
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mat Fjölmiðlanefndar á almanna-
þjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins 2021  
skv. 15. gr. laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í 
almannaþágu nr. 23/2013 
 

 

 

 

 

 

 
Útgefandi: Fjölmiðlanefnd, janúar 2023 
 
Fjölmiðlanefnd 
Borgartúni 21, 105 Reykjavík 
Sími: 415 0415 
 
Netfang: postur@fjolmidlanefnd.is 
Vefsíða: www.fjolmidlanefnd.is 
 
 

Fjölmiðlanefnd, m 

mailto:postur@fjolmidlanefnd.is
http://www.fjolmidlanefnd.is/


 

3 

Efnisyfirlit 
 

1. Inngangur .............................................................................................................................. 6 
1.1 Tilgangur mats á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins ..........................................................................................................6 
1.2 Kaflaskipting ......................................................................................................................................................................................................7 
 

2. Samantekt á helstu niðurstöðum ....................................................................................... 8 
2.1 Almannaþjónustuhlutverk 2021 uppfyllt .................................................................................................................................................8 

2.1.1 Stórt stökk á stuttum tíma ......................................................................................................................................................8 
2.1.2 Öryggis- og almannavarnahlutverk .....................................................................................................................................8 
2.1.3 Vandað og fjölbreytt efni fyrir alla aldurshópa  ..............................................................................................................9 
2.1.4 Fréttastofa RÚV nýtur trausts.................................................................................................................................................9 
2.1.5 Stöðugildum á landsbyggðinni fækkar ........................................................................................................................... 10 
2.1.6 Bætt aðgengi sjón- og heyrnarskertra ............................................................................................................................. 11 
2.1.7 Afkoma Ríkisútvarpsins jákvæð árið 2021 ..................................................................................................................... 11 

2.2 Aðrar helstu niðurstöður ............................................................................................................................................................................ 11 

 
3. Hlutverk og skyldur Ríkisútvarpsins ................................................................................ 15 
3.1 Fjölmiðlaþjónusta í almannaþágu .......................................................................................................................................................... 15 
3.2 Fjölmiðlar sem veita fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu hér á landi .......................................................................................... 16 
3.3 Hliðsjónargögn ............................................................................................................................................................................................... 16 

 
4. Áhrif COVID-19 á starfsemi og þjónustu RÚV 2021 ...................................................... 17 
4.1 Almannavarnahlutverk í heimsfaraldri annað árið í röð ................................................................................................................. 17 
4.2 Breytt skipulag vegna fjarvinnu ............................................................................................................................................................... 17 
 

5. Lýðræði .............................................................................................................................. 19 
5.1 Fræðsluhlutverk Ríkisútvarpsins.............................................................................................................................................................. 20 
 5.1.1 MenntaRÚV ................................................................................................................................................................................ 20 
 5.1.2 Háskólinn okkar........................................................................................................................................................................ 20 
 5.1.3 Miðla- og upplýsingalæsi ..................................................................................................................................................... 21 
 5.1.4 Þróun máltækni ........................................................................................................................................................................ 21 
 5.1.5 Þjónusta við eldri borgara .................................................................................................................................................... 22 
 5.1.6 Fréttaþjónusta .......................................................................................................................................................................... 22 
 5.1.7 Kosningaumfjöllun .................................................................................................................................................................. 28 
  
5.2 Jafn réttur karla og kvenna ........................................................................................................................................................................ 29 
 5.2.1 Kynjahlutfall viðmælenda Ríkisútvarpsins .................................................................................................................... 29 
 5.2.2 Uppgjör kynjabókhalds RÚV fyrir árið 2021 .................................................................................................................. 30 
 5.2.3 Kynjahlutfall starfsmanna .................................................................................................................................................... 30 

5.2.4 Konur hvattar til þátttöku á ýmsum sviðum .................................................................................................................. 30 
 5.2.5 Jafnlaunavottun og uppfærð jafnréttisáætlun .............................................................................................................. 30 
 
5.3 Margbreytileiki mannlífs, lífsviðhorfa og lífsskilyrða í landinu .................................................................................................... 31 

5.3.1 Fjölbreytni í fyrirrúmi ............................................................................................................................................................. 31 
5.3.2 Sýnileiki minnihlutahópa ...................................................................................................................................................... 32 
5.3.3 Þjónusta við landsbyggðina ................................................................................................................................................ 32 
 
 



 

4 

 
 

6. Menning ............................................................................................................................. 34 
6.1 Stefna og sérstök markmið vegna menningarhlutverks ................................................................................................................. 34 
6.2 Kaup af sjálfstæðum framleiðendum og meðframleiðsla .............................................................................................................. 35 
 
6.3 Þjónusta við börn og ungmenni ............................................................................................................................................................... 37 
 6.3.1 Hlutfall barna- og unglingaefnis af heildardagskrárframboði í sjónvarpi .......................................................... 38 
 6.3.2 Framboð barnaefnis á vefnum RUV.is .............................................................................................................................. 38 
 6.3.3 Fréttatengt efni fyrir börn .................................................................................................................................................... 38 
 6.3.4 Efni sem eflir læsi.................................................................................................................................................................... 39 
 6.3.5 Fræðsluheimsóknir fyrir grunnskólabörn ....................................................................................................................... 39 
 6.3.6 Aðgerðir til að virkja raddir og sjónarmið barna við mótun efnis og miðlun ................................................... 39 
 6.3.7 Þróun nýsköpunar í dagskrárgerð þvert á miðla og grasrótarstarf ....................................................................... 39 
 6.3.8 Þróun þjónustu við börn og ungmenni árið 2021 ....................................................................................................... 40 
  
6.4 Varðveisla og miðlun eldra efnis – Safnadeild RÚV ........................................................................................................................ 43 
 6.4.1 Safn RÚV varðveitir nútímasögu Íslands ........................................................................................................................ 44 
 6.4.2 Yfirfærsla á stafrænt form og aðrar aðgerðir 2021 .................................................................................................... 44 
  
6.5 Málstefna og þróun máltækni................................................................................................................................................................... 46 
 6.5.1 Þróun máltækni ........................................................................................................................................................................ 46 
 
6.6 Menningarhlutverk og mannlíf ................................................................................................................................................................. 47 
 6.6.1 Menningarefni í sjónvarpi .................................................................................................................................................... 47 
 6.6.2 Menningarefni í útvarpi ......................................................................................................................................................... 52 
  
6.7 Erlent efni ......................................................................................................................................................................................................... 56 
 6.7.1 Erlent efni á dagskrá sjónvarps 2021 ............................................................................................................................... 56  

6.7.2 Hlutfall innlends og erlends efnis í sjónvarpsdagskrá á RÚV og RÚV2 2021 ................................................... 57 
6.7.3 Hlutfall innlends og erlends efnis á kjörtíma í sjónvarpsdagskrá á RÚV og RÚV2 2021 .............................. 57 
6.7.4 Hlutfallsleg skipting eftir uppruna dagskrárefnis á RÚV og RÚV2 2021 ............................................................ 58 
6.7.5 Skipting dagskrárefnis á RÚV og RÚV2 eftir uppruna í klst. .................................................................................... 58 
 

6.8 Íþróttir ................................................................................................................................................................................................................ 59 
6.8.1 Alþjóðlegir íþróttaviðburðir................................................................................................................................................. 59 
6.8.2 Innlendir íþróttaviðburðir..................................................................................................................................................... 61 
6.8.3 Hlutfall íþróttaefnis af dagskrá RÚV og RÚV 2 ............................................................................................................. 61 
6.8.4 Hlutfall íþróttaefnis af heildardagskrá aðalrásarinnar RÚV ..................................................................................... 62 
6.8.5 Hlutfall íþróttaefnis af heildardagskrá aukarásarinnar RÚV 2 ................................................................................ 62 

 
7. Samfélag ............................................................................................................................ 64 
7.1 Stefnumótun og aðkoma almennings að henni ................................................................................................................................. 64 
 7.1.1 Kannanir á viðhorfi til starfsemi Ríkisútvarpsins ......................................................................................................... 64 
 7.1.2 Stefna Ríkisútvarpsins ........................................................................................................................................................... 64 
 7.1.3 Dagskrárstefna miðla Ríkisútvarpsins .............................................................................................................................. 65 
 7.1.4 Málþing og opnir dagar ......................................................................................................................................................... 65 
  
7.2 Aðgengi að þjónustu RÚV .......................................................................................................................................................................... 66 

7.2.1 Aðgengi sjón- og heyrnarskertra ....................................................................................................................................... 66 
 7.2.2 Aðgengi aukið til muna ......................................................................................................................................................... 67 

7.2.3 Aðgangur að fréttum og öðru sjónvarpsefni fyrir heyrnarlausa og heyrnarskerta .......................................... 68 
7.2.4 Aðgerðir til að koma til móts við blinda og sjónskerta með tæknilegum lausnum ....................................... 68 

 7.2.5 Aðgengi Íslendinga búsettra erlendis að dagskrárefni og þjónustu ..................................................................... 68 
 7.2.6 Þjónusta fyrir íbúa landsins sem hafa annað tungumál en íslensku .................................................................... 69 
 



 

5 

7.3 Dreifikerfi .......................................................................................................................................................................................................... 70 
 7.3.1 Sjónvarp ...................................................................................................................................................................................... 70 
 7.3.2 Útvarp .......................................................................................................................................................................................... 70 
  
7.4 Öryggis- og almannavarnahlutverk ........................................................................................................................................................ 71 
 7.4.1 Öryggisstefna og öryggisnefnd........................................................................................................................................... 71 
 7.4.2 Framtíðaruppbygging útvarpsöryggissenda .................................................................................................................. 71 
  
7.5 Nýmiðlun og tækniþróun............................................................................................................................................................................ 72 

7.5.1 Númiðlasvið .............................................................................................................................................................................. 73 
7.5.2 RÚV app og uppfærsla á vef ................................................................................................................................................ 73 
7.5.3 Vefurinn RUV.is ......................................................................................................................................................................... 73 
7.5.4 Barnalæsingar í vefspilara og smáforritum.................................................................................................................... 74 
7.5.5 Efni RÚV á samfélagsmiðlum .............................................................................................................................................. 74 

 
7.6 Innra eftirlit og gæðamál ........................................................................................................................................................................... 75 

7.6.1 Siðareglur starfsmanna ......................................................................................................................................................... 75 
7.6.2 Fréttareglur Ríkisútvarpsins ................................................................................................................................................ 76 
7.6.3 Mælingar á viðhorfi og trausti ............................................................................................................................................ 76 
7.6.4 Reglur um innra eftirlit, gæðamál og móttöku og meðferð erinda ...................................................................... 76 
7.6.5 Reglur um viðskiptaboð ........................................................................................................................................................ 77 
7.6.6 Vinnureglur, viðmið og gildi................................................................................................................................................ 77 

 
7.7 Ákvarðanir Fjölmiðlanefndar vegna starfsemi Ríkisútvarpsins 2021 ......................................................................................... 77 
 
7.8 Skipting dagskrárefnis í sjónvarpi og útvarpi ...................................................................................................................................... 78 

7.8.1 Skipting dagskrárefnis í sjónvarpi 2021 .......................................................................................................................... 78 
7.8.2 Skipting dagskrárefnis í útvarpi 2021 .............................................................................................................................. 81 

 

8. Fjárhagslegur aðskilnaður almannaþjónustu og samkeppnisreksturs ......................... 83 
8.1 Dótturfélagið RÚV Sala ............................................................................................................................................................................... 83 
 
8.2 Tekjur af sölu viðskiptaboða jukust frá fyrra ári ................................................................................................................................ 84 
 
8.3 Mat Fjölmiðlanefndar á gagnsæi og hlutlægri kostnaðargreiningu á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins .. 85   

 



 

6 

1. Inngangur 

Þetta er í níunda sinn sem Fjölmiðlanefnd leggur mat á almannaþjónustuhlutverk Ríkisútvarpsins, 
en nefndinni var falið það hlutverk með 15. gr. laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, 
sem tóku gildi árið 2013.  

Ríkisútvarpið sinnir mikilvægu lýðræðislegu, menningarlegu og samfélagslegu hlutverki í 
íslensku samfélagi með miðlun texta, hljóðs og myndefnis. Fjölmiðlanefnd hefur eftirlit með því 
að Ríkisútvarpið uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu í 3. gr. 
laga um Ríkisútvarpið og þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og 
Ríkisútvarpsins fyrir árin 2020 – 2023.  

Skýrsla þessi hefur að geyma mat Fjölmiðlanefndar á því hvernig Ríkisútvarpið uppfyllti 
almannaþjónustuhlutverk sitt árið 2021. Í skýrslunni er byggt á upplýsingum sem fram koma í 
ársskýrslu og ársreikningi Ríkisútvarpsins 2021 og í greinargerð Ríkisútvarpsins um 
fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2021 sem afhent var Fjölmiðlanefnd 17. nóvember 2022. 

Í skýrslunni leggur Fjölmiðlanefnd mat á það hvort Ríkisútvarpið hafi uppfyllt þær gæðakröfur 
sem gerðar eru til starfseminnar og þar með sinnt almannaþjónustuhlutverki sínu gagnvart 
almenningi. Fjölmiðlanefnd er ekki ætlað að leggja mat á dagskrárstefnu, dagskrársetningu, 
ráðningar starfsfólks eða einstaka dagskrárliði í miðlum Ríkisútvarpsins.  

Stjórn Ríkisútvarpsins ohf. ber ábyrgð á rekstri Ríkisútvarpsins, að farið sé að lögum um 
Ríkisútvarpið og að samþykktir þess og ákvæði samnings um fjölmiðlun í almannaþágu séu 
uppfyllt. Í samvinnu við útvarpsstjóra mótar stjórnin dagskrárstefnu og megináherslur í starfi 
Ríkisútvarpsins til lengri tíma og fylgist með rekstri, starfsemi og verkefnum Ríkisútvarpsins. 
Útvarpsstjóri er Stefán Eiríksson. Formaður stjórnar Ríkisútvarpsins árið 2021 var Jóhanna Olga 
Hreiðarsdóttir.  

1.1. Tilgangur mats á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins 

Einn tilgangur mats Fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins er að uppfylla 
kröfur Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisstyrki til útvarpsþjónustu. Opinberir styrkir til fyrirtækja í 
samkeppnisrekstri eru almennt óheimilir á EES-svæðinu, nema þeir falli undir undanþágur sem 
tilgreindar eru í EES-samningnum. Heimilt er að veita undanþágu vegna fjölmiðlaþjónustu í 
almannaþágu þegar uppfylltar eru lýðræðislegar, menningarlegar og samfélagslegar þarfir 
samfélagsins, sbr. 2. mgr. 59. gr. EES-samningsins. Fjölmiðlanefnd metur hvort þessar kröfur séu 
uppfylltar en þær eru nánar tilgreindar í 3. gr. laga um Ríkisútvarpið.  

Annar tilgangur með mati á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins er að veita innsýn í 
hlutverk fjölmiðla sem sinna almannaþjónustu og hvernig Ríkisútvarpið uppfyllir þær kröfur sem 
gerðar eru til slíkra miðla. 

Í samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins, um fjölmiðlaþjónustu í 
almannaþágu, kemur fram að Ríkisútvarpið skuli árlega útbúa greinargerð til Fjölmiðlanefndar 
um hvernig það stendur að fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu. Vinna við greinargerð 
Ríkisútvarpsins fyrir árið 2021 tafðist og var hún því afhent nefndinni 17. nóvember 2022. 
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Fjölmiðlanefnd óskaði eftir viðbótarupplýsingum 14. desember 2022 og bárust síðustu svör frá 
Ríkisútvarpinu til nefndarinnar 21. desember 2022. 

1.2. Kaflaskipting  

Skýrslunni er skipt í átta kafla. Í 2. kafla er samantekt á helstu niðurstöðum skýrslunnar. Í 3. kafla 
er fjallað um hlutverk og skyldur Ríkisútvarpsins. Í 4. kafla er farið yfir áhrif COVID-19 á starfsemi 
og dagskrá Ríkisútvarpsins og hvernig Ríkisútvarpið uppfyllti almannavarnahlutverk sitt árið 
2021. Því næst er umfjöllun í 5. kafla um lýðræðishlutverk Ríkisútvarpsins og hvernig 
Ríkisútvarpið sinnti því með fræðsluefni af ýmsu tagi, fréttum og umfjöllun um alþingiskosningar. 
Einnig er litið til þess hvernig Ríkisútvarpið stuðlaði að jafnrétti og kynnti margbreytileika 
mannlífs, lífsviðhorfa og lífsskilyrða í landinu í dagskrá sinni. Í 6. kafla er ítarleg umfjöllun um 
það hvernig Ríkisútvarpið uppfyllti menningarhlutverk sitt í útvarpi og sjónvarpi. Fjallað er um 
samfélagshlutverk Ríkisútvarpsins í 7. kafla, m.a. út frá aðkomu almennings að stefnumótun, 
fræðsluheimsóknum, aðgengi að þjónustu Ríkisútvarpsins, þjónustu við landsbyggðina, dreifingu 
og öryggisstefnu. Vikið er 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 og 
birt yfirlit yfir skiptingu dagskrárefnis í sjónvarpi og útvarpi árið 2021. Loks er í 8. kafla fjallað 
um fjárhagslegan aðskilnað almannaþjónustu og samkeppnisreksturs og mat Fjölmiðlanefndar á 
gagnsæi og hlutlægri kostnaðargreiningu á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins árið 2021.   
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2. Samantekt á helstu niðurstöðum  

2.1. Almannaþjónustuhlutverk 2021 uppfyllt 

Fjölmiðlanefnd hefur komist að þeirri niðurstöðu að Ríkisútvarpið ohf. hafi uppfyllt 
almannaþjónustuhlutverk sitt árið 2021 í samræmi við markmið laga um Ríkisútvarpið og hafi 
haldið áfram að stuðla að lýðræðislegri umræðu, menningarlegri fjölbreytni og félagslegri 
samheldni í íslensku samfélagi. 

2.1.1. Stórt stökk á stuttum tíma 

Fjölmiðlanotkun hefur tekið stórstígum breytingum á síðustu árum. Þróunin á heimsvísu hefur 
verið sú að almenningur nálgast hljóð- og myndefni í auknum mæli í gegnum netið og innlendir 
fjölmiðlar eiga í samkeppni við alþjóðlegar streymisveitur um tíma og athygli almennings.  

Sífellt fleiri kjósa að horfa á sjónvarpsefni í ólínulegri dagskrá, á tíma sem hverjum og einum 
hentar, og vilja geta nálgast sjónvarpsþáttaraðir í heild sinni, í stað þess að horfa á einn og einn 
þátt í línulegri samtímaútsendingu. Könnun sem Fjölmiðlanefnd lét gera vorið 2021 leiddi í ljós 
að níu af hverjum tíu Íslendingum nota streymisveitur vikulega eða oftar og tæpur helmingur 
landsmanna hlustar á hlaðvörp vikulega eða oftar. 

Þá hefur sú þróun orðið á heimsvísu að sífellt fleiri nálgast fréttir í gegnum veraldarvefinn og 
samfélagsmiðla á netinu.  Samkvæmt áðurnefndri könnun Fjölmiðlanefndar vorið 2021 nálgast 
flestir landsmenn fréttir á fréttamiðlum á netinu (86,4%) en næstflestir, eða tveir af hverjum 
þremur landsmönnum, nálgast fréttir í gegnum samfélagsmiðla. 

