru starfsári sínu meðal annars með því að fletta ofan af svikum
bílaleigunnar Procar, skyggnast inn í heim vændis á Íslandi og fara á slóðir Hauks Hilmarssonar í Sýrlandi. Markmið Kveiks er að kafa dýpra ofan í mikilvæg mál, varpa ljósi á og setja í samhengi, hvort sem
um er að ræða rannsókn á áhrifum höfuðhögga í íþróttum, umfangsmikil landakaup, Hvalárvirkjun eða
umsvif Samherja í Namibíu. Kveikur var sýndur á þriðjudagskvöldum og vakti þáttur sem sýndur var
í nóvember 2019 án efa mesta athygli en í honum var fjallað um útgerðarfyrirtækið Samherja og gögn
sem lekið hafði verið til Wikileaks og talin voru sýna fram á að Samherji hefði í áratug greitt háttsettum
stjórnmála- og embættismönnum í Namibíu hundruð milljóna í þeim tilgangi að komast yfir kvóta. Höfðu
rannsóknarblaðamenn Kveiks rannsakað gögnin í samstarfi við Al Jazeera Investigates og Stundina. Umfjöllun Kveiks hefur vakið athygli og hlotið Eddu-verðlaun tvö ár í röð.
Í könnun sem MMR gerði 15.-22. nóvember fyrir Ríkisútvarpið var áhorf á þáttinn Kveik, sem sýndur var
12. nóvember, kannað sérstaklega en í þeim þætti var fjallað um útgerðarfyrirtækið Samherja.
Áhorf á þátt Kveiks 12. nóvember 2019
Fram kom að 65% svarenda hefðu horft á þáttinn, þar af 54% að mestu eða í heild og 11% að hluta til. 35%
svarenda höfðu ekki horft á þáttinn.
Var þátturinn vel eða illa unninn?
Þegar spurt var hversu vel eða illa svarendum þótti þátturinn unninn kom í ljós að 86% töldu þáttinn vel unninn, þar af 62% mjög vel unninn. 7% svarenda töldu þáttinn illa unninn, þar af 3% mjög illa unninn.
Fellur Kveikur að hlutverki RÚV?
Þá var spurt að því hversu vel þátttakendur í könnuninni teldu Kveik falla að hlutverki RÚV. 77% svarenda
töldu þáttinn falla vel að hlutverki RÚV, þar af 53% mjög vel. 11% töldu þáttinn falla illa að hlutverki RÚV,
þar af 6% mjög illa.
Veitir Kveikur samfélaginu mikilvægar upplýsingar?
Loks var spurt hversu sammála fólk væri þeirri fullyrðingu að Kveikur veitti samfélaginu mikilvægar upplýsingar og kváðust 81% svarenda sammála þeirri fullyrðingu, þar af 61% mjög sammála. 8% kváðust ósammála
fullyrðingunni, þar af 5% mjög ósammála.
Könnun MMR var gerð á netinu, í úrtaki voru Íslendingar, 18 ára og eldri, sem valdir voru handahófskennt
úr hópi álitsgjafa MMR.2 Svarfjöldi var 1.061 einstaklingur. Niðurstöður voru vigtaðar með tilliti til
dreifingar aldurs, kynja, búsetu og menntunar í þýði.

2 Hópur álitsgjafa MMR telur liðlega 18.000 manns sem valdir hafa verið með tilviljunarúrtaki úr þjóðskrá og fengnir til þátttöku í netkönnunum
með símakönnun. Viðurkenndum aðferðum er beitt svo að svörun endurspegli lýðfræðilega samsetningu þjóðskrár. Hópurinn er endurnýjaður vikulega allt árið um kring til að bæta fyrir brottfall og tryggja eðlilega endurnýjun.
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Silfrið
Umræðuþátturinn Silfrið var á dagskrá einu sinni í viku yfir vetrartímann en þar var farið yfir fréttatengd
málefni liðinnar viku með stjórnmálamönnum, sérfræðingum, álitsgjöfum og fleirum.
Táknmálsfréttir
Táknmálsfréttir voru fluttar daglega í sjónvarpi og voru jafnframt aðgengilegar í Spilaranum á RUV.is.
Útvarp (Rás 1 og Rás 2)
Útvarpsfréttatímar í beinni útsendingu voru með sama sniði og áður, 16-17 talsins daglega, auk veðurfrétta
sem fluttar voru fimm sinnum á dag. Af fréttatengdu efni sem flutt var í útvarpi má nefna fréttaskýringaþáttinn Spegilinn á Rás 1 og Rás 2 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.
Spegillinn
Spegillinn er rótgróinn fréttaskýringaþáttur á Rás 1 og Rás 2 sem er fluttur alla virka daga. Spegillinn kom
víða við í umfjöllun sinni árið 2019. Þátturinn beindi sjónum sínum að umhverfismálum, efnahagsmálum og
stjórnmálum, á innlendum sem erlendum vettvangi, og heilbrigðismálum og samfélagsmálum hvers konar.
Krakkafréttir
Krakkafréttir héldu áfram að flytja fréttir af líðandi stundu yfir veturinn, bæði innlendar og erlendar. Lögð
var áhersla á sjónarhorn barna og leitað leiða til að gera fréttaefnið skiljanlegt og skemmtilegt í senn. Ungir
fréttamenn unnu í samstarfi við Krakkafréttir og UngRÚV um vorið, þar sem þeir lærðu undirstöðuatriði
í fréttamennsku og hjálpuðu til við að segja frá Barnamenningarhátíð. Krakkafréttir sinntu einnig árstíðabundnum fréttum, svo sem af Söngvakeppninni, og skýrðu hina ýmsu siði og venjur þjóðarinnar. Krakkafréttir voru aðgengilegar í útvarpi, á hlaðvarpinu og á vef KrakkaRÚV.

Vefur (RUV.is) og samfélagsmiðlar
Á vefnum RÚV.is birtir fréttastofa RÚV allar fréttir sem framleiddar eru á fréttastofunni, hvort sem það er
fyrir sjónvarp, útvarp eða sérstaklega fyrir vef. Fréttamenn á vef voru á vakt allan sólarhringinn og uppfærðu
vefinn RUV.is með nýjustu fréttum hverju sinni. Samkvæmt greinargerð RÚV er markmiðið að vinnsla frétta
og framsetning sé fjölbreytt, þannig að fréttamenn geti valið þann miðil sem hentar best hverju sinni til þess
að koma frásögnum sem best og sem fyrst til skila til notenda. Fjöldi myndskeiða og hljóðklippa var aukinn
sem skilaði sér í því að notendur dvöldu lengur á vefnum.
Árið 2019 jók fréttastofan fjölda færslna á samfélagsmiðlum til muna. Mun fleiri færslur sem birtust á
RÚV.is enduðu á Facebook- og Twitter-reikningum fréttastofunnar, sem jók fjölda heimsókna á vefinn.
Tíðari færslur á samfélagsmiðlum höfðu einnig áhrif á fjölda þeirra sem fylgdu fréttastofunni.
Haustið 2019 tók fréttastofan við Instagram-reikningi fréttastofunnar sem verið hafði í fóstri hjá vefútgáfunni, með það að markmiði að dreifa fleiri fréttum þar, ná til breiðari hóps og vekja athygli á helstu fréttamálum líðandi stundar.
Fjöldi flettinga á vef RÚV jóks um ríflega átta prósent á milli ára. Fjöldi flettinga þeirra notenda sem komu
af samfélagsmiðlum jókst um tæplega 14 prósent á milli ára. Notendur dvöldu að jafnaði fjórum prósentum
lengur á vefnum en árið 2018.
Að sögn Ríkisútvarpsins er enn lögð áhersla á fleiri myndskeið sem framleidd eru fyrir vefinn og beinar útsendingar. Hefur stefnumótun fyrir myndskeið og beinar útsendingar verið unnin og kemur til framkvæmda
á næsta ári.
Borgarafundir fréttastofu
Eitt af hlutverkum RÚV er að efna til samtals við þjóðina um mál sem hana varða og eiga frumkvæði að
52

MAT FJÖLMIÐLANEFNDAR Á ALMANNAÞJÓNUSTUHLUTVERKI RÚV 2019

því að fólkið í landinu fái tækifæri til að taka þátt í umræðunni. Samkvæmt upplýsingum Ríkisútvarpsins
hafa borgarafundir fréttastofunnar aldrei verið fleiri en árið 2019. Í mars var fjallað um geðheilbrigðismál
ungmenna, málefni eldri borgara voru til umfjöllunar í byrjun október og loftslagsmálin í nóvember. Telur
Ríkisútvarpið að borgarafundir í beinni útsendingu í sjónvarpssal hafi fest sig í sessi sem mikilvæg leið til að
gefa almenningi aðgang að umræðum í sjónvarpi.
Lengri fréttaskýringar á sunnudögum
Eitt af markmiðum fréttastofunnar er að fjölga almennum fréttaskýringum og ítarefni í öllum miðlum sínum,
þar sem kafað er aðeins dýpra í ýmis mál sem fréttaflaumur dagsins veitir ekki svigrúm til. Haustið 2019 var
ákveðið að lengja sjónvarpsfréttir á sunnudögum um fimm mínútur og setja á dagskrá fréttaskýringar þar sem
málum er gefinn lengri vinnslutími og svigrúm í fréttatímanum. Málin hafa verið af ýmsum toga og hefur
meðal annars verið fjallað um aukið fíkniefnasmygl til landsins, samgöngur og Brexit.
Heimskviður í hlaðvarpi og útvarpi
Rás 1 og fréttastofan tóku höndum saman á árinu í vikulegum hlaðvarpsþætti sem einnig er á dagskrá útvarps. Þættinum er ætlað að koma til móts við mikla eftirspurn eftir áhugaverðum og aðgengilegum fréttaskýringum af erlendum vettvangi.
Almannavarnir
Fjallað er um almannavarnahlutverk fréttastofu RÚV í kafla 7.4.
Fréttir á ensku
Fjallað er um fréttir og þýðingar á ensku í kafla 7.6 um aðgengismál.

6.2 Skyldur Ríkisútvarpsins vegna umfjöllunar um almennar kosningar
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, þjóðaratkvæðagreiðslur
og aðra sambærilega viðburði.
Ríkisútvarpinu ber 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.
Einnig eru gerðar ríkari kröfur til Ríkisútvarpsins um hlutlægni og nákvæmni en annarra fjölmiðla. Í lögum
um Ríkisútvarpið er hlutlægniregluna að finna í 2. tölul. 4. mgr. 3. gr. Gildissvið þess ákvæðis er víðara en
sambærilegrar reglu í 26. gr. laga um fjölmiðla, þar sem það tekur til frásagnar, túlkunar og dagskrárgerðar í
miðlum Ríkisútvarpsins en 26. gr. laga um fjölmiðla tekur eingöngu til frétta og fréttatengds efnis.
Engar almennar kosningar voru haldnar á Íslandi árið 2019 og kemur því ekki til skoðunar í skýrslu þessari
hvort Ríkisútvarpið hafi uppfyllt skyldur sínar vegna kosningaumfjöllunar það ár.
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 fréttaskýringarþjónustu 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.
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7. Samfélagshlutverk
7.1 Stefnumótun og aðkoma almennings að henni
Skyldur Ríkisútvarpsins:
Ríkisútvarpið skal skapa vettvang fyrir aðkomu almennings að stefnumótun fjölmiðlunar í almannaþágu með fyrirkomulagi sem
nánar er kveðið á um í samþykktum Ríkisútvarpsins.
7. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið

Í samþykktum fyrir Ríkisútvarpið ohf. segir að árlega skuli haldið útvarpsþing, þar sem t.d. sé rætt um starfsemi Ríkisútvarpsins, hlutverk fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu og hugmyndafræði þess.
Ný stefna RÚV til ársins 2021 var samþykkt af stjórn RÚV í apríllok 2017 og kynnt í útvarpshúsinu 18.
maí á ráðstefnunni „Fjölmiðlun til framtíðar“. Fjölmargir komu að gerð stefnunnar og var henni miðlað
innanhúss sem utan. Í nýrri stefnu RÚV er m.a. lagt upp með að auka samtal og samvinnu við sjálfstæða
framleiðendur og listamenn í landinu.

