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Ávarp framkvæmdastjóra

Á

rið 2020 er að sönnu fordæma-

Fjölmiðlar komu mikilvægum upplýs-

upplýsingar um það hvernig stjórnvöld

laust ár enda hefur orðið

ingum á framfæri við almenning, unnu

einstakra ríkja í Evrópu hafa komið

sjaldan verið notað oftar

fréttaskýringar og settu erlendar

en einmitt til að lýsa stöð-

fréttir í íslenskt samhengi.

unni á liðnu ári. Árið var

fjölmiðlum til aðstoðar vegna kórónuveirufaraldursins. Samtök evrópskra

En á sama tíma og frétta-

blaðamanna hafa birt ítarlegan lista yfir

fordæmalaust fyrir margar

þörfin jókst dróst hagkerfið

aðgerðir í einstökum ríkjum. Í Austurríki

sakir. Þann 6. mars lýsti

hratt saman og auglýsinga-

var 32 milljónum evra ráðstafað til ljós-

Ríkislögreglustjóri yfir

og áskriftartekjur fjölmiðla

vakamiðla, dagblaða- og vikublaða. Þá

neyðarstigi almannavarna

minnkuðu með versnandi

tók ríkið þátt í að greiða launakostnað

í samráði við sóttvarnalækni
vegna kórónuveirunnar.
Tíu dögum síðar var síðan sett

fjárhag bæði fyrirtækja og
heimila. Við þessu var brugðist
víða um heim með sérstökum stuðn-

starfsmanna að skilyrðum uppfylltum.
Í Finnlandi var 12,5 milljónum evra
ráðstafað til dagblaða, til framleiðslu

samkomubann. Tugir þúsunda manna

ingi til einkarekinna fjölmiðla vegna

myndmiðlunarefnis og til finnsku STT

voru í sóttkví, mörg þúsund manns

heimsfaraldurs kórónuveiru. Í flestum

fréttastofunnar. Verktakar í blaða- og

smituðust af veirunni og stór hluti

ríkjum Vestur-Evrópu var brugðist við

fréttamennsku í Finnlandi áttu jafn-

vinnandi fólks starfaði í fjarvinnu á

tekjutapinu með ríkisstyrkjum. Þar

framt rétt á atvinnuleysisbótum. Í

árinu 2020. Á slíkum fordæmalausum

þurftu miðlarnir að sýna fram á tiltekið

Danmörku var 24 milljónum evra varið

tímum höfðu faglegir og sjálfstæðir

tekjutap til að eiga rétt á styrkjum

til að styrkja rekstrargrundvöll fjölmiðla

fjölmiðlar það mikilvæga hlutverk að

eða styrkir voru veittir í hlutfalli við

sem gátu sýnt fram á tekjutap vegna

koma réttum upplýsingum á framfæri

tekjutap.

kórónuveirufaraldursins. Í Frakklandi

við almenning og miðla fréttum um

Alþingi samþykkti að verja allt að

var 106 milljónum evra veitt í styrki til

stöðu mála. Segja má að fjölmiðlar hafi

400 milljónum kr. til að styðja við

að styðja við dagblöð og aðra fjölmiðla.

verið eins konar brú milli stjórnvalda og

einkarekna fjölmiðla hér á landi til að

Þar voru einnig atvinnuleysisbætur

almennings þar sem þeir m.a. miðluðu

mæta efnahagsáhrifum heimsfaraldurs

greiddar fyrir fjölmiðlafólk. Á næstu

réttum og faglega unnum fréttum af

kórónuveiru á árinu 2020. Var þetta í

tveimur árum ætlar franska ríkið að

faraldrinum og upplýsingum af reglu-

fyrsta sinn sem stjórnvöld veita slíkan

verja 377 milljónum evra til að styrkja

legum fundum þríeykisins.

almennan rekstrarstuðning til einka-

stafræna byltingu og gera fjölmiðla-

rekinna fjölmiðla hér á landi. Fjöl-

markaðinn vistvænni. Jafnframt hefur

ingur hefur sjaldan skipt samfélagið

Traustur og reglubundinn fréttaflutn-

miðlanefnd auglýsti eftir umsóknum og

sérstakur sjóður verið settur á laggirnar

meira máli en einmitt þegar búið var

voru 23 fjölmiðlaveitur taldar uppfylla

til að styrkja sérstaklega verktaka,

að lýsa yfir neyðarstigi almannavarna

skilyrði um rekstrarstuðning.

fréttaljósmyndara og teiknara skop-

og koma á samkomubanni á Íslandi.

Ýmsir aðilar hafa tekið saman

mynda. Þýskir fjölmiðlar höfðu rétt á því
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að sækja um hluta þeirra 25 milljarða

að grafa undan trausti almennings á

flytja fréttir með reglubundnum hætti,

evra sem stjórnvöld ráðstöfuðu til fyr-

heilbrigðisyfirvöldum. Talað var um

miðlar sem eru jafnframt vettvangur

irtækja vegna kórónuveirufaraldursins.

staðleysufaraldur (e. infodemic) sem

samfélagslegrar umræðu. Mikilvægi fjöl-

Þau skilyrði fólu m.a. í sér að miðlarnir

herjaði á samfélög samhliða kórónu-

miðla kom ekki síst í ljós á árinu 2020

þurftu að sýna fram á ákveðið tekju-

veirufaraldrinum. Þetta gerðist einmitt

vegna heimsfaraldurs kórónuveirunnar.

tap á tilteknu tímabili til að eiga rétt

þegar traust almennings gagnvart

Flest ríki Evrópu, þ.m.t. Ísland gripu

á styrkjum. Hámarksstyrkfjárhæð var

stjórnvöldum þurfti að vera sem mest.

til þess ráðs að styrkja fjölmiðla sér-

mismunandi í ríkjum sambandsríkisins.

Af þessu tilefni setti þjóðaröryggisráð

staklega vegna þess hlutverks sem þeir

Í Belgíu var 6,8 milljónum evra veitt til

á laggirnar vinnuhóp um upplýsinga-

gegna við faglega frétta- og upplýsinga-

fjölmiðla, auk þess sem 3,8 milljónum

óreiðu og COVID-19 og starfaði hann

miðlun. Það er jafnframt afar jákvætt

evra var varið til ríkisfjölmiðilsins VRT.

samkvæmt samþykktri verkáætlun.

að í könnunum vinnuhóps þjóðar

Í Hollandi var 24 milljónum evra varið

Markmið vinnuhópsins var m.a. að

öryggisráðs skyldi það vera staðfest að

til að styrkja svæðisbundna fjölmiðla

stuðla að lýðheilsu og heilbrigðisöryggi

íslenskir fjölmiðlar voru mikilvægasta

sérstaklega, auk þess sem verktakar og

með því að kanna umfang útbreiðslu

upplýsingaveita almennings og að þeir

blaðamenn í eigin atvinnurekstri fengu

rangra eða misvísandi upplýsinga um

nytu svo mikils trausts við að sinna

greidd laun að ákveðnum skilyrðum

kórónuveiruna á Íslandi, koma á fram-

þessu mikilvæga hlutverki í íslensku

uppfylltum. Í Svíþjóð var 47 milljónum

færi fræðsluefni og greiða fyrir því að

samfélagi.

evra varið til að styrkja rekstrargrund-

fjölmiðlar og almenningur gæti auðveld-

völl sænskra fjölmiðla ef þeir gátu sýnt

lega kannað áreiðanleika upplýsinga. Í

fram á tekjutap vegna kórónuveirufar-

skýrslunni kemur fram að traustur og

aldursins. Í Noregi var 27 milljónum

reglubundinn fréttaflutningur íslenskra

evra varið til að styrkja þá fjölmiðla

fjölmiðla hafi sjaldan skipt meira máli

sem höfðu orðið fyrir tekjumissi vegna

en eftir að lýst var yfir óvissustigi og

faraldursins. Bretland skar sig úr ríkjum

síðar neyðarstigi almannavarna. Í

Vestur-Evrópu þar sem fjölmiðlar voru

könnunum sem vinnuhópurinn lét

ekki styrktir sérstaklega, en blaðamenn

framkvæma kom í ljós að flestir öfluðu

sem ekki gátu starfað í faraldrinum

sér upplýsinga um kórónuveiruna og

fengu laun í veikindum frá fyrsta degi

sjúkdóminn COVID-19 frá innlendum

og verktakar gátu óskað eftir styrk. Þá

fjölmiðlum. Þá fannst langflestum

gátu fjölmiðlar óskað eftir því að ríkið

þeir hafa fengið hæfilega mikið af

greiddi hlutfall launa, líkt og gilti um

upplýsingum um kórónuveiruna og

önnur fyrirtæki á markaði, að ákveðnum

mikill meirihluti aðspurðra treysti þeim

skilyrðum uppfylltum.

upplýsingum sem var að finna í inn-

Í byrjun árs 2020 birtust fréttir af
óvenju mikilli upplýsingaóreiðu og

lendum fjölmiðlum um efnið.
Það er afar þýðingarmikið í

falsfréttum um COVID-19 á samfé-

lýðræðissamfélagi að starfandi séu

lagsmiðlum þar sem markmiðið var

sjálfstæðir og faglegir fjölmiðlar sem
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1. Hlutverk og skipan
fjölmiðlanefndar
1.1 Hlutverk fjölmiðlanefndar

að markmiðum og tilgangi laga um fjölmiðla

Fjölmiðlanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd

verði náð. Nefndin skal vinna að því að efla

sem annast eftirlit með lögum um fjölmiðla nr.

fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum,

38/2011 og daglega stjórnsýslu á því sviði sem

standa vörð um tjáningarfrelsi og rétt almenn-

lögin ná til, auk þess að annast þau hlutverk

ings til upplýsinga. Nefndin skal sérstaklega

sem henni eru falin í lögum um Ríkisútvarpið,

stuðla að því að vernd barna sé virt, samkvæmt

fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013, og lögum

fyrirmælum laganna.

um eftirlit með aðgangi barna að kvikmynd-

Í 10. gr. laga um fjölmiðla eru tiltekin helstu

um og tölvuleikjum nr. 62/2006. Ákvörðunum

verkefni sem nefndinni er ætlað að sinna:

fjölmiðlanefndar samkvæmt lögum um fjölmiðla

a. fylgjast með því að fjölmiðlaveitur fari að

verður ekki skotið til annarra stjórnvalda.
Fjölmiðlanefnd var stofnuð með lögum um
fjölmiðla nr. 38/2011. Lögin eru sett á grundvelli
hljóð- og myndmiðlunartilskipunar ESB og eru

fyrirmælum laganna, taka ákvarðanir í málum
samkvæmt þeim og beita viðurlögum þegar
við á,
b. fylgjast með stöðu og þróun á fjölmiðlamark-

sams konar eftirlitsstofnanir, ólíkar að stærð,

aði og safna upplýsingum þar að lútandi,

starfandi í 47 Evrópuríkjum. Markmið laga um

c. annast samskipti við sambærileg stjórnvöld

fjölmiðla er að stuðla að tjáningarfrelsi, rétti til

í öðrum EES-ríkjum og alþjóðastofnanir um

upplýsinga, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum

málefni á starfsvettvangi nefndarinnar,

sem og að efla vernd neytenda á þeim vettvangi.

d. annast eftirlit með skráningarskyldu og

Markmið laganna er jafnframt að koma á sam-

veitingu leyfa til hljóð- og myndmiðlunar og

ræmdri löggjöf á vettvangi fjölmiðlunar óháð því

tryggja að lögboðnar upplýsingar um allar

miðlunarformi sem er notað.

fjölmiðlaveitur séu til staðar og,

Hlutverk fjölmiðlanefndar er að stuðla að því

e. annast eftirlit með innihaldi og framsetningu
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Fjölmiðlanefnd

Árið 2020 fékk
fjölmiðlanefnd
það hlutverk að
fara yfir um
sóknir um sér
stakan rekstrar
stuðning til
einkarekinna
fjölmiðla, til að
mæta efnahags
legum áhrifum
heimsfaraldurs
kórónuveiru.

Einar Hugi
Bjarnason

María Rún
Bjarnadóttir

hljóð- og myndsendinga í viðskiptaskyni sem

Finnur Beck

Róbert H.
Haraldsson

Varaformaður fjölmiðlanefndar er María Rún

og viðskiptaboða í prentmiðlum og rafrænum

Bjarnadóttir, lögfræðingur og doktorsnemi í

ritmiðlum.

lögfræði við lagadeild Sussex-háskóla í Englandi.