Árið 2021 var frétta- og dagskrárefni Ríkisútvarpsins aðgengilegt í gegnum sjónvarp og útvarp, í 
línulegri og ólínulegri dagskrá, á vef og í appi fyrir snjalltæki. Heimsóknir á vef RÚV hafa aldrei 
verið fleiri en árið 2021, meðal annars vegna mikils áhuga hérlendis og erlendis á vefstreymi frá 
eldgosinu í Geldingadölum. Notkun á ólínulegu efni hélt áfram að aukast en með því að auka 
framboð á hlaðvörpum og heilum sjónvarpsþáttaröðum í ólínulegri dagskrá svaraði RÚV kalli 
samtímans og þeirri þróun sem orðið hefur fjölmiðlanotkun á heimsvísu, meðal annars vegna 
tilkomu alþjóðlegra streymisveitna.  

Fréttum var einnig miðlað á samfélagsmiðlum en árið 2021 sá fréttastofa RÚV um Facebook, 
Twitter og Instagram-reikninga fréttastofunnar, þar sem athygli var vakin á helstu fréttamálum 
líðandi stundar. Ljóst er að almannaþjónustumiðill þarf, eins og aðrir fjölmiðlar, að bregðast við 
erlendri samkeppni og nútímakröfum að þessu leyti.  

2.1.2. Öryggis- og almannavarnahlutverk 

Áfram reyndi á öryggis og almannavarnahlutverk RÚV á árinu 2021, vegna heimfaraldurs COVID-
19 en einnig vegna eldgossins í Geldingadölum. RÚV aðlagaði starfsemi sína að breyttum 
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aðstæðum til að tryggja áframhaldandi þjónustu. Öllum upplýsingafundum almannavarna árið 
2021 var miðlað beint til allra landsmanna í gegnum útvarp, sjónvarp og vef og aðgengi allra 
tryggt, meðal annars með táknmálstúlkun, rittúlkun í textavarpi og upplýsingamiðlun á ensku og 
pólsku.  

Vinna við endurforritun nýs vefs RÚV hófst í lok árs 2021. Í greinargerð RÚV fyrir árið 2021 er 
bent á nauðsyn þess að hugað sé að vefnum RÚV.is sem einni meginstoðinni í efnisdreifingu RÚV. 
Margir leiti frétta fyrst á vefnum þegar hætta steðji að og því þurfi að skilgreina vefinn sem hluta 
af almannavarnahlutverki RÚV. Fjölmiðlanefnd tekur undir framangreind sjónarmið 
Ríkisútvarpsins.  

2.1.3. Vandað og fjölbreytt efni fyrir alla aldurshópa 

Ríkisútvarpið hefur að markmiði að upplýsa, fræða og skemmta áhorfendum og hlustendum á 
öllum aldri og framleiddi og miðlaði vönduðu, fjölbreyttu efni til allra landsmanna árið 2021. 
Dagskrárefnið samanstóð meðal annars af fréttum og fréttaskýringum,  fræðsluþáttum, 
íþróttaþáttum, leiknu efni, afþreyingu af ýmsum toga, lista- og menningarþáttum og efni fyrir 
börn og ungmenni.  

Þjónusta við börn og ungmenni á ólíkum aldursskeiðum hefur aukin með markvissum hætti á 
síðustu árum, meðal annars með vefsvæðunum KrakkaRÚV, UngRÚV og RÚV Núll. 
Fréttaskýringaþátturinn Krakkafréttir er á dagskrá fjóra daga vikunnar, frá mánudegi til 
fimmtudags, og er miðlað áfram á vef RÚV og í spilurum. Þá var vefsvæðið MenntaRÚV þróað 
áfram árið 2021, í samstarfi við menntamálayfirvöld, en á svæðinu má finna fræðandi efni fyrir 
öll skólastig. Unnið er að enn frekara samstarfi við Menntamálastofnun um þróun efnis, kaup á 
fræðsluefni og áframhaldandi þróun á vefspilara MenntaRÚV.  

Þrátt fyrir að áhersla á ólínulega miðlun hafi aukist á síðustu árum er það ennþá svo að línulegar 
útsendingar RÚV frá íþrótta- og tónlistarviðburðum sameina þjóðina fyrir framan skjáinn. Árið 
2021 bar þar hæst viðburði eins og EM í handbolta, landsleiki kvenna og karla í boltaíþróttum og 
Eurovision-söngvakeppnina. Leikið, íslenskt efni höfðaði til áhorfenda á vetrarmánuðum og fékk 
þá til að setjast niður fyrir framan skjáinn og taka þátt í umræðum um efni þáttanna á 
samfélagsmiðlum og víðar. Voru þáttaraðirnar Ófærð og Verbúðin þar fremstar í flokki en fyrsti 
þáttur síðarnefndu þáttaraðarinnar var sýndur á RÚV í lok árs 2021. Verbúðin naut sérstakrar hylli 
landsmanna og náðu umræður um efni þáttanna meðal annars inn í fundarsal Alþingis árið 2022. 

  

2.1.4. Fréttastofa RÚV nýtur trausts  

Hlutfall frétta og fréttatengds efnis í línulegri sjónvarpsdagskrá árið 2021 var nánast þrefalt 
hærra en á fyrra ári, var 18,1% af útsendu efni í línulegri sjónvarpsdagskrá 2021 en var 9,3% árið 
á undan. 

Fréttastofa RÚV heldur áfram að njóta mikils trausts á meðal landsmanna. Könnun sem MMR 
framkvæmdi í nóvember 2021 sýndi að stærstur hluti landsmanna eða 70% bar mikið traust til 
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fréttastofunnar. Fréttastofa RÚV veitti víðtæka, áreiðanlega, almenna og hlutlæga frétta- og 
fréttaskýringarþjónustu um innlend og erlend málefni í útvarpi og sjónvarpi og á vef árið 2021. 
Fjallað var ítarlega um kórónuveirufaraldurinn og áhrif hans, eldgosið í Geldingadölum, 
Alþingiskosningar, kjaramál, umhverfis- og loftslagsmál og erlend málefni af ýmsu tagi, ásamt 
öðru sem var efst á baugi hverju sinni. Fréttastofa RÚV var með sólarhringsþjónustu í útvarpi og 
á vefnum, ellefu sjónvarpsfréttatíma í hverri viku og einnig fréttatengdu þættina Kastljós, 
Spegilinn, Kveik og Heimskviður, þar sem atburðir líðandi stundar voru skýrðir og settir í samhengi. 
Einnig var samfélagslegri og fréttatengdri umræðu sinnt í daglegum útvarpsþáttum á Rás 1 og 
Rás 2, sem og í sjónvarpsþættinum Silfrinu á sunnudagsmorgnum á vetrarmánuðum. Fréttum var 
miðlað á íslensku, ensku og pólsku á vef RÚV.  

Mikilvægt er að standa vörð um fréttastofu RÚV og gera faglegri og sjálfstæðri fréttamennsku 
áfram hátt undir höfði til að unnt verði að viðhalda trausti almennings til fréttaflutnings RÚV til 
framtíðar. Gera verður fréttamönnum Ríkisútvarpsins kleift að sinna rannsóknarblaðamennsku, 
greina og skýra atburði líðandi stundar bæði hér á landi og erlendis og setja þá í samhengi fyrir 
almenning. Þetta á ekki síst við um fréttaþjónustu á landsbyggðinni, þar sem lítil eða takmörkuð 
fjölmiðlun er fyrir hendi.  

2.1.5. Stöðugildum á landsbyggðinni fækkaði vegna 
tekjufalls af völdum COVID-19 

Starfsstöðvar RÚV utan höfuðborgarsvæðisins eru á Akureyri, Egilsstöðum, í Borgarnesi og á 
Ísafirði og er landsbyggðarþjónustunni stýrt frá svæðisstöðinni á Akureyri. Að auki ferðast 
starfsmenn RÚV um Suðurland og Suðurnes til að safna efni í fréttir og almenna dagskrá. Í 
almennri dagskrá er landsbyggðinni sérstaklega sinnt í útvarps- og sjónvarpsþáttum sem eru á 
dagskrá í viku hverri.  

Í 6. gr. samnings mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í 
almannaþágu 2020-2023 segir að Ríkisútvarpið leggi áherslu á þjónustu við alla landsmenn, 
meðal annars með því að hafa starfsemi í öllum landshlutum. Miðað sé við að umfang þjónustu 
við landsbyggðina verði sambærilegt við árið 2019.  

Stöðugildi Ríkisútvarpsins á landsbyggðinni voru 10,7 árið 2021, ellefu árið 2020 og 12,07 árið 
2019. Þar af voru 5,7 stöðugildi á fréttastofu svæðis árið 2021 en voru 7 árið 2019. Samkvæmt 
skýringum Ríkisútvarpsins, sem bárust Fjölmiðlanefnd 21. desember 2022, var á árinu 2020 gripið 
til umfangsmikilla hagræðingaraðgerða í tengslum við tekjufall RÚV vegna COVID-19-
faraldursins. Fram kemur að því tekjufalli hafi verið mætt með hagræðingu og fækkun í 
framkvæmdastjórn, lækkun starfshlutfalls, starfslokasamningum við eldri starfsmenn og beinum 
uppsögnum, sem þó hafi verið reynt að halda í lágmarki. Við þessa hagræðingu mun starfsfólki á 
landsbyggðinni hafa fækkað um einn frá fyrra ári.  

Vakin er athygli á því í skýringum Ríkisútvarpsins að RÚV hafi nýverið auglýst eftir fréttamanni á 
Suðurlandi og jafnframt að fyrirhugað sé að auglýsa eftir fréttamanni á Vesturlandi í byrjun ársins 
2023. Með fyrirhuguðum ráðningum verður umfang starfsemi utan höfuðborgarsvæðisins 
sambærilegt við árið 2019 og er til þess litið, þótt í skýrslu þessari sé rekstrarárið 2021 til 
umfjöllunar. Að mati nefndarinnar er mikilvægt að styrkja og efla starfsemi á landsbyggðinni í 
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samræmi við 6. gr. samnings mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um 
fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2020-2023. Á það ekki síst við um fréttaþjónustu.  

2.1.6. Bætt aðgengi sjón- og heyrnarskertra 

Árið 2021 var þjónusta við heyrnarskerta aukin til muna með táknmálstúlkun allra aðalfréttatíma 
sjónvarps á RÚV 2 sem og Krakkafrétta. Hægt er að nálgast íslenskan skjátexta með nær öllu 
íslensku sjónvarpsefni sem sýnt er í miðlum RÚV og lagt er kapp á að hafa vef og öpp RÚV 
aðgengileg fyrir blint og sjónskert fólk. Jafnframt er helstu fréttum er varða almannaheill miðlað 
með auðskildum texta sem hentar fólki með þroskahömlun. Árið 2021 var táknmálstúlkun að 
auki send út með umræðum í aðdraganda kosninga, fundum Almannavarna og öðrum 
upplýsingafundum sem vörðuðu COVID-19.  

2.1.7. Afkoma Ríkisútvarpsins ohf. jákvæð árið 2021 

Afkoma Ríkisútvarpsins ohf. árið 2021 reyndist jákvæð og hagnaður 45 millj. kr. eftir skatt. Þetta 
var viðsnúningur frá fyrra ári. Árið 2020 leiddi heimsfaraldur COVID-19 til mikils samdráttar í 
rekstri en hafði óveruleg áhrif á reksturinn árið 2021. Rekstur RÚV sölu ehf. batnaði en RÚV sala 
ehf. er dótturfélag RÚV sem heldur utan um sölu auglýsinga og kostana. Fram kemur í greinargerð 
Ríkisútvarpsins til Fjölmiðlanefndar að tekjur RÚV sölu á rekstrarárinu 2021 af sölu auglýsinga 
og kostana hafi numið 2026 millj. króna en tekjur félagsins af sölu auglýsinga og kostana árið 
áður voru 1624 millj. kr. Um þriðjungur tekna Ríkisútvarpsins kemur af sölu viðskiptaboða. 

2.2. Aðrar helstu niðurstöður  

 

Ríkisútvarpið gegndi áfram mikilvægu upplýsinga- og fræðsluhlutverki í kórónuveirufaraldrinum 
með miðlun upplýsinga, frétta og fræðsluefnis af ýmsu tagi. Öllum upplýsingafundum 
almannavarna árið 2021 var miðlað beint til allra landsmanna í gegnum útvarp, sjónvarp og vef 
og aðgengi allra tryggt, meðal annars með táknmálstúlkun, rittúlkun í textavarpi og 
upplýsingamiðlun á ensku og pólsku. Í fréttatímum var fjallað um tíðindi af faraldrinum, 
sóttvarnaráðstafanir, viðbrögð og samfélagslegar breytingar.  Áhersla var lögð á að færa þjóðinni 
sem skjótast upplýsingar og frétta- og heimildatengt efni þar sem leitast var við að varpa ljósi á 
kórónuveirufaraldurinn og fjallað var ítarlega um faraldurinn og áhrif hans í m.a. Kastljósi, Kveik, 
Heimskviðum og Speglinum.  

Dreifing á sjónvarps- og hljóðvarpsefni Ríkisútvarpsins náði til 99,9% heimila á landinu um opið 
dreifikerfi. Var tilskildum markmiðum samkvæmt þjónustusamningi því náð. Miðað er við að 
dreifing sjónvarps- og hljóðvarpsefnis Ríkisútvarpsins nái til að minnsta kosti 99,8% heimila í 
landinu um opið dreifikerfi.  
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Ríkisútvarpið hefur aukið þjónustu við íbúa landsins sem hafa annað tungumál en íslensku á 
síðustu árum. Fréttum og upplýsingum er miðlað á ensku og pólsku á vefnum RUV.is/english og 
RUV.is/polski, auk þess sem RÚV English heldur úti vikulegum spjallþætti á ensku á RUV.is.  

Áhersla Ríkisútvarpsins á jafnréttismál skilaði árangri og jafnréttisáætlun var uppfærð í 
september 2021. Áætlunin miðar að því að jafna stöðu kynja en nær einnig yfir jafnrétti óháð 
öðrum þáttum í samræmi við lög nr. 86/2018 um jafna meðferð á vinnumarkaði. Hlutfall kynjanna 
í dagskrá RÚV, Rásar 1 og Rásar 2, utan frétta, var nánast jafnt, 51% karlar og 49% konur. Séu 
eingöngu fréttatímar og fréttatengdir þættir teknir saman var hlutfall viðmælenda 61% karlar og 
39% konur og hafa þær tölur þróast í átt til jafnvægis frá því að mælingar hófust. Kynjahlutföll 
starfsmanna Ríkisútvarpsins árið 2021 voru 44% konur og 56% karlar. Kynjahlutföll í hópi 
nýráðinna starfsmanna árið 2021 voru 62% konur og 38% karlar og kynjahlutföll í hópi stjórnenda 
voru 46% konur og 54% karlar. 

Ríkisútvarpið fjallaði um ólík svið menningar, lista og íþrótta á Íslandi og erlendis og stuðlaði að 
félagslegri samheldni í íslensku samfélagi, í samræmi við lögbundið hlutverk sitt. Ríkisútvarpið 
lagði rækt við menningu og menningararfleifð þjóðarinnar og endurspeglaði 
samtímamenninguna með fjölbreyttri dagskrárgerð í útvarpi og sjónvarpi, sem miðlað var áfram 
á vef. Þá sýndi RÚV fjölbreytt íþróttaefni og leikið efni sem sameinaði þjóðina fyrir framan 
sjónvarpsskjáinn. Lögð var áhersla á að fjalla um íþróttaiðkun ólíkra hópa, kvenna og karla og 
einnig fólks með fötlun. 

Markmið Rásar 2 um að íslensk tónlist sé um helmingur allrar tónlistar á stöðinni náðist og gott 
betur en hlutfall íslenskrar tónlistar árið 2021 var 60-65%. Hlutfall tónlistar með konum í 
aðalhlutverki fór úr 40% í rúm 45% árið 2021. Rás 2 lék meira af íslenskri tónlist en áður til að 
koma til móts við hérlent tónlistarfólk sem hafði orðið fyrir tekjufalli af völdum 
kórónuveirufaraldurs. Fjöldi laga var frumfluttur í þáttunum Undiröldunni og Popplandi og 50 
nýjar, íslenskar plötur voru fluttar í heild sinni í þættinum Plata vikunnar, þar af 45% plötur með 
konum í aðalhlutverki eða verk eftir konur. 

90,9% af efni í línulegri dagskrá RÚV og RÚV2 árið 2021 var evrópskt efni, að íslensku efni 
meðtöldu. Þar af var íslenskt efni var 60,7% af efni í línulegri dagskrá RÚV og RÚV2, norrænt efni 
frá öðrum Norðurlöndum 12,9% af útsendu efni og efni frá öðrum Evrópulöndum 17,3% af 
útsendu efni.  

RÚV keypti sjónvarpsþætti, kvikmyndir og heimildamyndir frá sjálfstæðum framleiðendum eða 
gerðist meðframleiðandi að slíku efni. RÚV varði til þess 12% af innheimtu útvarpsgjaldi, sem 
samkvæmt tilskildu lágmarki. Samkvæmt þjónustusamningi við mennta- og 
menningarmálaráðherra á Ríkisútvarpið að verja að lágmarki 12% af innheimtu útvarpsgjalda á 
ári hverju til kaupa á efni frá sjálfstæðum framleiðendum eða meðframleiðslu á slíku efni. Þar 
undir fellur  einnig talsetning og gerð útvarpsþátta. Á tímabilinu 1. janúar – 31. desember 2021 
varði Ríkisútvarpið alls 534.309.564 kr. til kaupa eða meðframleiðslu á dagskrárefni af 
sjálfstæðum framleiðendum. Kaup eða meðframleiðsla á dagskrárefni fyrir sjónvarp af 
sjálfstæðum framleiðendum var að fjárhæð 498.507.978 kr. en þar af voru greiðslur vegna 
talsetningar að fjárhæð 17.589.400 kr. Greiðslur til sjálfstæðra framleiðenda vegna 
útvarpsþáttagerðar voru að fjárhæð 35.801.586 kr. Framlag Ríkisútvarpsins til innlends, leikins 
efnis var 201 milljón kr. árið 2021 og rann það allt eða 100% til sjálfstæðra framleiðenda.  

RÚV sýndi þrjú ný, leikin, íslensk verk í sjónvarpi árið 2021 og hefur á undanförnum árum 
markvisst aukið framboð á leiknu, íslensku efni. Aukið framboð á leiknu, íslensku efni er í 
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samræmi við dagskrárstefnu RÚV og kallast með beinum og óbeinum hætti á við það hlutverk 
RÚV að endurspegla samtímamenningu þjóðarinnar, stuðla að félagslegri samheldni og efla 
íslenska tungu. Þá er leikið íslenskt efni nær undantekningarlaust meðal þess dagskrárefnis sem 
allra mest er horft á í línulegri og ólínulegri dagskrá. Árið 2021 gafst íslenskum 
sjónvarpsáhorfendum m.a. kostur á að horfa á íslensku sjónvarpsmyndina Sóttkví, sem fjallaði á 
skoplegan hátt um áhrif sóttkvíar á venjulegt fólk, þriðju spennuþáttaröðina af Ófærð og fyrsta 
þáttinn í átta þátta sjónvarpsþáttaröð, Verbúðinni, þar sem fjallað var  um tilurð kvótakerfisins á 
Íslandi með lítið sjávarpláss á Vestfjörðum og níunda áratuginn sem sögusvið.  