Aðkoma almennings að stefnumótun Ríkisútvarpsins
RÚV kannar reglulega áhorf og hlustun, framkvæmir árlega viðhorfskönnun, traustsmælingu tvisvar á ári og
er í stöðugu sambandi við áhorfendur og hlustendur í gegnum ábendingargáttir á vef og samfélagsmiðlum.
Þessi gögn eru svo greind jafnhliða yfir allt tímabilið af stýrihópi og stjórnendum með sérstakri hliðsjón af
stefnunni sem kynnt var 2017.
RÚV stendur einnig fyrir opnu málþingi ár hvert, þar sem fjallað er um þróun fjölmiðla og markaðar.
Málþingið 2019 fjallaði um Framtíð útvarps og þar var almenningi boðið til samtals við innlenda og erlenda
sérfræðinga um tækni, tungu og þróun hljóðefnis.

Dagskrárstefna miðla Ríkisútvarpsins
Í greinargerð segir að dagskrárstefna allra miðla Ríkisútvarpsins fyrir árið 2019 hafi verið kynnt og
samþykkt af stjórn í lok árs 2018.

Hugmyndadagar RÚV 2019
Hugmyndadagar RÚV eru haldnir bæði að vori og að hausti en þeir voru haldnir í fyrsta skipti árið 2017. Á
Hugmyndadögum gefst almenningi kostur á að kynna fyrir dagskrárstjórum hugmyndir að efni til dagskrárgerðar í öllum miðlum Ríkisútvarpsins. Gestir Hugmyndadaga að vori og hausti 2019 voru 110 talsins.
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Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 7. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið með því
að skapa vettvang fyrir aðkomu almennings að stefnumótun fjölmiðlunar í almannaþágu árið 2019.

7.2 Skoðunarferðir og fræðsluheimsóknir fyrir almenning
Fjöldi heimsóknarbeiðna berst RÚV ár hvert og leitast hópur gestgjafa við að mæta öllum hópum, væntingum þeirra og þörfum. Beiðnir koma frá kennurum allra skólastiga frá 12 ára aldri, nemendafélögum háskólanna, þjónustumiðstöðvum, unglingasmiðjum, vísindahópum háskólanna, erlendum samstarfsaðilum o.fl.
Samstarf RÚV og Skóla- og frístundasviðs hélt áfram frá fyrra ári og tók RÚV vikulega á móti hópum 10.
bekkinga úr skólum í Reykjavík með skipulögðum hætti. Markmið heimsóknanna var að gera RÚV aðgengilegra fyrir yngri notendur, með kynningu á þjónustu UngRÚV og RÚVnúll.
Árið 2019 komu alls 24 hópar í hús frá 10 skólum, alls um 500 nemendur og kennarar. Í greinargerð segir
að þótt þetta tiltekna átak snúi að 10. bekkingum í Reykjavík sé öllum heimsóknarbeiðnum nemenda af
landsbyggðinni vel tekið og sinnt eftir því sem henti gestunum. Til viðbótar við þá móttöku sem nefnd hefur
verið tekur KrakkaRÚV og UngRÚV á móti fjölmörgum gestum í tengslum við starfsemi sína og fjöldi gesta
tekur þátt í útsendingum RÚV í Útvarpshúsinu og á öðrum vettvangi.

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

Flestir starfsmenn RÚV á landsbyggðinni eru á Akureyri og fjölgaði um einn á árinu en starfsstöðvar
eru einnig á Egilsstöðum, í Borgarnesi og á Ísafirði. Þá eru reglulega farnar sérstakar fréttaöflunarferðir um
Suðurland og Suðurnes.
Stöðugildi Ríkisútvarpsins á landsbyggðinni voru 12,07 árið 2019:
Fréttir: 7 stöðugildi (voru 7,15)
Dagskrá sjónvarps: 2,07 stöðugildi (voru 1,4)
Rás 2: 0,53 stöðugildi (var 0,6)
Menning og Rás 1: 0,47 stöðugildi (var 0)
Hugbúnaðarþróun og IT: 1 stöðugildi (óbreytt frá fyrra ári)
Auglýsingadeild: 1 stöðugildi (óbreytt frá fyrra ári)
RÚV starfrækir svæðisstöðvar á Akureyri, Egilsstöðum, í Borgarnesi og á Ísafirði. Stærsta starfsstöð RÚV
á landsbyggðinni er RÚVAK á Akureyri og er landsbyggðarþjónustu stýrt þaðan. Að auki ferðast starfsmenn
fréttastofu og dagskrárdeilda um landið til að safna efni í fréttir og dagskrá.
Árið 2019 tók nýr fréttamaður RÚV til starfa á Vesturlandi og Vestfjörðum. Starfsaðstaða hans er í
Borgarnesi og er hann þar útbúinn með eigin myndatökuvél og klippiaðstöðu til að geta tekið og unnið
fréttir án tæknimanns. Samstarf við tæknimann á Ísafirði heldur engu að síður áfram og starfar viðkomandi
fréttamaður jafnt á Ísafirði og í Borgarnesi.
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Árið 2019 var dróni tekinn í notkun hjá RÚV á Akureyri. Myndatökur með dróna gefa nýtt sjónarhorn og
auka til muna möguleikann á fjölbreyttara myndefni sem myndatökumenn taka fyrir sjónvarpsfréttir og aðra
dagskrá.
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.

7.4 Öryggismál og almannahlutverk
Skyldur Ríkisútvarpsins:
Ríkisútvarpið skal í samvinnu við til þess bær stjórnvöld tryggja 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.
5. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið

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.
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins

Ein af grunnskyldum RÚV er fólgin í almannavarnahlutverki fréttastofunnar. 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 upplýsingar til fólks sem hætta er búin eða er á hamfarasvæðum. Þetta er á meðal þess sem fram kemur í öryggisstefnu Ríkisútvarpsins.
Ríkisútvarpið er í góðu samstarfi við Almannavarnir, Veðurstofuna og Landsbjörg um miðlun upplýsinga.
Fréttastofa RÚV sinnir öryggishlutverki sínu m.a. með því að fjalla um hugsanlega vá af ýmsu tilefni, þar sem
hún reynir að leggja sitt af mörkum til koma í veg fyrir að fólk stefni sér í hættu, t.d. vegna snjóflóða, eiturefna
úr jökulkvíslum, hættu á vegum o.fl.
Rás 2 hefur stóru hlutverki að gegna í almannavarnahlutverki RÚV. Fréttir eru sendar út á Rás 2 allan
sólarhringinn, auk þess sem fréttastofa RÚV á greiða leið í útsendingu Rásar 2 þegar mikið liggur við. Með
uppbyggingu Ríkisútvarpsins á langbylgjustöðvum til hliðar við FM-kerfið er tryggt að dagskrárefni Ríkisútvarpsins, veðurfregnir og önnur áríðandi boð berist um landið, inn á hálendið og á haf út en langbylgjan hefur
mikla yfirburði í langdrægni út á fiskimiðin miðað við FM-sendingar, eins og fram kemur á vef RÚV. Þá er
langbylgjan einnig varaleið þegar bilanir verða í FM-kerfinu, auk þess sem langbylgjan fyllir göt í dreifingu
FM til landsins upp til dala og fjalla og hefur samfellda viðtöku í bifreiðum um langar vegalengdir.
Á árinu 2019 reyndi fyrst og fremst á almannavarnahlutverk fréttastofunnar þegar sögulegt óveður skall á
um allt land í desember og hafði víðtæk áhrif á innviði landsins. Fréttastofa RÚV stóð þá vaktina og flutti
fréttir af ástandinu á vefnum, í útvarpi og sjónvarpi. Fram kemur í greinargerð RÚV að veðurhamurinn og
frækileg afrek björgunarsveita um allt land hafi verið slík að björgunarsveitirnar hafi verið valdar „Maður
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ársins“ á Rás 2 á gamlársdag. Hafi áhrif aðventustormsins verið mikil og óhætt að segja að allar helstu stoðir
almannavarna og innviða landsins geti dregið lærdóm af.
Þá kemur fram í greinargerð að áhugavert hafi verið að sjá notkun á vefsíðu RÚV í kringum óveðrið í
desember en ljóst sé að „í almannavarnaástandi“ leiti þjóðin ekki síður að fréttum í gegnum vefinn en aðra
miðla RÚV.
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. desember 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. Ríkisútvarpið tryggir 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.
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 órofinn
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.

7.5 Dreifikerfi
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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.

Ríkisútvarpið hefur áratugum saman rekið eigið dreifikerfi sem hefur tvíþætt hlutverk: Í fyrsta lagi að
miðla dagskrá miðla Ríkisútvarpsins til landsmanna. Í öðru lagi er dreifikerfið mikilvægur hlekkur í almannavörnum, líkt og fjallað er um í kafla 7.4. Dreifikerfið er víðfemt, með tæplega tvö hundruð FM-senda, tvo
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langbylgjusenda, hátt í hundrað sjónvarpssenda og gervihnattarútsendingar, auk nýs stafræns dreifikerfis en
hlutar þessa kerfis eru komnir til ára sinna.

Sjónvarp
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 dreifikerfi 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.
RÚV og RÚV2 nást nú um allt land í gegnum stafrænt dreifikerfi RÚV, auk þess sem hægt var að nálgast
dagskrána í gegnum RÚV spilarann árið 2019 og dreifikerfi fjarskiptafyrirtækjanna.
Stafrænar sjónvarpsútsendingar eru á útsendingarstaðlinum DVB-T og DVB-T2. Flest sjónvarpstæki sem
seld hafa verið á Íslandi undanfarin ár styðja DVB-T og nýjustu tækin DVB-T2. Þeir sem eiga eldri tæki, t.d.
túbusjónvörp eða eldri flatskjái, þurfa að kaupa stafræna móttakara til að ná stafrænum útsendingum.

Útvarp
Útvarpsstöðvunum Rás 1 og Rás 2 er dreift á FM-bylgjum um land allt, auk þess sem blönduð dagskrá
rásanna er send út á langbylgju. Dagskrá Rásar 1, Rásar 2 og Rondó er einnig streymt á RÚV.is og í RÚV
spilaranum.

FM-útsendingar
FM-útsendingar útvarps eru á mismunandi tíðni eftir staðsetningu á landinu. Á vef RÚV má finna upplýsingar um FM-tíðni Rásar 1 og Rásar 2 á ólíkum landssvæðum. Fram kemur á vefnum að FM-sendingar dragi
að jafnaði aðeins rúmlega í sjónlínu. Þess vegna sé móttaka þeirra háð afstöðu sendis og viðtækis og landslaginu á milli. Að jafnaði megi búast við að aflmeiri stöðvar, í meiri hæð en aðrar staðbundnari stöðvar, geti
heyrst lengra, sérstaklega á fjöllum sem nálgist sjónlínu við sendistaðinn. Þannig megi heyra Skálafellssendinn
víða á fjöllum á vestanverðu landinu, Gagnheiði á Austfjörðum og Vaðlaheiði fyrir norðan. Einnig geti langdrægni verið góð yfir sjó, t.d. heyrist Vatnsendastöðin á sunnanverðu Snæfellsnesi og stöðin í Stykkishólmi á
sunnanverðum Vestfjörðum.

Engin áform um DAB-útsendingar
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. Engin áform eru uppi um að skipta
úr FM-útsendingum yfir í stafrænar DAB-útsendingar, líkt og gert hefur verið í sumum nágrannaríkjum
Íslands.

Langbylgja
Á vef RÚV er á það bent að aðstæður á Íslandi og umhverfis landið kalli á öryggi í útvarpssendingum. Með
uppbyggingu langbylgjustöðva til hliðar við FM-kerfið sé tryggt að dagskrárefni Ríkisútvarpsins, veðurfregnir
og önnur áríðandi boð berist um landið allt, inn á hálendið og á haf út. Hlutverk langbylgjusendinganna er aðallega þríþætt: Langbylgjan hefur mikla yfirburði í langdrægni út á fiskimiðin, miðað við FM
sendingar. Langbylgjan er varaleið þegar bilanir verða í FM kerfinu og langbylgjan fyllir í göt í dreifingu FM
til landsins upp til dala og fjalla og hefur samfellda viðtöku í bifreiðum langar vegalengdir.
Langbylgjustöðvar á Gufuskálum og Eiðum þjóna landinu öllu og miðum. Sendirinn á Gufuskálum, 300
kW að afli, var formlega tekinn í notkun 8. september 1997, og sendirinn á Eiðum, 100 kW, 18. nóvember
1999. Fljótlega eftir að útsendingar hófust frá nýju langbylgjustöðvunum kom í ljós mun meiri langdrægni en
frá eldri stöðvum.
59

MAT FJÖLMIÐLANEFNDAR Á ALMANNAÞJÓNUSTUHLUTVERKI RÚV 2019

Fram kemur á vef RÚV að Ríkisútvarpinu hafi borist staðfestingar á móttöku frá Færeyjum, Írlandi,
Þýskalandi, Hollandi og austurströnd Bandaríkjanna. Áhafnir á íslenskum skipum hafi heyrt sendingarnar
í Smugunni og á Flæmska hattinum. Þá segir á vef RÚV að til þess að kostir langbylgjusendinga skili sér að
fullu til útvarpshlustenda sé nauðsynlegt að þeir eigi og noti viðtæki með langbylgjusviði á heimilum, í farartækjum og sem hluta af ferðabúnaði og kunni að skipta fyrirvaralaust á milli FM og langbylgju eftir því sem
þörf kunni að gerast.
Ríkisútvarpið gerir ráð fyrir að þurfa áfram að verja dágóðum hluta tekna sinna af útvarpsgjaldinu í viðhald
og frekari uppbyggingu dreifikerfisins, enda er kerfið þess eðlis að það þarf að vera í sífelldri uppbyggingu og
rekstri.
Að mati fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 1. málsl. 4. tölulið 2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið um dreifingu efnis til alls landsins árið um kring.