Fjölmiðlanefnd er einnig ætlað að hafa eftirlit

Skipuð af mennta- og menningarmálaráðherra

með því að Ríkisútvarpið fari að ákvæðum 7. gr.

samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Íslands.

laga um Ríkisútvarpið, um viðskiptaboð og leggja
árlega sjálfstætt mat á það hvort Ríkisútvarpið hafi
uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt, samkvæmt

Aðrir fulltrúar í fjölmiðlanefnd:
- Finnur Beck, héraðsdómslögmaður, skipaður af

þeim kröfum sem gerðar eru í 3. gr. laganna. Þá

mennta- og menningarmálaráðherra samkvæmt

hefur nefndin eftirlit með því að ákvæðum laga

tilnefningu Hæstaréttar Íslands.

um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og
tölvuleikjum, sé framfylgt.
Árið 2020 fékk fjölmiðlanefnd jafnframt það
hlutverk að fara yfir umsóknir um sérstakan
rekstrarstuðning til einkarekinna fjölmiðla, til að
mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs

- Róbert H. Haraldsson, prófessor í heimspeki og
sviðsstjóri kennslusviðs Háskóla Íslands. Skipaður
af mennta- og menningarmálaráðherra samkvæmt
tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins.
Skipunartímabil nefndarinnar er til 30. september 2023.

kórónuveiru, og skila tillögum til mennta- og
menningarmálaráðherra um úthlutun hans.

- Hulda Árnadóttir hæstaréttarlögmaður.

1.2 Skipan fjölmiðlanefndar
og starfsfólk

Skipuð af mennta- og menningarmálaráðherra.

Formaður fjölmiðlanefndar er Einar Hugi Bjarna-

Skipaður samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar

son hæstaréttarlögmaður, skipaður af mennta- og

Íslands.

menningarmálaráðherra án tilnefningar.
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- Marteinn Másson hæstaréttarlögmaður.
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Skrifstofa fjölmiðlanefndar er að
Borgartúni 21, 105 Reykjavík. Símanúmer nefndarinnar er 415-0415 og
netfangið er postur@fjolmidlanefnd.
is. Á vef fjölmiðlanefndar, www.
fjolmidlanefnd.is
má finna allar helstu upplýsElfa Ýr Gylfadóttir

Heiðdís Lilja
Magnúsdóttir

Anton Emil
Ingimarsson

ingar um starfsemi nefndarinnar,
eyðublöð fyrir leyfisumsóknir og
skráningu fjölmiðla, fróðleik um
miðlalæsi og upplýsingaóreiðu,
upplýsingar um eignarhald fjöl-

- Erla Skúladóttir héraðsdómslögmaður.

miðla, umsagnir og úrlausnir, árlegt mat fjöl-

Skipuð samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar

miðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki

Íslands.

Ríkisútvarpsins og margt fleira.

- Birgir Guðmundsson, dósent í fjölmiðlafræði

Skýrsla þessi er sjöunda ársskýrsla fjöl-

við Háskólann á Akureyri. Skipaður samkvæmt

miðlanefndar en eldri skýrslur nefndarinnar, sem

tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins.

og skýrslur útvarpsréttarnefndar, eru aðgengilegar

Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar er Elfa Ýr

á vef fjölmiðlanefndar, www.fjolmidlanefnd.is.

Gylfadóttir.
Aðrir starfsmenn fjölmiðlanefndar:
-Heiðdís Lilja Magnúsdóttir lögfræðingur.
-Anton Emil Ingimarsson lögfræðingur.
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2. Starfsemi
fjölmiðlanefndar 2020
2.1 Helstu verkefni

fræðslumyndband og gagnvirkan spurningaleik

Á meðal verkefna fjölmiðlanefndar 2020 voru

um efnið.

umsýsla vegna úthlutunar sérstaks rekstrar-

Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar tók þátt

stuðnings til einkarekinna fjölmiðla, árvekniátak

í starfi vinnuhóps þjóðaröryggisráðs en hópur-

vegna dreifingar falsfrétta um kórónuveirufar-

inn birti í nóvember skýrslu með niðurstöðum

aldurinn, vinna við nýjan vef fjölmiðlanefndar,

tveggja kannana þar sem könnuð var dreifing

móttaka kvartana, skráning á eignarhaldi fjöl-

upplýsinga um COVID-19 og traust almennings

miðla og leyfisveitingar til hljóð- og myndmiðla.

til upplýsinga.

Umræða um upplýsingaóreiðu og falsfrétt-

Fjölmiðlanefnd hélt áfram skoðun sinni á því

ir setti mark sitt á árið 2020 í tengslum við

hvernig vernd barna gegn skaðlegu efni er háttað

dreifingu falsfrétta um kórónuveirufaraldurinn.

í myndefni sem miðlað er eftir pöntun, þar á

Fjölmiðlanefnd hleypti nýjum vef af stokkunum

meðal myndefni sem miðlað er í gegnum smá-

á vormánuðum þar sem nálgast mátti fróðleik

forrit RÚV í snjalltækjum og á vef RÚV.

um upplýsingaóreiðu, auk þess sem upplýsingar

Birt var ákvörðun sem varðaði brot gegn

um eignarhald fjölmiðla voru gerðar aðgengilegri

reglum um vernd barna gegn skaðlegu myndefni

en áður. Um miðjan maí hófst árvekniátak fjöl-

í vefspilara en um var að ræða sýningu norskrar

miðlanefndar á samfélagsmiðlum, sem unnið var

þáttaraðar sem var bönnuð börnum innan 16 ára

í samstarfi við embætti landlæknis og Vísinda-

aldurs. Þá birti nefndin álit sem fjallaði um brot

vefinn, með stuðningi Facebook. Árvekniátakið

gegn reglum um áfengisauglýsingar í golftímariti.

var unnið að norskri og írskri fyrirmynd og var

Fjölmiðlanefnd afhenti mennta- og menn-

því ætlað að vekja almenning til vitundar um

ingarmálaráðherra og stjórn Ríkisútvarpsins mat

upplýsingaóreiðu í tengslum við heimsfaraldur

sitt á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins,

kórónuveiru. Stuðningur Facebook fólst í því að

bæði fyrir árin 2018 og 2019, og veitti umsögn

vekja athygli á árvekniátakinu endurgjaldslaust.

vegna samruna Torgs ehf. og Frjálsrar fjölmiðlun-

Auglýsingar á Facebook vísuðu meðal annars á

ar ehf. samkvæmt beiðni Samkeppniseftirlitsins.

vef fjölmiðlanefndar, þar sem nálgast mátti fróðleik um upplýsingaóreiðu og dreifingu hennar,

Vinsældir hlaðvarpa hafa aukist mikið á síðustu árum og innlendum hlaðvörpum fjölgaði

11

FJÖLMIÐLANEFND

ÁRSSKÝRSLA 2020
mikið árið 2020. Árið 2020 fjölgaði einnig kvört-

og voru enn til meðferðar hjá fjölmiðlanefnd í

unum og ábendingum til nefndarinnar, vegna

árslok 2020.

meintra ólögmætra áfengis- og veðmálaauglýs-

Þá tóku fulltrúar fjölmiðlanefndar þátt í

inga á vinsælum hlaðvörpum. Á fundi nefndar-

norrænu og evrópsku samstarfi eftirlitsstofnana,

innar í nóvember var samþykkt að óska eftir

meðal annars á vettvangi EPRA, sem er

sjónarmiðum og upplýsingum aðstandenda

samstarfsvettvangur 53 fjölmiðlaeftirlitsstofnana

þriggja hérlendra hlaðvarpa, vegna kvörtun-

frá 47 Evrópuríkjum, og ERGA, sérfræðingahóps

ar sem borist hafði nefndinni frá Íslenskum

sem gegnir ráðgjafarhlutverki gagnvart

getraunum og óformlegra ábendinga frá aðilum

framkvæmdastjórn ESB. Allt alþjóðlegt samstarf

á fjölmiðlamarkaði um ólögmætar áfengis- og

árið 2020 fór fram í gegnum netið vegna

veðmálaauglýsingar á þessum miðlum. Samhliða

heimsfaraldurs kórónuveiru.

erindum nefndarinnar var óskað eftir því að
viðkomandi hlaðvörp myndu skrá sig hjá fjöl-

Á næstu síðum verður farið nánar yfir helstu
verkefni fjölmiðlanefndar 2020.

miðlanefnd. Málin vöktu nokkra athygli fjölmiðla
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2.2 Árið 2020 í tölum
Ýmsar tölulegar staðreyndir um starfsemi

232.256
fjölmiðlanefndar 2020

milljónum króna varið í stuðning
EVRÓPSKAR
við einkarekna fjölmiðla samkvæmt
FJÖLMIÐLAEFTIRLITSákvörðun Alþingis
STOFNANIR

manns sáu árvekniátak

22.000

MANNS TÓKU ÞÁTT Í
SPURNINGALEIK FJÖLfjölmiðlanefndar á
Facebook og Instagram MIÐLANEFNDAR UM FALSFRÉTTIR

26 2

umsóknir sérstakan rekstrar
stuðning við
einkarekna fjölmiðla vegna efnahagslegra áhrifa
kórónuveirufaraldursins

almenn hljóð- og og
myndmiðlunarleyfi, auk
Ríkisútvarpsins

SKÝRSLUR
MEÐ MATI Á
ALMANNAÞJÓNUSTUHLUTVERKI
RÍKISÚTVARPSINS

FYLGJENDUR Á FACEBOOK
OG TWITTER

250

70+

manns deildu fræðsluefni
kvartanir
fjölmiðlanefndar áfram á
Facebook
og ábendingar

198 10
skráðir fjölmiðlar í árslok 2020

FJÖLMIÐLAR NÝSKRÁÐIR
HJÁ FJÖLMIÐLANEFND

SKAMMTÍMALEYFI
TIL HLJÓÐMIÐLUNAR

50+

fyrirspurnir um
fjölmiðlamarkað, -löggjöf og styrki
til einkarekinna fjölmiðla

29.000

manns heimsóttu vef fjölmiðlanefndar
í gegnum auglýsingar á Facebook og
Instagram til að kynna sér fræðsluefni
um falsfréttir
13
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2.3 Eftirlit með skráningarskyldu
fjölmiðla og veiting leyfa til hljóðog myndmiðlunar

garðurinn, Nova TV, Skinna.is, Karfan, Handbolti.is, auk þess sem Ásprent-Stíll ehf. tilkynnti
að héraðsfréttablöðin Skarpur á Húsavík og
Vikudagur á Akureyri hefðu sameinast í nýjum

Skráðir fjöl
miðlar voru 198
í árslok 2020.

2.3.1 Upplýsingar um eigendur fjölmiðla

fjölmiðli, Vikublaðinu. Tilkynnt var að vefmiðill-

Eitt hlutverk fjölmiðlanefndar er að hafa eftirlit

inn Mannlif.is héti nú Man.is og hefði fengið nýja

með skráningarskyldu fjölmiðla og skrá, birta og

eigendur en yrði í samstarfi við tímarit Birtíngs

uppfæra upplýsingar um fjölmiðla í íslenskri lög-

útgáfufélags um efni. Sögusmiðjan ehf. tilkynnti

sögu, þar með talið um eignarhald þeirra. Þannig

um afskráningu vefmiðilsins Strandir.is.

er stuðlað að því að almenningur hafi aðgang að

Ný útvarpsstöð, Íslenska bylgjan, í eigu Sýnar,

réttum upplýsingum um eigendur og ábyrgðar-

fór í loftið í maí í stað FMX Klassík á FM 103,9 en

menn fjölmiðla. Fjölmiðlanefnd birtir upplýs-

útvarpsstöðvarnar Rondó, í eigu Ríkisútvarps-

ingarnar á vef sínum www.fjolmidlanefnd.is.

ins og Áttan FM, í eigu Frequency ehf., hættu
útsendingum á FM tíðni. Þá hófust útsendingar

2.3.2 Breytingar á fjölmiðlamarkaði

frá Íslandsmótinu í rafíþróttum á Stöð 2 eSport,

Á meðal þess sem hæst bar á fjölmiðlamarkaði

einni íþróttarás Sýnar í mars.