Ríkisútvarpið kynnti margbreytileika mannlífs, lífsviðhorfa og lífsskilyrða í landinu með ýmsum 
hætti og veitti innsýn í líf samfélagshópa sem alla jafna eiga ekki sterka rödd í 
samfélagsumræðunni. Með því að sýna fjölbreyttar fyrirmyndir á sjónvarpsskjánum og miðla m.a. 
fleiri röddum en þeim sem tala lýtalausa íslensku, má efla sjálfsmynd einstaklinga úr ólíkum 
minnihlutahópum og stuðla að félagslegri samlögun og samheldni í íslensku samfélagi. Þetta á 
meðal annars við um sýnileika fólks á ólíkum aldri, af ólíkum kynþáttum og þjóðernum, öllum 
kynjum, fólks sem ekki hefur íslensku að móðurmáli og fólks með fötlun í miðlum Ríkisútvarpsins.  

Vefur RÚV er ein meginstoðin í dreifingu á efni RÚV en vinna við endurforritun hans hófst af krafti 
í lok árs 2021. Notendum RUV.is fjölgaði um 41% árið 2021 frá árinu áður og flettingum um tæp 
15%. Mikil aukning í notkun á vef RÚV skýrist meðal annars af því hversu margir nýir notendur 
komu inn á vefinn eingöngu til að fylgjast með beinu streymi frá eldgosinu í Geldingadölum sem 
hófst í mars. Notkun á vefspilurum og öppum RÚV hefur aukist jafnt og þétt með aukinni áherslu 
á ólínulega miðlun á vef. Ólínuleg miðlun efnis á vef RÚV, utan hefðbundinnar 
sjónvarpsútsendingar, er í samræmi við kröfur samtímans um að almenningur geti nálgast hljóð- 
og myndefni þegar honum hentar.  

Nokkuð fleiri nálguðust fréttaefni á RUV.is í gegnum samfélagsmiðla árið 2021 en árið áður og 
um 30% af allri umferð á vefnum kom þar í gegnum, að langstærstum hluta frá Facebook. Hlutur 
símtækja í notkun RUV.is hélt áfram að aukast og komu tveir þriðju hlutar vefumferðar í gegnum 
slík tæki. Hlutfall hefðbundinna tölva stóð í stað en aukin notkun símtækja var á kostnað 
spjaldtölva. Mest áhersla var lögð á miðlun efnis á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram 
og tóku áhorfendur RÚV virkan þátt í umræðu um dagskrárefni á Facebook-síðu RÚV. Áhorf á 
myndefni RUV.is á samfélagsmiðlum dróst saman milli áranna 2020 og 2021 en þess ber að geta 
að áhorf á slíkt efni hafði aukist mikið þegar heimsfaraldur kórónuveiru stóð sem hæst árið 2020. 

Ríkisútvarpið uppfyllti þær kröfur sem gerðar eru í 5. gr. laga um Ríkisútvarpið um fjárhagslegan 
aðskilnað reksturs vegna fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu frá fjárreiðum annars reksturs á 
vegum Ríkisútvarpsins eða dótturfélaga þess. Engu að síður bendir Fjölmiðlanefnd á að 
reikningsskil samstæðunnar fyrir árið 2021 og upplýsingagjöf til Fjölmiðlanefndar virðast ekki 
að öllu leyti í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í 15. gr. þjónustusamnings 2020-2023 um 
sundurliðun útgjalda einstakra liða og upplýsingagjöf þar að lútandi til nefndarinnar.  

Sérstök markmið á samningstímanum 2020-2023 voru að miklu leyti uppfyllt árið 2021. 
Eftirfarandi samningsmarkmið voru í athugun eða bið í árslok 2021, en samningur Ríkisútvarpsins 
og mennta- og menningarmálaráðherra um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu hefur gildistímann 
2020-2023 og þurfa sérstök samningsmarkmið því í síðasta lagi að vera uppfyllt fyrir árslok 2023.  

◼ Markmið um verkefnið Háskólinn okkar er í bið en verður unnið á samningstímanum. 
Samkvæmt þjónustusamningi á Ríkisútvarpið á samningstímanum að þróa svæði á vef 
sínum í samstarfi við háskólasamfélagið þar sem háskólar og aðrar rannsóknarstofnanir 
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geta miðlað efni í mynd, hljóði og texta. Markmiðið er að tryggja almenningi á einfaldan 
hátt aðgang að fræðasamfélaginu og þeirri vitneskju sem það býr yfir.  
 

◼ Markmið um aukna þjónustu við eldri borgara er í athugun og verður unnið á 
samningstímanum. Samkvæmt þjónustusamningi skal Ríkisútvarpið huga að 
sjónarmiðum og þörfum eldri borgara í dagskrárgerð sinni, miða fræðslu að málefnum 
eldri borgara, réttindum þeirra og heilbrigði í miðlum sem Ríkisútvarpið telur að nái best 
til eldri borgara.  
 

◼ Markmið varðandi aðgengi Íslendinga sem staddir eru erlendis að dagskrárefni og 
þjónustu. Á samningstímanum á Ríkisútvarpið að leita leiða til að miðla sjónvarps- og 
útvarpsdagskrá Ríkisútvarpsins til íslenskra ríkisborgara sem eru búsettir erlendis, t.d. 
með veflausnum sem tryggja aðgang án þess að gengið sé á hlut rétthafa. Samkvæmt 
upplýsingum frá Ríkisútvarpinu var nýr vefur RÚV settur í loftið 1. desember 2022. 
Vefurinn er enn í þróun og vinnslu og eiga nokkur atriði eftir að bætast við virkni hans í 
2. áfanga, sem er áætlaður á fyrri hluta ársins 2023, þar á meðal innskráning með 
rafrænum skilríkjum, og samhliða innskráning í smáforriti. Tenging við rafrænt  
innskráningarkerfi mun í fyrsta sinn gefa Íslendingum sem staddir eru erlendis tækifæri 
til að horfa á allt efni RÚV hvar sem er í Evrópu, þar með talið það efni sem hingað til 
hefur eingöngu verið í boði á Íslandi sökum rétthafamála.  
 

◼ Markmið varðandi miðlalæsi. Samkvæmt þjónustusamningi á Ríkisútvarpið að setja á vef 
RÚV upplýsingar og fræðsluefni fyrir almenning um miðla- og upplýsingalæsi. Með 
miðlalæsi er átt við hæfni, þekkingu og skilning sem gerir fólki kleift að nýta fjölmiðla á 
áhrifaríkan og öruggan hátt. Enn fremur að efla gagnrýna hugsun og hæfni til að greina 
falsfréttir, flókin mál og þekkja muninn á skoðunum og staðreyndum. Fulltrúar 
Ríkisútvarpsins hafa átt samtal við Fjölmiðlanefnd um mögulegt samstarf og er 
Ríkisútvarpið hluti af tengslaneti um upplýsinga- og miðlalæsi á Íslandi (TUMI).  
 

◼ Markmið varðandi aðgengisstefnu. Samkvæmt þjónustusamningi á Ríkisútvarpið að móta 
stefnu í aðgengismálum á samningstímanum 2020-2023, þar sem fram kemur hvernig 
leitast er við að nýta tæknilegar lausnir til að tryggja aðgengi þeirra sem ekki geta nýtt 
sér þjónustu Ríkisútvarpsins með hefðbundnum hætti. Skýrsla þessi tekur til starfsemi 
Ríkisútvarpsins 2021 en ný aðgengisstefna Ríkisútvarpsins var gefin út árið 2022.  
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3. Hlutverk og skyldur Ríkisútvarpsins 

3.1. Fjölmiðlaþjónusta í almannaþágu 

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 fjölmiðlum sem starfa í almannaþágu sé ætlað að flytja vandað efni, sérstaklega 
af innlendum og menningarlegum toga, sem ekki er tryggt að fjölmiðlar, sem eingöngu eru reknir 
með viðskiptasjónarmið í huga, telji arðvænlegt að láta framleiða eða miðla. Auk þess ber 
almannaþjónustufjölmiðlum að tryggja vissa fjölbreytni í efnisvali og efnismeðferð og að 
skoðanir og sjónarmið í þýðingarmiklum þjóðfélagsmálum, er almenning varða, komist á 
framfæri. 

Í lögum um Ríkisútvarpið segir meðal annars að fjölmiðlaþjónusta Ríkisútvarpsins hafi það 
markmið að mæta lýðræðislegum, menningarlegum og samfélagslegum þörfum í íslensku 
samfélagi með miðlun texta, hljóðs og mynda. Þá á Ríkisútvarpið að framleiða og miðla vönduðu 
og fjölbreyttu efni með mismunandi tæknilegum aðferðum til allra landsmanna, óháð búsetu. 
Fjölmiðlaefnið skal hið minnsta vera fréttir og fréttaskýringar, fræðsluþættir, íþróttaþættir, 
afþreying af ýmsum toga, lista- og menningarþættir og sérstakt efni fyrir börn og ungmenni. 
Ríkisútvarpinu ber að tryggja að skoðanir og sjónarmið í þýðingarmiklum þjóðfélagsmálum, er 
almenning varða, komist á framfæri, auk þess að fjallað sé um mál á málefnalegan hátt og af 
hlutlægni. 

Ríkisútvarpið skal dreifa efni til alls landsins og næstu miða, a.m.k. tveimur hljóðvarpsdagskrám 
og einni sjónvarpsdagskrá árið um kring. Þá skal Ríkisútvarpið í samvinnu við til þess bær 
stjórnvöld tryggja nauðsynlega öryggisþjónustu með upplýsingamiðlun um útvarp og, þegar við 
á, eftir öðrum boðleiðum. 

Ríkisútvarpið skal varðveita hljóðritanir og aðrar sögulegar minjar sem ætla má að hafi 
menningarlegt og sögulegt gildi fyrir íslensku þjóðina.  

Þá skal Ríkisútvarpið jafnframt skapa vettvang fyrir aðkomu almennings að stefnumótun 
fjölmiðlunar í almannaþágu með fyrirkomulagi sem nánar er kveðið á um í samþykktum 
Ríkisútvarpsins.  
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3.2. Fjölmiðlar sem veita fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu hér á 
landi 

Ríkisstyrkt fjölmiðlaþjónusta í almannaþágu hér á landi er eingöngu veitt af Ríkisútvarpinu og 
miðlum þess en þeir eru: RÚV, RÚV2 (RÚV Íþróttir), Rás 1, Rás 2, Rondo og RUV.is.  

Þá er efni RÚV einnig miðlað á samfélagsmiðlum. Fjölmiðlanefnd leggur einungis mat á 
hefðbundna fjölmiðlastarfsemi RÚV, þ.e. á RÚV, RÚV2, Rás 1, Rás 2, Rondo og vefinn RUV.is en 
ekki á það efni RÚV sem miðlað er á öðrum vettvangi, t.d. á samfélagsmiðlum á borð við Tik Tok, 
Facebook, 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 og kostana, með þeim takmörkunum sem kveðið er 
á um í 7. gr. laga um Ríkisútvarpið, og aðrar tekjur, sbr. 14. gr. laganna. 

3.3. Hliðsjónargögn 

Mat Fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins fyrir árið 2021 fór fram með 
hliðsjón af samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins, 2020-2023. Matið 
byggist auk þess á ársskýrslu og ársreikningi Ríkisútvarpsins fyrir árið 2021 og greinargerð 
Ríkisútvarpsins um fjölmiðlun í almannaþágu 2021.  
Í samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í 
almannaþágu 2020-2023 kemur fram að Ríkisútvarpið skuli árlega útbúa greinargerð til 
Fjölmiðlanefndar um það hvernig það stendur að fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu skv. 3. gr. 
laganna, sbr. 2. mgr. 15. gr. sömu laga. Greinargerðina skal senda ráðuneytinu um leið og hún er 
send Fjölmiðlanefnd.  

Í greinargerðinni til Fjölmiðlanefndar á Ríkisútvarpið meðal annars að setja fram tölulegar 
upplýsingar skv. viðauka við samninginn og skýringar á hvernig Ríkisútvarpið hafi sinnt 
fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu á hverju ári í samanburði við fyrri ár.  

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. Eru áherslur og sérstök markmið skilgreind þar með 
ítarlegum hætti. Fram kemur í þjónustusamningnum að við framkvæmd hinna sérstöku markmiða 
skuli hafa hliðsjón af framboði á efni og áherslum í dagskrá annarra fjölmiðla og gæta að 
samkeppnissjónarmiðum. Með þessum áherslum er leitast við að skerpa á hlutverki og sérstöðu 
Ríkisútvarpsins á íslenskum fjölmiðlamarkaði. Í þjónustusamningnum er einnig að finna lista yfir 
efnisflokka sem Ríkisútvarpið skal gera grein fyrir í greinargerðinni til Fjölmiðlanefndar, þar á 
meðal tölfræðilegar upplýsingar sem varða m.a. framboð þjónustu og umfang starfsemi. Takist 
Ríkisútvarpinu ekki að koma einstökum atriðum í samningnum, eða sem tilgreind eru í 3. gr. 
laganna, í framkvæmd á því ári sem greinargerðin tekur til skal gera grein fyrir ástæðum þess í 
greinargerðinni og hvernig stefnt er að því að bæta úr því.  
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4. Áhrif COVID-19 á starfsemi og þjónustu 
RÚV 2021 

4.1. Almannavarnahlutverk í heimsfaraldri annað árið í röð 

Sjaldan hefur reynt jafnmikið á öryggis- og almannavarnahlutverk Ríkisútvarpsins og á síðustu 
tveimur árum. Eldgos og heimsfaraldur settu mark sitt á dagskrá og starfsemi Ríkisútvarpsins árið 
2021. Heimsfaraldur COVID-19 minnti á mikilvægi þess að allir landsmenn hafi aðgang að réttum 
og traustum upplýsingum, ekki síst þegar almannavarnaástandi hefur verið lýst yfir í samfélaginu. 
Þar gegnir Ríkisútvarpið mikilvægu hlutverki með miðlun frétta, upplýsinga og fræðsluefnis af 
ýmsu tagi. Hlustun á útvarp og áhorf á sjónvarp var með mesta móti og allt kapp lagt á að 
nauðsynlegar upplýsingar kæmust til skila í rauntíma.  

Öllum upplýsingafundum almannavarna var miðlað beint til allra landsmanna í gegnum útvarp, 
sjónvarp og vef og aðgengi allra tryggt, meðal annars með táknmálstúlkun, rittúlkun í textavarpi 
og upplýsingamiðlun á ensku og pólsku.  

Rás 2 er þáttur í almannavarna- og öryggishlutverki RÚV og var miðlun upplýsinga um COVID-19 
faraldurinn veigamikill hluti af starfi Rásar 2 árið 2021 eins og fyrra ár en einnig 
upplýsingamiðlun um eldgosið í Geldingadölum. Útsending stöðvarinnar var rofin ef koma þurfti 
að mikilvægum fréttum og tóku allir þættir Rásar 2 þátt í því; fréttatengdir dægurmálaþættir, 
tónlistarþættir og léttir helgarþættir. Þannig var til dæmis bein útsending fram eftir nóttu þegar 
eldgosið hófst og hlustendur hringdu inn með upplýsingar, meðal annars frá Reykjanesbraut þar 
sem fjöldi bíla sat fastur. Að mati Ríkisútvarpsins sýnir þetta kosti útvarps eins og Rásar 2 þegar 
bregðast þarf hratt við og miðla upplýsingum til almennings fljótt og örugglega. 

4.2. Breytt skipulag vegna fjarvinnu 

Annað árið í röð þurftu fjölmiðlar um allan heim að takast á við áskoranir sem tengdust fjarvinnu, 
sóttvarnarráðstöfunum og brottfalli starfsfólks vegna sóttkvíar árið 2021, þar á meðal 
Ríkisútvarpið. 

Áfram var unnið með áætlanir til að tryggja órofna útsendingu Rásar 2. Í verstu bylgjunum var 
starfsfólk látið vinna heima eins og kostur var auk þess sem gestakomur í stúdíó voru stöðvaðar. 

Í upphafi árs var fréttastofan enn á tvískiptum vöktum sem aldrei hittust sín í milli. Strangar 
umgengnisreglur, hólfaskipting, fjöldatakmarkanir og grímuskylda settu svip á starfsár 
fréttastofunnar og höfðu áhrif á fréttavinnsluna. 

Heimsfaraldur COVID-19 hafði líka mikil áhrif á vinnu dagskrárgerðarfólks á Rás 1 sem sinnti 
vinnu sinni heima að stórum hluta til að forða smitum. Sem fyrr reyndi þetta verulega á 
útsjónarsemi við að taka viðtöl, taka upp efni í miklum hljómgæðum utan stúdíóa, setja saman 
þætti í fjarvinnu og fleira. Dagskrárgerðarfólk og tæknifólk sýndi mikla þrautseigju og 
útsjónarsemi við þessar aðstæður til að hlustendur gætu fengið fyrsta flokks útvarpsefni til að 
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hlusta á í faraldrinum. Þrátt fyrir ýmsar áskoranir hafði faraldurinn ekki teljandi áhrif á dagskrá 
Rásar 1 á árinu, samkvæmt upplýsingum í greinargerð Ríkisútvarpsins til Fjölmiðlanefndar. 
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5. Lýðræði 

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 nr. 23/2013 

 
Lýðræðishlutverki sínu sinnir Ríkisútvarpið með fréttaþjónustu og sem vettvangur skoðanaskipta og 
umræðu um samfélagsmál.  

Úr samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 
2020-2023 
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5.1. Fræðsluhlutverk Ríkisútvarpsins 

Samkvæmt þjónustusamningi Ríkisútvarpsins við mennta- og menningarmálaráðherra fellur 
eftirtalin þjónusta undir fræðsluhlutverk Ríkisútvarpsins: MenntaRÚV, Háskólinn okkar, miðla- og 
upplýsingalæsi, þróun máltækni, þjónusta við eldri borgara, fréttaþjónusta og kosningaumfjöllun. 

5.1.1. MenntaRÚV 
 

Sérstök markmið á samningstímanum 2020-2023 samkvæmt samningi mennta- og menningarmálaráðherra 
og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu: 

Á samningstímanum leggur Ríkisútvarpið rækt við fræðsluhlutverk sitt, m.a. með frekari þróun 
MenntaRÚV. Markmið MenntaRÚV er að sameina ólíka krafta og stuðla þannig að uppbyggingu víðsýns 
og framsækins samfélags með því að miðla vönduðu og fjölbreyttu efni. MenntaRÚV er ætlað að vera 
miðstöð fyrir fræðslu- og kennsluefni á íslensku eða með íslenskum texta, sérstaklega með þarfir kennara 
og nemenda í huga. MenntaRÚV verður með vandað efni, framleitt af Ríkisútvarpinu og öðrum íslenskum 
og erlendum framleiðendum. Á samningstímanum gerir Ríkisútvarpið fræðsluefni um íslenska tungu 
aðgengilegt á vef sínum. Starfshópur á vegum Ríkisútvarpsins og fulltrúar hagsmunaaðila þróa og móta 
áætlun um starfsemi um MenntaRÚV í víðtæku samstarfi við menntayfirvöld, kennara, framleiðendur og 
dreifendur fræðsluefnis og fleiri aðila eftir atvikum. Hópurinn leggur fram tillögur um stefnu og helstu 
áherslur MenntaRÚV fyrir árslok 2021 ásamt kostnaðar-, verk- og tímaáætlun. 