7.6 Aðgengismál.
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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:
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 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.
-Fréttaskýringarþættir 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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Eins og fram kemur í greinargerð Ríkisútvarpsins 2019 ber RÚV að stuðla að því að blindir og sjónskertir,
heyrnarlausir og heyrnarskertir fái upplýsingar og geti verið virkir þátttakendur í samfélaginu. Lagaskyldu
þess efnis er að finna í 6. gr. laga um Ríkisútvarpið, sbr. einnig 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. Auk þess er fjallað um
aðgengismál í þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins og eru þau því á
meðal áherslumála 2016-2019.

Aðgangur að fréttum og öðru dagskrárefni fyrir heyrnarskerta
Textun íslensks efnis í textavarpi
Allt íslenskt sjónvarpsefni sem ekki er sýnt í beinni útsendingu er með skjátexta á síðu 888 í textavarpinu og
í spilara á RÚV.is og í RÚV appinu. Aðalfréttatími og íþróttir í sjónvarpi eru auk þess með samtímatextun á
síðu 888 í textavarpi. Rittúlkun og bein textun á menningarefni hefur aukist.
Textun erlends efnis
Allt erlent efni er þýtt og sent út með íslenskum texta, nema í fáeinum tilvikum, t.d. þegar erlent efni er sýnt í
beinni útsendingu.
Táknmálsfréttir og táknmálstúlkun
RÚV flytur daglega fréttir á táknmáli og eru þær jafnframt aðgengilegar í spilara á RUV.is. Áramótaávörp
forseta Íslands og forsætisráðherra 2019 voru send út með táknmálstúlkun á RÚV 2. Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva, Eurovision, var í fyrsta sinn send út með táknmálsþul í mynd á RÚV 2. Þá var táknmál sett
í forgrunn á vef KrakkaRÚV á degi íslenska táknmálsins 11. febrúar 2019 og eru Krakkafréttir og Stundin
okkar nú túlkaðar á táknmáli.
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
Gerðar hafa verið endurbætur á vefnum RÚV.is og RÚV-appinu til að bæta aðgengi blindra og sjónskertra og
auðvelda skjáþulu að lesa efni frá RÚV.
Aðgengismál

2016

2017

2018

2019

Samtímatextun á aðalfréttatíma á síðu 888 (hlutfall)

100%

100%

100%

100%

Táknmálstúlkun á fréttum og fréttatengdu efni (klst.)

48

48

46

47

Textun á síðu 888, frumsýningar (klst.) frumfl. innlent efni

301

252

218

262

Textun á síðu 888, endursýningar (klst.) endursýnt innlent efni

398

337

593

660

Aðgengi innflytjenda að miðlum RÚV
Í stefnu RÚV til 2021 er kveðið á um að bæta skuli aðgengi innflytjenda að miðlum RÚV.
RÚV English birtir fréttir á ensku og heldur úti vikulegum spjallþætti á ensku á RUV.is, The Week in
Iceland, þar sem fjallað er um fréttir liðinnar viku. RÚV English hefur verið í samstarfi við Borgarbókasafnið
um miðlun frétta til innflytjenda og kallast þeir viðburðir The Week in Iceland at the Library. RÚV English
heldur utan um þýðingar á völdu sjónvarpsefni sem birtist með texta á RÚV 2 og RUV.is og árið 2019 var
enskur þulur í fyrsta sinn í útsendingu Eurovision á RUV.is.
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.
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7.7 Jafn réttur karla og kvenna
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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.
2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið

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.
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins

Á undanförnum misserum hefur Ríkisútvarpið haft jafnréttismál í forgrunni í allri sinni starfsemi og náð
marktækum árangri. Á árunum 2014 og 2015 voru hlutföll karla og kvenna jöfnuð í yfirstjórn, í hópi millistjórnenda og í hópi umsjónarmanna í allri dagskrá Ríkisútvarpsins, í útvarpi og sjónvarpi.
Liður í jafnréttisvinnu RÚV er skráning kynjahlutfalls viðmælenda í allri dagskrá RÚV. Skráðir eru viðmælendur í fréttum og fréttatengdum þáttum og í hverjum einasta reglubundna, innlenda þætti í útvarpi og
sjónvarpi. Talning sem þessi gefur ekki heildarmynd af því hver birtingarmynd karla og kvenna er í dagskránni en er mikilvægur liður í því að mæla hver staðan og þróunin er.
Hlutfall kynjanna í dagskrá RÚV 2019, utan frétta, var alveg jafnt, 50% karlar og 50% konur. Með kynjajafnvægi í dagskrá sker RÚV sig frá flestum miðlum hérlendis og erlendis. Séu eingöngu fréttatímar og
fréttatengdir þættir teknir saman var hlutfall viðmælenda 63% karlar og 37% konur. Samkvæmt greinargerð
RÚV skýrist það af hærra hlutfalli karla í leiðandi stöðum í stjórnmálum og samfélaginu, sem fluttar eru
fréttir af. Hafa tölurnar þróast í átt til jafnvægis frá því að mælingar hófust.
Uppgjör kynjabókhalds RÚV fyrir árið 2019

2019

KK

KVK

Heildarfj.

KK %

KVK %

Fréttastofa

8205

4844

13049

63%

37%

RÁS 1

1999

2207

4206

48%

52%

RÁS 2

1555

1264

2819

55%

45%

970

995

1965

49%

51%

12729

9310

22039

58%

42%

4524

4466

8990

50%

50%

RÚV

Án frétta

Í greinargerð Ríkisútvarpsins er sérstaklega á það bent að á Rás 2 hafi verið gert sérstakt átak á síðustu
tveimur árum í því að rétta hlut kvenna í dagskrárgerð. Hafi þær aldrei verið fleiri á Rás 2 og gegni fjölbreyttum hlutverkum, rétt eins og karlar. Tónlistarumfjöllun hafi lengi verið nær eingöngu í höndum karla en það
hafi breyst og nú sé til dæmis kona annar umsjónarmaður tónlistarþáttarins Popplands. Fram kemur að tónlist
eftir konur eigi víða undir högg að sækja og konur séu mun fámennari meðal höfunda, bæði á Íslandi og
erlendis. Verði þessari þróun ekki snúið við á einu ári en ein leið til að rétta þessa skekkju sé að vekja meiri
athygli á tónlist eftir konur. Árið 2019 hafi tónlist eftir konur, eða þar sem konur voru flytjendur, verið 40%
af allri tónlist Rásar 2. Eldri tónlist skekki myndina en þegar komi að nýrri tónlist sé hlutfallið nánast jafnt.
Þá hefur RÚV markvisst staðið fyrir ýmsum aðgerðum á undanförnum árum til að hvetja konur til þátttöku
á sviðum þar sem þær hafa ekki verið jafnar körlum, m.a. námskeiði í íþróttafréttamennsku fyrir konur,
námskeiðum í spurningatækni fyrir spurningakeppni framhaldsskólanna, Gettu betur, og kynjakvóta í liðum í
Gettu betur.
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Jafnlaunavottun
RÚV hlaut jafnlaunavottun árið 2019 og heimild Jafnréttisstofu til að nota jafnlaunamerkið til þriggja ára, til
ársins 2022. Í því felst að staðfest er að RÚV hafi fengið vottun á jafnlaunakerfi sínu samkvæmt jafnlaunastaðli ÍST 85:2012 og uppfylli öll skilyrði staðalsins.
Jafnlaunavottunin veitir staðfestingu á því að launaákvarðanir séu kerfisbundnar, að fyrir hendi sé jafnlaunakerfi samkvæmt kröfum jafnlaunastaðals og reglubundið sé fylgst með því að starfsfólk sem vinnur sömu eða
jafnverðmæt störf hafi sambærileg laun óháð kyni. Í jafnréttisáætlun RÚV kemur fram að konum og körlum
skuli greidd jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf og skuli njóta sömu kjara er varða önnur starfskjör og réttindi.
Meginmarkmið jafnlaunavottunar er að vinna gegn kynbundnum launamun og stuðla að jafnrétti kynjanna
á vinnumarkaði. Jafnlaunavottun var lögfest með lögum nr. 56/2017 sem fela í sér breytingu á lögum um
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Samkvæmt lögunum skal jafnlaunavottun byggjast á
Jafnlaunastaðlinum.

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.
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8. Nýmiðlun og tækniþróun
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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.
2. 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.
4. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið

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.
Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins, 2. mgr. 1.1

Ríkisútvarpið hélt áfram að bæta þjónustu sína í ólínulegri miðlun árið 2019. Ný öpp (smáforrit) voru
endurbætt og unnið að uppsetningu barnalæsinga í vefspilara og smáforritum til að hindra aðgang ungmenna
að bönnuðu efni. Miðlun frétta og dagskrárefnis á samfélagsmiðlum varð markvissari og skilaði það sér í
aukinni notkun, samkvæmt upplýsingum í greinargerð.

Vefurinn RÚV.is
Samkvæmt upplýsingum Ríkisútvarpsins fækkaði virkum, daglegum notendum RÚV.is úr 97.743 í 91.080
eða um 7% milli ára, sem skýrist að mestum hluta af því að mikil umferð var um vefinn árið 2018 vegna HM
í knattspyrnu það ár. Fjöldi heimsókna var 156.767.956 og skoðuðu sífellt fleiri vefinn í gegnum farsíma en
rúmur helmingur allra heimsókna var um síma. Allri útsendri dagskrá var miðlað í samtímaútsendingu fyrir
vef og snjalltæki. Fjöldi upptaka af áður útsendu efni á vef var 16.330 fyrir útvarp og 10.279 fyrir sjónvarp.
Framboð af frumgerðu efni á vef í færslum talið var 29.649.

Barnalæsingar í vefspilara og smáforritum
Vorið 2019 tók fjölmiðlanefnd til skoðunar hvernig vernd barna gegn skaðlegu efni væri háttað í myndefni
sem miðlað er eftir pöntun (VOD), bæði í sjónvarpi, á neti og í smáforritum í snjalltækjum. Fyrirspurnir voru
sendar á Ríkisútvarpið og fleiri fjölmiðlaveitur um það hvernig vernd barna gegn skaðlegu efni væri tryggð í
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myndmiðlun eftir pöntun, þ.m.t. í hliðraðri dagskrá og í frelsisefni. Jafnframt var óskað eftir upplýsingum um
það hvaða tæknilegu ráðstafanir gerðar hefðu verið til að tryggja vernd barna vegna myndefnis sem aðgengilegt er í gegnum smáforrit.
Athugun fjölmiðlanefndar leiddi í ljós að Ríkisútvarpið hefði ekki gripið til nægilegra ráðstafana til verndar
börnum gegn skaðlegu efni í vefspilara og smáforritum RÚV, þar sem að um nokkurt skeið hafði mikið
magn efnis, sem ekki var ætlað börnum yngri en 12 og 16 ára, verið aðgengilegt í spilara RÚV og RÚV
smáforritinu, án nokkurrar aðgangsstýringar eða annarra ráðstafana. Kom nefndin athugasemdum þess efnis
á framfæri við Ríkisútvarpið sumarið 2019. Áréttaði nefndin mikilvægi þess að tryggja yrði vernd barna í
vefspilara RÚV og smáforrtum og óskaði eftir upplýsingum um hvenær aðgerða og úrbóta væri von. Ríkisútvarpið hóf vinnu við að útfæra barnalæsingar á smáforritum og í vefspilara og hafði lokið þeirri vinnu fyrir
Android tæki í árslok 2019. Vinnu við smíði sambærilegrar lausnar fyrir vefspilarann, RÚV iOS og RÚV
Apple TV smáforritin lauk árið 2020. Barnalæsingar í vefspilara voru hins vegar virkjaðar 6. júní 2020. Samkvæmt upplýsingum Ríkisútvarpsins er unnið að því að samhæfa læsingarnar við innskráningu á RUV.is en
það verkefni hefur verið í vinnslu í nokkurn tíma og er stefnt að því að ljúka þeirri vinnu á næstu mánuðum.