árið 2020 var samruni Torgs og Frjálsrar fjölmið-

Tilkynnt var um nýjan útgefanda

lunar í maí og breytingar á eignarhaldi Torgs.

héraðfréttasmiðilsins Bæjarins besta og bb.is,

Frjáls fjölmiðlun er útgáfufélag DV, DV.is og

Steig ehf., og nýtt útgáfufélag vefmiðilsins 641.

fleiri vefmiðla en Torg ehf. er útgáfufélag Frétta-

is, Marteinssynir ehf. Tilkynnt var um breytingu

blaðsins og rekur samnefndan vefmiðil, auk

á nafni móðurfélags Birtíngs útgáfufélags, sem

þess sem Hringbraut fjölmiðlar ehf., dótturfélag

nú heitir Goðdalir ehf., og gefur út Gestgjafann,

Torgs, rekur sjónvarpsstöðina Hringbraut og

Hús og híbýli og Vikuna. Útgáfufélag Austurlands

samnefndan vefmiðil. Fjölmiðlanefnd veitti lög-

tilkynnti um breytingu á hluthafalista en félagið

bundna umsögn til Samkeppniseftirlitsins vegna

gefur út prentmiðilinn Austurgluggann og vef-

samrunans, eins og kveðið er á um í lögum um

miðilinn Austurfrétt. Þá tilkynnti Torg ehf. í lok

fjölmiðla. Breytingar urðu jafnframt á á ritstjórn

árs að Hofgarðar ehf., í eigu Helga Magnússonar,

Fréttablaðsins eftir skipulagsbreytingar í febrúar,

sem jafnframt er aðaleigandi Torgs, hefði aukið

á ritstjórn DV í mars og á vefmiðlum Torgs í

umtalsvert við hlutafé Torgs ehf.

febrúar og júní. Í árslok 2020 var Jón Þórisson
ritstjóri Fréttablaðsins og samnefnds vefmiðils og

2.3.3 Skráðir fjölmiðlar

Þorbjörg Marínósdóttir var ráðin ritstjóri DV og

Skráðir fjölmiðlar voru 198 í árslok 2020. Þar af

DV.is. Þá var Björn Víglundsson ráðinn forstjóri

voru tíu fjölmiðlar nýskráðir hjá fjölmiðlanefnd

Torgs í ágúst.

2020:

Nokkrir fjölmiðlar tilkynntu starfsemi sína
í fyrsta sinn til fjölmiðlanefndar árið 2020 en

1. Hestafréttir – vefmiðill sem útgáfufélagið

það voru Hestafréttir, Trölli.is, Sumarhúsið og

Hestafréttir ehf. starfrækir.
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2. Trölli.is – vefmiðill sem Hljóðsmárinn ehf. star-

2.3.4 Leyfishafar með almenn leyfi

frækir.

Fjölmiðlar með almennt leyfi til hljóð- eða

3. Sumarhúsið og garðurinn – vef- og prentmið-

myndmiðlunar voru 35 í árslok 2020 en auk

ill sem Sumarhúsið og garðurinn ehf. gefur út.

þess var Ríkisútvarpið ohf. með leyfi samkvæmt

4. Skinna.is – vefmiðill sem Umbrot og prentun

lögum um Ríkisútvarpið fjölmiðil í almannaþágu

ehf. starfrækir.

nr. 23/2013, vegna RÚV, RÚV2, Rásar 1, Rásar 2 og

5. Karfan – vefmiðill sem Davíð Eldur Baldursson

Rondó. Þess má geta að útsendingar Rondó á FM

starfrækir.

tíðni voru aflagðar í lok árs en útvarpsstöðin var

6. Handbolti.is – vefmiðill sem Snasabrún ehf.

áfram aðgengileg á vef og í smáforritum. Gild-

gefur út.

istími almennra leyfa til hljóð- eða myndmiðlun-

7. Vikublaðið – vef- og prentmiðill sem Ásprent-

ar er allt frá einu ári upp í sjö ár.

stíll ehf. gefur út.

Fjórir leyfishafar endurnýjuðu almenn leyfi

8. Man.is – vefmiðill sem MAN útgáfufélag ehf.

til hljóðmiðlunar fyrir sex fjölmiðla: Léttur ehf.

starfrækir.

endurnýjaði hljóðmiðlunarleyfi fyrir Suðurland

9. Íslenska bylgjan, útvarpsstöð sem Sýn hf.

FM til tveggja ára, Boðunarkirkjan fyrir Útvarp

starfrækir.

Boðun til sjö ára, Hans Konráð Kristjánsson fyrir
Útvarp Ás 98,3 til þriggja ára, og Frequency ehf.

Eftirfarandi fjölmiðlar voru afskráðir hjá fjöl-

fyrir Flashback, 80‘s Flashback og Kiss FM til

miðlanefnd árið 2020

tveggja ára Þá barst tilkynning frá Sýn hf. um

1. Vefmiðillinn Strandir.is, sem Sögusmiðjan ehf.

að nafni útvarpsstöðvarinnar FMX Klassík hefði

gaf út.

verið breytt í Íslenska Bylgjan.

2. Prentmiðillinn Vikudagur og vefmiðillinn
Vikudagur.is sem Ásprent-stíll ehf. gaf út (Viku-

2.3.5 Leyfishafar með skammtímaleyfi

dagur og Skarpur sameinuð í vef- og prentmiðlin-

Einungis voru veitt 10 skammtímaleyfi til

um Vikublaðinu).

hljóðmiðlunar árið 2020, þar af þrjú til sama

3. Prentmiðillinn Skarpur sem Ásprent-stíll ehf.

aðila. Til samanburðar veitti fjölmiðlanefnd 19

gaf út (Vikudagur og Skarpur sameinuð í vef- og

skammtímaleyfi árið 2019. Umsækjendur um

prentmiðlinum Vikublaðinu).

skammtímaleyfi voru aðallega grunn- og fram-

4. Hlaðvarpið Alvarpið, sem Alvarpið starfrækti.

haldsskólar. Skammtímaleyfi gilda í allt að þrjá

5. Útvarpsstöðin FMX Klassík, sem Sýn hf. starf-

mánuði.

rækti.

Gjald fyrir almennt leyfi til hljóðmiðlunar árið

6. Útvarpsstöðin Áttan FM sem Frequency ehf.

2020 var 40.000 kr. fyrir hvert ár. Gjald fyrir al-

starfrækti.

mennt leyfi til myndmiðlunar var 60.000 kr. fyrir
hvert ár. Gjald fyrir skammtímaleyfi til myndmiðlunar var 17.000 kr. og gjald fyrir skammtímaleyfi til hljóðmiðlunar var 10.000 kr. Öll gjöld
sem fjölmiðlanefnd innheimtir renna í ríkissjóð.
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hvort sem umræddar kvartanir þykja gefa

Veitt skammtímaleyfi 2020

nægilega ástæðu til efnislegrar meðferðar eða
ekki.

Leyfishafi

Gildistími leyfis

Auglýsingaskilti ehf. (Sportveitan)

27. febrúar – 26. maí 2020
27. maí – 26. ágúst 2020
27. ágúst – 26. nóvember 2020

Nemendaráð Grunnskóla
Snæfellsbæjar

Árið 2020 bárust fjölmiðlanefnd 18 formlegar
kvartanir vegna meintra brota á lögum um
fjölmiðla, lögum um Ríkisútvarpið og lögum um
eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og
tölvuleikjum. Þar af voru tvær kvartanir dregnar til baka áður en ákvörðun um málsmeðferð

14. – 19. desember 2020

Nemendafélag Fjölbrautaskóla
Suðurnesja

sjötta tug óformlegra ábendinga vegna meintra
30. nóvember – 4. desember 2020

Nemendafélag Verzlunarskóla Íslands

20. – 27. nóvember 2020

Grunnskólinn Hellu

14. – 16. desember 2020

Nemendafélag Grunnskólans
í Borgarnesi

hafði verið tekin. Auk þess bárust nefndinni á
brota á lögum um fjölmiðla og öðrum lögum sem
nefndin hefur eftirlit með. Þess skal getið að kjósi
kvartandi að njóta nafnleyndar er litið á erindi
hans sem óformlega ábendingu, samkvæmt
málsmeðferðarreglum fjölmiðlanefndar.

7. desember 2020 – 18. janúar 2021

Sjö kvartanir af átján voru teknar til efnislegrar
meðferðar hjá fjölmiðlanefnd árið 2020. Þar af

Skólafélag Menntaskólans
við Sund

30. nóvember – 5. desember 2020

Vestmannaeyjabær

17. desember – 17. mars 2021

voru fjögur mál látin niður falla og var kvartendum svarað skriflega með rökstuðningi þess efnis.
Var þar um að ræða kvörtun Landssambands
lögreglumanna yfir fréttaflutningi Frettabladid.

Nánari upplýsingar um skráða fjölmiðla og leyfishafa í árslok 2020 er að

is, Dv.is og Visir.is af meintu lögregluofbeldi,

finna aftast í skýrslu þessari.

kvörtun FRÍSK, Félags rétthafa í sjónvarps- og
kvikmyndagerð, vegna sölu og leigu fyrirtækis
á aðgangskössum til að taka á móti erlendum
sjónvarpsútsendingum, kvörtun Margrétar

2.4 Móttaka og meðferð kvartana

26. gr. laga um fjölmiðla og kvörtun Leoncie yfir

Fjölmiðlanefnd tekur við kvörtunum, vegna

umfjöllun í þættinum Popp- og rokksaga Íslands

meintra brota á lögum um fjölmiðla, lögum um

á RÚV.

Ríkisútvarpið og lögum um eftirlit með aðgangi
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Friðriksdóttur yfir meintu broti Stundarinnar á

Fjölmiðlanefnd birti eina ákvörðun á grund-

barna að kvikmyndum og tölvuleikjum. Taki fjöl-

velli kvörtunar sem barst árið 2020, ákvörðun

miðlanefnd kvörtun til meðferðar gilda ákvæði

1/2020 um brot Ríkisútvarpsins á reglum um

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 um málsmeðferðina.

vernd barna, með sýningu á þáttaröðinni EXIT í

Öllum sem leggja fram formlegar kvartanir til

vefspilara og smáforritum RÚV. Tvær kvartanir

nefndarinnar er svarað með formlegum hætti,

voru ennþá til meðferðar hjá nefndinni í árs-

FJÖLMIÐLANEFND

Sjö kvartanir
af átján voru
teknar til efn
islegrar með
ferðar hjá fjöl
miðlanefnd árið
2020.
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lok, ein vegna meintra ólögmætra auglýsinga á

meðal þeirra kvartana sem vísað var frá voru

hlaðvarpi og önnur vegna meints brot sjónvarps-

kvartanir vegna meintrar kostunar þáttaraðar-

stöðvar á reglum um vernd barna. Ekki hafði ver-

innar KLINK á RÚV núll, vegna meintrar áfeng-

ið tekin ákvörðun um efnislega meðferð þriggja

isauglýsingar í bæjarblaðinu Hafnfirðingi, vegna

kvartana sem bárust síðla árs 2020.

fréttaflutnings Stundarinnar af eineltismáli í

Aðrar kvartanir þóttu ekki gefa tilefni til efn-

Garðabæ og vegna meintra áfengisauglýsinga í

islegrar meðferðar hjá nefndinni, og var

sjónvarpsútsendingu frá landsleik í knattspyrnu

kvartendum sent skriflegt svar þess efnis. Á

á Stöð 2 Sport.

Málsmeðferð hjá fjölmiðlanefnd
Erindi berst
fjölmiðlanefnd

Ábending (óformleg kvörtun)

Erindi gefur
ekki ástæðu til
skoðunar með vísan
til m.a. 2. mgr. 4. gr.
starfsreglna

Formleg kvörtun skv.
2. og 3. mgr. 3. gr. starfsreglna
fjölmiðlanefndar

Starfsmenn óska
eftir sjónarmiðum
fjölmiðlaveitu

Starfsmenn ákveða
að taka mál til
frekari skoðunar
=> frumkvæðismál

Fjölmiðlanefnd
ákveður hvort
taka eigi erindi
til efnislegrar
meðferðar skv. 4.
gr. starfsreglna

Erindi ekki tekið til
meðferðar skv.
5. gr. starfsreglna.
Hlutaðeigandi
sendur stuttur
rökstuðningur

Mál tekið til
efnislegrar
meðferðar skv. 6. gr
starfsreglna.
Málsmeðferð
skv. stjórnsýslurétti
hefst

Máli lokið
með ákvörðun

Máli lokið
með áliti
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2.5 Ábendingar
til fjölmiðlanefndar

hjá Netflix byggir á aldursmatskerfi NICAM í

Fjölmiðlanefnd bárust tæplega sextíu óformlegar

hús og sjónvarpsstöðvar nota við aldursmat

ábendingar árið 2020 um ætluð brot á þeim

myndefnis.

lögum sem nefndin hefur eftirlit með. Sex þeirra

Fjölmiðlanefnd
bárust tæplega
sextíu óform
legar ábendingar
árið 2020 um
ætluð brot á
þeim lögum sem
nefndin hefur
eftirlit með.