 

Vefsvæðið MenntaRÚV hóf göngu sína árið 2020, eftir að samkomutakmarkanir vegna 
heimsfaraldurs COVID-19 voru settar á í fyrsta sinn. Í mars 2020 kom fram skýr ósk frá 
menntamálayfirvöldum um að RÚV tæki að sér veigamikið hlutverk til að mæta þeim fjölda 
grunnskólanemenda sem sendir höfðu verið heim úr skólum af sóttvarnarástæðum. Var þá 
samstarfi Menntastofnunar, mennta- og menningarmálaráðuneytis og RÚV um tilurð 
vefsvæðisins MenntaRÚV flýtt, þjónustan þróuð í samstarfi við menntamálayfirvöld og gerð 
aðgengileg fyrr en til hafði staðið.  

Í vefspilara MenntaRÚV má nálgast fræðandi og upplýsandi dagskrárefni RÚV fyrir aldurshópana 
6-12 ára, 13-16 ára og 16 ára og eldri. Með tilkomu þjónustunnar var aðgengi að efni til kennslu 
og fræðslu fyrir börn og ungmenni aukið til muna.  

Samkvæmt greinargerð RÚV til Fjölmiðlanefndar um starfsemina árið 2021 hefur verkefnið 
haldið áfram að þróast. Unnið er að enn frekara samstarfi við Menntamálastofnun um þróun efnis, 
kaup á fræðsluefni og áframhaldandi þróun á vefspilara MenntaRÚV. 

5.1.2. Háskólinn okkar 

Samkvæmt þjónustusamningi á Ríkisútvarpið að þróa svæði á vef sínum, í samstarfi við 
háskólasamfélagið, þar sem háskólar og aðrar rannsóknarstofnanir geta miðlað efni í mynd, 
hljóði og texta. Markmiðið er að tryggja almenningi á einfaldan hátt aðgang að 
fræðasamfélaginu og þeirri vitneskju sem það býr yfir. Ríkisútvarpinu er þá ætlað að vera í 
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miðlunarhlutverki og nýta reynslu sína við framsetningu og miðlun upplýsinga. Með þessu á  
Ríkisútvarpið að leggja sitt af mörkum til að bregðast við upplýsingaóreiðu samtímans og styðja 
við opinbera umræðu með það að markmiði að þjóðin verði upplýstari og fróðari.  

Samkvæmt upplýsingum frá Ríkisútvarpinu er verkefnið í bið en verður unnið á 
samningstímanum. 

5.1.3. Miðla- og upplýsingalæsi 

 
Á síðustu árum hefur dreifing falsfrétta og upplýsingaóreiðu færst mjög í aukana á stafrænum 
miðlum á sama tíma og netið er að verða stærri og mikilvægari samskiptavettvangur í 
lýðræðislegri umræðu. Tæknibreytingar hafa gert að verkum að auðveldara er að dreifa 
upplýsingum og að sama skapi erfiðara að greina uppruna og sannleiksgildi hinna ýmsu 
upplýsinga. Mikilvægi þess að almenningur læri að tileinka sér miðla- og upplýsingalæsi hefur 
því aldrei verið meira.  

Í þjónustusamningi kemur fram að Ríkisútvarpið skuli fyrir árslok 2022 setja á vefinn upplýsingar 
og fræðsluefni fyrir almenning um miðla- og upplýsingalæsi. Fram kemur að með miðla- og 
upplýsingalæsi sé átt við hæfni, þekkingu og skilning sem geri fólki kleift að nýta fjölmiðla á 
áhrifaríkan og öruggan hátt. Enn fremur að efla gagnrýna hugsun og hæfni til að greina falsfréttir, 
flókin mál og að þekkja muninn á skoðunum og staðreyndum.  

Verkefnið er í vinnslu og hafa fulltrúar Ríkisútvarpsins átt samtal við Fjölmiðlanefnd um verkefni 
tengd miðla- og upplýsingalæsi og mögulegt samstarf, m.a. í tengslum við fyrirhugaða 
miðlalæsisviku árið 2023. RÚV er hluti af tengslaneti um upplýsinga- og miðlalæsi á Íslandi, 
TUMI. Tengslanetið var formlega sett á laggirnar árið 2021 en hlutverk þess er að auðvelda 
upplýsingaskipti milli þeirra aðila sem vinna að miðlalæsi á Íslandi og greiða fyrir samstarfi 
meðlima. 

5.1.4. Þróun máltækni 
 

Í þjónustusamningi segir að Ríkisútvarpið eigi aðild að Almannarómi og taki á samningstímanum 
þátt í starfi þverfaglegs hóps rannsakenda og fyrirtækja (SÍM) um þróun kjarnalausna í máltækni. 
Markmiðið sé að tryggja að íslenska verði bæði nothæf og notuð í tölvum og snjalltækjum til 
framtíðar. Í safni Ríkisútvarpsins liggi gögn sem nýtist beint við þróun þessarar tækni. 

Almannarómur er óháð sjálfseignarstofnun sem hefur það hlutverk að tryggja að íslensk tunga 
sé notuð í allri tækni. Unnið er samkvæmt máltækniáætlun stjórnvalda og sér stofnunin um 
framkvæmd hennar. Í greinargerð RÚV kemur fram að Ríkisútvarpið eigi aðild að Almannarómi 
og sé virkur þátttakandi í þróun kjarnalausna í máltækni. Markmiðið sé að tryggja að íslenska 
verði bæði nothæf og notuð í tölvum og snjalltækjum til framtíðar og verði verkefnið unnið á 
samningstímanum.  



 

22 

5.1.5. Þjónusta við eldri borgara 
 

Samkvæmt þjónustusamningi skal Ríkisútvarpið huga að sjónarmiðum og þörfum eldri borgara í 
dagskrárgerð sinni. Fræðsla miðuð að málefnum eldri borgara, réttindum þeirra og heilbrigði skal 
vera hluti af dagskrá í miðlum sem Ríkisútvarpið telur að nái best til eldri borgara. 

Í greinargerð RÚV kemur fram að skilgreina þurfi hvaða efni falli þarna undir og hverju þurfi 
mögulega að bæta við. Verkefnið verði unnið á samningstímanum.  

5.1.6. Fréttaþjónusta 

Skyldur Ríkisútvarpsins  
Ríkisútvarpið skal sinna lýðræðislegu hlutverki sínu m.a. með því að:  

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.  

2. og 3.  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 

 
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 faglegum forsendum. 
4. mgr. 3 .gr. laga um Ríkisútvarpið 

 

Sérstök markmið á samningstímanum 2020-2023 samkvæmt samningi mennta- og menningarmálaráðherra 
og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2020-2023: 

Ríkisútvarpið veitir víðtæka frétta- og fréttaskýringaþjónustu og veðurþjónustu allan sólarhringinn. 
Ríkisútvarpið miðlar fréttum í útvarpi og sjónvarpi, á vef og samfélagsmiðlum. Fréttastofa starfar 
samkvæmt fréttareglum sem endurskoðaðar eru á minnst þriggja ára fresti.  
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Hlutverk áreiðanlegra fréttamiðla sem almenningur getur treyst hefur sjaldan verið mikilvægara 
en nú í samfélags- og fjölmiðlaumhverfi sem oft og tíðum einkennist af pólitískri skautun og 
upplýsingaóreiðu. Margir eiga í erfiðleikum með að greina sannleiksgildi frétta sem birtast á 
stafrænum miðlum, ekki síst yngstu og elstu aldurshóparnir, og leita þá til rótgróinna fréttamiðla 
sem njóta trausts til þess að greina rétt frá röngu. Það er ekki síst á tímum sem slíkum sem 
mikilvægt er að tryggja hlutlægni og nákvæmni í fréttaflutningi og fréttatengdu efni.  
 

Krafan um hlutlæga og áreiðanlega fréttaþjónustu 

Gerðar eru ríkar kröfur til Ríkisútvarpsins um að veita víðtæka, áreiðanlega, almenna og hlutlæga 
frétta- og fréttaskýringarþjónustu um innlend og erlend málefni líðandi stundar. Ríkisútvarpinu 
ber í starfsháttum sínum að ábyrgjast að sanngirni og hlutlægni sé gætt í frásögn, túlkun og 
dagskrágerð, leitað sé upplýsinga frá báðum eða öllum aðilum og sjónarmið þeirra kynnt sem 
jafnast. Ríkisútvarpið á að sannreyna að heimildir séu réttar og að sanngirni sé gætt í 
framsetningu og efnistökum. Ríkisútvarpinu ber að virða friðhelgi einkalífsins nema 
lýðræðishlutverk Ríkisútvarpsins og upplýsingaréttur almennings krefjist annars. Ríkisútvarpið á 
að vera óháð stjórnmálalegum, hugmyndafræðilegum og efnahagsmunalegum hagsmunum í 
efnismeðferð og ritstjórnarákvörðunum. Það á að stunda vandaða og gagnrýna fréttamennsku og 
rýna m.a. störf yfirvalda, félaga og fyrirtækja sem hafa áhrif á hag almennings. Þá á Ríkisútvarpið 
að taka dagskrárákvarðanir á faglegum forsendum. 

 

Starfsemi fréttastofu 2021 

Fréttastofa RÚV er staðsett í Efstaleiti í Reykjavík og flytur fréttir af innlendum og erlendum 
vettvangi í útvarpi, sjónvarpi og á vefnum allan sólarhringinn, allan ársins hring. 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 2021 var aðgengilegt í gegnum sjónvarp og útvarp, í línulegri og 
ólínulegri dagskrá, á vef og í appi fyrir snjalltæki. Þá sá fréttastofa RÚV um 
samfélagsmiðlareikninga fréttastofunnar þar sem athygli var vakin á helstu fréttamálum líðandi 
stundar en með færslum á samfélagsmiðlum aukast líkur á að ná til þeirra sem ekki horfa á 
hefðbundna fréttatíma í sjónvarpi eða hlusta þá á í útvarpi.  

Frétta- og dagskrárgerðarfólk RÚV hélt áfram að takast á við áskoranir vegna heimsfaraldurs 
kórónuveiru, bæði varðandi starfsfyrirkomulag innanhúss og fréttaþjónustuna sjálfa. Í upphafi árs 
var fréttastofan enn á tvískiptum vöktum sem aldrei hittust sín í milli. Strangar umgengnisreglur, 
hólfaskipting, fjöldatakmarkanir og grímuskylda settu svip á starfsárið. Þessar hömlur höfðu áhrif 
á fréttavinnsluna, samkvæmt greinargerð RÚV til Fjölmiðlanefndar. 

Notendum RÚV.is fjölgaði um 41% frá árinu áður og flettingum um tæp 15%. Skýrist það meðal 
annars af því hversu margir nýir notendur komu inn eingöngu til að fylgjast með streymi frá 
eldgosinu í Geldingadölum. Einnig voru fréttir af  kórónuveirufaraldrinum og stórum viðburðum 
eins og kosningum mikið lesnar. Notkun á vefspilurum og öppum RÚV hefur aukist jafnt og þétt 
og ljóst að sú áhersla sem lögð hefur verið á ólínulega miðlun hefur skilað verulegum árangri.  
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Eldgos, heimsfaraldur og alþingiskosningar 

Efst á baugi árið 2021 var heimsfaraldur COVID-19 og áhrif hans, eldgosið í Geldingadölum, 
Alþingiskosningar, kjaramál, umhverfis- og loftslagsmál og erlend málefni.  

Fréttamenn sinntu störfum sínum hérlendis sem erlendis, meðal annars í Bandaríkjunum þegar 
nýr forseti tók við embætti, í Þýskalandi þegar kosið var til þings og Angela Merkel lét af völdum 
og í Glasgow þegar loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna var haldin.  
 
Fréttastofa RÚV hélt áfram að fjalla ítarlega um stærsta fréttamál ársins: heimsfaraldurinn og 
þróun hans, sóttvarnaráðstafanir og aðrar ákvarðanir stjórnvalda, bólusetningar og áhrifin á 
samfélagið og efnahagslífið. Upplýsingum var miðlað með því að senda út upplýsingafundi 
almannavarna en auk þess var fjallað ítarlega um faraldurinn í fréttatímum og 
fréttaskýringaþáttum fréttastofunnar, Kastljósi, Kveik, Heimskviðum og Speglinum.  
 
Nokkuð reyndi á almannavarnahlutverk RÚV í byrjun árs þegar jarðskjálftahrina hófst í nágrenni 
Grindavíkur. Að kvöldi 19. mars hófst svo eldgos í Geldingadölum á Reykjanesskaga. Skömmu 
síðar hófst fréttaútsending í sjónvarpi og útvarpi og næstu vikur og mánuði var ítarlega fjallað 
um eldgosið og þróun þess. RÚV setti upp vefmyndavélar við gosstöðvarnar svo að 
sjónvarpsáhorfendur og netnotendur um allan heim gátu fylgst með eldstöðvunum í beinni 
útsendingu. Samkvæmt upplýsingum Ríkisútvarpsins var því afar vel tekið og margir sem nýttu 
sér þessa þjónustu, bæði hérlendis og erlendis. Á þremur dögum í mars komu t.d. nærri ein og 
hálf milljón gesta inn á vefinn, að stórum hluta erlendis frá. Áhuginn var einnig mikill hér á landi, 
eins og sást á áhorfi á RÚV 2 þegar útsending úr vefmyndavélum var þar í línulegri dagskrá. 
 

Fréttir og fréttatengt efni 

Fréttastofa RÚV var með sólarhringsþjónustu í útvarpi og á vefnum, ellefu sjónvarpsfréttatíma í 
hverri viku og einnig fréttatengdu þættina Kastljós, Spegilinn, Kveik og Heimskviður.  

Í Kastljósi gefst færi á lengri og ítarlegri viðtölum en í fréttatímum og verða þau gjarnan sjálfstætt 
fréttaefni. Stjórnmál, heilbrigðismál og ýmis samfélagsmál eru rædd í viðtölum sem ætlað er að 
komast að kjarna málsins. Á árinu 2021 settu heimsfaraldur og kosningar til Alþingis mark sitt á 
Kastljós. Einar Þorsteinsson og Sigríður Hagalín Björnsdóttir stýrðu þættinum, þar sem gestum 
var boðið í myndver til umræðu um málefni líðandi stundar og áhugaverðar sögur. 
 
Fréttaskýringaþátturinn Spegillinn er á dagskrá síðdegis á Rás 1 og Rás 2 og er rótgróinn og 
mikilvægur liður í fréttaþjónustu RÚV. Daglega geta hlustendur Rásar 1 og 2 leitað þangað eftir 
djúpri og umfangsmikilli umræðu um öll helstu samfélagsmál. Ofarlega á baugi í Speglinum á 
árinu 2021 voru farsóttin og áhrif hennar, kjaramál, umhverfis- og loftslagsmál og erlend málefni. 
Spegillinn nýtur liðsinnis pistlahöfunda í nágrannalöndunum sem fjalla um helstu mál í sínum 
löndum.  
 
Fréttaskýringaþátturinn Kveikur leitaði víða fanga á árinu og umfjöllunarefnin vöktu athygli og 
umræðu í samfélaginu. Efnisvalið var fjölbreytt með það að markmiði að veita dýpri og ítarlegri 
umfjöllun en unnt er að gera í daglegum fréttum. Sagðar voru sögur af  fólki sem lent hefur í 
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svokölluðum ástarsvikum á netinu, börnum sem hafa orðið fórnarlömb stafræns 
kynferðisofbeldis, fólki sem hefur fengið framheilaskaða og baráttu þess við kerfið og börnum 
sem glíma við offitu. Velt var upp spurningunni hvort og hvenær fólk, sem hefur verið útskúfað 
úr samfélaginu vegna hegðunar sinnar eða ásakana um brot, eigi afturkvæmt. Í kjölfarið spratt 
upp mikil umræða í tengslum við #metoo-byltinguna. Kveikur ræddi líka við nýjan eiganda WOW 
air, Michele Ballarin, og dró allar fullyrðingar um endurreisn félagsins í efa. Þá hélt Kveikur áfram 
umfjöllun um Samherja og afhjúpaði flókið net eignarhalds og umsvifa félagsins erlendis. Kveikur 
afhjúpaði líka viðskipti tengd Jóakim, tölvukerfi lífeyrissjóðanna, en lykilstjórnendur í fyrirtæki 
sem þjónustaði kerfið hafa hagnast um hundruð milljóna á viðskiptum við sjálfa sig. Loks 
afhjúpaði Kveikur opinberar greiðslur til sérfræðilækna en í þeirri umfjöllun kom fram að í 
nokkrum tilvikum hafi þessar greiðslur verið óeðlilega háar.  
 
Heimskviður eru fréttaskýringaþáttur sem er bæði aðgengilegur í línulegri og ólínulegri 
útvarpsdagskrá (hlaðvarpi) og er þátturinn eitt vinsælasta hlaðvarp RÚV. Mun þetta vera eini 
útvarpsþátturinn hérlendis þar sem eingöngu erlend málefni og fréttaskýringar eru í brennidepli. 
Í þættinum eru helstu erlendu fréttirnar hverju sinni skýrðar með ítarlegum hætti og hjálp 
sérfróðra viðmælenda. Einnig er fjallað um erlend málefni sem sjaldan rata í fréttir og sjónum 
beint að heimshlutum sem kastljósið beinist sjaldan að, til dæmis Afríku og Suður-Ameríku. 
Þátturinn er unninn í samstarfi fréttastofu og Rásar 1.    

Samfélagslegri og fréttatengdri umræðu var einnig sinnt í daglegum útvarpsþáttum á Rás 1 og 
Rás 2 á borð við Morgunvaktina, Morgunútvarpið, Síðdegisútvarpið, Mannlega þáttinn, Hádegið og 
Samfélagið.  

Í Silfrinu á sunnudagsmorgnum héldu þau Egill Helgason og Fanney Birna Jónsdóttir um 
stjórnartaumana í vikulegum spegli á atburði liðinnar viku og pólitískt landslag hverju sinni. Þóra 
Arnórsdóttir, Baldvin Bergsson og Einar Þorsteinsson tóku einnig við stjórn Silfursins samkvæmt 
upplýsingum í greinargerð RÚV um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2021.  

 

Breytingar á fréttaritstjórn í árslok 
Í lok árs 2021 lét Rakel Þorbergsdóttir af störfum sem fréttastjóri RÚV eftir 22 ára störf á 
fréttastofunni, þar af rúmlega sjö ár sem fréttastjóri. Í greinargerð Ríkisútvarpsins um 
fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2021 kemur fram að hún hafi tilkynnt þessa ákvörðun með 
nokkrum fyrirvara.  Nýr fréttastjóri er Heiðar Örn Sigurfinnsson, en tilkynnt var um ráðningu hans 
þann 16. febrúar 2022. 