Númiðlasvið
Notkun á vef og samfélagsmiðlum RÚV hefur aldrei verið meiri en árið 2019, samkvæmt upplýsingum Ríkisútvarpsins. Mikil vinna var lögð í uppfærslur og viðhald RÚV.is, auk undirbúnings fyrir uppfærslu á forsíðu.
Vinna við nýjan vef er hafin en samhliða því verkefni verða fjölmörg kerfi í húsinu endurskoðuð, eins og það
er orðað í greinargerð.
Í nóvember hélt RÚV utan um norrænt hakkaþon. Þar komu saman fulltrúar frá hugbúnaðardeildum allra
norrænu ríkisstöðvanna en tæplega 50 forritarar tóku þátt í viðburðinum. Á meðal þeirra verkefna sem unnið
var að var foreldrafjarstýring fyrir sjónvarpsspilara, samnorræn uppskriftasíða, þrívíð landakort og hugbúnaður
til að auðvelda rannsóknarblaðamönnum að fara í gegnum stór gagnasöfn. Þessi viðburður er ekki síst mikilvægur til að auka samstarf milli norrænu miðlanna sem þegar hefur skilað miklum árangri. Þannig hefur
RÚV bæði miðlað þekkingu til annarra landa og fengið á móti afnot af hugbúnaði sem þróaður hefur verið
annar staðar á Norðurlöndunum.

Notkun ólínulegrar dagskrár eykst
Vefur RÚV streymir miklu magni efnis daglega en nýjar spilaraþjónustur hafa verið kynntar með góðum
árangri. Notkunin er mest í kringum stórhátíðir en þá hefur mikið magn efnis, sem ekki er sent út í línulegri
dagskrá, verið sett inn. Ríkisútvarpið segir þessa þróun eiga eftir að halda áfram, enda sé eitt af markmiðum
RÚV að mæta notendum þar sem þeir eru. Auknu streymi fylgi þó áskoranir, bæði hvað varðar tæknilegan
rekstur og kostnað, sem aukist stöðugt með aukinni notkun.
Ríflega 9000 útvarps- og sjónvarpsþættir eru aðgengilegir á vef RÚV sem gerir hann að stærstu innlendu
streymisveitu landsins. Á álagstímum streymir fólk sjónvarpsefni sem jafngildir 12.700 fréttatímum á hverri
klukkustund og útvarpsefni sem jafngildir 9.800 þáttum af útvarpsþættinum Í ljósi sögunnar.

Samfélagsmiðlar notaðir til að koma efni á framfæri
Átak hefur verið gert í vinnu við samfélagsmiðla RÚV, sem eru öflugt tæki til að koma fréttum og dagskrárefni á framfæri við notendur. Ríkisútvarpið telur mikilvægt að almannaþjónustumiðill taki á sama tíma
öflugan þátt í að vinna gegn dreifingu falsfrétta og því ægivaldi sem tæknirisar hafa yfir fjölmiðlafyrirtækjum.
Ríkisútvarpið hefur því ásamt systurstofnunum sínum annars staðar á Norðurlöndum tekið virkan þátt í mótun stefnu gagnvart alþjóðlegum risum og lagt þar áherslu á ritstjórnarlegt sjálfstæði og öryggi blaðamanna.

Þróunarverkefni og nýsköpun
Lögð er rík áhersla á þátttöku í ýmsum tækni- og þróunarverkefnum og voru mörg skref stigin í þá átt 2019
samkvæmt upplýsingum Ríkisútvarpsins. RÚV tekur virkan þátt í þróun máltækni, bæði sem aðili að sam66

MAT FJÖLMIÐLANEFNDAR Á ALMANNAÞJÓNUSTUHLUTVERKI RÚV 2019

starfi um íslenska máltækni og með samstarfi við ýmis nýsköpunarfyrirtæki. Meðal annars er unnið að þróun
á raddstýrðu appi til að hlusta á fréttir, sjálfvirkri textun og meðmælakerfi á bak við innskráningu.

Sérvefir fyrir börn og ungt fólk
Á KrakkaRÚV vef og appi, UngRÚV vef og appi og á vef RÚVNúll mátti nálgast mikið magn efnis fyrir
börn, unglinga og ungt fólk.

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.
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9. Innra eftirlit og gæðamál
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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
4. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið nr. 23/2013

Í 2.4 gr. í þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins er fjallað um innra
eftirlit og gæðamál. Kemur þar fram að á samningstímanum skuli stjórn Ríkisútvarpsins setja sér starfsreglur
og reglur um innra eftirlit og gæðamál, starfsfólk Ríkisútvarpsins skuli starfa eftir siðareglum og að endurskoða skuli fréttareglur Ríkisútvarpsins. Þá skuli Ríkisútvarpið setja sér reglur um viðskiptaboð, í samræmi
við 3. mgr. 7. gr. laga um Ríkisútvarpið.
Eins og fram hefur komið í fyrri skýrslum fjölmiðlanefndar tóku siðareglur starfsmanna RÚV, Siðareglur
Ríkisútvarpsins, gildi 22. mars 2016 en þær voru settar í þeim tilgangi að stuðla að faglegum vinnubrögðum,
draga úr hættu á hagsmunaárekstrum og auka traust til RÚV. Samhliða var sérstök siðanefnd RÚV skipuð
haustið 2016 og var öllum frjálst að senda nefndinni erindi. Siðareglurnar og Reglur um siðanefnd RÚV má
finna á vef RÚV.3 Siðanefnd er ætlað að úrskurða um hvort siðareglur RÚV, sem RÚV hefur sett sér, hafi
verið brotnar. Samkvæmt upplýsingum Ríkisútvarpsins mælir nefndin ekki fyrir um viðurlög við brotum
á siðareglum en „tekur afstöðu til alvarleika brotsins og hvort um endurtekið brot hafi verið að ræða. Ef
niðurstaða nefndarinnar bendir til þess að um sé að ræða brot í starfi í skilningi laga skal nefndin vekja athygli
útvarpsstjóra á því. Ef um er að ræða ágreining eða brot á lagareglum sem heyra undir aðila utan Ríkisútvarpsins vísar nefndin málinu frá,“ segir í skýringum Ríkisútvarpsins til fjölmiðlanefndar.
Samkvæmt reglunum er skipunartími nefndarmanna þrjú ár og rann hann því út haustið 2019. Tvær
kvartanir bárust nefndinni á starfstíma nefndarinnar, árin 2017 og 2019, og var þeim báðum vísað frá. Ný
3 Siðareglur Ríkisútvarpsins og Reglur um siðanefnd Ríkisútvarpsins, 22. mars 2016 <https://www.ruv.is/sites/default/files/sidareglurruv1.
pdf>
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siðanefnd var ekki skipuð fyrr en um mitt ár 2020 en samkvæmt skýringum Ríkisútvarpsins var nefndin ekki
skipuð fyrr þar sem endurskoðun siðareglna stóð yfir og var ekki lokið. Samkvæmt upplýsingum Ríkisútvarpsins stóð endurskoðun siðareglnanna ennþá yfir í nóvemberbyrjun 2020 og er að því stefnt að þeirri vinnu
ljúki veturinn 2020-2021.
Engin ákvæði um skipan eða hlutverk sérstakrar siðanefndar er að finna í lögum um Ríkisútvarpið og
er því ekki ljóst á hvaða lagagrundvelli starfsemi og hlutverk siðanefndarinnar byggist. Í öllu falli telur
fjölmiðlanefnd ljóst að álit siðanefndarinnar eru ekki bindandi fyrir Ríkisútvarpið.
Endurskoðaðar fréttareglur Ríkisútvarpsins, Vinnureglur fréttastofu Ríkisútvarpsins (RÚV), tóku gildi 1. júní
2016 en þær má finna á vef Ríkisútvarpsins.4
Starfsreglur stjórnar Ríkisútvarpsins ohf. má einnig finna á vef RÚV en núgildandi reglur voru samþykktar á
stjórnarfundi Ríkisútvarpsins þann 15. maí 2018.5
Þá eru reglur um viðskiptaboð og gjaldskrá aðgengilegar á vef RÚV undir heitinu Auglýsingareglur RÚV og
RÚV sölu í samræmi við 5. mgr. 7. gr laga um Ríkisútvarpið.6
Samkvæmt upplýsingum úr eldri greinargerð Ríkisútvarpsins til fjölmiðlanefndar fyrir árið 2017 tóku
reglur um móttöku og meðferð erinda gildi 27. mars 20177 og sömuleiðis reglur um innra eftirlit og gæðamál.
Er þar átt við Reglur um ráðningar hjá Ríkisútvarpinu ohf. og samninga við verktaka, sem eru aðgengilegar á vef
RÚV en í 1. gr. þeirra kemur fram að þær teljist hluti af reglum um innra eftirlit og gæðamál RÚV.8 Er þar
m.a. fjallað um það með hvaða hætti stöður skuli auglýstar og ráðningarferlið sjálft, framkvæmd starfsviðtala
og fleira.
Með framangreindum reglum hefur Ríkisútvarpið rammað inn þau viðmið og gildi sem starfsmönnum
RÚV ber að hafa í huga í störfum sínum í samræmi við fyrirmæli laga og ákvæði þjónustusamnings um að
gæta að innra eftirliti og gæðamálum í starfseminni.

Viðhorf almennings til starfsemi Ríkisútvarpsins
Í 2.4 gr. í þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Ríkisútvarpsins segir að Ríkisútvarpið skuli láta mæla viðhorf almennings og traust til félagsins í heild og til fréttaþjónustu, dagskrárefnis og
einstakra dagskrárliða einu sinni á ári. Ríkisútvarpið skuli reglulega láta mæla notkun almennings á þjónustu
Ríkisútvarpsins.
Í 3. mgr. 4.3 gr. í þjónustusamningnum segir jafnframt að í greinargerð til fjölmiðlanefndar skuli
Ríkisútvarpið gera grein fyrir viðhorfi almennings til starfsemi Ríkisútvarpsins, eins og það komi fram, m.a. í
könnunum sem Ríkisútvarpið láti gera og ábendingum.

Viðhorfskönnun Gallup
Með greinargerð Ríkisútvarpsins fyrir árið 2019 fylgdu niðurstöður könnunar Gallup frá maí 2019 á viðhorfi
til Ríkisútvarpsins. Könnunin var framkvæmd á tímabilinu 6.-18. júní (spurningar 1-3) og 15.-23. maí
(spurningar 4-16) á netinu og var úrtakið 1546 manns af öllu landinu, 18 ára og eldri, handahófsvaldir úr
Viðhorfahópi Gallup. Fjöldi svarenda var 839 en 707 svöruðu ekki.
1. Hvaða íslenski fjölmiðill þykir mikilvægastur fyrir þjóðina?
4 Vinnureglur fréttastofu Ríkisútvarpsins (RÚV), 1. júní 2016. <https://www.ruv.is/sites/default/files/vinnureglur_frettastofu_2016_0.pdf>
5 Starfsreglur stjórnar Ríkisútvarpsins ohf. <https://www.ruv.is/sites/default/files/starfsseglur_stjornar_2018.pdf>
6 Auglýsingareglur RÚV og RÚV sölu. <https://www.ruv.is/auglysingar/reglur>
7 Reglur um meðferð athugasemda og kvartana vegna umfjöllunar RÚV. 1. september 2016.
8 Reglur um ráðningar hjá Ríkisútvarpinu ohf. og samninga við verktaka, 29. mars 2017. <https://www.ruv.is/sites/default/files/reglur_um_
storf_og_verktoku_-_lokaskjal.pdf>
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Samkvæmt niðurstöðum Gallup fannst 66,7% svarenda miðlar Ríkisútvarpsins vera mikilvægastir fyrir þjóðina en sama hlutfall var ívið stærra í fyrra, 69,3%. Nánar tiltekið nefndu 27,9% svarenda Ríkisútvarpið í heild,
26,1% nefndu RÚV (Sjónvarpið) eða Ríkissjónvarpið, 7,1% nefndu Rás 1, 4,3% RÚV.is og 1,3% Rás 2.
2. Til hvaða fjölmiðils leitaði fólk helst eftir fréttum og fréttatengdu efni?
Þegar spurt var til hvaða fjölmiðils svarendur leituðu helst eftir fréttum og fréttatengdu efni kom í ljós að
flestir fóru á Mbl.is eða 22,3%, næstflestir nefndu Vísi eða 17,9%, og þá komu miðlar Ríkisútvarpsins, Ríkisútvarpið í heild, RÚV.is, RÚV (Sjónvarpið) og Morgunblaðið en „Ríkissjónvarpið“ og Rás 1 þar á eftir en Rás
2 var neðar á listanum. Samanlagður hluti miðla RÚV í þessum hluta var 40%, nokkru stærri en í fyrra þegar
hlutfallið var 36,5% samtals. Til samanburðar var samanlagður hlutur Mbl.is og Morgunblaðsins 27,9%.
Mbl.is
Visir.
Ríkisútvarpið í heild
RÚV.is
RÚV (Sjónvarpið)
Morgunblaðið
Ríkissjónvarpið
Rás 1
Fréttablaðið
Bylgjan
Stöð 2
Rás 2
Stundin
Kjarninn
Bændablaðið
Útvarp Saga
Frettabladid.is
Annar
Misjafnt, allir svipaðir