Hollandi, hinu sama og hérlend kvikmynda-

2020 en þar af höfðu þrjár þegar verið teknar

2.6 Ákvarðanir og álit
fjölmiðlanefndar 2020

til formlegrar málsmeðferðar að frumkvæði

Fjölmiðlanefnd birti eina ákvörðun og eitt álit á

nefndarinnar. Þegar óformlegar ábendingar leiða

árinu 2020.

voru enn til skoðunar hjá nefndinni í árslok

til formlegrar málsmeðferðar er litið svo á að
fjölmiðlanefnd taki mál upp að eigin frumkvæði,

Ákvörðun 1/2020: Brot Ríkisútvarpsins ohf. á

samkvæmt heimild í 3. mgr. 11. gr. laga um

c-lið 2. mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011

fjölmiðla.

um vernd barna gegn skaðlegu myndefni eftir

Langflestar ábendingarnar lutu að ætluðum

pöntun – 28. maí 2020.

duldum auglýsingum í fjölmiðlum, sér í lagi á
vefmiðlum. Næstflestar ábendingarnar lutu að

Álit 1/2020: Brot Golfsambands Íslands á reglum

áfengis- og veðmálaauglýsingum á vefmiðlum og

um viðskiptaboð fyrir áfengi – 10. febrúar 2020.

hlaðvörpum en ábendingum vegna áfengis- og
veðmálaauglýsinga á hlaðvörpum fjölgaði nokkuð frá síðasta ári.
Á meðal annarra ábendinga sem nefndinni
bárust en voru ekki teknar til efnislegrar

Allar ákvarðanir og álit fjölmiðlanefndar eru
aðgengileg á vef nefndarinnar, www.fjolmidlanefnd.is.

áfengisauglýsingar á samfélagsmiðlum, meinta

2.7 Umsagnir
fjölmiðlanefndar 2020

hlutdrægni fjölmiðla, börn í auglýsingum, ætlaða

13. janúar 2020: Umsögn til allsherjar- og

ritstýringu á athugasemdakerfum vefmiðla,

menntamálanefndar Alþingis um frumvarp til

óheimila upptöku útvarpsefnis, auglýsingakaup

laga um breytingar á lögum um fjölmiðla nr.

sveitarfélags og um ætlað brot Netflix gegn

38/2011, með síðari breytingum (stuðningur við

reglum um vernd barna.

öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis o.fl.).

meðferðar árið 2020 voru ábendingar um

Þess skal getið að Netflix í Evrópu er í

14. janúar 2020: Umsögn til Samkeppniseftirlits-

hollenskri lögsögu og lýtur eftirliti hollenska

ins um samruna Torgs ehf. og Hringbrautar

fjölmiðlaeftirlitsins, Commissariaat voor de

fjölmiðla ehf.

Media. Fjölmiðlanefnd hefur því ekki heimildir til

25. febrúar 2020: Umsögn til allsherjar- og

að beita Netflix stjórnsýsluviðurlögum á grund-

menntamálanefndar Alþingis um frumvarp til

velli laga um fjölmiðla. Í Hollandi gilda áþekkar

laga um breytingu á lögum um meðferð saka-

reglur um vernd barna í myndmiðlum og hér

mála nr. 88/2008, með síðari breytingum (bann

á landi, auk þess sem aldursmat myndefnis

við myndatökum og hljóðupptökum í dóm-
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húsum). Í svari nefndarinnar var vísað til fyrri

það árlega hvort Ríkisútvarpið hafi uppfyllt

umsagnar, dags. 13. mars 2019, um frumvarp

almannaþjónustuhlutverk sitt. Á árinu 2020

sama efnis, þar sem engar breytingar höfðu verið

afhenti fjölmiðlanefnd mennta- og menningar-

gerðar á þeim ákvæðum sem fjölmiðlanefnd

málaráðherra og stjórn RÚV tvær skýrslur með

gerði athugasemdir við í fyrra frumvarpi.

mati nefndarinnar fyrir rekstrarárin, 2018 og

14. apríl 2020: Umsögn fjölmiðlanefndar til

2019. Mat fjölmiðlanefndar fór fram með hliðsjón

mennta- og menningarmálaráðuneytis um

af 3. gr. laga um Ríkisútvarpið og þágildandi

athugasemdir og tillögur Sýnar vegna frumvarps til

samningi mennta- og menningarmálaráðherra

laga um breytingu á lögum um fjölmiðla nr. 38/2011.

og Ríkisútvarpsins, sem gilti til 31. desember

Lögð fram samkvæmt beiðni ráðuneytisins.

2019. Nýr þjónustusamningur Ríkisútvarpsins og
mennta- og menningarmálaráðuneytisins, með
gildistímann 1. janúar 2020 – 31. desember 2023,
var undirritaður í árslok 2020.

2.8.1 Mat fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins 2018
Í nóvember 2020 afhenti fjölmiðlanefnd
mennta- og menningarmálaráðherra og stjórn
Ríkisútvarpsins mat nefndarinnar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins fyrir rekstrar
árið 2018. Mat fjölmiðlanefndar tók mið af
upplýsingum í greinargerð Ríkisútvarpsins um
fjölmiðlun í almannaþágu, sem Ríkisútvarpið
afhenti fjölmiðlanefnd í mars 2020, og einnig á
ársskýrslu og ársreikningi Ríkisútvarpsins fyrir
árið 2018. Niðurstaða fjölmiðlanefndar var að
Ríkisútvarpið hefði uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt 2018. Um leið gerði fjölmiðlanefnd
nokkrar athugasemdir:

2.8 Mat á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins 2018 og
2019

a. Stofnun dótturfélaga um samkeppnisrekstur
Í athugasemdum fjölmiðlanefndar kom fram
að tvö ár hefðu liðið án þess að uppfyllt væri

Samkvæmt lögum um Ríkisútvarpið er fjöl-

lögbundin skylda Ríkisútvarpsins til að stofna

miðlanefnd ætlað að leggja sjálfstætt mat á

dótturfélag um samkeppnisrekstur. Dráttur á
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stofnun dótturfélags um samkeppnisrekstur

d. Breytingar á samningum við sjálfstæða

hefði þó ekki áhrif á mat fjölmiðlanefndar á

kvikmyndaframleiðendur

almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins

Fram kom að breytingar sem gerðar hefðu

2018, þar sem matið tæki einungis til þess

verið á samningum Ríkisútvarpsins við sjálf-

hvort þeir gæðastaðlar sem fram koma í 3. gr.

stæða framleiðendur í nóvember 2017 hefðu

laganna teldust uppfylltir og hvort skýr bók-

verið gagnrýndar af Samtökum iðnaðarins,

haldsleg aðgreining væri á milli þess sem teld-

fyrir hönd kvikmyndaframleiðenda, m.a. fyrir

ist rekstur í almannaþágu og þess sem teldist

það að fela í sér lækkun sýningarréttargjalds.

samkeppnisrekstur. Bent var á að ekki væru

Einnig fyrir það að hlutfallsleg eignamyndun

sett skilyrði af hálfu Eftirlitsstofnunar EFTA

Ríkisútvarpsins, í þeim verkefnum sem það

(ESA) um að samkeppnisrekstur almanna-

fjármagnaði, væri of mikil miðað við framlag

þjónustumiðla væru í sérstöku dótturfélagi til

stofnunarinnar og þá fjárhagslega áhættu

að ríkisstyrkjareglur teljist uppfylltar.

sem hún tæki. Þetta hefði þó ekki áhrif á mat
fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki

b. Kaup af sjálfstæðum framleiðendum.

Ríkisútvarpsins, þar sem það tæki ekki til

Fram kom að ákvæði 2.2.1 í þjónustusamningi

eftirlits með almennum samningum Ríkisút-

Ríkisútvarpsins og mennta- og

varpsins við sjálfstæða framleiðendur.

menningarmálaráðuneytis um kaup RÚV af
sjálfstæðum framleiðendum (10% lágmarkshlut-

2.8.2 Mat fjölmiðlanefndar á almannaþjón-

fall af heildartekjum 2018) teldist uppfyllt

ustuhlutverki Ríkisútvarpsins 2019

með þeim fyrirvara að gera þyrfti ríkari kröfur

Í desember 2020 afhenti fjölmiðlanefnd

um sjálfstæði og óhæði hinna sjálfstæðu

mennta- og menningarmálaráðherra og stjórn

framleiðenda sem greiðslur Ríkisútvarpsins

Ríkisútvarpsins mat nefndarinnar á því hvort

rynnu til en fram til þessa hefði verið gert.

Ríkisútvarpið hafi uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt 2019. Mat fjölmiðlanefndar tók

c. Lögbundinn tími til kosningaumfjöllunar of

mið af greinargerð Ríkisútvarpsins um fjölmið-

skammur vegna ósamræmis við önnur lög.

lun í almannaþágu, sem Ríkisútvarpið afhenti

Athugasemd var gerð við það að lögbundinn

fjölmiðlanefnd 18. september 2020, og á árs-

tími Ríkisútvarpsins til kosningaumfjöllun-

skýrslu og ársreikningi Ríkisútvarpsins fyrir árið

ar væri of skammur með hliðsjón af reglum

2019. Niðurstaða fjölmiðlanefndar var að Ríkis-

um framboðsfresti fyrir kosningar í íslenskri

útvarpið hefði uppfyllt almannaþjónustuhlut-

löggjöf. Brýnt væri að samræma reglur um

verk sitt árið 2019. Um leið gerði fjölmiðlanefnd

framboðsfresti fyrir kosningar og þær kröf-

nokkrar athugasemdir:

ur sem gerðar eru til kosningaumfjöllunar
Ríkisútvarpsins í lögum um Ríkisútvarpið og
þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins.

20

FJÖLMIÐLANEFND

ÁRSSKÝRSLA 2020
aðila til starfsmanna Ríkisútvarpsins væru
ekki færðir til bókar í tekjubókhaldi Ríkisútvarpsins. Fram kom að nefndin teldi að
lagaheimild fyrir tekjuöflun í formi „óbeinna
styrkja“ gæti talist fyrir hendi á grundvelli 4.
tölul. 2. mgr. 14. gr. Engu að síður væri brýnt í
ljósi sjónarmiða um gagnsæi að hvers konar

Fjölmiðlanefnd
taldi að ekki
hefðu verið
gerðar fullnægj
andi tæknilegar
ráðstafanir til
að vernda börn
gegn skaðlegu
efni í myndefni
sem miðlað
var í gegnum
smáforrit RÚV í
snjalltækjum og
á vef RÚV árið
2019.

fjárframlög til Ríkisútvarpsins, sem væru til
þess fallin að lækka kostnað Ríkisútvarpsins
vegna dagskrárgerðar, yrðu færð til bókar í
bókhaldi félagsins.
c. Kaup af sjálfstæðum framleiðendum.
Fjölmiðlanefnd taldi ákvæði 2.2.1 í þjónustusamningi Ríkisútvarpsins og mennta- og
menningarmálaráðuneytis um kaup RÚV af
sjálfstæðum framleiðendum (11% lágmarkshlutfall af heildartekjum 2019) uppfyllt með
þeim fyrirvara að gera þyrfti ríkari kröfur um
sjálfstæði og óhæði hinna sjálfstæðu framleiðenda sem greiðslur Ríkisútvarpsins rynnu til
en fram til þessa hefði verið gert.
d. Lögbundinn tími til kosningaumfjöllunar
a. Vernd barna í smáforritum og vefspilara

ennþá of skammur vegna ósamræmis við

ófullnægjandi.

önnur lög.

Fjölmiðlanefnd gerði athugasemd við að ekki

Athugasemd var gerð við það að lögbundinn

hefðu verið gerðar fullnægjandi tæknilegar

tími Ríkisútvarpsins til kosningaumfjöllun-

ráðstafanir til að vernda börn gegn skaðlegu

ar væri ennþá of skammur með hliðsjón af

efni í myndefni sem miðlað var í gegnum

reglum um framboðsfresti fyrir kosningar í

smáforrit RÚV í snjalltækjum og á vef RÚV

íslenskri löggjöf. Brýnt væri að samræma regl-

árið 2019.

ur um framboðsfresti fyrir kosningar og þær
kröfur sem gerðar eru til kosningaumfjöllunar

b. Óbeinir styrkir ekki bókfærðir í

Ríkisútvarpsins í lögum um Ríkisútvarpið og

tekjubókhaldi

þjónustusamningi mennta- og menningar-

Fjölmiðlanefnd gerði athugasemd við að

málaráðherra og Ríkisútvarpsins.