 

Verðlaun til fréttamanna og fréttaþátta 

Árið 2021 fengu fréttamenn RÚV fjórar tilnefningar til blaðamannaverðlauna ársins 2020, þar á 
meðal fréttamenn Kveiks fyrir rannsóknarblaðamennsku og ritstjórn Heimskviða fyrir umfjöllun 
ársins. Þórhildur Þorkelsdóttir, fréttamaður RÚV, hlaut blaðamannaverðlaun ársins fyrir vönduð 
fréttatengd viðtöl þar sem sjónum var beint að einstaklingum í erfiðum aðstæðum.  
Fréttaskýringaþátturinn Kveikur hlaut Edduverðlaun sem besti frétta- eða viðtalsþáttur ársins. Þá 
hlaut Helgi Seljan, fréttamaður Kveiks, Edduverðlaun sem sjónvarpsmaður ársins.  
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Táknmálsfréttir 
Táknmálstúlkun allra aðalfréttatíma hófst árið 2021, sem og táknmálstúlkun Krakkafrétta. Nánar 
er fjallað um táknmálstúlkun í kafla 7.2 um aðgengismál. 

 
Fréttir á ensku og pólsku 
Fjallað er um fréttir og þýðingar á ensku og pólsku í kafla 7.2 um aðgengismál. 

 

 
 

Kvartanir vegna fréttaflutnings Ríkisútvarpsins 

Engar kvartanir bárust Fjölmiðlanefnd 2021 vegna meintra brota Ríkisútvarpsins á reglum um 
hlutlægni og nákvæmni í fréttaflutningi.  

Í greinargerð Ríkisútvarpsins um fjölmiðlun í almannaþjónustu 2021 kemur fram að 
útgerðarfyrirtækið Samherji hafi kært ellefu starfsmenn  RÚV til siðanefndar RÚV vegna ummæla 
og virkni á samfélagsmiðlum. Aðdragandi málsins hafi verið sá að Kveikur fjallaði um málefni 
Samherja í Namibíu haustið 2019. Sumarið 2020 hafi fyrirtækið tekið að birta myndbönd með 
ásökunum á hendur fréttamönnum Kveiks um fréttafalsanir og önnur óheiðarleg vinnubrögð. 
Birting myndbandanna hafi haldið áfram fram á árið 2021.  

Niðurstaða siðanefndar RÚV hafi borist í lok mars og hafi hreinsað tíu starfsmenn af ásökunum 
Samherja en í einu tilfelli hafi nefndin komist að þeirri niðurstöðu að starfsmaður hefði brotið 
siðareglur RÚV. Í kjölfarið hafi borist krafa til stjórnenda og stjórnar RÚV um að viðkomandi yrði 
áminntur í starfi og meinað að fjalla frekar um málefni fyrirtækisins. Þeirri kröfu hafi verið vísað 
frá enda standi fréttaflutningurinn óhaggaður og hafi ekki verið til umfjöllunar hjá siðanefndinni. 
Fram kemur að í yfirlýsingu fréttastjóra vegna þessa hafi m.a. sagt: „Hvort sem menn telja ummæli 
Helga Seljan á samfélagsmiðlum viðeigandi eða ekki er fráleitt að slíta þau úr samhengi við þá aðför 
eða herferð sem fulltrúar Samherja hafa skipulagt gegn frétta- og blaðamönnum sem fjallað hafa um 
málefni fyrirtækisins síðustu misseri. Aðför sem hefur þann eina tilgang að kæfa gagnrýna umræðu og 
koma í veg fyrir að fréttamenn geti sinnt starfi sínu. Að skjóta sendiboðann svo upplýsingar skili sér 
ekki til almennings.“  
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Traust til fréttastofu RÚV eftir kyni, starfsstétt, búsetu og menntun 

Traust er öllum fjölmiðlum nauðsynlegt en það er hvorki sjálfgefið né sjálfsagt, eins og fram 
kemur í greinargerð Ríkisútvarpsins. Því trausti þarf að viðhalda með faglegum og góðum 
vinnubrögðum alla daga ársins. Könnun sem MMR framkvæmdi í nóvember 2021 sýndi að 
stærstur hluti landsmanna eða 70% landsmanna bar mikið traust til fréttastofu RÚV. 
 

Áhorf, hlustun og lestur 
Niðurstöðu áhorfs- og hlustunarmælinga benda til þess að þjóðin nýti sér þjónustu fréttastofu 
RÚV, ekki síst þegar á reynir. Árið 2021 var meðaláhorf á sjónvarpsfréttir klukkan 19 um 26% 
samanborið við 28% árið 2020 og 22% árið 2019. Mest var áhorfið á sjónvarpsfréttatíma sem 
tengdust jarðskjálftahrinunni á Reykjanesskaga og eldgosinu í Geldingadölum og fór þá í 41,3%. 
Meðaláhorf á fréttir kl. 22 var 17,2% samanborið við 19% árið 2020 og 18% árið 2019. Þetta 
kemur fram í greinargerð Ríkisútvarpsins til Fjölmiðlanefndar. 
 
Meðalhlustun á hádegisfréttir Rásar 1 og Rásar 2 var 11,7% sem er töluverð aukning frá 2019 
þegar meðalhlustun var 10,6% en þó lægra en árið 2020 þegar hún var 13,5%. Meðalhlustun á 
Spegilinn var 6,6%. Meðaláhorf á Kastljós var 17,3% á árinu og 18,5% á fréttaskýringaþáttinn 
Kveik.  

Samkvæmt upplýsingum í ársskýrslu RÚV 2021 var RÚV með 76% hlutdeild í mældu 
sjónvarpsáhorfi en þess bera að geta að framangreint hlutfall miðast einungis við þær stöðvar 
sem mældar voru í rafrænum ljósvakamælingum Gallup 1. janúar til 30. september 2021 en ekki 
annarra ljósvakamiðla. Rás 1 og Rás 2 mældust með samtals 52% hlutdeild í útvarpshlustun. 

Þá var RÚV.is fjórði mest sótti vefur landsins árið 2021 samkvæmt rafrænum netmiðlamælingum 
Gallup. Þegar eldgos hófst í Geldingadölum og búið var að setja upp vefmyndavél við 
gosstöðvarnar jókst umferð um vefinn til muna og mars 2021 varð stærsti mánuður á vefnum frá 
upphafi mælinga, samkvæmt upplýsingum í greinargerð Ríkisútvarpsins til Fjölmiðlanefndar. 

 

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. Ríkisútvarpið uppfyllti jafnframt 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.  

Fjölmiðlanefnd telur mikilvægt að standa vörð um fréttastofu RÚV og gera faglegri fréttamennsku 
áfram hátt undir höfði hjá Ríkisútvarpinu, þar á meðal fréttaþjónustu á landsbyggðinni. Viðhalda þarf 
trausti almennings til fréttaflutnings Ríkisútvarpsins til framtíðar og gera fréttamönnum 
Ríkisútvarpsins kleift að sinna rannsóknarblaðamennsku og greina og skýra atburði líðandi stundar. 
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5.1.7. Kosningaumfjöllun  

 
Skyldur Ríkisútvarpsins  
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.  

7. tölul. 2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið 

 
Skyldur Ríkisútvarpsins samkvæmt samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um 
fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2020-2023: 

Rittúlkun og táknmálstúlkun skal fylgja umræðuþáttum með fulltrúum framboða í aðdraganda kosninga.  

Sérstök markmið á samningstímanum 2020-2023 samkvæmt samningi um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu. 

Ríkisútvarpið birtir reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar eigi síðar en fjórum vikum áður en 
framboðsfrestur rennur út. Ef boðað er til kosninga með skemmri fyrirvara skal Ríkisútvarpið birta 
reglurnar eigi síðar en tveimur vikum eftir að tilkynnt hefur verið um kosningarnar. 

 

Einn þáttur í almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins er að sinna lýðræðislegum skyldum í 
aðdraganda kosninga. 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. Ríkisútvarpinu ber að 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 eigi síðar en fjórum vikum áður en framboðsfrestur rennur út. Þá ber Ríkisútvarpinu 
að láta táknmálstúlkun og rittúlkun fylgja með umræðuþáttum með fulltrúum framboða í 
aðdraganda kosninga en slíkar kröfur eru ekki gerðar til annarra fjölmiðla. Þetta kemur fram í 4. 
gr. þjónustusamnings mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins. 

 
Kosið var til Alþingis á haustmánuðum 2021 og skipulagði fréttastofan kosningaumfjöllun þar 
sem rætt var við fulltrúa allra framboða, formenn flokka mættust í sjónvarpssal, oddvitar 
framboða í hverju kjördæmi mættust í útvarpssal og að kvöldi kjördags voru úrslitunum gerð góð 
skil í kosningavöku. Starfsfólk fréttastofu RÚV stýrði þáttunum í nýrri sviðsmynd í myndveri RÚV 
sem Stefán Finnbogason leikmyndahönnuður smíðaði. Þar að auki var boðið upp á kosningavef 
með kosningaprófi og þau nýmæli að fréttastofan, Rás 1 og Rás 2 gerðu í sameiningu 
kosningahlaðvarp þar sem fjallað var um kosningarnar frá ýmsum hliðum í aðdraganda þeirra og 
rætt við frambjóðendur. Mun kosningahlaðvarpið hafa mælst vel fyrir hjá hlustendum. Táknmáls- 
og rittúlkun var send út með umræðum í aðdraganda kosninga, í samræmi við skyldur RÚV 
samkvæmt þjónustusamningi. 
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Reglur um kosningaumfjöllun Ríkisútvarpsins 
Kosningar til Alþingis fóru fram 25. september 2021 og rann framboðsfrestur út á hádegi þann 
10. september sama ár. Ríkisútvarpið birti reglur um framkvæmd kosningaumfjöllunar fyrir 
alþingiskosningarnar á vef Ríkisútvarpsins þann 11. ágúst 2021 eða rúmum fjórum vikum áður 
en framboðsfrestur rann út. Engar kvartanir bárust Fjölmiðlanefnd vegna kosningaumfjöllunar 
Ríkisútvarpsins. 

 
Að mati Fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið kröfur í 7. tölul. 2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið um 
kynningu á framboðum til alþingiskosninga. Ríkisútvarpið uppfyllti einnig ákvæði þjónustusamnings um 
birtingu reglna þar að lútandi á tilsettum tíma og um rit- og táknmálstúlkun á umræðuþáttum með 
frambjóðendum. 

5.2. 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 

 
9. Jafnréttismál 
Ríkisútvarpið gerir jafnréttisáætlun sem skal endurskoðuð með reglubundnum hætti. Stefnt skal að 
jafnrétti kynjanna í allri starfsemi og dagskrá og viðmælendur í fréttum og öðru dagskrárefni endurspegli 
kynjahlutföll í samfélaginu. 
Úr samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 
2020-2023  

5.2.1. Kynjahlutfall viðmælenda 

Unnið hefur verið að árangri í jafnréttismálum Ríkisútvarpsins með margvíslegum hætti á síðustu 
árum. Jafnréttismál hafa verið í forgrunni í allri starfsemi og marktækur árangur náðst. Liður í 
jafnréttisvinnu RÚV er skráning kynjahlutfalls viðmælenda í allri dagskrá RÚV. Skráning á 
kynjahlutfalli viðmælenda var birt opinberlega á þriggja mánaða fresti til samræmis við stefnu 
RÚV í jafnréttismálum. Skráðir voru viðmælendur í fréttum og fréttatengdum þáttum og í 
reglubundnum innlendum þáttum í útvarpi og sjónvarpi. Í greinargerð RÚV til Fjölmiðlanefndar 
segir að talning sem þessi gefi ekki heildarmynd af birtingarmynd karla og kvenna í dagskránni 
en sé mikilvægur liður í því að mæla hver staðan og þróunin er.  

 
Hlutfall kynjanna í dagskrá RÚV, Rásar 1 og Rásar 2, utan frétta, var nánast jafnt, 51% karlar og 
49% konur. Með kynjajafnvægi í dagskrá sker RÚV sig frá flestum miðlum hérlendis og erlendis. 
Séu eingöngu fréttatímar og fréttatengdir þættir teknir saman er hlutfall viðmælenda 61% karlar 
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og 39% konur. Fram kemur í greinargerð RÚV að tölurnar hafi þróast í átt til jafnvægis frá því að 
mælingar hófust.  

5.2.2. Uppgjör kynjabókhalds RÚV fyrir árið 2021 

 

 

5.2.3. Kynjahlutföll starfsmanna 

Hjá RÚV starfar fjölbreyttur hópur fólks með víðtæka reynslu og þekkingu. Á árinu 2021 störfuðu 
að meðaltali 276 starfsmenn í 252 stöðugildum hjá RÚV og RÚV Sölu. Starfsstöðvar eru í 
Reykjavík, Borgarnesi, á Akureyri, Egilstöðum og Ísafirði. Kynjahlutfall hjá RÚV skiptist þannig að 
44% starfsfólks eru konur og 56% karlar. Kynjahlutföll stjórnenda eru 46% konur og 54% karlar. 
Kynjahlutföll í hópi nýráðinna starfsmanna á árinu 2021 voru 62% konur og 38% karlar. Mikill 
áhugi er jafnan á starfi hjá RÚV og alls bárust yfir 1708 umsóknir á árinu, samkvæmt greinargerð 
Ríkisútvarpsins.  

5.2.4. Konur hvattar til þátttöku á ýmsum sviðum 

RÚV hefur markvisst staðið fyrir ýmsum aðgerðum til að hvetja konur til þátttöku á sviðum þar 
sem þær hafa ekki verið jafnar körlum, m.a. með námskeiði í hagnýtri viðmælendaþjálfun í 
samvinnu við Félag kvenna í atvinnulífinu. Námskeiðið er fyrst og fremst hugsað til að auka 
fjölbreytni viðmælenda í íslenskum fjölmiðlum og bæta um leið aðgang fjölmiðlafólks að konum. 

5.2.5. Jafnlaunavottun og uppfærð jafnréttisáætlun 

Unnið hefur verið að árangri í jafnréttismálum á RÚV með margvíslegum hætti. Jafnlaunakerfi 
sem fer eftir jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012 fékk fyrst vottun í febrúar 2019 og árlega hefur 
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verið framkvæmd viðhaldsúttekt. Kerfið hefur verið í stöðugri þróun og jafnlaunagreiningar sem 
gerðar voru á árinu sýnir að náðst hefur góður árangur í að minnka launamun kynja og var 
leiðréttur launamunur 1,3% (körlum í óhag) í september 2021.  
 
Jafnréttisáætlun var uppfærð í september 2021 og gildir til ársins 2024. Áætlunin miðar að því 
að jafna stöðu kynja en nær einnig yfir jafnrétti óháð öðrum þáttum í samræmi við lög nr. 
86/2018 um jafna meðferð á vinnumarkaði.  
 
Í samræmi við jafnréttisáætlun tók jafnréttisnefnd til starfa þann 29. október 2021 en skipan 
hennar er ein af nítján aðgerðum í umræddri áætlun. Markmiðið með störfum jafnréttisnefndar 
er að fylgja jafnréttisáætluninni eftir, auka samráð í jafnréttismálum og tryggja að samstaða sé 
um jafnréttisstarf á vinnustaðnum. Nefndin fundaði reglulega á árinu og miðlaði upplýsingum 
um störf sín til útvarpsstjóra og starfsfólks RÚV. Þá fengu jafnréttismál á RÚV umfjöllun á 
ráðstefnu Jafnvægisvogarinnar, hreyfiaflsverkefni FKA, forsætisráðuneytisins og nokkurra 
fyrirtækja, þ.m.t. RÚV.  
 
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 9. gr. um jafnan rétt karla og kvenna, í samningi Ríkisútvarpsins og mennta- 
og menningarmálaráðherra um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2020-2023. 

 

5.3. Margbreytileiki mannlífs, lífsviðhorfa og lífsskilyrða í landinu  

 

Skyldur Ríkisútvarpsins  
Ríkisútvarpið skal sinna lýðræðislegu hlutverki sínu m.a. með því að:  
4. Kynna margbreytileika mannlífs, lífsviðhorfa og lífsskilyrða í landinu.  
2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið nr. 23/2013 

5.3.1. Fjölbreytni í fyrirrúmi 

Með því að sýna fjölbreyttar fyrirmyndir á sjónvarpsskjánum og miðla m.a. fleiri röddum en þeim 
sem tala lýtalausa íslensku, má efla sjálfsmynd einstaklinga úr ólíkum minnihlutahópum og 
stuðla að betri félagslegri samlögun og samheldni í íslensku samfélagi. Þetta á meðal annars við 
um sýnileika fólks á ólíkum aldri, af ólíkum kynþáttum og þjóðernum, öllum kynjum, fólks sem 
ekki hefur íslensku að móðurmáli og fólks með ýmiss konar líffræðilega eða félagslega skerðingu 
í miðlum Ríkisútvarpsins.  

Ríkisútvarpið kynnti margbreytileika mannlífs, lífsviðhorfa og lífsskilyrða í landinu með ýmsum 
hætti og veitti innsýn í líf samfélagshópa sem alla jafna eiga ekki sterka rödd í 
samfélagsumræðunni, meðal annars í fjölda heimildamynda sem sýndar voru í sjónvarpi.  
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5.3.2. Sýnileiki minnihlutahópa 

Fjölbreytileiki íslensks samfélags endurspeglaðist í þáttaröðinni Með okkar augum. Þáttaröðin er 
unnin af fólki með þroskahömlun, ásamt fagfólki í sjónvarpsgerð. 

Annað árið í röð reyndist ekki hægt að halda gleðigönguna, hápunkt hinna árlegu Hinsegin daga, 
vegna samkomutakmarkana sem voru í gildi vegna heimsfaraldursins. RÚV tók til sinna ráða og 
sýndi í ágústbyrjun frá Hátíðardagskrá Hinsegin daga til að minna á hinseginleikann og fegurðina 
í fjölbreytninni. Fram komu þau Lay Low, Kita, Hörður Torfa, Götuleikhúsið, Gertrude and the 
Flowers, Kristjana Stefáns og djasshljómsveit, Dragdrottningin Heklina og loks Bassi Maraj sem 
flutti nýja lagið fyrir Hinsegin daga 2021. Kynnar kvöldsins voru þau Felix Bergsson og Ugla 
Stefanía Kristjönudóttir. 

5.3.3. Þjónusta við landsbyggðina 

Í þjónustusamningi segir að Ríkisútvarpið skuli leggja áherslu á þjónustu við alla landsmenn, 
meðal annars með því að hafa starfsemi í öllum landshlutum sem er stýrt frá svæðisstöð á 
Akureyri. Miðað sé við að umfang starfseminnar verði sambærilegt við árið 2019.  

Ríkisútvarpið flutti fréttir og framleiddi efni utan höfuðborgarsvæðisins með fastri starfsemi á 
völdum svæðum. Starfsstöðvar RÚV á landsbyggðinni voru á Akureyri, Egilsstöðum, í Borgarnesi 
og á Ísafirði en flestir starfsmenn voru á Akureyri. Að auki ferðuðust starfsmenn fréttastofu og 
dagskrárdeilda um Suðurland og Suðurnes til að safna efni í fréttir og dagskrá. 