22,3%
17,9%
13,4%
10,0%
7,8%
5,6%
5,3%
2,5%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
1,7%
5,6%

3. Til hvaða fjölmiðils leitar fólk helst eftir íslensku efni, íslensku leiknu efni og menningarefni?
Þegar spurt var til hvaða fjölmiðils svarendur leituðu helst eftir íslensku efni, íslensku leiknu efni og menningarefni kom í ljós að flestir nefndu RÚV (Sjónvarpið) eða 21,9%, þá kom Ríkisútvarpið í heild með 17%,
Ríkissjónvarpið með 12,5%, RUV.is með 7,4%, Stöð 2 með 5,6%, Sjónvarp Símans með 5,3%, Mbl.is með
4,2%, Vísir.is með 2,4%, Morgunblaðið með 1,6%, N4 með 1,6% og Hringbraut með 1,5%.9
Samanlagður hlutur miðla Ríkisútvarpsins 2019 var 63,1% en var 59,3% árið á undan og stækkaði því um
tæp fjögur prósentustig.
RÚV (Sjónvarpið)
Ríkisútvarpið í heild
Ríkissjónvarpið
RUV.is
Stöð 2
Sjónvarp Símans
Rás 1
Mbl.is
N4

1,9%
17,0%
12,5%
7,4%			
5,6%
5,3%
4,3%
4,2%
1,6%

9 Hafa verður í huga við túlkun á þróun að í fyrri mælingum var spurningin orðuð á annan hátt: „Til hvaða fjölmiðils leitar þú helst eftir íslensku
efni og menningarefni?“ Árið 2019 var „íslensku leiknu efni“ bætt við spurninguna.
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Hringbraut
Annar
Misjafnt, allir svipaðir

1,5%
4,7%
9,9%

4. Hvaða sjónvarpsfólk þykir viðkunnanlegt á skjánum?
Þegar spurt var hvort fólk gæti nefnt 1-3 sjónvarpsmenn (konur og/eða karla) sem það kynni vel við á
skjánum reyndist nafn Boga Ágústssonar nefnt langoftast eða af 56,9% svarenda en nafn Jóhönnu Vigdísar
Hjaltadóttur var nefnt næstoftast, af 24,6% svarenda, og nafn Loga Bergmanns Eiðssonar af 16,1% svarenda.
Þessi spurning var opin, þ.e. engir svarmöguleikar voru gefnir fyrirfram. Hlutfallstölur voru reiknaðar eftir
fjölda þeirra sem tóku afstöðu, ekki fjölda svara.
Bogi Ágústsson
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir
Logi Bergmann Eiðsson
Edda Andrésdóttir
Sigríður Hagalín Björnsdóttir
Sindri Sindrason
Gísli Marteinn Baldursson
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir
Þóra Arnórsdóttir
Helgi Seljan
Guðmundur Benediktsson
Gísli Einarsson
María Sigrún Hilmarsdóttir
Egill Helgason
Pétur Jóhann Sigfússon
Sigmar Guðmundsson
Einar Þorsteinsson
Steinþór Hróar Steinþórsson (Steindi jr.)
Auðunn Blöndal
Sigmundur Ernir Rúnarsson
Edda Sif Pálsdóttir
Thelma Tómasson
Annar einstaklingur

56,9%
24,6%
16,1%
12,4%
9,0%
8,2%
6,6%
6,6%
6,3%
6,1%
5,4%
4,9%
4,3%
4,3%
4,1%
3,3%
3,2%
3,1%
3,0%
2,5%
2,3%
2,1%
42,7%

5. Hversu jákvætt eða neikvætt er fólk gagnvart Ríkisútvarpinu (RÚV)?
Þegar spurt var hversu jákvæðir eða neikvæðir svarendur væru gagnvart Ríkisútvarpinu kom í ljós að 71,7%
voru jákvæðir, þar af 32,9% mjög jákvæðir og 38,8% frekar jákvæðir en 16,3% svöruðu „hvorki né“. Neikvæðir
voru 12%, þar af 7,3% frekar neikvæðir og 4,7% mjög neikvæðir. Var þetta svipað hlutfall og fyrri ár en hlutfall neikvæðra stækkaði þó um tæplega 3 prósentustig frá fyrra ári á meðan hlutfall jákvæðra minnkaði um 2,5
prósentustig á milli ára.
6. Er fólk almennt ánægt eða óánægt með dagskrá RÚV (Sjónvarpsins)?
Þegar spurt var að því hvort svarendur væru almennt ánægðir eða óánægðir með dagskrá RÚV (Sjónvarpsins)
kom í ljós að flestir sem tóku afstöðu til spurningarinnar voru ánægðir eða 46,2%, sem var sama hlutfall og í
fyrra. Þar af voru 9,3% mjög ánægðir (fleiri en í fyrra þegar hlutfallið var 7,1%) og 36,9% frekar ánægðir. Um
þriðjungur svarenda eða 31,4% svaraði „hvorki né“ og 22,4% svarenda voru óánægð, sem var svipað hlutfall og
í fyrra, þar af 7,3% mjög óánægð.
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7.-9. Er fólk almennt ánægt/óánægt með dagskrá Rásar 1, Rásar 2 og miðlun á RÚV.is?
Þegar spurt var út í ánægju/óánægju með aðra miðla Ríkisútvarpsins kom í ljós að flestir voru ánægðir með
miðlun RÚV á vefnum RÚV.is eða 61,6%. Næstflestir voru ánægðir með dagskrá Rásar 1 eða 47,4% og 44%
voru ánægð með dagskrá Rásar 2.
Þegar miðlarnir voru bornir saman hvað óánægju svarenda varðar kom í ljós að fæstir voru óánægðir með
vefinn RÚV.is (8,9%) en flestir óánægðir með dagskrá RÚV (Sjónvarps) (22,4%). 12,8% svarenda voru
óánægðir með dagskrá Rásar 1 og 14,8% voru óánægðir með dagskrá Rásar 2.
10. Hversu oft nota börnin á heimilinu þjónustu KrakkaRÚV?
Einungis þeir sem upplýstu að börn á aldrinum 2-12 ára byggju á heimilinu voru spurðir þessarar spurningar.
Þegar spurt var um notkun barna á heimilinu á þjónustu KrakkaRÚV sagði tæplega helmingur svarenda eða
49,5% að börnin notuðu þjónustuna vikulega eða oftar, þar af 7,4% daglega og 14,4% 4-6 sinum í viku. Rúmur fimmtungur svarenda eða 23,9% sagði börnin aldrei nota þjónustuna.
11. Hversu vel þekkir fólk KrakkaRÚV appið?
Þegar spurt var um KrakkaRÚV smáforritið (appið) kom í ljós að það var notað á heimilum 11,6% svarenda
en 56,5% höfðu ekki heyrt af KrakkaRÚV appinu. 31,9% svarenda kváðust hafa heyrt um appið þótt það væri
ekki notað á heimilinu.
12. Hversu vel þekkir fólk vefsíðuna RÚV núll?
Þegar spurt var um RÚV núll kom í ljós að 8% svarenda höfðu notað RÚV núll en 64,1% svarenda höfðu
ekki heyrt af vefsíðunni. 27,9% svarenda kváðust hafa heyrt um RÚV núll þótt þeir hefðu ekki notað vefsíðuna.
13. Eftir hvaða leiðum nálgast fólk dagskrárefni RÚV á netinu?
Þegar spurt var um þær leiðir sem svarendur notuðu til að nálgast dagskrárefni RÚV kom í ljós að flestir
eða 45,5% svarenda horfðu eða hlustuðu á dagskrárefnið í gegnum vafra á netinu, 27% í gegnum smáforrit í
snjallsíma eða spjaldtölvu og 11,3% í gegnum smáforrit í Apple TV. 40,1% svarenda „notuðu ekki þjónustu
RÚV með dagskrárefni á netinu eða gegnum smáforrit“.
14. Hversu ánægt eða óánægt er fólk með þjónustu RÚV gegnum vafra eða smáforrit?
Þegar spurt var hversu ánægðir eða óánægðir svarendur væru með þjónustu RÚV í gegnum vafra eða
smáforrit reyndust flestir eða 74% svarenda ánægðir með þjónustu RÚV í gegnum vafra eða smáforrit, 20,4%
voru hlutlaus og 5,6% svarenda voru óánægð.
15. Hvert er viðhorf fólks til tekjuöflunar RÚV í gegnum auglýsingar?
Loks var spurt um skoðun svarenda á tekjuöflun RÚV í gegnum auglýsingar. Flestir eða 54,3% töldu að RÚV
ætti áfram að hafa auglýsingatekjur í sama mæli og nú er, auk þess sem 11,2% til viðbótar töldu að RÚV ætti
að reyna að auka tekjur sínar af auglýsingum. Alls töldu 34,6% svarenda að RÚV ætti að hætta að birta auglýsingar en þar af töldu 25,3% svarenda að RÚV ætti ekki að fá tekjutapið bætt með hækkuðu útvarpsgjaldi/
útvarpsskatti. Til samanburðar töldu 28,3% svarenda árið á undan að RÚV ætti að hætta að birta auglýsingar.
16. Hvernig myndi fólk meta virði þjónustu RÚV í útvarpi, sjónvarpi, vef og ólínulegum miðlum með tilliti
til kostnaðar á kvarðanum 0-10, þar sem 0 merkir að þjónustan sé alls ekki peninganna virði og 10 merkir að
þjónustan sé fyllilega peninganna virði?
Þegar spurt var um það hvaða tölu svarendur myndu nota til að gefa þjónustu RÚV einkunn út frá peningalegu virði gáfu flestir eða 18,8% þjónustu RÚV einkunnina 10 en næstflestir gáfu einkunnina 8. Meðaleinkunn var 6,0.
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Könnun MMR á trausti til fréttastofu RÚV
Greinargerð Ríkisútvarpsins 2019 fylgdu einnig niðurstöður könnunar MMR á trausti til fréttastofu RÚV
sem gerðar voru í maí og nóvember 2019.
Könnun 14.-16. maí 2019
Samkvæmt könnun MMR báru 64,7% svarenda mjög mikið eða frekar mikið traust til fréttastofu RÚV í maí
2019 (var 70% á sama tíma 2018). Á hinn bóginn kváðust 14,7% svarenda bera mjög lítið eða frekar lítið
traust til fréttastofunnar (var 9% á sama tíma 2018). 20,6% svarenda svöruðu „hvorki mikið né lítið traust“,
sem var svipað hlutfall og árið á undan.
Fleiri konur en karlar báru mjög mikið eða frekar mikið traust til fréttastofunnar (71% kvenna og 58%
karla). Þá báru fleiri höfuðborgarbúar en landsbyggðarbúar mjög mikið eða frekar mikið traust til fréttastofunnar (69% höfuðborgarbúa og 57% landsbyggðarbúa). Þegar litið var til menntunar báru háskólamenntaðir
mest traust til fréttastofunnar (80%) en grunnskólamenntaðir minnst traust (50%). Hlutfallið var 61% hjá
fólki með framhaldsskólanám að baki.
Könnun MMR fór fram á tímabilinu 14.-16. maí 2019 á netinu og var úrtakið 978 einstaklingar, 18 ára
og eldri, valdir handahófskennt úr hópi álitsgjafa MMR.10 Niðurstöður voru vigtaðar með tilliti til dreifingar
aldurs, kynja, búsetu og menntunar í þýði.
Könnun 15.-22. nóvember 2019
Samkvæmt könnun sem gerð var í nóvember jókst traust landsmanna til fréttastofunnar eftir því sem leið á
árið 2019. Í nóvember kváðust 71,8% svarenda bera mjög mikið eða frekar mikið traust til fréttastofu RÚV
og hafði traustið aukist um sjö prósentustig frá því í maí sama ár. Þá kváðust 12,2% svarenda bera mjög lítið
eða frekar lítið traust til fréttastofunnar, sem var tveimur prósentustigum lægri tala en í maímánuði. 16,1%
svarenda svöruðu „hvorki mikið né lítið traust“.
Athygli vekur að traust grunnskólamenntaðra til fréttastofunnar jókst um 18 prósentustig frá maí til nóvember 2019 og var komið í 68% í nóvember. Sem fyrr báru háskólamenntaðir þó mest traust til fréttastofunnar (82%). Þá mældist traust fólks með framhaldsskólanám 67% í nóvember og hafði aukist um sex prósentustig.
Traust karla til fréttastofunnar jókst um 10 prósentustig frá fyrri könnun, 68% karla báru traust til
fréttastofunnar í nóvember og 76% kvenna.
Traust landsbyggðarbúa jókst sömuleiðis um 10 prósentustig frá fyrri könnun, 67% landsbyggðarbúa báru
traust til fréttatofunnar í nóvember og 74% höfuðborgarbúa.
Könnun MMR fór fram á tímabilinu 15.-22. nóvember 2019 á netinu og var úrtakið 1061 einstaklingar,
18 ára og eldri, valdir handahófskennt úr hópi álitsgjafa MMR. Niðurstöður voru vigtaðar með tilliti til
dreifingar aldurs, kynja, búsetu og menntunar í þýði.