óbeinir styrkir í formi fjárframlaga ótengdra
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2.9 Vernd barna

2.9.2 Kvartanir og ábendingar

2.9.1 Eftirlit með myndefni sem miðlað var í

Tvær ábendingar bárust fjölmiðlanefnd árið 2020

smáforritum og á vef

vegna meintra brota á 28. gr. laga um fjölmiðla,

Fjölmiðlanefnd beindi sjónum sérstaklega að

um vernd barna gegn skaðlegu efni.

vernd barna gegn skaðlegu myndefni sem miðl-

Í maí 2020
birti fjöl
miðlanefnd
ákvörðun sem
varðaði brot
Ríkisútvarpsins
gegn reglum
um vernd barna
gegn skaðlegu
myndefni.

Áframsend ábending barst frá Neytendastofu

að var í gegnum smáforrit RÚV í snjalltækjum

vegna nektar í auglýsingu símafyrirtækis á

og í vefspilara á vef RÚV árið 2020. Með því var

snjallúri, sem ekki var talin við hæfi barna. Hafði

nefndin að sinna eftirlitshlutverki sínu á grund-

auglýsingin að sögn kvartanda verið sýnd á

velli c. liðar 2. mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla.

undan barnaþáttum á VOD þjónustu sjónvarps-

Athugun fjölmiðlanefndar, sem hófst vorið 2019

stöðvar. Ábendingin var til skoðunar hjá fjöl-

og beindist að öllum myndmiðlum í íslenskri

miðlanefnd í árslok 2020 og hafði ekki verið tekin

lögsögu, hafði leitt í ljós að um nokkurt skeið

ákvörðun um málsmeðferð.

hefði mikið magn efnis, sem ekki var ætlað

Ábending barst vegna sýninga tveggja þátta

börnum yngri en 12 og 16 ára, verið aðgengilegt

í gamanþáttaröð. Fram kom að kvartandi teldi

í vefspilara RÚV og RÚV smáforritinu (appinu),

atriði í þáttunum ekki við hæfi barna en ekki hafi

án aðgangsstýringar eða annarra ráðstafana.

verið varað við myndefninu, vatnsmerki sjón-

Gerði fjölmiðlanefnd athugasemdir vegna þess

varpsstöðvarinnar hafi ekki verið gulmerkt og

sumarið 2019.

þættirnir sýndir fyrir þau vatnaskil sem skilgreind

Í maí 2020 birti fjölmiðlanefnd ákvörðun sem
varðaði brot Ríkisútvarpsins gegn reglum um

væru í 28. gr. laga um fjölmiðla. Ábendingin var til
skoðunar hjá fjölmiðlanefnd í árslok 2020.

vernd barna gegn skaðlegu myndefni. Um var
að ræða sýningu norsku þáttaraðarinnar Exit,

2.9.3 Eftirlit með aðgangi barna að kvikmynd-

sem var bönnuð börnum innan 16 ára aldurs en

um og tölvuleikjum

aðgengileg öllum í vefspilara RÚV.

Fjölmiðlanefnd hefur eftirlit með því að lögum

Ríkisútvarpið hafði lokið vinnu við að útfæra

nr. 62/2006 sé framfylgt en í lögunum er m.a.

barnalæsingar á smáforritum fyrir Android

kveðið á um að bannað sé að sýna börnum undir

tæki 2019 og lauk vinnu við smíði sambæri-

lögræðisaldri ofbeldiskvikmyndir og -tölvuleiki,

legrar lausnar fyrir vefspilarann, RÚV iOS og

sem og kvikmyndir eða tölvuleiki sem ógna

RÚV Apple TV smáforritin árið 2020 en barna-

velferð barna. Þá segir í lögunum að aldursmeta

læsingar í vefspilara RÚV voru virkjaðar 6. júní

skuli allar kvikmyndir og tölvuleiki sem ætlað-

2020. Samkvæmt upplýsingum Ríkisútvarpsins

ir eru til sýningar, sölu eða annarrar dreifingar

í árslok 2020 var unnið að því að samhæfa

hér á landi og geta um aldurstakmörk í öllum

læsingarnar við innskráningu á RUV.is en það

auglýsingum og annarri kynningu á kvikmynd-

verkefni hafði verið í vinnslu í nokkurn tíma

um eða tölvuleikjum. Hér á landi er aldursmatið

og var stefnt að því að ljúka þeirri vinnu innan

sjálft í höndum ábyrgðaraðila á grundvelli laga nr.

nokkurra mánaða.

62/2006 en þessir ábyrgðaraðilar eru kvikmyndahús, sjónvarpsstöðvar o.fl.
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Upplýsingar um aldursmat kvikmynda og

samfélagsmiðla felast bæði tækifæri og nýjar

tölvuleikja er að finna á vefnum www.kvikmynda-

áskoranir. Nefndin hefur markvisst reynt að

skodun.is sem FRÍSK, félag rétthafa í sjónvarps-

koma á framfæri upplýsingum um nýjar áskor-

og kvikmyndaiðnaði, heldur úti.

anir í aðdraganda kosninga, um falsfréttir og

Árið 2020 barst fjölmiðlanefnd engin kvörtun
vegna ætlaðs brots á lögum nr. 62/2006.

2.10. Miðla- og upplýsingalæsi

upplýsingaóreiðu, þátt algóriþma í framsetningu
upplýsinga á samfélagsmiðlum og leitarvélum og
um nýjungar í gervigreind sem geta haft áhrif á
tjáningarfrelsi og upplýsingarétt almennings.

Fjölmiðlanefnd hefur samkvæmt lögum það
hlutverk að efla fjölmiðlalæsi og standa vörð um

2.10.1 Árvekniátakið Stoppa, hugsa, athuga

tjáningarfrelsi og rétt almennings til upplýsinga.

Fjölmiðlanefnd stóð að baki árvekniátakinu

Með tæknilegum breytingum og breytingum

Stoppa, hugsa, athuga í maí og júní 2020, í sam-

á notkun almennings á fjölmiðlum og samfé-

starfi við embætti landlæknis og Vísindavefinn.

lagsmiðlum verður sífellt mikilvægara að efla

Þá studdi Facebook verkefnið með því að birta

miðla- og upplýsingalæsi almennings. Í notkun

fræðsluefni tengt átakinu án endurgjalds á Face-
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book og Instagram. Markmiðið með árvekniátakinu var að beina sjónum að falsfréttum og hæfni
fólks til að greina þær, efla gagnrýna hugsun
og miðlalæsi almennings og benda á mikilvægi
faglegra fjölmiðla. Átakið fékk mikla dreifingu
og náði til alls 230 þúsund einstaklinga hér á
landi. Átakið byggði á norskri og írskri fyrirmynd
og var efnið þýtt og staðfært af starfsmönnum
fjölmiðlanefndar, með góðfúslegu leyfi fjölmiðlanefndarinar í Noregi, Medietilsynet.
Árvekniátakið Stoppa, hugsa, athuga hófst
þann 20. maí 2020, með birtingu fræðsluefnis
á Facebook, Instagram og á nýjum vef fjölmiðlanefndar, og stóð í fjórar vikur. Sjónum var

sérstaklega beint að rangfærslum og misvísandi
upplýsingum vegna COVID-19 á samfélagsmiðlum. Átakið samanstóð meðal annars af
myndbandi, spurningaleik og fræðsluefni á vef
fjölmiðlanefndar, þar sem finna mátti hlekki sem
vísuðu á upplýsingar um COVID-19 á Vísindavefnum og einnig á vef Embættis landlæknis.
Myndbandið var síðar gert aðgengilegt á YouTube
síðu fjölmiðlanefndar eftir að beiðni þess efnis
hafði borist frá grunnskólakennara og er notkun
þess í fræðsluskyni öllum heimil.
Fræðsluefni sem birt var í tengslum við átakið
náði til alls 232.256 einstaklinga á Íslandi og
fékk átakið samtals rúmlega 2 milljónir áhorfa.
Enginn marktækur munur var á útbreiðslu
árvekniátaksins Stoppa, hugsa, athuga eftir kynjum en þegar litið var til aldurshópa kom í ljós að
átakið náði hvað best til eldri aldurshópa og þá
sér í lagi aldurshópsins 65 ára og eldri.
Yfir 15.000 manns kynntu sér fræðsluefni
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Um 22.000
manns tóku þátt
í spurningaleik
fjölmiðlanefndar
um falsfréttir.

á vef fjölmiðlanefndar í gegnum auglýsingar
á samfélagsmiðlum og um 250 deildu efninu
áfram á Facebook. Um 14.000 manns til viðbótar
heimsóttu vefinn eftir að hafa tekið þátt í spurningaleiknum.
Spurningaleikurinn vakti athygli um 22.000
manns, sem tóku þátt í honum og 8871 manns
vörðu rúmum fjórum mínútum að meðaltali í
að svara spurningunum. Margir svöruðu öllum
spurningunum í leiknum rétt. Til dæmis svöruðu
89% þátttakenda spurningunni hér að ofan rétt.
Þess skal getið að knattspyrnumaðurinn Birkir
Bjarnason og Hafliði Breiðfjörð, sem tók myndina
af Birki fyrir Fótbolta.net, veittu báðir góðfúslegt
leyfi fyrir birtingu hennar. Um var að ræða
„raunverulega falsfrétt“ þ.e. falsfrétt sem birst
hafði fjölmörgum notendum Facebook á Íslandi
nokkrum vikum áður:
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2.10.2 Þátttaka í starfi
þjóðaröryggisráðs
Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar tók þátt í
starfi vinnuhóps þjóðaröryggisráðs en hópurinn
birti í nóvember 2020 skýrslu með niðurstöðum
tveggja kannana þar sem könnuð var dreifing
upplýsinga um COVID-19 og traust almennings
til upplýsinga.
Kannanirnar fóru fram í júní og ágúst 2020,
í samvinnu við könnunarfyrirtækið Maskínu.
Niðurstöðurnar veittu góða yfirsýn yfir dreifingu
upplýsinga um sjúkdóminn, traust til upplýsingaveitna og þær misvísandi og röngu upplýsingar sem voru í umferð. Kannanirnar tvær tóku
mið af sambærilegum könnunum sem gerðar
höfðu verið erlendis, m.a. á Norðurlöndunum, í
Bretlandi, Bandaríkjunum, Þýskalandi og á Spáni.
Hvergi meira traust til sérfræðinga
Niðurstöðurnar sýndu að Íslendingar töldu sig
flesta vera mjög eða fremur vel upplýsta um kórónuveiruna og COVID-19 og treystu sérfræðingum og innlendum fjölmiðlum til að miðla réttum
upplýsingum. Traust til vísindamanna, lækna

leiddi könnun Reuters Institute í ljós að 60%

og annarra heilbrigðissérfræðinga mældist mun

svarenda í Bretlandi sögðust treysta þarlendum

meira hér á landi en í ríkjum á borð við Banda-

fjölmiðlum, 52% í Bandaríkjunum, 58% í Þýska-

ríkin, Bretland og Þýskaland, samkvæmt könnun

landi, 51% á Spáni, 67% í Suður-Kóreu og 63% í

Reuters Institute við Oxford-háskóla frá því í

Argentínu.

mars og apríl.
„ … hvergi sjást jafn háar tölur um traust og þrí

Traust á samfélagsmiðlum lægra en í saman-

eykið fær á Íslandi (95,8% í júní og 95,3% í ágúst). Í

burðarríkjum

Bretlandi sögðust 87% treysta sérfræðingunum, 80% í

Þá mældist traust á samfélagsmiðlum, til að

Bandaríkjunum, 74% í Þýskalandi, 84% á Spáni, 81%

miðla áreiðanlegum upplýsingum um kórónu-

í Suður-Kóreu og 90% í Argentínu,“ sagði í skýrslu

veiruna og COVID-19, lægra hér á landi en í sam-

vinnuhóps þjóðaröryggisráðs.

anburðarríkjunum sex, samtals 9,4% í júní og

Traust til innlendra fjölmiðla á Íslandi mældist
82,6% í júní og 82,1% í ágúst. Til samanburðar

10,6% í ágúst. Í könnun Reuters Institute sögðust
14% svarenda í Bretlandi treysta samfélagsmiðl-
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um, 25% í Bandaríkjunum, 15% í Þýskalandi, 23%

stjórnarráðuneytinu, María Mjöll Jónsdóttir og

á Spáni, 40% í Suður-Kóreu og 40% í Argentínu.