Í almennri dagskrá var landsbyggðinni sérstaklega sinnt í útvarpsþættinum Sögum af landi, auk 
þess sem finna mátti efni henni tengt í flestum föstum þáttum Rásar 1. Fjallað var um mannlíf á 
landsbyggðinni í Landanum yfir veturinn og Sumarlandanum um sumarið og Rás 2 og RÚV 
ferðuðust um landið að sumri með þættina Tónaflóð um landið. Í þáttunum voru fjögur 
sveitarfélög heimsótt og fjöldi tónlistarfólks kom fram og flutti dægurlög sem tengdust hverjum 
landshluta.  

Stöðugildi Ríkisútvarpsins á landsbyggðinni voru 10,7 árið 2021, ellefu árið 2020 og 12,07 árið 
2019. Þar af voru 5,7 stöðugildi á fréttastofu svæðis árið 2021 en voru 7 árið 2019. Samkvæmt 
skýringum Ríkisútvarpsins, sem bárust Fjölmiðlanefnd 21. desember 2022, var á árinu 2020 gripið 
til umfangsmikilla hagræðingaraðgerða í tengslum við tekjufall RÚV vegna COVID-19-
faraldursins. Fram kemur að því tekjufalli hafi verið mætt með hagræðingu og fækkun í 
framkvæmdastjórn, lækkun starfshlutfalls, starfslokasamningum við eldri starfsmenn og beinum 
uppsögnum, sem þó hafi verið reynt að halda í lágmarki. Við þessa hagræðingu mun starfsfólki á 
landsbyggðinni hafa fækkað um einn frá fyrra ári.  

Vakin er athygli á því í skýringum Ríkisútvarpsins að RÚV hafi nýverið auglýst eftir fréttamanni á 
Suðurlandi og jafnframt að fyrirhugað sé að auglýsa eftir fréttamanni á Vesturlandi í byrjun ársins 
2023. Með fyrirhuguðum ráðningum verður umfang starfsemi utan höfuðborgarsvæðisins 
sambærilegt við árið 2019 og er til þess litið, þótt í skýrslu þessari sé rekstrarárið 2021 til 
umfjöllunar. Að mati nefndarinnar er mikilvægt að styrkja og efla starfsemi á landsbyggðinni í 
samræmi við 6. gr. samnings mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um 
fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2020-2023. Á það ekki síst við um fréttaþjónustu.  
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Stöðugildi Ríkisútvarpsins utan höfuðborgarsvæðisins 

2019   2020   2021   

Fréttastofa svæðis 7 Fréttastofa svæðis 6 
Fréttastofa 
svæðis 

5,7 

Dagskrá sjónvarps 2,07 Dagskrá sjónvarps 2 
Dagskrá 
sjónvarps 

2 

Rás 1 0,47 Rás 1 0,5 Rás 1 0,5 

Rás 2 0,53 Rás 2 0,5 Rás 2 0,5 

Hugbúnaðardeild 1 Hugbúnaðardeild 1 Hugbúnaðardeild 1 

Auglýsingar 1 Auglýsingar 1 Auglýsingar 1 

Samtals  12,1   11   11 
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6. Menning 

 

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 

6.1. Stefna og sérstök markmið vegna menningarhlutverks 

Stefna RÚV er að efla sköpun og miðlun íslenskrar menningar. Í stefnu segir að RÚV sé stærsta 
menningarstofnun þjóðarinnar; lífæð lista, menningar og íþrótta í landinu. RÚV varðveiti og miðli 
menningu, vinni að frumsköpun verka og framleiðslu leikins efnis úr íslenskum veruleika.  

Í samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í 
almannaþágu 2020-2023 segir að hornsteinninn í menningarhlutverki Ríkisútvarpsins sé rækt við 
íslenska tungu og fjölbreytt efni um listir, menningararf, íþróttir, ýmis konar fræði og áhugamál 
almennings. Sérstök áhersla verði lögð á framboð fyrir ungu kynslóðina og að virkja hana til 
þátttöku í dagskrárgerð. Ríkisútvarpið kappkosti að sameina fólkið í landinu og stuðla þannig að 
félagslegri samheldni. Í þjónustusamningnum kemur jafnframt fram að lágmarkshlutfall 
dagskrárefnis sem Ríkisútvarpið kaupi af sjálfstæðum framleiðendum skuli vera 12% af 
innheimtu útvarpsgjaldi á ári hverju.  

Í þjónustusamningi koma fram sérstök markmið varðandi menningarhlutverk Ríkisútvarpsins á 
samningstímanum 2020-2023 á eftirfarandi sviðum:  

1. Kaup af sjálfstæðum framleiðendum og meðframleiðsla. 

2. Þjónusta við börn og ungmenni. 

3. Varðveisla og miðlun eldra efnis í Gullkistu Ríkisútvarpsins. 

Hér á eftir verður farið yfir það hvernig Ríkisútvarpið hefur uppfyllt þessi og önnur lögbundin 
markmið sem varða menningarhlutverk þess.  
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6.2. Kaup af sjálfstæðum framleiðendum og meðframleiðsla 

     Skyldur Ríkisútvarpsins: 
Ríkisútvarpið skal sinna menningarlegu hlutverki sínu m.a. með því að: 

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.  

4. tölul. 3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið 

 
Í skýringum við ofangreint lagaákvæði í frumvarpi því sem varð að lögum um Ríkisútvarpið segir 
að Ríkisútvarpið skuli 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. 

Í samningi um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2020-2023 kemur fram að Ríkisútvarpið skuli 
styrkja og efla sjálfstæða sjónvarpsþátta-, kvikmynda- og heimildamyndagerð með því að gerast 
kaupandi eða meðframleiðandi að slíku efni frá sjálfstæðum framleiðendum. Þar undir falli 
einnig talsetning og gerð útvarpsþátta. Skal Ríkisútvarpið verja til þess 12% af innheimtu 
útvarpsgjalda á ári. 

 

Sérstök markmið á samningstímanum 2020-2023 samkvæmt samningi um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu: 

2.1. Kaup af sjálfstæðum framleiðendum og meðframleiðsla 

Ríkisútvarpið skal styrkja og efla sjálfstæða sjónvarpsþátta-, kvikmynda- og heimildamyndagerð með því 
að gerast kaupandi eða meðframleiðandi að slíku efni frá sjálfstæðum framleiðendum. Þar undir fellur 
einnig talsetning og gerð útvarpsþátta. Skal verja til þess 12% af innheimtu útvarpsgjalda á ári. 

Velji Ríkisútvarpið að gerast meðframleiðandi er því heimilt að krefjast eignarhlutar í verkefni í réttu 
hlutfalli við fjárframlag sitt. Ef eignarhlutur Ríkisútvarpsins í samstarfsverkefni með sjálfstæðum 
framleiðanda er 50% eða stærri skal greiða listamönnum fyrir vinnu sína samkvæmt gildandi samningum 
Ríkisútvarpsins og hlutaðeigandi félags rétthafa. Á gildistíma samningsins leggur Ríkisútvarpið áherslu á 
leikið íslenskt efni til að efla kvikmyndagerð í landinu og auka framboð og gæði á leiknu íslensku 
sjónvarpsefni. 

Ríkisútvarpið býður sjálfstæðum framleiðendum aðstoð við að koma íslensku sjónvarpsefni inn á erlenda 
markaði í samstarfi við alþjóðlega dreifingaraðila í gegnum RÚV Sölu ehf. 

Með sjálfstæðum framleiðanda er átt við framleiðanda hljóð- eða myndefnis sem er sjálfstæður lögaðili, 
óháður Ríkisútvarpinu í þeim skilningi að hann er ekki undir beinum eða óbeinum yfirráðum þess, hvorki 
sér né sameiginlega með öðrum, og hefur frelsi til að skilgreina sína eigin viðskiptastefnu, sbr. 36. tölulið 
2. gr. laga nr. 38/2011 um fjölmiðla. Greiðslur til þáttarstjórnenda, sjálfstætt starfandi tæknimanna, 
handritshöfunda, ráðgjafa, leikara o.s.frv., auk greiðslna vegna leigu á búnaði eða öðrum aðföngum vegna 
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dagskrárefnis sem Ríkisútvarpið ber ábyrgð á, teljast þar af leiðandi ekki greiðslur til sjálfstæðra 
framleiðenda, samkvæmt samningi þessum.  

Forsenda fyrir framlagi Ríkisútvarpsins tilleikins efnis er að árleg fjárveiting á grundvelli útvarpsgjalds 
lækki ekki að raunvirði á samningstímanum. 

Úr samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 
2020-2023 

 

Ríkisútvarpinu ber að gera sérstaka grein fyrir eftirfarandi atriðum í greinargerð til 
Fjölmiðlanefndar: 

◼ Kaupum af sjálfstæðum framleiðendum, talsetningu og gerð útvarpsþátta sem hlutfalli 
af innheimtu útvarpsgjaldi Ríkisútvarpsins. 

◼ Kaupum og meðframleiðslu á dagskrárefni fyrir sjónvarp af sjálfstæðum framleiðendum. 
◼ Talsetningu. 
◼ Útvarpsþáttagerð. 
◼ Greiðslum Ríkisútvarpsins til sjálfstæðra framleiðenda og framleiðslufyrirtækja í m.kr. 
◼ Framlagi Ríkisútvarpsins til innlends leikins sjónvarpsefnis í milljónum króna og hlutfalli 

af framlagi Ríkisútvarpsins til leikins efnis sem runnið hafi til sjálfstæðra 
framleiðenda. 

Í greinargerð Ríkisútvarpsins fyrir árið 2021 koma framangreindar upplýsingar fram, nánar 
tiltekið að: 

◼ uppfylltar hafi verið kröfur þjónustusamnings um að Ríkisútvarpið skuli verja 12% af 
innheimtu útvarpsgjalda á ári hverju til kaupa eða meðframleiðslu á efni frá sjálfstæðum 
framleiðendum, sbr. lið 2.1 í samningnum. Innheimt útvarpsgjald sem kom í hlut RÚV það 
ár hafi verið að fjárhæð alls 4446 milljón kr. 

◼ Kaup og meðframleiðsla á dagskrárefni fyrir sjónvarp af sjálfstæðum framleiðendum, sbr. 
lið 2.1 þjónustusamnings, hafi verið að fjárhæð 498.507.978 kr.  

◼ þar hafi greiðslur vegna talsetningar árið 2021 verið að fjárhæð 17.589.400 kr.   
◼ greiðslur til sjálfstæðra framleiðenda vegna útvarpsþáttagerðar hafi verið að fjárhæð 

35.801.586 kr.  
◼ Alls hafi greiðslur Ríkisútvarpsins til sjálfstæðra framleiðenda og framleiðslufyrirtækja 

numið 534.309.564 kr. árið 2021. 
◼ Framlag Ríkisútvarpsins til innlends, leikins efnis hafi verið 201 milljón kr. árið 2021 og 

hafi það allt eða 100% runnið til sjálfstæðra framleiðenda.  

Að mati Fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið skilyrði laga 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 2021,  sbr. 4. tölul. 3. mgr. 3. 
gr. laga um Ríkisútvarpið. Ríkisútvarpið uppfyllti kröfur þjónustusamnings um að Ríkisútvarpið verji 
12% af innheimtu útvarpsgjaldi til kaupa á sjónvarpsþáttum, kvikmyndum og heimildamyndum af 
sjálfstæðum framleiðendum og meðframleiðslu á slíku efni. Jafnframt er það mat Fjölmiðlanefndar 
að Ríkisútvarpið hafi uppfyllt kröfur þjónustusamnings um að leggja áherslu á leikið íslenskt efni til 
að efla kvikmyndagerð í landinu og auka framboð og gæði á leiknu íslensku sjónvarpsefni. 
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6.3. Þjónusta við börn og ungmenni 

Skyldur Ríkisútvarpsins 
Ríkisútvarpið skal sinna menningarlegu hlutverki sínu m.a. með því að: 

5. Framleiða og miðla fjölbreyttu efni við hæfi barna og ungmenna. 

2. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið 

 
Sérstök markmið á samningstímanum 2020-2023 samkvæmt samningi um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu: 

2.2 Börn og ungmenni 
Börn og ungmenni 
Lögð verður áhersla á þjónustu við börn og ungmenni á samningstímabilinu. Á tímabilinu skal bjóða 
upp á fréttatengt efni ætlað börnum. 
 
Áhersla verður lögð á að hvetja börn og unglinga til þátttöku í dagskrárgerð og öðru skapandi starfi. Þá 
verður lögð áhersla á að notuð sé viðeigandi tækni og miðlunarleiðir sem börn og unglingar þekkja, 
auk þess að vera ábyrg fyrirmynd í notkun þeirra. 
 
Áfram verður lögð áhersla á samstarf við stofnanir, félagasamtök og aðra aðila í því markmiði að efla 
barnamenningu og fræðslustarf fyrir börn. 
 
Markmið þjónustunnar er að virkja ungt fólk til þátttöku í íslensku samfélagi í víðum skilningi og þróa 
nýjar miðlunarleiðir til að mæta því þar sem það ver mestum tíma hverju sinni. 
 
Áhersla verður lögð á að efla lýðræðisvitund ungs fólks og auka miðla- og upplýsingalæsi þess auk 
þess að hvetja til þátttöku í menningarstarfsemi. Áfram verður áhersla lögð á að fá ungt fólk til 
dagskrárgerðar og þátttöku í starfi RÚV. 

 

Í stefnu RÚV er lögð áhersla á að almannaþjónusta eigi að ná til allra aldurshópa og því hefur 
þjónusta við yngra fólk verið bætt með þróun nýrra miðlunarleiða og dagskrárefnis. Til að RÚV 
uppfylli þetta grunnhlutverk sitt sé mikilvægt að unga fólkið hafi þörf fyrir, finni og noti þjónustu 
þess, eins og þeir sem eldri eru.  

Fjölbreytt framboð efnis fyrir börn og ungmenni var að finna í öllum miðlum RÚV árið 2021. 
Framboð litaðist áfram af breyttum áherslum vegna kórónuveirufaraldursins og áhersla var lögð 
á að bregðast við breyttum raunveruleika barna og ungmenna. Beint streymi var frá ýmsum 
viðburðum. Þróun MenntaRÚV hélt áfram fyrir öll skólastig, frá yngstu grunnskólastigum upp í 
háskóla. Efnið kann að nýtast við fjarnám, kennslu eða til fræðslu og skemmtunar. 

Þjónusta Ríkisútvarpsins við börn og ungmenni á ólíkum aldursskeiðum samanstendur af: 

• KrakkaRÚV sem leggur áherslu á þjónustu við börn á aldrinum tólf ára og yngri,  
• UngRÚV sem er þjónusta fyrir ungmenni í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla og  
• RÚVNúll sem sinnir fólki á aldrinum 16-29 ára.  

Dagskrárgerð UngRÚV og RÚVNúll er sinnt af dagskrárgerðarfólki í sömu aldurshópum og 
dagskránni er ætlað að höfða til.  

Samkvæmt viðauka I við þjónustusamning skal gera sérstaka grein fyrir eftirfarandi atriðum í 
greinargerð Ríkisútvarpsins til Fjölmiðlanefndar: 
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6.3.1. Hlutfall barna- og unglingaefnis af dagskrárframboði í 
sjónvarpi 

 

Hlutfallsleg skipting 
eftir tegund 
dagskrárefnis: 2017 2018 2019 2020 2021 

Fréttir og 
fréttatengt efni  9,5% 8,0% 8,0% 9,3% 18,1% 

Listir, menning og 
vísindi  14,6% 16,8% 19,7% 27,2% 27,7% 

Leikið efni  38,1% 30,9% 28,9% 26,7% 22,5% 

Efni fyrir börn og 
ungmenni  15,2% 13,3% 12,2% 12,3% 10,6% 

 

EFNI FYRIR BÖRN OG UNGMENNI Í 
SJÓNVARPI 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 698 716 666 727 645 

RÚV2 25 26 30 32 3 

samtals 723 742 696 759 648 
 

6.3.2. Framboð barnaefnis á vefnum RUV.is 

Framboð barnaefnis á vefnum KrakkaRÚV, talið í fjölda upptaka, árið 2021 var 2391 sem var 
nokkur fjölgun frá fyrra ári (1704). KrakkaRÚV er kjarninn í starfsemi þjónustunnar fyrir yngstu 
áhorfendurna, að 12 ára aldri. Þar má nálgast allt innlent barnaefni RÚV, gamalt og nýtt, fjölda 
myndskeiða úr safni sjónvarps og talsettar teiknimyndir, ásamt vönduðum útvarpsþáttum fyrir 
börn. Jafnframt er lögð mikil áhersla á samstarf við stofnanir sem vinna í þágu barna.  

6.3.3. Fréttatengt efni fyrir börn 

Krakkafréttir héldu áfram göngu sinni árið 2021 og voru á dagskrá fjóra daga vikunnar, frá 
mánudegi til fimmtudags og miðlað áfram á vef RÚV og í spilurum, sem heill þáttur og sértækar 
fréttafærslur og innslög. Í Krakkafréttum eru fluttar skýrar og hnitmiðaðar fréttir af því helsta 
sem gerist í íslensku samfélagi og heiminum öllum. Í fréttatímum má meðal annars finna fréttir 
af vísindum, íþróttum, menningu og krökkum sem gera garðinn frægan. Gunnar Hrafn 
Kristjánsson gekk til liðs við krakkafréttateymið þegar Mikael Kaaber hvarf til annarra verkefna. 
Tveir krakkafréttamenn bættust einni í hópinn, Elfa Rún Karlsdóttir og Vilhjálmur Hauksson sem 
eru fréttamenn á vettvangi á Norðurlandi og í Reykjavík. Krakkafréttaárinu lauk á 
Krakkafréttaannál með nýju sniði í stúdíói þar sem Gunnar og Kolbrún fóru yfir fréttir ársins og 
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ræddu við ungu fréttamennina. Hljómsveitin Jón Arnór og Baldur fluttu lagið Partý í kvöld sem 
sendi áhorfendur inn í nýja árið í partýskapi.  

6.3.4. Efni sem eflir læsi 

Áherslu á eflingu læsis og mikilvægis íslenskrar tungu gætti víða í dagskrá RÚV, bæði í 
dagskrárefni ætluðu börnum og ungmennum og almennri dagskrá á kjörtíma. Þar á meðal var 
Söguverkefnið þar sem skorað var á börn að senda inn smásögu, lag og texta, stuttmyndahandrit 
eða leikrit.  

Önnur dagskrárgerð sem hafði það að markmiði að efla læsi var t.d. Krakkakiljan þar sem börn 
voru í hlutverki dagskrárgerðarmanna og áhersla var lögð á barnabókmenntir og 
barnabókahöfunda og Stundin okkar, þar sem læsi og bókmenntir voru reglulega til umfjöllunar. 
Í almennri sjónvarpsdagskrá var skemmtiþátturinn Kappsmál helgaður íslensku máli og í Kiljunni 
var fjallað vikulega um bókmenntir og sögu, þótt ekki væri lögð sérstök áhersla þar á læsi eða 
barnabókmenntir. 

6.3.5. Fræðsluheimsóknir fyrir grunnskólabörn féllu niður 

Samstarf RÚV og skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur tók nokkrum breytingum árið 2021, líkt og 
árið á undan, vegna heimsfaraldurs COVID-19. Lokað var fyrir heimsóknir í Efstaleiti og féllu 
hópamóttökur barna og ungmenna í Efstaleiti því niður. 