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.

10 Hópur álitsgjafa MMR telur liðlega 18.000 manns sem valdir hafa verið með tilviljunarúrtaki úr þjóðskrá og fengnir til þátttöku í netkönnunum
með símakönnun. Viðurkenndum aðferðum er beitt svo svörun endurspegli lýðfræðilega samsetningu þjóðskrár. Hópurinn er endurnýjaður vikulega
allt árið um kring til að bæta fyrir brottfall og tryggja eðlilega endurnýjun.
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10. Kvartanir til fjölmiðlanefndar vegna
viðskiptaboða og dagskrárefnis í miðlum
Ríkisútvarpsins 2019
Ýmsar sérreglur gilda um viðskiptaboð á miðlum Ríkisútvarpsins og er fjölmiðlanefnd ætlað að hafa eftirlit
með því að farið sé að þeim. Með hugtakinu viðskiptaboð er m.a. átt við auglýsingar, kostun og vöruinnsetningar.
Samkvæmt 7. gr. laga um Ríkisútvarpið eru vöruinnsetningar alfarið bannaðar í miðlum Ríkisútvarpsins.
Kostun dagskrárefnis á RÚV er óheimil, nema um sé að ræða innlenda íþróttaviðburði, og umfjöllun um þá,
eða íburðarmikla dagskrárliði. Auglýsingar í sjónvarpi mega ekki vara lengur en í 8 mínútur á hverri klukkustund og óheimilt er að birta viðskiptaboð á vefnum RUV.is, svo nokkuð sé nefnt.
Um Ríkisútvarpið gilda einnig almenn lög um fjölmiðla. Því eru t.d. viðskiptaboð fyrir áfengi, tóbak, lyfseðilsskyld lyf og happdrættis- og veðmálastarfsemi, sem ekki hefur leyfi hér á landi, óheimil í miðlum RÚV, eins
og í öðrum fjölmiðlum. Þá ber Ríkisútvarpinu m.a. að standa vörð um friðhelgi einkalífs, tryggja vernd barna
gegn skaðlegu efni í myndmiðlum, veita rétt til andsvara þegar það á við og gæta að hlutlægni og nákvæmni í
fréttum og fréttatengdu efni, rétt eins og einkareknum miðlum ber að gera.
Notendur miðla Ríkisútvarpsins geta beint kvörtunum til fjölmiðlanefndar telji þeir að Ríkisútvarpið hafi
brotið gegn 7. gr. laga um Ríkisútvarpið eða gegn ákvæðum laga um fjölmiðla. Sé um að ræða kvörtun vegna
beiðni um andsvar eru þau skilyrði sett í lögum að kvartandi eigi einstaklingsbundinna, lögvarinna hagsmuna
að gæta og að kvörtun hafi verið beint til Ríkisútvarpsins áður en kvartað er til fjölmiðlanefndar.
Mikilvægt er að notendur fjölmiðla hafi aðgang að skýru og gagnsæu kvartanaferli. Flæðiritið hér á eftir
skýrir ferli almennra kvartana sem berast fjölmiðlanefnd, hvort sem þær varða efni RÚV eða annarra fjölmiðla.

10.1 Kvartanir og ákvarðanir vegna viðskiptaboða á RÚV 2019
Í ákvörðun 1/2019, frá 11. janúar 2019, um kostun Golfsambands Íslands á þáttaröðinni Golfið, sem var á dagskrá RÚV sumarið 2018, komst fjölmiðlanefnd að þeirri niðurstöðu að Ríkisútvarpinu hefði verið óheimilt
að láta samstarfsaðila Golfsambands Íslands, Eimskip, Securitas og Egils Gull, kosta þáttaröðina Golfið.
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Hafi Ríkisútvarpið ohf. brotið gegn 2. mgr. 7. gr. laga um Ríkisútvarpið. Málið var tekið til meðferðar eftir
kvörtun frá Símanum hf. Samkvæmt lögum um Ríkisútvarpið er RÚV einungis heimilt að kosta íburðarmikla
dagskrárliði og útsendingar innlendra íþróttaviðburða og umfjöllun um þá. Taldi fjölmiðlanefnd að þátturinn
Golfið gæti hvorki talist útsending innlends íþróttaviðburðar né umfjöllun um slíkan viðburð. Var Ríkisútvarpinu ohf. gert að greiða stjórnvaldssekt að upphæð 1.000.000 kr. vegna brotsins. Við ákvörðun sektar var
tekið mið af eðli brots, alvarleika þess og greiðslum sem Ríkisútvarpið ohf. þáði fyrir kostunina.
Í áliti 2/2019, frá 5. febrúar 2019, um umfjöllun um starfsmannaleiguna Menn í vinnu ehf. í þáttum Kveiks og
Kastljóss á RÚV í október 2018, komst fjölmiðlanefnd að þeirri niðurstöðu að umfjöllun um starfsmannaleiguna í október 2018 hefði verið í samræmi við hlutlægniskilyrði 26. gr. laga um fjölmiðla. Félagið Menn
í vinnu ehf. hafði kvartað til nefndarinnar yfir umfjöllun um félagið í Kveik og Kastljósi. Í niðurstöðu
fjölmiðlanefndar sagði m.a. að með umfjöllun Kveiks og Kastljóss, um starfsmannaleigur og aðbúnað erlendra
starfsmanna hér á landi, hafi sjónum almennings og stjórnvalda verið beint að bágri stöðu og launakjörum
erlends verkafólks á Íslandi. Um væri að ræða samfélagshóp sem ekki hefði átt háværa rödd í samfélagsumræðunni. Hafi umfjöllun fréttamanna Ríkisútvarpsins falið í sér framlag til almennrar umræðu, sem varði
almannahagsmuni og hafi sem slík átt erindi til almennings.
Í áliti 3/2019, frá 17. maí 2019, um Lottóútdrátt Íslenskrar getspár á RÚV, komst fjölmiðlanefnd að þeirri
niðurstöðu að Ríkisútvarpinu ohf. bæri að flokka gjaldtöku fyrir útsendingu útdráttar Íslenskrar getspár sem
viðskiptaboð og tryggja að miðlun slíkra viðskiptaboða væri í samræmi við þær reglur sem um viðskiptaboð gilda samkvæmt 7. gr. laga um Ríkisútvarpið og lögum um fjölmiðla. Málið var tekið til meðferðar á
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grundvelli kvörtunar frá Símanum hf., þar sem kvartað var yfir ætluðu broti Ríkisútvarpsins á reglum um
hámarksauglýsingahlutfall innan klukkustundar.
Í áliti 4/2019, frá 27. maí 2019, um auglýsingahlutfall í úrslitaþætti Söngvakeppninnar 2019, kom fram sú
niðurstaða fjölmiðlanefndar að Ríkisútvarpið ohf. hafi brotið gegn 4. mgr. 7. gr. laga um Ríkisútvarpið með
birtingu viðskiptaboða umfram hámarks auglýsingahlutfall innan hverrar klukkustundar í úrslitaþætti
Söngvakeppninnar, sem sýndur var á RÚV 2. mars 2019. Málið var tekið til meðferðar á grundvelli kvörtunar
Símans hf. Í áliti fjölmiðlanefndar kemur fram að samkvæmt upplýsingum Ríkisútvarpsins hafi samanlögð
lengd auglýsinga farið 28 sekúndur yfir leyfileg mörk lögum samkvæmt. Um hafi verið að ræða mannleg mistök vegna misskilnings sem varð við útsendingu þáttarins. Með vísan til þess málatilbúnaðar Ríkisútvarpsins
að um mannleg og tæknileg mistök hafi verið að ræða sem allir sem að því komu harmi, að til úrræða hafi
verið gripið sem tryggja eigi að samskonar mistök endurtaki sig ekki, og þess hversu smávægilegt brot Ríkisútvarpsins var, ákvað fjölmiðlanefnd að falla frá sektarákvörðun í málinu.
Í áliti 6/2019, frá 2. júlí 2019, um kostun sjónvarpsþáttanna Alla leið á RÚV komst fjölmiðlanefnd að þeirri
niðurstöðu að kostun þáttanna Alla leið 20. og 27. apríl og 4. og 11. maí 2019 hafi verið óheimil og að
Ríkisútvarpið hafi brotið gegn 2. mgr. 7. gr. laga um Ríkisútvarpið með kostun þeirra. Málið var tekið til
meðferðar eftir kvörtun frá Hringbraut fjölmiðlum ehf. Í þáttunum Alla leið var farið yfir öll lögin sem
keppa í Eurovision 2019, þau vegin og metin með aðstoð álitsgjafa og reynt að spá fyrir um gengi þeirra í
keppninni. Voru þættir nr. 2-5 kostaðir af ólíkum aðilum. Á grundvelli sjónarmiða um réttmætar væntingar
Ríkisútvarpsins um fyrirsjáanleika í stjórnsýsluframkvæmd, með vísan til fyrri samskipta við nefndina, var
ákveðið að falla frá sektarákvörðun í málinu.
Í áliti 7/2019, frá 2. júlí 2019, um kostun sjónvarpsþáttarins #12stig á RÚV og rof sama þáttar með auglýsingum komst fjölmiðlanefnd að þeirri niðurstöðu að Ríkisútvarpinu hafi verið óheimilt að kosta sjónvarpsþáttinn #12stig, sem sýndur var á RÚV 23. febrúar 2019. Þá var það niðurstaða nefndarinnar að Ríkisútvarpinu hafi verið óheimilt að rjúfa sama þátt með auglýsingum. Málið var tekið til meðferðar eftir kvörtun frá
Símanum hf. Um var að ræða spjallþátt í sjónvarpssal, þar sem rætt var við alla innlendu keppendurna sem
komnir voru í úrslit í undankeppni Eurovision-söngvakeppninnar, Söngvakeppninni, en þátturinn var sýndur
viku fyrir úrslitakeppnina hér á landi. Með vísan til sjónarmiða um réttmætar væntingar Ríkisútvarpsins um
fyrirsjáanleika í stjórnsýsluframkvæmd, með vísan til fyrri samskipta við nefndina, var ákveðið að falla frá
sektarákvörðun í málinu.
Einnig barst kvörtun vegna sýninga RÚV á heimildarmyndinni Fólkið í Dalnum á RÚV, sem sýnd var 28.
júlí 2019 kl. 19:45. Að mati kvartanda var myndin, sem var 1 klukkustund og 16 mínútur að lengd, í heild
sinni auglýsing fyrir þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, og vildi hann að kannað yrði hvað Ríkisútvarpið hefði
fengið greitt fyrir sýningu hennar. Óskað var eftir upplýsingum frá Ríkisútvarpinu vegna kvörtunarinnar og
bárust þær 22. ágúst. Var það mat nefndarinnar að svör Ríkisútvarpsins væru fullnægjandi og að ekki væri
ástæða til að halda málsmeðferð áfram.