Ólöf Hrefna Kristjánsdóttir frá utanríkisráðu-

Erlendir fjölmiðlar nutu trausts hjá 42,7% þátttakenda í íslensku könnuninni í júní en 46,2%
í ágúst. Alls treystu rúmlega 77% Vísindavef

Þriðjungur
landsmanna
hafði séð/
heyrt mjög eða
fremur mikið
af röngum eða
misvísandi upp
lýsingum um
kórónuveiruna
og COVID-19
samkvæmt
könnun sem
gerð var 2020.

neytinu. Þórunn J. Hafstein, ritari þjóðaröryggisráðs, leiddi starf hópsins.
Í skýrslu vinnuhópsins kom fram að rannsókn-

Háskóla Íslands, 77,1% í júní og 77,6% í ágúst og

ir og þekking á fjölmiðlum, fjölmiðlanotkun, fjöl-

traust á ríkisstjórninni var 64,1% í júní og hafði

miðlamarkaði og gildi nýrra miðla væru forsenda

aukist í 68,4% í ágúst.

þess að hægt væri að marka samræmda stefnu
stjórnvalda um miðlalæsi fyrir alla aldurshópa.

Þriðjungur landsmanna sá margar rangfærslur

„Markviss kennsla í miðlalæsi getur tengst skóla

Samkvæmt könnun Maskínu hafði þriðjungur

starfi en einnig er mikilvægt að koma á kennslu í

landsmanna séð/heyrt mjög eða fremur mikið

miðlalæsi hjá öðrum aldurshópum, ekki síst í elsta

af röngum eða misvísandi upplýsingum um

aldurshópnum þar sem rannsóknir sýna að auka

kórónuveiruna og COVID-19. Af þeim sem höfðu

þarf færni hans á þessu sviði. Auka þarf þekkingu á

séð/heyrt rangar eða misvísandi upplýsingar

málaflokknum og stuðla að símenntun kennara og

höfðu langflestir, eða tæp 80%, séð þær á samfé-

leiðbeinanda um miðlalæsi,“ sagði í skýrslunni.

lagsmiðlum, rúm 40% á erlendum fréttasíðum og
tæplega 30% í íslenskum miðlum.
Í könnun Maskínu voru svarendur jafnframt

2.11 Fræðsla, ráðgjöf
og fyrirspurnir

spurðir að því hvaða leitarvélar og/eða samfé-

2.11.1 Fyrirspurnir og upplýsingabeiðnir

lagsmiðla þeir hefðu notað til að nálgast fréttir

Árið 2020 svöruðu starfsmenn fjölmiðlanefndar

eða upplýsingar um kórónuveiruna og sjúkdóm-

á sjötta tug fyrirspurna og upplýsingabeiðna sem

inn COVID-19 frá því að fyrsta smit greindist á

stöfuðu aðallega frá einstaklingum, fjölmiðlum,

Íslandi. Langflestir höfðu notað Google (63,4%) og

Alþingi, ráðuneytum, námsmönnum, lögmanns-

Facebook (37,1%) og mun færri YouTube (6,9%),

stofum og alþjóðastofnunum.

Twitter (5,6%), Instagram (4,7%), Snapchat (1,3%)
og TikTok (0,4%).

Fyrirspurnirnar voru af ólíkum toga, t.d.
varðandi reglur um viðskiptaboð, eftirlit með
athugasemdakerfum fjölmiðla, höfundaréttar-

Mikilvægt að marka stefnu um miðlalæsi

mál, stuðning við einkarekna fjölmiðla, upp-

Vinnuhópinn skipuðu þau: Elfa Ýr Gylfadóttir,

lýsingaóreiðu og árvekniátak fjölmiðlanefndar,

framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar, Kjartan

skráningu hlaðvarpa, laga- og skattaumhverfi

Hreinn Njálsson frá embætti landlæknis, Jón

fjölmiðla hér á land og erlendis, erlendar vefsíður

Gunnar Ólafsson, doktor í fjölmiðlafræði, Anna

hýstar hér á landi, eignarhald fjölmiðla, vernd

Lísa Björnsdóttir samskiptamiðlafræðingur, Guð-

barna í myndefni eftir pöntun, stöðu á inn-

rún Hálfdánardóttir blaðamaður, Þorgeir Ólafs-

leiðingu hljóð- og myndmiðlunartilskipunar ESB

son frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu,

hér á landi, framsal myndmiðlunarleyfa, ýmsa

Sigurður Emil Pálsson frá samgöngu- og sveitar-

þætti varðandi starfsemi Ríkisútvarpsins ohf. og
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um rétt þeirra einstaklinga sem um er fjallað í

17. nóvember 2020

fjölmiðlum til friðhelgi einkalífs og andsvara.

Málþingið „Hate Speech and Platform Regulation“. Elfa Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjöl-

2.11.2 Umræða á opinberum vettvangi

miðlanefndar hélt erindið „The gender perspective of online hate speech“ á netmálþingi á vegum

Fræðsla og erindi

Institut für Informations‘s Telekommunikations-

Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar, Elfa Ýr

und Medienrecht við Westfälische Wilhelms-há-

Gylfadóttir, hélt erindi hérlendis og erlendis um

skólann í Münster í Þýskalandi.

upplýsinga- og miðlalæsi og skaðleg áhrif upplýsingaóreiðu á samfélagið.

Fjölmiðlaumfjöllun
Fjölmiðlar sýndu samfélagsmiðlum og dreifingu

27. febrúar 2020

falsfrétta áfram mikinn áhuga á árinu. Talsvert

Elfa Ýr Gylfadóttir tók þátt í pallborði á

var leitað til fjölmiðlanefndar um viðtöl í fjölmiðl-

ráðstefnunni „Samtal um þjóðaröryggi: Fjöl-

um um mál sem tengjast málefnasviði nefndar-

þáttaógnir“, þar sem rætt var hvernig hægt væri

innar en einnig um almennar bakgrunnsupplýs-

að standa vörð um lýðræðisleg gildi á tímum

ingar vegna fréttaumfjöllunar af ýmsu tagi.

fjölþáttaógna. Þjóðaröryggisráð skipulagði
ráðstefnuna í samstarfi við Alþjóðamálastofnun

12. janúar 2020

Háskóla Íslands, Verkfræðingafélag Íslands, Blaða-

„YouTube ritskoðar efni hinsegin fólks“.

mannafélag Íslands, fjölmiðlanefnd, Kvikmynda-

Viðtal við Elfu Ýri Gylfadóttur framkvæmdastjóra

miðstöð Íslands, Varðberg, utanríkisráðuneytið,

í kvöldfréttum RÚV.

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, dómsmálaráðuneytið, mennta- og menningarmálaráðu-

29. janúar 2020

neytið, Persónuvernd, Póst- og fjarskiptastofnun,

„Eiga íslenskir fréttamiðlar sér framtíð?“. Grein

ríkislögreglustjóra og nefnd framkvæmdastjóra

á Kjarnanum eftir Elfu Ýri Gylfadóttur, fram-

stjórnmálaflokkanna um samningu heildarlaga

kvæmdastjóra.

um starfsemi stjórnmálasamtaka.

Eiga íslenskir fréttamiðlar sér framtíð? (kjarninn.is)

17. apríl 2020

30. janúar 2019

Kynning á upplýsingaóreiðu og skaðlegum áhrif-

„Hver er framtíð íslenskra sjónvarpsstöðva og streym

um hennar, haldin fyrir nemendur í MBA-námi

isveitna?“ Grein á Vísi eftir Elfu Ýri Gylfadóttur,

við Háskóla Íslands.

framkvæmdastjóra.

11. nóvember 2020

streymisveitna? - Vísir (visir.is)

Hver er framtíð íslenskra sjónvarpsstöðva og
Kynning á upplýsingaóreiðu og skaðlegum
áhrifum hennar, haldin fyrir nemendur í fjölmiðlafræði við Háskóla Íslands.
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29. janúar 2020

3. apríl 2020

„Áskoranir ríkisfjölmiðla á umbrotatímum“. Grein á

„Hið mikilvæga hlutverk fjölmiðla á tímum heims

Vísi eftir Elfu Ýri Gylfadóttur, framkvæmdastjóra.

faraldurs.“ Grein á Vísi eftir Elfu Ýri Gylfadóttur,

Áskoranir ríkisfjölmiðla á umbrotatímum - Vísir
(visir.is)

framkvæmdastjóra.
Hið mikilvæga hlutverk fjölmiðla á tímum heimsfaraldurs - Vísir (visir.is)

Talsvert var
leitað til fjöl
miðlanefndar
um viðtöl í fjöl
miðlum 2020,
auk þess sem
ritaðar voru
greinar um mál
efni sem tengd
ust verkefnum
nefndarinnar.

16. febrúar 2020
Fanney Birna Jónsdóttir fréttamaður ræddi við

8. apríl 2020

Elfu Ýri Gylfadóttur framkvæmdastjóra í Silfrinu

Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður ræddi við Elfu Ýri

á RÚV um mikilvægi fjölmiðla og þær áskoranir

Gylfadóttur um upplýsingaóreiðu og falsfréttir á

sem blasa við í síbreytilegu fjölmiðlaumhverfi.

tímum COVID-19 í kvöldfréttum RÚV
Dreifing falsfrétta hefur aukist í faraldrinum | RÚV

17. febrúar 2020

(ruv.is)

„Kvaðir settar á íslenskar og erlendar streymisveitur“
Bergljót Baldursdóttir fréttamaður ræddi við

9. apríl 2020

Heiðdísi Lilju Magnúsdóttur lögfræðing um kvað-

Rætt við Elfu Ýri Gylfadóttur framkvæmdastjóra

ir sem settar verða á myndveitur á EES-svæðinu

í hádegisfréttum RÚV um alvarlega stöðu fjöl-

með innleiðingu nýrrar hljóð- og myndmiðlunar-

miðla á tímum COVID-19.

tilskipunar ESB.
Kvaðir settar á íslenskar og erlendar streymisveitur | RÚV (ruv.is)

9. apríl 2020
Bergljót Baldursdóttir fréttamaður ræddi við Elfu
Ýri Gylfadóttur framkvæmdastjóra í útvarps-

18. febrúar 2020

fréttum RÚV um upplýsingaóreiðu í tengslum við

„Áhrif upplýsingaóreiðu á opin lýðræðissamfélög“.

COVID-19.

Grein í hátíðarriti Orators 2020 eftir Einar Huga
Bjarnason, formann fjölmiðlanefndar. Greinin

Falsfréttir um COVID-19 dreifast jafnhratt og
veiran | RÚV (ruv.is)

var einnig birt á vef fjölmiðlanefndar.
Áhrif upplýsingaóreiðu á opin lýðræðissamfélög Fjölmiðlanefnd (fjolmidlanefnd.is)

21. maí 2020
Berghildur Erla Bernharðsdóttir ræddi við Elfu
Ýri Gylfadóttur framkvæmdastjóra í kvöldfrétt-

25. febrúar 2020

um Stöðvar 2 um árvekniátak fjölmiðlanefndar,

„Stríð nútímans er falið í tölvunni þinni“. Viðtal Ing-

embættis landlæknis og Vísindavefsins gegn

ólfs Bjarna Sigfússonar fréttamanns við Elfu Ýri

falsfréttum.

Gylfadóttur framkvæmdastjóra í Kveik á RÚV um
fjölþáttaógnir og upplýsingahernað.

Hefja árveknisátak gegn falsfréttum - Vísir (visir.
is)

Stríð nútímans er falið í tölvunni þinni (ruv.is)
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27. maí 2020

20. nóvember 2020

Elfa Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjöl-

Fjölmiðlanefnd gerir kröfu um að hlaðvörp verði skráð

miðlanefndar fjallaði um átakið gegn falsfréttum

ir fjölmiðlar. Elfa Ýr Gylfadóttir framkvæmdastjóri

Stoppa, hugsa, athuga í Síðdegisútvarpi Rásar 2.

ræddi um hlaðvörp og hvort þau féllu undir

Hægt er að hlusta á viðtalið hér

gildissvið laga um fjölmiðla í Reykjavík síðdegis á

og hér

Bylgjunni.
Hægt er að hlusta á viðtalið hér

3. september 2020
„Hvað ertu tilbúin/n að greiða fyrir æru þína?“.

2.11.3 Ársskýrsla fjölmiðlanefndar 2019

Grein á Vísi eftir Elfu Ýri Gylfadóttur, fram-

Í apríl 2020 birti fjölmiðlanefnd ársskýrslu

kvæmdastjóra.

nefndarinnar fyrir árið 2019, á rafrænu formi.

Hvað ertu tilbúin/n að greiða fyrir æru þína? Vísir (visir.is)

Í skýrslunni var meðal annars að finna ávarp
framkvæmdastjóra, umfjöllun um verkefni
fjölmiðlanefndar, yfirlit yfir skráða fjölmiðla 2019

30. október 2020

og upplýsingar um skiptingu birtingafjár 2019.