6.3.6. Aðgerðir til að virkja raddir og sjónarmið barna við 
mótun efnis og miðlun 

Börn og unglingar voru sem fyrr í aðalhlutverki í dagskrárgerð sem ætluð var börnum og 
ungmennum, framleidd af KrakkaRÚV og UngRÚV. Til viðbótar við fasta þætti, þar sem sjónarmið 
og raddir barna hafa fengið að njóta sín; Stundina okkar, Krakkafréttir og Krakkakiljuna, var m.a. 
Húllumhæ, vikulegur þáttur þar sem sérstök áhersla var lögð á barnamenningu og viðburði en 
þættirnir voru ætlaðir og gerðir af börnum og ungmennum.  

6.3.7. Þróun nýsköpunar í dagskrárgerð þvert á miðla og 
grasrótarstarf 

UngRÚV skólinn var starfræktur í samstarfi við Vinnuskóla Reykjavíkur. Unglingum var þar boðið 
að koma og vinna við dagskrágerð í fjórar vikur. Unnið var eftir aðferðafræðinni „að læra með 
því að gera“, eða reynslunámi. Unglingarnir unnu fyrst saman í hópum og komu sér saman um 
hugmynd sem þau vildu framleiða. Árið 2021 framleiddu nemendur sína eigin þætti í þáttaröðinni 
Rauði sófinn, þar sem þeir fengu til sín áhugavert fólk og tóku viðtöl um málefni sem þeim 
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fundust áhugaverð. Á seinni hluta námskeiðsins lærðu nemendur hlaðvarpsgerð og fengu að 
skyggnast inn í það nýja og hratt vaxandi miðlunarform. Nemendur gerðu svo sína eigin 
hlaðvarpsþætti. Kennarar í UngRÚV skólanum voru Hafsteinn Vilhelmsson og Snærós 
Sindradóttir. Í skólanum fengu ungmennin ekki aðeins að spreyta sig á framleiðslu, þáttastjórnun, 
kvikmyndatöku og hljóðupptöku heldur fengu þau líka innsýn í starfið á RÚV. Í framhaldinu urða 
þau hluti af UngRÚV-ráðinu sem sér um að skipuleggja og móta samfélagsmiðla UngRÚV.  
 

 

6.3.8. Þróun þjónustu við börn og ungmenni 2021 

6.3.8.1.  KRAKKARÚV – þjónusta fyrir yngri en 12 ára  

Vefurinn KrakkaRÚV er kjarninn í starfsemi þjónustu RÚV fyrir yngstu áhorfendurna. Þar má 
nálgast allt innlent barnaefni RÚV, gamalt og nýtt, fjölda myndskeiða úr safni sjónvarps og 
talsettar teiknimyndir, ásamt vönduðum útvarpsþáttum fyrir börn. Jafnframt er lögð mikil áhersla 
á samstarf við stofnanir sem vinna í þágu barna. 

Krakkafréttir héldu áfram að festa sig í sessi. Breytingar urðu á fréttateymi, m.a. þær að tveir 
„krakkafréttamenn“ bættust í hópinn en það eru fréttamenn á vettvangi á Norðurlandi og í 
Reykjavík. Krakkafréttaárinu lauk með Krakkafréttannál þar sem farið var yfir fréttir ársins. 

Krakkar stýrðu áfram Stundinni okkar á fyrri hluta ársins og var umfjöllun um íslenskt mál, sköpun, 
vísindi, umhverfisvernd og andlegt og líkamlegt heilbrigði í forgrunni. Haustið 2021 var breytt 
um stefnu og leikið efni sett í forgrunn. Ungir og upprennandi höfundar skrifuðu um álfana Bolla 
og Bjöllu, sem búa á skrifborði hins 11 ára Bjarma. Ungir leikarar fóru með aðalhlutverk í 
þáttunum undir leikstjórn Gunnars Helgasonar. Þættirnir FRÍMÓ voru lengdir og nýir kynnar 
kynntir til sögunnar. Börn hvaðanæva af landinu tóku þátt í keppninni og klapplið mætti á staðinn 
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með hverju liði. Í lok ársins sagði FRÍMÓ skilið við Stundina okkar og var gerður að sjálfstæðum 
þætti. 

Húllumhæ hélt áfram göngu sinni, aukið var við menningarumfjöllun og dagskrárgerðarmönnum 
fjölgað. Í þáttunum er fjallað ítarlega um listir og menningu og leikhús, listamenn, söfn og 
tónlistarhús um allt land heimsótt. Samstarf við List fyrir alla hélt áfram og sýnd voru myndbönd 
með kvikmyndakennslu og viðtölum við kvikmyndafólk.  

Krakkaskaupið var sýnt að kvöldi 30. desember 2021 og fékk góðar viðtökur en þar voru sýnd 
innsend myndbönd frá börnum í bland við atriði sem þáttastjórnendur skrifuðu og léku, ásamt 
þekktum leikurum. 

Útvarp KrakkaRÚV framleiddi fjóra útvarpsþætti í hverri viku, sem voru frumfluttir á Rás 1 kl. 18.30 
mánudaga til fimmtudaga. Á mánudögum var Krakkakiljan, þar sem fjallað var um barnabækur 
og rætt við höfunda. Á þriðjudögum var Krakkakastið, þar sem ungur dagskrárgerðarmaður ræddi 
við þjóðþekkta Íslendinga og börn sem hafa búið erlendis. Á miðvikudögum og fimmtudögum 
voru sagðar þjóðsögur. Þá var á dagskrá Útvarps KrakkaRÚV þátturinn Í ljósi krakkasögunnar sem 
er systurþáttur hins vinsæla hlaðvarpsþáttar Í ljósi sögunnar. Upptakturinn, tónsköpunarverðlaun 
barna og ungmenna, fékk líka sess í útvarpsdagskrá KrakkaRÚV en þar gafst börnum á 
höfuðborgarsvæðinu kostur á að senda inn tónsmíð sem síðan var flutt af fagfólki.  

Krakkakiljan hélt áfram göngu sinni en þar fjölluðu ungir bókaormar um uppáhaldsbækurnar sínar 
og aðrar nýútkomnar bækur, ræddu við höfunda, þýðendur og myndhöfunda. Viðtölin voru einnig 
sýnd í Húllumhæ og útvarpsþættir unnir upp úr þeim. Bókaumfjöllun fyrir börn hefur því aldrei 
verið meiri og ítarlegri en árið 2021, samkvæmt greinargerð Ríkisútvarpsins. 

Sögur, verðlaunahátíð barnanna var haldin 5. júní 2021 og var lokapunktur samstarfsverkefnis 
margra stofnana sem vinna að barnamenningu og sköpun. Verkefnið hófst 2017 og markmið þess 
er að auka læsi og áhuga á íslenskum barnabókum og sögum og upphefja í leiðinni 
barnamenningu á Íslandi. Sögu-verkefnið hófst í byrjun október þegar KrakkaRÚV skoraði á börn 
að senda inn smásögu, lag og texta, stuttmyndahandrit eða leikrit. Höfundar þeirra sagna sem 
voru valdar tóku svo þátt í skapandi smiðjum, þar sem fagfólk leiðbeindi og ævintýrin lifnuðu 
við. Sumar sögur enduðu í rafbók á vegum Menntamálastofnunar, aðrar í útvarpsleikhúsinu, í 
stuttmynd, nokkur lög lifnuðu við og leikrit litu dagsins ljós á fjölum Borgarleikhússins. Á 
hátíðinni 5. júní voru verk barna verðlaunuð, auk þess sem þau fengu tækifæri til að verðlauna 
það menningarefni sem þeim fannst hafa skarað fram úr. Hátíðin var í beinni útsendingu frá 
Hörpu og þrjú lög eftir börn voru útsett og flutt. Þekktir listamenn komu fram en önnur 
skemmtiatriði og afhending verðlauna var í höndum barna. Að verkefninu stóðu 
Borgarbókasafnið, Reykjavík bókmenntaborg UNESCO, mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
Menntamálastofnun, skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, Borgarleikhúsið og fleiri. 

KrakkaRÚV framleiddi þrjár stuttmyndir í tengslum við Sögur verkefnið eftir handritum barna. Í ár 
voru það myndirnar Heimsókn til ömmu, Hvít spor og Björgunarleiðangurinn. Leikstjórn var í 
höndum Heklu Egilsdóttur, Sturlu Hólm Skúlasonar og Bergs Árnasonar.  

Spurninga- og þrautaþátturinn Söguspilið, sem varð til í tengslum við verkefnið Sögur, var áfram 
á dagskrá árið 2021. Þátturinn var settur upp sem ævintýraspil þar sem krakkar kepptu, svöruðu 
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spurningum og leystu þrautir sem tengjast barnabókum og sögum fyrir börn. Þættirnir voru 
framleiddir í samstarfi við Menntamálastofnun. 

Þar sem ekki var unnt að halda Barnamenningarhátíð með hefðbundnum hætti var gerður 
fjölskylduþátturinn Barnamenningarhátíð heim til þín, sem tileinkaður var listum og menningu 
barna og ungmenna. Í þættinum var meðal annars flutt frumsamið píanóverk eftir 12 ára 
píanóleikara, nýtt lag með söngkonunni Bríet, auk þess sem Emmsé Gauti og Johnny boy ræddu 
um rapp. Kynnar voru Sigyn Blöndal og Mikael Emil Kaaber. Þátturinn var gerður í samstarfi við 
Reykjavíkurborg. 

Í þættinum Handritin til ykkar tóku listamenn og skemmtikraftar höndum saman um að kynna 
helsta dýrgrip Íslendinga, Konungsbók Eddukvæða. Fram komu Gugusar, Begga og Mikki, 
miðaldafréttamennirnir Snorri og Jakob, Donna Cruz og Blær Jóhannsdóttir. Steiney Skúladóttir 
skemmtikraftur hélt utan um dagskrána. Einnig voru veittar viðurkenningar fyrir framúrskarandi 
ungmennahandrit í handritasamkeppni sem Árnastofnun stóð fyrir meðal grunnskólanema.  

 

6.3.8.2.  UngRÚV – þjónusta fyrir börn í áttunda, níunda og tíunda bekk 

UngRÚV er þjónusta fyrir ungmenni í áttunda, níunda og tíunda bekk grunnskóla. Lögð er áhersla 
á dagskrárefni fyrir unglinga og eftir unglinga, beinar útsendingar frá viðburðum og efni sem 
framleitt er af RÚV. Á UngRÚV starfar ungmennaráð sem sér um hugmyndavinnu, framleiðslu og 
aðrar dagskrártengdar ákvarðanir. UngRÚV er samstarfsverkefni skóla- og frístundasviðs 
Reykjavíkur og RÚV. 

UngRÚV skólinn var starfræktur í samstarfi við Vinnuskóla Reykjavíkur. Sjá umfjöllun um hann í 
kafla 6.3.7.  

Skrekkur er hæfileikakeppni grunnskólanna í Reykjavík. Árið 2021 heimsótti UngRÚV alla skóla 
sem tóku þátt í Skrekk og gerði kynningarinnslög sem sýnd voru milli atriða á 
undanúrslitakvöldunum sem voru í beinu streymi á Ungruv.is. Lokakvöldið var sýnt í beinni 
útsendingu á RÚV og á vef UngRÚV í nóvember. Fyrir úrslitin voru tekin upp ný kynningarinnslög 
í stúdíói A með þeim skólum sem komust í úrslit. Öll atriði Skrekks birtust svo á vef UngRÚV að 
keppni lokinni. 

UngRÚV sá um upptöku og framleiðslu á Upptaktinum, tónsköpunarverðlaunum barna og 
ungmenna, sem var samstarfsverkefni RÚV, Hörpu, Barnamenningarhátíðar Reykjavíkur, 
Tónlistarborgarinnar Reykjavíkur og Listaháskóla Íslands. Ungu fólki gafst tækifæri til að senda 
inn tónsmíð og vinna markvisst úr hugmyndum sínum með listnemum og listamönnum.   

Danskeppni Samfés var í sýnd í beinu streymi á UngRÚV.is en í henni býðst öllum 
félagsmiðstöðvum að senda inn atriði. 

UngRÚV hefur hvatt félagsmiðstöðvar og skóla til að nýta UngRÚV.is í samstarfi við skóla- og 
frístundasvið Reykjavíkurborgar. Árið 2021 voru félagsmiðstöðvar að nokkru marki lokaðar vegna 
fjöldatakmarkana og var því erfitt að halda verkefninu uppi það ár. 
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Þættirnir Draumur í dós voru birtir á vef UngRÚV, ásamt umfjöllun á RÚV.is. Umsjónarmaður þeirra 
var Lára Sigurðardóttir læknir, sem hefur rannsakað neyslu ungs fólks á orkudrykkjum og 
skaðsemi hennar. 

Skjálfti er hæfileikakeppni grunnskóla á Suðurlandi, sem byggð er á Skrekk, hæfileikakeppni 
grunnskóla í Reykjavík. Keppnin var haldin í fyrsta sinn árið 2021 og fór fram í Þorlákshöfn. Átta 
skólar af Suðurlandi skráðu sig til leiks. UngRÚV tók þátt í þessari fyrstu keppni og var hún tekin 
upp og birt á UngRÚV.is. 

Unglingar gegn ofbeldi er samstarf UngRÚV og ungmennaráðs Samfés um að vekja athygli á 
ofbeldi meðal unglinga, andlegu og líkamlegu, og mikilvægi þess að virða mörkin sín og annarra. 
Árið 2020 voru framleidd fjögur myndbönd þar sem unglingar töluðu um að virða mörkin og voru 
þau birt á Samfestingnum og á UngRÚV.is. Árið 2021 framleiddi Samfés síðan myndböndin sem 
voru birt á UngRÚV.is ásamt því að tekin voru viðtöl við ungmenni og athygli vakin á verkefninu. 

Markmið átaksins #Hvað finnst okkur er að skapa vettvang þar sem ungt fólk getur komið á 
framfæri spurningum, hugmyndum, upplýsingum og tilvitnunum er varða þau.  

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. Miklar takmarkanir voru í Efstaleiti vegna 
kórónuveirufaraldurs árið 2021 og ekki stóð til boða að koma með hópa í hús af þeim sökum. 

Ungir fréttamenn er samstarfsverkefni UngRÚV, Krakkafrétta og Reykjavíkurborgar sem gengur út 
á að vekja áhuga ungs fólks á fréttum og fréttamennsku. Nemendur 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 spennandi dagskrá 
Barnamenningarhátíðar í Reykjavík og flytja fréttir af hátíðinni sem sýndar eru í Krakkafréttum. 

 
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 2021. Þá uppfyllti 
Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í ákvæði 2.2. um aðgerðir og viðmið vegna áherslu á íslenskt 
efni fyrir börn, í samningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðherra um 
fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2020-2023. 

6.4. Varðveisla og miðlun eldra efnis – Safnadeild 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 



 

44 

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 

 

Sérstök markmið á samningstímanum 2020-2023 samkvæmt samningi mennta- og menningarmálaráðherra 
og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu: 

2.3 Varðveisla og miðlun eldra efnis – Gullkista Ríkisútvarpsins 

Markmið Ríkisútvarpsins er að áfram verði unnið að því að yfirfæra eldra efni í Gullkistu Ríkisútvarpsins á 
varanlegt stafrænt form, auka aðgang almennings að efni úr safni Ríkisútvarpsins og byggja upp innviði til 
stafrænnar varðveislu og miðlunar. Á samningstímanum verður áfram unnið að aukinni miðlun efnis úr 
Gullkistu Ríkisútvarpsins í vefspilara sem tekinn var í notkun í ársbyrjun 2018. Í tilefni af 90 ára afmæli 
Ríkisútvarpsins í desember 2020 verður rík áhersla lögð á að yfirfæra og veita aðgang að perlum úr safni 
útvarpsins sem hafa ekki heyrst á öldum ljósvakans um áratugaskeið. Verkefnið styður einnig við miðlun 
íslenskrar tungu með því að tryggja um ókomna framtíð aðgengi almennings að íslenskum menningararfi 
sem hingað til hefur verið óaðgengilegt.  

6.4.1. Almennt um safn RÚV 

Í safni RÚV er varðveitt mikið magn sjónvarps- og útvarpsefnis allt frá upphafi útsendinga árið 
1930, eins og fram kemur í greinargerð Ríkisútvarpsins. Mikilvægur hluti nútímasögu íslensku 
þjóðarinnar er geymdur í söfnum RÚV. Efni af öllu tagi er varðveitt, t.d. upptökur af daglegu lífi 
Íslendinga, upptökur frá stærstu viðburðum í sögu þjóðarinnar og ómetanlegar heimildir um 
merka einstaklinga og listviðburði.  

Efni úr safninu hefur í auknum mæli verið dagskrársett í línulegri dagskrá sjónvarps að degi til 
og í spilara og aðgengi þannig aukið að eldri upptökum í útvarpi og sjónvarpi.  

Safnið var lokað fyrir heimsóknir hluta ársins 2021 vegna COVID-19 og margir unnu að heiman 
við skráningu dagskrárefnis. Skrifstofa safnsins var flutt um set í Efstaleiti um mitt ár og er nú 
staðsett nær dagskrárdeildum útvarps og sjónvarps.  

6.4.2. Yfirfærsla á stafrænt form og aðrar aðgerðir 2021  

Samkvæmt þjónustusamningi skal gera grein fyrir eftirfarandi atriðum í greinargerð til 
Fjölmiðlanefndar ár hvert:  

◼ Magni safnaefnis Ríkisútvarpsins sem fært var á varanlegt stafrænt form 2021. 

Umfang safnaefnis er mikið og er unnið að því jafnt og þétt að skrá það og yfirfæra á stafrænt 
form. Á árinu 2021 voru yfirfærð 1568 segulbönd með dagskrárefni útvarps, 836 geisladiskar 
með dagskrárefni útvarps og 1950 myndbönd með dagskrárefni sjónvarps eða 4.354 skrár alls. 
Þetta var töluvert meira magn yfirfærðra skráa en árið á undan.  
 