10.1 Kvartanir, álit og ákvarðanir vegna almenns dagskrárefnis 2019
Engin álit eða ákvarðanir vegna almenns dagskrárefnis voru birtar árið 2019. Fjölmiðlanefnd barst ein
kvörtun yfir meintu dýraníði og broti á reglum um vernd barna í heimildarmyndinni „Hvað í ósköpunum ertu
að gera hérna, Anna Elísabet?“ sem sýnd var á RÚV 4. janúar 2019 kl. 16:35. Taldi kvartandi að myndskeið í
myndinni, sem sýndi slátrun dýrs, gæti varðað við vatnaskilaákvæði 28. gr. laga um fjölmiðla um vernd barna.
Í svari fjölmiðlanefndar kom fram að tilvísað myndskeið gæti hugsanlega verið til þess fallið að valda ótta
hjá börnum undir sex ára aldri. Fjölmiðlanefnd hafi hins vegar túlkað ákvæði 28. gr. laga svo að það taki til
myndefnis sem ekki sé talið við hæfi barna yngri en 12 ára. Teldi fjölmiðlanefnd því að kvörtunin gæfi ekki
tilefni til efnislegrar meðferðar.
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11. Fjárhagslegur aðskilnaður
almannaþjónustu og samkeppnisreksturs
Skyldur Ríkisútvarpsins:
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.
5. gr. laga um Ríkisútvarpið

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.
2. mgr. 15. gr. laga um Ríkisútvarpið nr. 23/2013

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 skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra sem fylgir ársreikningi Ríkisútvarpsins fyrir árið 2019 er árangri í
rekstri félagsins lýst. Fram kemur að starfsemi Ríkisútvarpsins hafi á undanförnum árum verið endurskipulögð og sé afkoman nú jákvæð fimmta árið í röð. Samkvæmt rekstrarreikningi og yfirliti um heildarafkomu
hafi hagnaður Ríkisútvarpsins numið um 6,5 milljón kr. (6.591 þúsund kr.) eftir skatta á árinu 2019 en
hagnaðurinn var um 2,2 milljón kr. (2.221 þúsund kr.) árið 2018.
Í árslok 2019 námu heildareignir félagsins 8137 milljón kr. eða 8,137 milljörðum kr. (voru 7685 milljón kr.
árið áður) og var eigið fé 2132 milljón kr eða 2,132 milljarðar kr. (var 2192 milljón kr. árið áður). Eiginfjárhlutfall var 26,2% í árslok 2019 (var 28,5% í árslok 2018). Fjöldi ársverka var 271 (270 árið áður).
Þá gerir Ríkisútvarpið grein fyrir rekstrartekjum og -gjöldum vegna almannaþjónustu annars vegar og
samkeppnisþjónustu hins vegar. Rekstrartekjur vegna almannaþjónustu árið 2019 voru 4.670.648 þúsund kr.
(eða um 4,67 milljarðar kr.) en voru 4.325.769 þúsund kr. árið áður. Rekstrartekjur vegna samkeppnisreksturs
voru 2.202.657 þúsund kr. fyrir skatta (um 2,2 milljarðar kr.) en voru 2.351.182 þúsund kr. árið áður. Aðrar
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tekjur voru engar árið 2019 samkvæmt bókhaldi Ríkisútvarpsins. Samanlagðar rekstrartekjur félagsins af bæði
almannaþjónustu og samkeppnisrekstri voru 6.873.305 þúsund kr. eða um 6,87 milljarðar kr. Rekstrargjöld
vegna almannaþjónustu voru 5.610.982 þúsund kr. (um 5,6 milljarðar kr.) en 531.103 þúsund kr. (um 531
milljón kr. ) vegna samkeppnisreksturs.
Leggur stjórn og framkvæmdastjóri Ríkisútvarpsins til að hagnaði Ríkisútvarpsins árið 2019 verði ráðstafað
til hækkunar eigin fjár.
Í skýrslunni lýsa stjórn og framkvæmdastjóri jafnframt stöðu félagsins og helstu óvissu sem það býr við.
Fram kemur að skuldir RÚV hafi um árabil verið háar, m.a. vegna uppgjörs á eldri lífeyrisskuldbindingum.
Með sölu á byggingarrétti hafi tekist að lækka vaxtaberandi skuldir umtalsvert. Þessi aðgerð, ásamt því að
samið hafi verið um skilmálabreytingu skuldabréfs vegna eldri lífeyrisskuldbindinga, hafi orðið til þess að á
árinu 2019 hafi félagið getað greitt afborganir og vexti af lánum. Þrátt fyrir þessar aðgerðir telur stjórn RÚV
að félagið sé enn of skuldsett og kveðst munu halda áfram að leita varanlegra lausna varðandi skuldsetningu
þess.
Þá telur stjórn Ríkisútvarpsins að fyrirkomulag rekstrar RÚV verði með svipuðum hætti á árinu 2020.
Bent er á að þjónustusamningur við mennta- og menningarmálaráðuneytið hafi runnið út 31. desember 2019
en hafi ekki verið gengið frá nýjum samningi, sem hvíla muni á lögum um Ríkisútvarpið og fjármálaáætlun
ríkissjóðs. Auglýsingamarkaðurinn hafi verið að dragast saman og óvissa ríki um frekari þróun. Myndu frekari
þrengingar hafa áhrif á möguleika félagsins til að sinna þjónustuhlutverki sínu, þar sem RÚV er að hluta
fjármagnað með tekjum af samkeppnisrekstri, auk þjónustutekna.
Í skýrslunni segir að á árinu 2020 verði áframhaldandi áhersla á leikið, innlent sjónvarpsefni, aukinn
stuðningur verði við nýja þjónustu, hugbúnaðarþróun og nýjar dreifileiðir. Gert sé ráð fyrir að rekstur RÚV
verði áfram yfirvegaður og hallalaus.
Bent er á að dótturfélagið RÚV Sala hafi verið stofnað í lok árs 2019 um samkeppnisrekstur Ríkisútvarpsins. Félagið hóf starfsemi 1. janúar 2020 og er tilgangur þess að bera ábyrgð á starfsemi sem RÚV skilgreinir
sem samkeppnisrekstur.
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Rekstrarreikningur og yfirlit um heildarafkomu ársins 2019
_______________________________________________________

Rekstrartekjur
Almannaþjónusta
Samkeppnisrekstur

4.670.648
2.202.657
6.873.305

Aðrar tekjur
Söluhagnaður

0
0

Rekstrargjöld
Almannaþjónusta
Samkeppnisrekstur
Afskriftir

- 5.610.982
- 531.103
- 440.619
- 6.582.703

Rekstrarhagnaður

Fjármunatekjur
Fjármagnsgjöld
Gengismunur
Hrein fjármagnsgjöld

290.602

4.567
- 274.842
- 12.083
- 282.358

Afkoma fyrir tekjuskatt

8.244

Tekjuskattur

- 1.652

Hagnaður og heildarafkoma

6.591

Úr ársreikningi Ríkisútvarpsins ohf. 2019. Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhagslegur aðskilnaður
Í 5. gr. laga um Ríkisútvarpið segir að halda skuli fjárreiðum alls reksturs vegna fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu skv. 3. gr. aðskildum frá fjárreiðum annars reksturs á vegum Ríkisútvarpsins eða dótturfélaga þess.
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Ríkisútvarpinu sé óheimilt að nota fjármuni frá rekstri fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu til að greiða niður
kostnað vegna samkeppnisreksturs. Þá skuli nýta rekstrarafgang af starfsemi dótturfélaga til fjölmiðlaþjónustu
í almannaþágu og eftir atvikum til að auka eigið fé samkvæmt nánari ákvörðun aðalfundar.
Efni greinarinnar á rætur að rekja til leiðbeinandi reglna ESA um ríkisstyrki á sviði útvarpsþjónustu í
almannaþágu. Samkvæmt reglunum skal vera skýr og viðeigandi aðskilnaður á útvarpsþjónustu í almannaþágu
og þeirri þjónustu, sem ekki telst til opinberrar þjónustu og er þess krafist til að tryggja gagnsæi og ábyrga
notkun á opinberu fé en einnig svo ESA sé unnt að rannsaka t.d. meintar víxlniðurgreiðslur.
Í 2. mgr. 15. gr. segir að hlutlæg kostnaðargreining á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins ohf., sem
fjölmiðlanefnd er ætlað að sannreyna og meta, skuli byggð á ársreikningi félagsins, að teknu tilliti til tekna að
frádregnum kostnaði við þann hluta starfseminnar sem fellur undir samkeppnisrekstur.
Kostnaðargreiningu á rekstri fjölmiðils í almannaþágu annars vegar og rekstri samkeppnisreksturs hins
vegar er að finna undir lið 4 í skýringum við ársreikning Ríkisútvarpsins, sem fjallar um rekstur deilda. Þar
kemur fram að rekstrartap, fyrir afskriftir, af fjölmiðli í almannaþágu árið 2019 hafi verið 940 millj. kr. (var
1232 millj. kr. árið áður). Rekstrarhagnaður, fyrir afskriftir, af samkeppnisrekstri 2019 hafi verið 1671 millj. kr.
(var 1826 millj. kr. árið áður).

Rekstur fjölmiðils í almannaþágu greindist þannig árið 2019:
2019

Þjónustutekjur…...................................................................................................

4.609.000

Styrkir og aðrar tekjur….......................................................................................

61.648
4.670.648

Réttindagreiðslur vegna dagskrár….....................................................................

- 1.162.636

Aðkeypt þjónusta, launa- og starfsmannatengdur kostnaður
vegna dagskrár ...................................................................................................

- 3.064.324

Tæknikostnaður, rekstur áhalda og tækja og hugbúnaður…...............................

-

323.140

Kostnaður vegna dreifikerfis................................................................................

-

433.893

Annar beinn kostnaður vegna dagskrár…............................................................

-

278.106

Kostn. vegna skrifstofu útvarpsstjóra, fjármáladeildar og stjórnar…...................

-

287.011

Rekstur húsnæðis og annar rekstrarkostnaður…................................................

-

309.907

Hlutdeild samkeppnisrekstrar í kostnaði…..........................................................

248.035
- 5.610.982

Rekstrartap af fjölmiðli í almannaþágu........................................................

82

- 940.334

MAT FJÖLMIÐLANEFNDAR Á ALMANNAÞJÓNUSTUHLUTVERKI RÚV 2019

Rekstur samkeppnisrekstrar greindist þannig árið 2019:
2019

Tekjur af auglýsingum og kostun….......................................................................

1.836.617

Aðrar tekjur af samkeppnisrekstri........................................................................

366.040
2.202.657

Hlutdeild í kostnaði fjölmiðlaþjónustu…...............................................................

-

248.035

Beinn kostnaður vegna samkeppnisrekstrar.........................................................

-

283.067

-

531.103

Rekstrarhagnaður af samkeppnisrekstri.......................................................

1.671.555

Úr ársreikningi Ríkisútvarpsins ohf. 2019. Fjárhæðir eru í þúsundum króna.
Á árinu var stofnað dótturfélagið RÚV Sala ehf. sem mun sjá um starfsemi samkeppnisrekstrarhluta
Ríkisútvarpsins frá og með árinu 2020.

Styrkir og aðrar tekjur
Heimild Ríkisútvarpsins til tekjuöflunar er skilgreind í 2. mgr. 14. gr. laga um Ríkisútvarpið en samkvæmt
henni eru tekjustofnar Ríkisútvarpsins eftirfarandi:
1. Árleg fjárveiting á grundvelli fjárheimildar í fjárlögum sem nemur að lágmarki áætlun fjárlaga um tekjur af
gjaldi skv. 1. mgr.
2. Rekstrarafgangur af starfsemi sem fellur undir 4. gr. laganna.
3. Tekjur af þjónustu sem fellur undir 3. gr. laganna, sbr. 4. mgr.
4. Aðrar tekjur.
Af ákvæði 4. töluliðar má ráða að heimild Ríkisútvarpsins til tekjuöflunar er býsna rúm þar sem hún tekur
til „annarra tekna“ sem Ríkisútvarpið kann að hafa, auk þeirra tekna sem taldar eru upp í 1.-3. tölulið. Tekjustofnar samkvæmt 4. tölulið eru ekki skilgreindir að öðru leyti í lögum eða lögskýringargögnum.
Ríkisútvarpið færir beina styrki vegna framleiðslu þátta af ýmsu tagi til bókar á þar til gerðan lykil í tekjubókhaldi RÚV og hefur svo verið um langt árabil samkvæmt upplýsingum Ríkisútvarpsins.
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Eftirfarandi er yfirlit yfir beina styrki til RÚV á árinu 2019 vegna þáttagerðar:
Bókunard.