„Miðlarnir og kosningar í USA“. Elfa Ýr Gylfadóttir

Allar ársskýrslur nefndarinnar eru aðgengilegar

fjallaði um kosningarnar og hlutverk og áhrif

á vefnum www.fjolmidlanefnd.is.

samfélagsmiðla í aðdraganda bandarísku forsetakosninganna í morgunútvarpi Rásar 2.
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3. Nýr vefur fjölmiðlanefndar
Þann 20. maí 2020 var nýr og endurbættur vefur

www.fjolmidlanefnd.is. Þar má nú nálgast upplýs-

fjölmiðlanefndar settur í loftið á vefsvæðinu

ingar um fjölmiðla og eigendur þeirra á aðgengilegri hátt en áður, auk þess
sem þar er að finna ýmsan
fróðleik og upplýsingar fyrir
þá sem starfrækja fjölmiðla.
Jafnframt var sett upp
sérstök upplýsingasíða um
falsfréttir og upplýsingaóreiðu sem er ætluð öllum
aldurshópum. Árið 2020
tengdist upplýsingasíðan
árvekniátakinu Stoppa, hugsa,
athuga og samanstóð af
spurningaleik, myndbandi
og fróðleik um falsfréttir
og dreifingu þeirra á tímum Covid-19. Vefur fjölmiðlanefndar er byggður á
Word Press vefumsjónarkerfinu og var hönnun hans í
höndum VISKU.
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Árið 2020 voru notendur á vef fjölmiðlanefndar
33.381 talsins. Þar af voru 33.229 nýir notendur.

viku áður, í samstarfi við embætti landlæknis og
Vísindavefinn.

Til samanburðar voru notendur á vef nefndarinnar alls 12.272 árið 2019.

Næstflestir heimsóttu vef nefndarinnar
þann 30. júní 2020 eða 1812 notendur. Gera

Flestir notendur heimsóttu vef fjölmiðlanefnd-

má ráð fyrir að aukin umferð notenda á vef

ar þann 27. maí 2020 eða 3458 notendur og

fjölmiðlanefndar þennan dag hafi tengst fyr-

kynntu sér fræðsluefni sem tengdist árvekniátaki

irhuguðum rekstrarstuðningi til einkarekinna

fjölmiðlanefndar gegn falsfréttum og upplýsinga-

fjölmiðla en fram hafði komið í fjölmiðlum að

óreiðu en átakinu Stoppa, hugsa, athuga hafði

umsýsla vegna stuðningsumsókna yrði í höndum

verið hleypt af stokkunum á samfélagsmiðlum

nefndarinnar.
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4. Sérstakur rekstrarstuðningur
við einkarekna fjölmiðla
Alls bárust
26 umsóknir
um sérstakan
rekstrarstuðn
ing, þar af 25
frá fjölmiðlaveit
um og ein frá
félagi sem ekki
taldist fjölmiðla
veita í skilningi
laga um fjöl
miðla.

Vorið 2020 samþykkti Alþingi að verja 400

slf., MD Reykjavík ehf., Myllusetur ehf., N4 ehf.,

milljónum króna til að styðja við einkarekna

Prentmet Oddi ehf., Saganet ehf., Skessuhorn

fjölmiðla, til að mæta efnahagslegum áhrifum

ehf., Steinprent ehf., Sýn hf., Torg ehf., Tunnan

kórónuveirufaraldursins. Var fjölmiðlanefnd falin

prentþjónusta ehf., Útgáfufélag Austurlands ehf.,

umsýsla málsins með reglugerð, sem sett var 3.

Útgáfufélagið Stundin ehf. og Víkurfréttir ehf.

júlí 2020 með stoð í 9. gr. laga nr. 37/2020.
Nefndin auglýsti eftir umsóknum fjölmiðla 10.

Eftirfarandi fjölmiðlaveitur uppfylltu ekki
skilyrði reglugerðar nr. 670/2020 að mati fjöl-

júlí 2020 og rann umsóknarfrestur út 7. ágúst.

miðlanefndar: Eiðfaxi ehf., Úr vör ehf. og Frjáls

Alls bárust 26 umsóknir um sérstakan rekstrar-

fjölmiðlun ehf.

stuðning, þar af 25 frá fjölmiðlaveitum og ein frá

Nánari upplýsingar um upphæð rekstrarstuðn-

félagi sem ekki taldist fjölmiðlaveita í skilningi

ings til einstakra fjölmiðlaveitna er að finna á vef

laga um fjölmiðla. Umsóknir frá 23 fjölmiðlaveit-

fjölmiðlanefndar og Stjórnarráðs Íslands.

um uppfylltu skilyrði reglugerðarinnar að mati
fjölmiðlanefndar.
Fjölmiðlanefnd skilaði tillögum sínum um

Fjölmiðlaveitur sem starfræktu staðbundna
fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins gátu
jafnframt sótt um styrk úr byggðaáætlun. Ellefu

úthlutun hins sérstaka rekstrarstuðnings til

slíkar umsóknir bárust og voru þær allar sam-

mennta- og menningarmálaráðherra þann 20.

þykktar, samkvæmt tilkynningu mennta- og

ágúst 2020 og þann 1. september 2020 samþykkti

menningarmálaráðuneytisins 9. október 2020.

ráðherra tillögur nefndarinnar.

Eftirtaldar fjölmiðlaveitur hlutu styrk úr byggða-

Eftirfarandi fjölmiðlaveitur sóttu um og hlutu
sérstakan rekstrarstuðning:
Árvakur hf., Ásprent-Stíll ehf., Birtíngur út-

áætlun að upphæð 455.000 kr. hver:
Ásprent-Stíll ehf., Björt útgáfa ehf., Eyjasýn
ehf., N4 ehf., Prentmet Oddi ehf., Skessuhorn

gáfufélag ehf., Björt útgáfa ehf., Bændasamtök

ehf., Steinprent ehf., Tunnan prentþjónusta ehf.,

Íslands, Eyjasýn ehf., Fröken ehf., Hönnunar-

Úr vör ehf., Útgáfufélag Austurlands ehf. og

húsið ehf., Kjarninn miðlar ehf., Kópavogsblaðið

Víkurfréttir ehf.
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5. Alþjóðlegt samstarf
á tímum Covid-19
Fjölmiðlanefnd tekur þátt í samstarfi al-

uðstöðvum ESB í Brussel. Fjölmiðlanefnd hefur

þjóðastofnana og eftirlitsstjórnvalda í öðrum

á undanförnum árum aðeins að takmörkuðu

EES-ríkjum um málefni á starfsvettvangi sínum

leyti tekið þátt í undirnefndum ERGA en það varð

og fylgist þannig með stöðu og þróun á fjölmiðla-

veruleg breyting á því á árinu 2020. Árið 2020

markaði í Evrópu og víðar. Þetta eru European

voru allir fundir ERGA haldnir á netinu.

Platform of Regulatory Authorities (EPRA) og

Í mars 2020 var ákveðið að senda út spurninga-

European Regulators Group for Audiovisual

lista til allra fjölmiðlanefnda innan EES til að fá

Media Services (ERGA).

yfirsýn yfir þær aðgerðir sem búið væri að grípa

EPRA er samstarfsvettvangur 53 fjölmiðla-

til með það að markmiði að stuðla að auknu

eftirlitsstofnana í 47 Evrópuríkjum þar sem

miðla- og upplýsingalæsi og sporna gegn upplýs-

fram fara umræður, fræðsla og fyrirlestrar en

ingaóreiðu um COVID-19. Ákveðið var að halda

samstarfið felst einnig í spurningalistum og

reglulega fundi í vinnuhópi um upplýsingaóreiðu

fyrirspurnum sem sendar eru ríkja á milli. Öllum

til að fylgjast með gangi mála innan álfunnar. Þá

fundum sem halda átti á vegum EPRA árið 2020

voru teknar saman aðgerðir í öllum aðildarríkj-

var aflýst vegna COVID-19 faraldursins en þess í

unum og þær uppfærðar reglulega eftir því sem

stað var boðið upp á veffundi og -fyrirlestra.

þurfa þótti. Búinn var til WhatsApp hópur með

ERGA er sérfræðingahópur, sem samanstendur

tengiliðum frá öllum EES-ríkjum til að hægt væri

af fulltrúum fjölmiðlaeftirlitsstofnana á EES-

að koma upplýsingum hratt og skilmerkilega

svæðinu. Hópurinn gegnir ráðgjafarhlutverki

á framfæri til allra aðildarríkja þegar uppfæra

gagnvart framkvæmdastjórn ESB á sviði fjöl-

þurfti upplýsingar um stöðu mála.

miðlamála, meðal annars vegna innleiðingar

Fjölmiðlanefnd tekur þátt í norrænu samstarfi

hljóð- og myndmiðlunartilskipunar ESB. Aðal-

stjórnvalda sem fara með eftirlit með fjölmiðlum

fundir eru tveir á ári en auk þess hittast vinnu-

á Norðurlöndunum, m.a. með þátttöku í árlegum

hópar sérfræðinga nokkrum sinnum á ári í höf-

norrænum fundi þar sem fulltrúar viðkomandi
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stofnana hittast og deila reynslu sinni. Norræna

ERGA Contact network

fundinum sem halda átti í Kaupmannahöfn vorið

13. maí 2020, í gegnum vef

2020 var aflýst vegna COVID-19. Fjölmiðlanefnd
var engu að síður í miklum, óformlegum sam-

18. fundur Stýrinefndar Evrópuráðsins um fjöl-

skiptum við norræn fjölmiðlaeftirlit, sér í lagi það

miðla og upplýsingasamfélagið

norska, annars vegar vegna árvekniátaks gegn

27. maí 2020, í gegnum vef

falsfréttum og hins vegar vegna fyrirhugaðra
spurningakannana um miðlalæsi og miðlanotk-

Understanding the key market trends in times

un sem lagðar verða fyrir hér á landi árið 2021.

of COVID-19 (EPRA Webinar)

Þá tók framkvæmdastjóri nefndarinnar,

29. maí 2020, í gegnum vef

Elfa Ýr Gylfadóttir, þátt í starfi Stýrinefndar
Evrópuráðsins um fjölmiðla og upplýsingasam-

13. aðalfundur ERGA

félagið (CDMSI, Steering Committee on Media

4. júní 2020, í gegnum vef

and Information Society). Allir fundir á vegum
nefndarinnar árið 2020 fóru fram í gegnum netið.
Hér á eftir er yfirlit yfir vefráðstefnur og -mál-

Gambling and better advertising (EPRA Webinar)
6. júní 2020, í gegnum vef

stofur sem fulltrúar fjölmiðlanefndar tóku þátt í
á árinu 2020:

ERGA Report on disinformation: Assessment
of the implementation of the Code of Practice

ERGA subgroup on disinformation

(EPRA webinar)

19. - 20 febrúar 2020, í gegnum vef

22. júní 2020, í gegnum vef

ERGA subgroup on disinformation

ERGA subgroup on disinformation

14. apríl 2020, í gegnum vef

6. júlí 2020, í gegnum vef

ERGA subgroup on disinformation

ERGA webinar on the report on disinformation

23. apríl 2020, í gegnum vef

22. júlí 2020, í gegnum vef

17. fundur Stýrinefndar Evrópuráðsins um fjöl-

19. fundur Stýrinefndar Evrópuráðsins um fjöl-

miðla og upplýsingasamfélagið

miðla og upplýsingasamfélagið

28. apríl 2020, í gegnum vef

29. september 2020, í gegnum vef

ERGA subgroup on disinformation

ERGA subgroup on disinformation

30. apríl 2020, í gegnum vef

8. október 2020, í gegnum vef
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Regulators & Citizens (EPRA Webinar)

Auk framangreinds svöruðu starfsmenn fjöl-

22. október 2020, í gegnum vef

miðlanefndar upplýsingabeiðnum af ýmsum
toga frá alþjóðlegum aðilum, m.a. frá European

Great expectations: The changing paradigm of

Audiovisual Observatory, sem er evrópskt

media regulators (EPRA Webinar)

rannsóknarsetur á sviði hljóð- og myndmiðla í

30. október 2020, í gegnum vef

Strassborg.