Verkefni

Upphæð

Styrkveitandi

24.6.2019

Læsisverkefni - Sumarlestur

657.250

Menntamálastofnun

24.6.2019

Læsisverkefni - Sumarlestur

657.250

Mennta- og menningarmálaráðuneytið

24.6.2019

Staðalmyndir kynjanna

1.150.000

Jafnréttisstofa

31.7.2019

Verksmiðjan

5.200.000

Mennta- og menningarmálaráðuneytið

1.8.2019

Rás 1 - tónlist

18.9.2019

Verksmiðjan

400.000

18.9.2019

Myndbandagerð um stafakennslu og fingrastafrófið

2.000.000
2.000.000

16.861.164

Tónskáldasjóður
Samtök iðnaðarins

Menntamálastofnun

18.9.2019

Verksmiðjan

30.9.2019

UngRÚV

1.10.2019

Verksmiðjan

2.500.000

Samtök iðnaðarins

14.11.2019

Rás 1 - Jólalag, tónlistarhátíð Völuspá

2.000.000

Tónskáldasjóður

31.10.2019

Youth Leading verkefni

3.500.000

Mennta- og menningarmálaráðuneytið

457.460

Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Reykjavíkurborg

37.383.124

Samkvæmt upplýsingum fjölmiðlanefndar, sem aflað var á árinu 2020, eru dæmi um að Ríkisútvarpið fái
óbeina styrki í formi fjárframlaga aðila á borð við Samtök fjármálafyrirtækja, sem ekki eru færðir til bókar í
tekjubókhaldi. Árið 2019 fjármögnuðu Samtök fjármálafyrirtækja fræðsluþættina KLINK sem sýndir voru á
RÚV núll, með greiðslu á launum dagskrárgerðarfólks. Styrkirnir voru hvorki tekju- né gjaldfærðir í bókhaldi
Ríkisútvarpsins, heldur látið nægja að geta þeirra í kreditlistum dagskrárefnis. Ekki var um önnur sambærileg
dæmi um óbeina styrki að ræða við dagskrárgerð á árinu 2019.
Í svörum Ríkisútvarpsins við fyrirspurnum fjölmiðlanefndar hefur komið fram að fjárframlög önnur en
beinir styrkir, þ.e. framlög sem ekki eru í formi fjármuna er renna beint til Ríkisútvarpsins, séu ekki færð til
bókar í tekjubókhaldi. Hljóti þáttagerð styrk af einhverjum toga komi það fram í samningum um viðkomandi
þáttagerð, auk þess sem getið sé um slíka styrki í kreditlistum viðkomandi þátta. Samkvæmt svörum Ríkisútvarpsins á RÚV marga góða velunnara víða um land sem láta í té aðstöðu fyrir upptökur, leikmuni o.s.frv. án
þess að endurgjald komi fyrir og er þakkað fyrir þá aðstoð í kreditlistum þátta. Hefur slíkt alla jafna ekki verið
talið til styrkja í hefðbundnum skilningi.
Lagaheimild fyrir tekjuöflun í formi „óbeinna styrkja“ getur talist fyrir hendi á grundvelli 4. tölul. 2. mgr.
14. gr. laga um Ríkisútvarpið um „aðrar tekjur“. Að mati fjölmiðlanefndar liggur þó ekki fyrir hvernig mat
á því, hvort Ríkisútvarpið þiggur slíka styrki til dagskrárgerðar, fer fram og hvar mörkin yrðu dregin í þeim
efnum.
Þá telur fjölmiðlanefnd brýnt, í ljósi sjónarmiða um gagnsæi, að hvers konar fjárframlög til Ríkisútvarpsins,
sem eru til þess fallin að lækka kostnað Ríkisútvarpsins vegna dagskrárgerðar, bein sem óbein, verði færð til
bókar í bókhaldi félagsins, hvort sem þau eru greidd beint til Ríkisútvarpsins eða óbeint, þ.e. til starfsmanna
sem starfa fyrir Ríkisútvarpið eða til félaga í þeirra eigu.

Áritun endurskoðenda
Ársreikningur Ríkisútvarpsins er áritaður af löggiltum endurskoðendum Advant endurskoðunar ehf., Sveini
R. Reynissyni og Hinriki Gunnarssyni, 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
2019, efnahag þess 31. desember 2019 og breytingu á handbæru fé á árinu 2019, í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla eins og þeir hafi verið staðfestir af Evrópusambandinu. Staðfesta þeir jafnframt sam84
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kvæmt sinni bestu vitund að í skýrslu stjórnar, sem fylgi ársreikningnum, séu veittar þær upplýsingar sem þar
beri að veita í samræmi við lög um ársreikninga og komi ekki fram í skýringum.
Fjölmiðlanefnd vísar til álits hinna löggiltu endurskoðenda hvað varðar gagnsæi og hlutlægni í kostnaðargreiningu á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins, byggðri á ársreikningi 2019, 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.
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12. VIÐAUKI
12.1 Auglýsingar og kostun
Í ársskýrslu Ríkisútvarpsins kemur fram að tekjur RÚV á rekstrarárinu 2019 fyrir sölu auglýsinga og kostana
hafi numið 1.837 millj. kr.
Auk þess birtir Ríkisútvarpið í ársskýrslu sinni lista yfir þá dagskrárliði sem voru kostaðir og þá dagskrárliði
sem voru rofnir með auglýsingum 2019 en þeir eru eftirfarandi:

Kostaðir dagskrárliðir 2019:
Bikarkeppni í handbolta, Bikarkeppni í körfubolta, Bikarkeppni í blaki, Brot, EM í frjálsum íþróttum,
undankeppni EM í knattspyrnu, EM í sundi, Eurovision og Söngvakeppnin, Hestaíþróttir, HM í frjálsum
íþróttum, HM í handbolta, HM félagsliða, HM og heimsbikarmót í skíðaíþróttum, HM kvenna í fótbolta,
Íslandsmótið í fimleikum, Íslandsmótið í keilu, Íslandsmótið í golfi, Landsleikir í fótbolta, Landsleikir í
handbolta, Landsleikir í körfubolta, Meistaradagar í íþróttum, Menningarnótt, Mótorsport, Ófærð, Reykjavíkurleikarnir, Reykjavík Crossfit mótið, Reykjavíkurmaraþon og Skólahreysti.

Dagskrárliðir rofnir með auglýsingahléum 2019:
Alla leið, Eurovision, Eddan, Gettu betur, Gríman, Íþróttamaður ársins, Menningarnótt, Meistaradagar,
Klassíkin okkar, Reykjavíkurleikarnir, Skólahreysti, Söngvakeppnin og Tónlistarverðlaunin.
Í ársskýrslu kemur jafnframt fram að samkvæmt greiningu Hagstofu Íslands sé hlutdeild RÚV í heildartekjum af auglýsingum á Íslandi um 16% á móti 84% sem renni til einkarekinna fjölmiðla. Þá bendir Ríkisútvarpið á þær niðurstöður Hagstofunnar að RÚV hafi verið með 22% af heildartekjum fjölmiðla árið 2017,
þegar litið sé til áskrifta, auglýsinga og útvarpsgjalds, og hafi hlutdeildin minnkað jafnt og þétt á síðustu 20
árum.
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12.2 Listi yfir efni frá sjálfstæðum framleiðendum sem sýnt var á RÚV 2019
Dagsetning

Titill

Dreifiaðili

Fjöldi þátta

8.9.2019

Lof mér að falla

KVIKMYNDAFÉLAG ÍSLANDS EHF.

1

1.1.2019

Sumarbörn

LJÓSBAND EHF.

1

30.6.2019

Okkar á milli

I.L.M.

1

21.7.2019

Hin helgu vé

INNLENDAR LEIKNAR MYNDIR EHF.

1

28.7.2019

Óðal feðranna

INNLENDAR LEIKNAR MYNDIR EHF.

1

25.8.2019

Útlaginn

JÓN HERMANNSSON

1

19.4.2019

Andið eðlilega

ZIK ZAK EIGNARHALDSFÉLAG EHF.

1

23.6.2019

Boðberi

HERSING EHF.

1

21.4.2019

Kona fer í stríð

GULLDRENGURINN EHF.

1

2.7.2019

Allt gott

I.L.M.

1

18.4.2019

Skáksaga

7 GENERATIONS EHF.

1

30.5.2019

Tvíliðaleikur

QUEENS INVEST EHF.

1

23.9.2019

En maler

HLYNUR PÁLMASON

1

17.6.2019

Fótspor

FENRIR FILMS SF.

1

Bíómyndir:

Stuttmyndir:

Íslenskt leikið efni:
6.1.2019

Ófærð 2

RVK STUDIOS EHF.

8

6.10.2019

Pabbahelgar - framleiðsla

ZIK ZAK EHF.

6

26.12.2019

Brot - Valhalla Murders

TRUENORTH EHF.

1

31.12.2019

Áramótaskaup 2019

REPUBLIK EHF.

1

Sjónvarpsþættir- og þáttaraðir:
6.9.2019

Kappsmál

SKOT - PRODUCTIONS EHF.

13

19.9.2019

Heilabrot

SAGA FILM HF.

6

31.10.2019

Soð

KRISTINN GUÐMUNDSSON

6

6.1.2019

Ferðastiklur IV

SAGA FILM HF.

8

3.11.2019

Fyrir alla muni

REPUBLIK EHF

6

14.3.2019

Nörd í Reykjavík

OFVITINN EHF.

5

25.4.2019

Heimsleikar Special Olympics

SERES HUGVERKASMIÐJA EHF.

2

14.8.2019

Með okkar augum IX

SERES HUGVERKASMIÐJA EHF.

6

14.3.2019

Eitt stykki hönnun, takk

TINNA OTTESEN

3

5.10.2019

Sporið

SKOT - PRODUCTIONS EHF.

6

Heimildamyndir- og þáttaraðir:
10.1.2019

Saga Mezzoforte

ANANAS EHF.

2

9.1.2019

Blindrahundur

LORTUR FRAMLEIÐSLUFÉLAG EHF.

1

18.3.2019

Calmus Waves

ERKI-TÓNLIST SF.

1

30.5.2019

Söngur Kanemu

KLIPP EHF

1

3.3.2019

Ófærð 2 - Á bak við tjöldin

RVK STUDIOS EHF.

1

30.1.2019

Landsliðið

HAFSTEINN GUNNAR SIGURÐSSON

1
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Dagsetning

Titill

Dreifiaðili

Fjöldi þátta

12.4.2019

Can’t Walk Away

BLESSUN EHF.

1

20.7.2019

Af jörðu ertu kominn

FRASER EHF.

1

9.6.2019

Njósnir, lygar og fjölskyldubönd

FELIX FILM AB

1

2.1.2019

Skáldagatan í Hveragerði

LYKILVERK EHF.

1

29.9.2019

Svona fólk

KRUMMAFILMS EHF.

5

17.4.2019

Maðurinn sem minnkaði vistsporið sitt

BROS BRÆÐUR SF.

1

26.12.2019

Kaf

AKKERI FILMS EHF.

1

10.5.2019

Hatari - fólkið á bak við búningana

TATTARRATTAT EHF.

1

22.12.2019

Verksummerki - Steinunn Sigurðardóttir

JÓN EGILL BERGÞÓRSSON

1

15.1.2019

Eat, Grow, Love

COMPASS EHF.

1

7.1.2019

Garn

COMPASS EHF.

1

25.4.2019

Draumahúsið

SAGA FILM HF.

1

10.3.2019

Hvað höfum við gert?

SAGA FILM HF.

10

7.5.2019

Bólusetningar á Íslandi

PÁLL KR. PÁLSSON

1

18.9.2019

Lífsstíll og heilsa

PÁLL KR. PÁLSSON

3

26.5.2019

Sögustaðir með Evu Maríu Jónsd

REYKJAVIK FILMS EHF.

4

16.1.2019

Hans Jónatan

LÍFSMYND

1

24.2.2019

Á Æðruleysinu

FORLAGIÐ EHF.

1

8.1.2019

UseLess

BHH EHF.

1

1.4.2019

Skjól og skart

GJÓLA EHF.

1

4.3.2019

I Want to Be Weird

GOLDHALO EHF.

1

28.7.2019

Fólkið í Dalnum

SIGVA 73 EHF.

1

23.1.2019

Svarta gengið

MOMENT FILMS EHF.

1

26.12.2019

Gerð Hross í oss

SJÓNDEILDARHRINGUR EHF.

1

22.4.2019

Sjóndeildarhringur

SJÓNDEILDARHRINGUR EHF.

1

18.4.2019

Litla Moskva

HARK KVIKMYNDAGERÐ EHF.

1

1.1.2019

Brothers eftir Daníel Bjarnason

ÍSLENSKA ÓPERAN SES

1

5.8.2019

Fiskidagstónleikar á Dalvík 2019

RIGG EHF

1

12.12.2019

Heima um jólin

RIGG EHF

1

17.5.2019

Stjórnin í 30 ár

GRÉTAR ÞORGEIR ÖRVARSSON

1

Leikrit/tónleikar:
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