ERGA Contact network
12. nóvember 2020, í gegnum vef
Competition Law and Ex Ante Market Intervention (EPRA Webinar)
20. nóvember 2020, í gegnum vef
How Google and YouTube Moderate Content
(ERGA fundur fyrir sérfræðihóp 2)
24. nóvember 2020, í gegnum vef
Media Literacy and user’s empowerment
30. nóvember 2020, í gegnum vef
14. aðalfundur ERGA.
3. desember 2020, í gegnum vef
Tackling online promotion of alcohol
DEEP SEAS (Developing and Extending Evidence
and Practise from the Standard European Alcohol
Survey) og FAR SEAS (Fetal Alcohol Reduction
and European knowledge exchange after SEAS)
16. desember 2020, í gegnum vef
Regulating low-strength alcohol product marketing – closing loopholes
DEEP SEAS (Developing and Extending Evidence
and Practise from the Standard European Alcohol
Survey) og FAR SEAS (Fetal Alcohol Reduction
and European knowledge exchange after SEAS)
21. desember 2020, í gegnum vef
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6. Skráðir fjölmiðlar
í árslok 2020
6.1 Leyfishafar (hljóð- og myndmiðlar) með almennt leyfi
Fjölmiðlaveita

Fjölmiðill

Tegund fjölmiðils

Leyfi gildir til:

Sýn hf. (Vodafone)

Stöð 2

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 Fjölskylda

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 Bíó

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 Sport

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 Sport 2

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 Sport 3

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 Sport 4

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 Vísir

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 Golf

Myndmiðill

30. apríl 2021

Bylgjan

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Gullbylgjan

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Léttbylgjan 96,7

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

FM 95,7

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Íslenska Bylgjan

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

X-977

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Útvarp 101

Hljóðmiðill

15. okt. 2021

Sjónvarp Símans

Myndmiðill

30. apríl 2021

Síminn Sport

Myndmiðill

30. apríl 2021

Síminn hf.
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Fjölmiðlaveita

Fjölmiðill

Tegund fjölmiðils

Leyfi gildir til:

Hringbraut ehf.

Hringbraut

Myndmiðill

5. sept. 2021

N4 ehf.

N4 Sjónvarp

Myndmiðill

30. apríl 2021

Alþingi

Alþingisrásin

Myndmiðill

30. apríl 2023

Kristniboðskirkjan Omega

Omega

Myndmiðill

30. apríl 2021

Árvakur hf.

K-100,5

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Retro

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Flashback

Hljóðmiðill

30. apríl 2022

80’s Flashback

Hljóðmiðill

30. apríl 2022

Kiss FM

Hljóðmiðill

30. apríl 2022

Akraneskaupstaður

Útvarp Akranes

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Boðunarkirkjan

Útvarp Boðun

Hljóðmiðill

30. apríl 2027

Hans K. Kristjánsson

Útvarp Ás

Hljóðmiðill

30. apríl 2023

Hljóðsmárinn ehf.

Trölli FM

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Léttur ehf.

Suðurland FM

Hljóðmiðill

30. apríl 2022

Lindin fjölmiðlun

Lindin útvarp

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Saganet ehf.

Útvarp Saga

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

XA Radíó áhugamannafélag

XA-Radíó

Hljóðmiðill

30. apríl 2024

Ríkisútvarpið ohf.

RÚV

Myndmiðill

**

RÚV2 (RÚV Íþróttir)

Myndmiðill

Frequency ehf.
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Fjölmiðlaveita

Fjölmiðill

Tegund fjölmiðils

Rás 1

Hljóðmiðill

Rás 2

Hljóðmiðill

Rondó

Hljóðmiðill

Leyfi gildir til:

**Ríkisútvarpið starfar skv. lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, nr. 23/2013 og hefur leyfi
skv. þeim lögum. FM-útsendingar á Rondó hafa verið aflagðar í Reykjavík.

6.2 Skráðir fjölmiðlar aðrir en leyfisskyldir miðlar í árslok 2020
Fjölmiðlaveita

Fjölmiðill

Tegund fjölmiðils

AGO útgáfa slf.

Kópavogsblaðið

Prentmiðill

Kopavogsbladid.is

Vefmiðill

Eystrahorn

Prentmiðill

Eystrahorn.is

Vefmiðill

Austurfrétt ehf.

Austurfrett.is

Vefmiðill

Ásdís Haraldsdóttir

Hestamennska

Vefmiðill

Árvakur hf.

Morgunblaðið

Prentmiðill

Mbl.is

Vefmiðill

Ásgrímur Sverrisson

Klapptré

Vefmiðill

Ásprent-Stíll ehf.

Vikublaðið

Prentmiðill

Vikubladid.is

Vefmiðill

Albert Guðmundsson
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Fjölmiðlaveita

Fjölmiðill

Tegund fjölmiðils

Birtíngur útgáfufélag ehf.

Gestgjafinn

Prentmiðill

Vikan

Prentmiðill

Hús og híbýli

Prentmiðill

Mannlíf

Prentmiðill

Hafnfirðingur

Prentmiðill

Hafnfirðingur.is

Vefmiðill

Vesturbæjarblaðið

Prentmiðill

Breiðholtsblaðið

Prentmiðill

Nesfréttir

Prentmiðill

Bændablaðið

Prentmiðill

Bbl.is

Vefmiðill

Caty Capital ehf.

Heilsutorg.is

Vefmiðill

Davíð Eldur Baldursson

Karfan

Vefmiðill

Eiríkur Jónsson ehf.

Eirikurjonsson.is

Vefmiðill

Elísa Guðrún ehf.

Lifandi vísindi

Prentmiðill

Visindi.is

Vefmiðill

ET miðlar ehf.

Eyjar.net

Vefmiðill

Eyjasýn ehf.

Fréttir

Prentmiðill

Eyjafréttir

Prentmiðill

Eyjafrettir.is

Vefmiðill

Björt útgáfa

Borgarblöð ehf.

Bændablaðið

Fitnessfréttir

Flugufréttir ehf.

Fitnessfréttir

Prentmiðill

Fitness.is

Vefmiðill

Flugufréttir

Vefmiðill
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Fjölmiðlaveita

Fjölmiðill

Tegund fjölmiðils

Fótbolti ehf.

Fotbolti.net

Vefmiðill

Fótspor ehf.

Vestri

Prentmiðill

Vestfirðingur

Prentmiðill

Norðurland

Prentmiðill

Austri

Prentmiðill

Suður

Prentmiðill

Suðurnesjablaðið

Prentmiðill

Báran

Prentmiðill

Hamar

Prentmiðill

60’s Flashback

Netútvarp

70’s Flashback

Netútvarp

80’s Flashback

Netútvarp

90’s Flashback

Netútvarp

FM-Xtra

Netútvarp

Kiss FM

Netútvarp

Frequency ehf.

Fréttatíminn.is

Fréttatíminn.is		Vefmiðill

Fröken ehf.

Reykjavík Grapevine		

Prentmiðill

Grapevine.is		Vefmiðill
Gebo ehf.

Menn.is 		Vefmiðill
Nútíminn

Vefmiðill

SKE

Prentmiðill

Ske.is

Vefmiðill

Golfsamband Íslands

Golf á Íslandi

Prent- og vefmiðill

Gospel Channel Evrópa ehf.

Gospel Ch. Scandinavia

Myndmiðill

Gospel Channel UK

Myndmiðill

640.is

Vefmiðill

Hafþór Hreiðarsson
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Fjölmiðlaveita

Fjölmiðill

Tegund fjölmiðils

Hulda Margrét Óladóttir

Hvítir skuggar

Vefmiðill

Hönnunarhúsið ehf.

Fjarðarfréttir.is

Vefmiðill

Í boði náttúrunnar

Í boði náttúrunnar

Prentmiðill

Ibn.is

Vefmiðill

Íslenska sjónvarpsfélagið

Skjár 1

Myndmiðill

Jón Guðbjörn Guðbjörnsson

Litlihjalli.is

Vefmiðill

Kaffið fjölmiðill ehf.

Kaffið.is

Vefmiðill

Kjarninn miðlar ehf.

Kjarninn

Vefmiðill

Vísbending

Prentmiðill

Kópavogspósturinn ehf.

Kópavogspósturinn

Prentmiðill

Kristján Sigurjónsson

Túristi

Vefmiðill

Krosseyri ehf.

Midjan.is

Vefmiðill

Kver ehf.

Timarim.is

Vefmiðill

Leturstofan sf.

Tígull

Vefmiðill

Lifðu núna ehf.

Lifðu núna

Vefmiðill

MAN útgáfufélag ehf.

Man.is

Vefmiðill

Marteinssynir ehf.

641.is

Vefmiðill
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Fjölmiðlaveita

Fjölmiðill

MD Reykjavík ehf.

Iceland Review

Prentmiðill

Icelandreview.com

Vefmiðill

What’s on

Prentmiðill

Whatson.is

Vefmiðill

Mosfellingur

Prentmiðill

Mosfellingur.is

Vefmiðill

Viðskiptablaðið

Prentmiðill

Vb.is

Vefmiðill

Fiskifréttir

Prentmiðill

Fiskifrettir.is

Vefmiðill

Frjáls verslun

Prentmiðill

N4 ehf.

N4 blaðið

Prentmiðill

Nordic Media ehf.

Local Suðurnes

Vefmiðill

Nýprent ehf.

Feykir

Prentmiðill

Feykir.is

Vefmiðill

Nýtt land ehf.

Tímaritið Herðubreið

Vefmiðill

Okkar allra ehf.

Spegill.is

Vefmiðill

Olgeir Helgi Ragnarsson

Íbúinn

Prentmiðill

Pedromyndir ehf.

Akureyri.net

Vefmiðill

Poppeople ehf.

Kvennablaðið

Vefmiðill

Mosfellingur ehf.

Myllusetur ehf.

Tegund fjölmiðils
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Fjölmiðlaveita

Fjölmiðill

Tegund fjölmiðils

Prentmet ehf.

Dagskráin

Prentmiðiill

Dfs.is

Vefmiðill

Fréttablað Suðurlands

Prentmiðill

Prentmet Vesturlands

Pósturinn

Prentmiðill

Ragnar Z. Guðjónsson

Húnahornið

Vefmiðill

Huni.is

Vefmiðill

Reykjavík Media ehf.

Reykjavík Media

Vefmiðill

Ritsýn sf.

Kvótinn.is

Vefmiðill

Ríkisútvarpið ohf.

Ruv.is

Vefmiðill

Saganet ehf.

Utvarpsaga.is

Vefmiðill

Sigurður Ægisson

Siglfirdingur.is

Vefmiðill

Skagafréttir ehf.

Skagafréttir

Vefmiðill

Síminn hf.

Sjónvarp Símans Premium

Myndmiðlun e. pöntun

Síminn Bíó

Myndmiðlun e. pöntun

(VOD)
		

(VOD)

Skessuhorn ehf.

Skessuhorn

Prentmiðill

Skessuhorn.is

Vefmiðill

Grafarvogsblaðið

Prentmiðill

Árbæjarblaðið

Prentmiðill

Handbolti.is

Vefmiðill

Skrautás ehf.

Snasabrún ehf.
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Fjölmiðlaveita

Fjölmiðill

Tegund fjölmiðils

SportTV ehf.

Sporttv.is

Vefmiðill

Steig ehf.

Bæjarins besta

Prentmiðill

Bb.is

Vefmiðill

Bæjarblaðið Jökull

Prentmiðill

Steinprent ehf.

Sumarhúsið og garðurinn ehf. Sumarhúsið og garðurinn

Prentmiðill

Rit.is

Vefmiðill

Sunnlenska fréttaveitan ehf.

Sunnlenska fréttablaðið

Prentmiðill

Sýn hf. (Vodafone)

80’s Bylgjan

Vefútvarp

Apparatið

Vefútvarp

FM Extra

Vefútvarp

Visir.is

Vefmiðill

Stöð 2 Maraþon

Myndmiðlun e. pöntun

		

(VOD)

Torg ehf.

Fréttablaðið

Prentmiðill

Frettabladid.is

Vefmiðill

Markaðurinn

Prentmiðill

DV

Prentmiðill

DV.is

Vefmiðill

Pressan.is

Vefmiðill

Eyjan.is

Vefmiðill

Bleikt.is

Vefmiðill

433.is

Vefmiðill

Icelandmag.is

Vefmiðill

Úr vör ehf.

Úr vör

Vefmiðill

Tvær stjörnur ehf.

Sunnlenska.is

Vefmiðill
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Fjölmiðlaveita

Fjölmiðill

Tegund fjölmiðils

Umbrot og prentun ehf.

Skinna.is

Vefmiðill

Útgáfufélagið Stundin ehf.

Stundin

Prentmiðill

Stundin.is

Vefmiðill

Viljinn

Vefmiðill

Útgáfufélag Viljans ehf.

Valdimar Tryggvi Kristófersson Garðapósturinn

Prentmiðill

Vesturtindar ehf.

Víkari.is

Vefmiðill

Víkurblaðið ehf.

Víkurblaðið

Prentmiðill

Víkurfréttir ehf.

Víkurfréttir

Prentmiðill

Vf.is

Vefmiðill

Þjóðmál

Prentmiðill

Þjóðmál ehf.
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