◼ Aðgerðum til að gera safnaefni aðgengilegt almenningi.  
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a. Hægt er að panta hljóð- og myndefni hjá RÚV safni til einkanota eða opinberrar 
birtingar. Safnið er opið almenningi virka daga kl. 13-16 og mögulegt er að skoða 
gagnagrunn, fletta spjaldskrám og horfa eða hlusta á efni sem ekki hefur verið fært 
yfir á stafrænt form.  
 
b. Á árinu var gerður samningur við Kvikmyndasafn Íslands um skönnun á filmum 
RÚV næstu fimm árin. Filmurnar eru varðveittar í geymslum Kvikmyndasafns Íslands 
en tilheyra safnkosti RÚV. Allar skýrslur og handrit sem fylgja filmunum voru 
skannaðar inn og gerðar aðgengilegar af innri vef RÚV. Filmurnar eru skannaðar inn 
í bestu upplausn  
 
c. Fyrstu upplestrar á skáldsögum úr safni RÚV voru gerðir aðgengilegir hjá Storytel 
með leyfi rétthafa.  
 
d. Innslög með völdum brotum úr safninu voru hálfsmánaðarlega á dagskrá í 
þættinum Samfélagið á Rás 1.  
 
e. Fyrstu gagnagrunnar RÚV voru tilkynntir til Þjóðskjalasafns; Garmur og Kista.  
 
f. Allir lausamunir sem varðveittir voru á Vatnsenda voru myndaðir og skráðir. 
Samningar voru gerðir við Þjóðminjasafnið, Kvikmyndasafn Íslands, Tækniminjasafn 
Austurlands, Hernámssetrið, Félag um sögu útvarpstækni á Íslandi og Félag 
rafeindavirkja um varðveislu munanna. Sendastöðin á Vatnsenda var tæmd og húsinu 
skilað.  
 
g. Safnið er stofnaðili í Miðstöð stafrænna hugvísinda og lista sem sett var á 
laggirnar 2021. Markmið MSHL er að styðja uppbyggingu á og aðgengi að 
rannsóknainnviðum á sviði stafrænna hugvísinda og tengja íslenskar rannsóknir við 
alþjóðlega þróun á þessu sviði. MSHL verður innviðakjarni, rekinn í samstarfi helstu 
háskóla og stofnana sem fást við hugvísindi og listir og gögn sem tengjast sögu, 
menningu og tungumálum á Ísland  
 
h. Haldið var áfram að skanna inn spjaldskrá safnsins og senda hana til þeirra sem 
þess óska en einnig hefur hún verið gerð aðgengilega starfsfólki af innri vef RÚV.  
 
i. Gengið hefur verið frá efni sem tilheyrir útvarpsleikhúsinu með fulltrúa 
Landsbókasafnsins (Leikminjasafns). Markmiðið er að gera öll handritin aðgengileg í 
Landsbókasafni Íslands.  
 
j. Átak var gert í skráningu á öllum eldri segulböndum í geymslu, bæði tónlist og 
dagskrárefni og merkt segulbönd eru nú skráð í gagnagrunn og skýrslur þeirra 
skannaðar inn. Lokið var við að frumskrá öll tónlistarbönd í gagnagrunninn Kistu og 
allar skýrslur sem fylgja tónlistarböndunum voru skannaðar inn. Lokið var við að skrá 
öll merkt dagskrárbönd útvarpsins í gagnagrunn og allar skýrslur sem fylgja þeim voru 
skannaðar inn.  
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k. Gerðir voru samningar um starfskraft í gegnum Vinnumálastofnun, Virk og 
Fangelsismálastofnun sem gerði RÚV kleift að gera átak í frágangi á skjölum og í 
skráningu á efni útvarps og sjónvarps. 

Að mati Fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. 
laga um Ríkisútvarpið um varðveislu og miðlun eldra efnis árið 2021, sbr. ákvæði 2.3 í samningi 
Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðherra um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2020-
2023. 

6.5. Málstefna og þróun máltækni 

Skyldur Ríkisútvarpsins: 
Ríkisútvarpið skal sinna menningarlegu hlutverki sínu m.a. með því að:  
1. Leggja rækt við íslenska tungu. 

3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið 
 
Sérstök markmið á samningstímanum 2020-2023 samkvæmt samningi um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu: 

10. Áhersla skal lögð á vandað mál í öllum miðlum ásamt því að upplýsa og fræða landsmenn um mál 
og málnotkun. Ríkisútvarpið setur sér málstefnu og skal hún endurskoðuð á samningstímanum. 

Starfsmenn skulu hafa aðgang að málfarsráðgjöf. 

 
Rækt við íslenska tungu er hluti af menningarhlutverki Ríkisútvarpsins og var málrækt í fyrirrúmi 
í starfsemi þess árið 2021 eins og fyrri ár. RÚV hefur sett sér málstefnu og málfarsráðgjafar sinna 
yfirlestri og ráðgjöf og stuðla þannig að því að bæta íslenskufærni og auðga málfar starfsfólks. 
Daglegar ábendingar og fundir um málfar eru liður í þeirri starfsemi. Umfang yfirlestrar eykst ár 
frá ári. Málfarsráðunautur og málfarsráðgjafar sinna líka upplýsingagjöf og fræðslu um íslenskt 
mál í miðlum RÚV, þar á meðal í þættinum Orð af orði sem hefur verið á dagskrá Rásar 1 í hverri 
viku frá 2013. RÚV á þátt í ýmsum samstarfsverkefnum sem tengjast verndun íslenskrar tungu 
svo sem máltækniáætlun stjórnvalda. Þá á RÚV fulltrúa í Íslenskri málnefnd.  

6.5.1. Þróun máltækni  

Íslenskan stendur frammi fyrir ótal mörgum áskorunum á tímum stafrænna samskipta og 
snjalltækja. Að undanförnu hafa ný snjallforrit og verkefni litið dagsins ljós með það markmið að 
gera íslensku gjaldgenga í hinum stafræna heimi. Má þar nefna talgervils-appið Emblu, 
Almannaróm og Brodda. RÚV hefur tekið þátt í þjónustu fyrir þau tvö síðarnefndu. Með Brodda 
geta notendur hlustað á og vafrað um fréttir og fréttatengda þætti frá RÚV með raddskipunum á 
íslensku. Broddi skilur nokkrar einfaldar íslenskar setningar sem má nota til að tala við forritið. 
Þá er RÚV með aðild að Almannarómi og er virkur þátttakandi í þróun kjarnalausna í máltækni. 
Markmiðið er að tryggja að íslenska verði bæði nothæf og notuð í tölvum og snjalltækjum til 
framtíðar og verður verkefnið unnið á samningstímanum.  
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Að mati Fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið skilyrði 1. tölul. 3. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið 
árið 2021, sbr. 10. gr. í samningi Ríkisútvarpsins og mennta- og menningarmálaráðherra um 
fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2020-2023. 

6.6. Menning og mannlíf 

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

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 

 
Menningartengd dagskrárgerð var í hávegum höfð árið 2021 en nokkuð var um að 
menningarviðburðum, eins og leiksýningum, tónleikum, myndlistarsýningum og öðrum 
uppákomum væri frestað vegna samkomutakmarkana, eins og árið 2020. 

 

6.6.1. Menningarefni í sjónvarpi  

 

Fastir dagskrárliðir 
Af föstum dagskrárliðum og áframhaldandi þáttaröðum má nefna Landann, sem var á dagskrá á 
sunnudögum vetur, vor og haust, en árið 2021 var Sumarlandinn einnig sýndur í júní, júlí og ágúst. 
Í þáttunum leitaði dagskrárgerðarfólk uppi áhugaverða viðburði og sögur og hitti fólk fyrir í sínu 
náttúrulega umhverfi. Gísli Einarsson fór fyrir Sumarlandanum og með honum voru Guðríður 
Helgadóttir, Hafsteinn Vilhelmsson, Helga Margrét Höskuldsdóttir, Þórhildur Þorkelsdóttir og 
fleiri. Tónlist var í höndum Soffíu Bjargar Óðinsdóttur.  

Í Menningunni leituðu þau Bergsteinn Sigurðsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir fanga í menningar- 
og listalífi landsins, bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Hápunkturinn var veglegur 
þáttur 13. maí 2021, Menningin – Harpa 10 ára, en hann var helgaður tíu ára afmæli Hörpu, 
tónlistar- og ráðstefnuhúss í Reykjavík. Rýnt var í menningarleg, efnahagsleg og samfélagsleg 
áhrif Hörpu og hvaða þýðingu það hefur fyrir þjóðina að eiga slíkt hús. 

Viðtalsþátturinn Okkar á milli var lengst af í umsjá Sigmars Guðmundssonar og fékk hann til sín 
fjölbreyttan hóp gesta með margvíslegan bakgrunn í einlægt spjall. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir 
tók svo við keflinu og hefur séð um þáttinn síðan á haustdögum 2021.  

Kiljan í umsjón Egils Helgasonar fjallaði sem fyrr um bókaútgáfu, sagnahefð og menningarsögu 
þjóðarinnar. Innlendir sem erlendir höfundar litu við og ræddu verk sín og lesendur og álitsgjafar 
þáttarins sögðu álit sitt á nýútkomnum bókum. 
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Í annarri þáttaröð af Tónatali tók Matthías Már Magnússon á móti tónlistarfólki sem veitti innsýn 
í líf sitt og flutti nokkur af vinsælustu lögunum sínum í bland við nýjar ábreiður. Í þáttunum fengu 
áhorfendur, bæði í myndveri og heima í stofu, að sjá nýjar hliðar á mörgu af áhugaverðasta 
tónlistarfólki landsins.  

Af afþreyingar- og skemmtiefni má nefna beinar útsendingar frá Gettu betur spurningakeppninni. 
Kristjana Arnarsdóttir var spyrill og þáttastjórnandi, allt frá undankeppninni á Rás 2 til 
úrslitaþáttarins í sjónvarpinu, þar sem Verzlunarskóli Íslands stóð uppi sem sigurvegari. Veturinn 
2020-2021 var ennfremur efnt til sýninga á Gettu betur – stjörnustríð, þar sem þekkt andlit úr sögu 
þáttanna, keppendur, spyrlar, spurningahöfundar og stigaverðir sneru aftur, auk keppnisliða úr 
óvæntum áttum. Á svipuðum nótum var Stjörnuhreysti í tveimur þáttum sem var liðakeppni í anda 
hinna vinsælu þátta Skólahreysti. Hvert keppnislið var skipað tveimur þjóðþekktum Íslendingum 
og tveimur eftirminnilegum keppendum úr Skólahreysti.  

Straumar voru fimm tónlistar- og skemmtiþættir um strauma og stefnur í tónlist og tíðaranda 
hérlendis og erlendis á síðastliðnum áratugum. Ýmis tímabil í popp- og dægurmenningarsögunni 
voru krufin í tónum og tali í þáttum sem voru í umsjón Bjargar Magnúsdóttur og Freys 
Eyjólfssonar. 

Kappsmál hélt áfram göngu sinni á árinu. Bragi Valdimar Skúlason og Björg Magnúsdóttir spurðu 
sem fyrr þjóðþekkta gesti spjörunum úr og lögðu fyrir þá margvíslegar þrautir er lutu að íslenskri 
tungu, málfræði, stafsetningu og orðanotkun. Er þátturinn með þeim vinsælustu í sjónvarpinu, 
samkvæmt því sem fram kemur í greinargerð Ríkisútvarpsins.  

Vikan með Gísla Marteini var á dagskrá á föstudagskvöldum, eins og fyrri ár, en tónlistaratriði voru 
á meðal fastra liða í þáttunum. 

 
Viðburðir og beinar útsendingar 
Beinar útsendingar voru frá ýmsum verðlaunaafhendingum, þar á meðal Grímunni, Íslensku 
bókmenntaverðlaununum, Eddunni 2021 og Íslensku menntaverðlaununum. Einnig var sýnt beint frá 
viðburðum þar sem börn létu að sér kveða, eins og Skrekk, Skólahreysti, Söngkeppni Samfés og 
Sögum – verðlaunahátíð barnanna. Þá var sýnt beint frá hátíðlegum viðburðum á borð við 
Hátíðarstund á Austurvelli 17. júní og Hátíðarmessu biskups Íslands á jóladag. Einnig var sýnt frá 
Hátíðardagskrá Hinsegin daga sem fram fóru í ágústbyrjun. 

 
Eurovision í skugga COVID-19-eftir að uppfæra  
Söngvakeppnin fór ekki fram að þessu þar sem að tónlistarmaðurinn Daði Freyr, sigurvegari 
síðasta árs var fenginn til að semja Eurovision-framlag Íslands en Eurovision-söngvakeppnin 
hafði fallið niður árið 2020 vegna COVID-19. Daði og Gagnamagnið fluttu lagið 10 Years fyrir 
Íslands hönd í Eurovision söngvakeppninni sem fram fór í Rotterdam í Hollandi í maí. 

Í aðdraganda keppninnar fóru Felix Bergsson og álitsgjafar hans, Helga Möller og Sigurður Þorri 
Gunnarsson, ásamt gestum yfir erlendu keppnislögin í þáttunum Alla leið og Björg Magnúsdóttir 
og Gísli Marteinn Baldursson fjölluðu um það sem var efst á baugi í undirbúningi keppenda í 
þáttunum Rotterdam kallar. Þá voru eftirminnileg augnablik úr Eurovision-vegferð Íslendinga á 
síðustu árum rifjuð upp í þættinum Kátt í Höllinni. 
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Tónlist í sjónvarpi um land allt  
RÚV gerði tónlistarflutningi góð skil árið 2021 líkt og fyrri ár og sýndi frá tónleikum þar sem bæði 
klassísk tónlist og nýlegri tónlist var í öndvegi. Tónlistardagskráin hófst á nýársdag í þætti þar 
sem Víkingur Heiðar Ólafsson ræddi um og lék lög eftir tónskáldið Philip Glass í Hörpu. Sýnd var 
upptaka frá tónleikum hljómsveitarinnar Ljótu hálfvitanna á Græna hattinum á Akureyri frá árinu 
2019. Í júlí hóf þáttaröðin Tónaflóð um landið göngu sína en þar var sýnt beint frá sumartónleikum 
RÚV og Rásar 2 frá öllum landshlutum á föstudögum og áhersla lögð á þekkta íslenska tónlist. Á 
hverjum stað komu fram þjóðþekktir gestasöngvarar, ásamt hljómsveitinni Albatross. Fyrstu 
tónleikarnir voru í Vestmannaeyjum, þeir næstu á Höfn í Hornafirði, þriðju tónleikarnir á Akureyri 
og þeir fjórðu á Bíldudal.  
 
Á Menningarnótt tóku RÚV og Harpa saman höndum í Tónaflóði í Hörpu þar sem fram kom í beinni 
útsendingu tónlistarfólkið Bubbi Morthens, Bríet, Aron Can og Ragga Gísla en kynnar kvöldsins 
voru Baldvin Þór Bergsson og Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir.  
 
Til að fagna 50 ára afmæli hljómplötunnar Lifunar með hljómsveitinni Trúbroti, sýndi RÚV 
tónlistarþáttinn Lifun – hlustun með Magga Kjartans og Gunna Þórðar. Í honum hlustaði Jón 
Ólafsson, tónlistar- og dagskrárgerðarmaður, á plötuna með Gunnari Þórðarsyni og Magnúsi 
Kjartanssyni, liðsmönnum Trúbrots, og veittu þeir áhorfendum innsýn í tilurð laganna jafnóðum 
og þau voru flutt. Platan var líka til umfjöllunar í þættinum Trúbrot: Lifun sem einnig var í umsjá 
Jóns Ólafssonar. Í þættinum var rætt við Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartansson og ýmsa 
álitsgjafa um plötuna, lögin og áhrif hennar á íslenskt tónlistarlíf.  
 
Græna röðin með Sinfó var yfirskriftin á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem sýndir voru í 
beinni útsendingu frá Hörpu í októberbyrjun. Á efnisskránni var fyrri hornkonsert Richards Strauss, 
píanókonsert Nr. 2 eftir Shostakovich, og loks tónaljóðið Don Juan, einnig eftir Richard Strauss. 
Kynnir kvöldsins var Halla Oddný Magnúsdóttir.  
 
Í nóvember var Björk: Orkestral, bein útsending frá lokatónleikum Orkestral-tónleikaraðar Bjarkar 
Guðmundsdóttur í Hörpu. Þar kom hún fram ásamt strengjasveit úr Sinfóníuhljómsveit Íslands og 
flutt voru lög af plötunum Homogenic og Vulnicura.  

Lokatónninn í röð tónlistarviðburða á árinu 2021 var sleginn með Mozart á miðnætti, 
samstarfsverkefni Óperukórsins í Reykjavík og RÚV, þar sem sýnt var beint frá 
minningartónleikum Óperukórsins í Reykjavík sem haldnir voru í Langholtskirkju. Óperukórinn 
hefur um árabil haldið tónleika á dánarstund Wolfangs Amadeusar Mozarts sem dó rétt eftir 
miðnætti 5. desember 1791. Í þetta sinn fengu áhorfendur RÚV að fylgjast með og á efnisskránni 
var Requiem, sálumessa Mozarts.  
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Leikið, íslenskt efni í sjónvarpi 
 
Sóttkví, Ófærð og Verbúðin 

 

Sjónvarpsmyndin Sóttkví var sýnd á RÚV á árinu 2021 en hún gerist í Reykjavík í mars 2020, í 
fyrstu bylgju COVID-19 og fjallar um spaugileg áhrif sóttkvíar á venjulegt fólk.  Vinkonurnar Lóa, 
Hekla og Fjóla lenda í tveggja vikna sóttkví og sækja styrk og félagsskap hver til annarrar með 
reglulegum fjarfundum á meðan. Auk innilokunarinnar er hver og ein að fást við flóknar og á 
tíðum skoplegar aðstæður í einkalífi sínu sem magnast upp við einangrun og álag sóttkvíarinnar. 

Á haustdögum 2021 var þriðja þáttaröð af Ófærð sýnd á RÚV. Fyrri þáttaraðirnar tvær voru með 
allra vinsælasta sjónvarpsefni þegar þær voru sýndar í sjónvarpi. Þriðja þáttaröðin var enginn 
eftirbátur þeirra og jafnan horfðu um 30% landsmanna á þættina. Ólafur Darri Ólafsson og Ilmur 
Kristjánsdóttir fóru sem fyrr með burðarhlutverkin sem lögreglumennirnir Andri og Hinrik og í 
leikhópinn bættust m.a. Egill Ólafsson, Margrét Vilhjálmsdóttir og danski leikarinn Thomas Bo 
Larsen. Meðfram sýningum á Ófærð 3 voru þáttaraðir 1 og 2 gerðar aðgengilegar í spilara RÚV. 

Á öðrum degi jóla 2021 var sýndur fyrsti þátturinn í átta þátta sjónvarpsþáttaröð, Verbúðinni. Í 
þáttunum var fjallað um tilurð kvótakerfisins á Íslandi með lítið sjávarpláss á Vestfjörðum sem 
sögusvið. Leikhópurinn Vesturport skrifaði og lék helstu hlutverk í sögu sem óhætt er að segja 
að hafi hrifið íslensku þjóðina og vakið hana til umhugsunar um stjórnun fiskveiðiheimilda hér 
við land og lífið á verbúð á níunda áratugnum. Í þáttunum var að finna ótal skírskotanir til 
raunverulegs fólks og atburða á árunum 1983-1991 um leið og sögð var dramatísk örlagasaga 
sem á sér fjölmargar hliðstæður í raunveruleikanum. Segja má að þjóðin hafi sameinast fyrir 
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framan skjáinn á meðan Verbúðin var til sýningar í línulegri dagskrá á sunnudagskvöldum. Í 
greinargerð Ríkisútvarpsins kemur fram að til marks um vinsældir og áhrif þáttanna hafi umræður 
um þá verið áberandi á samfélagsmiðlum, auk þess sem þær hafi ratað inn í fundarsal Alþingis 
og orðið til þess að Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi brugðust við með gerð ímyndarauglýsingar 
til að minna á mikilvægi núverandi kvótaeigenda og kvótakerfisins í heild. 

 

Leiknar, íslenskar kvikmyndir 

RÚV lagði áherslu á fjölbreytt úrval íslenskra kvikmynda árið 2021 eins og fyrri ár. Þar má nefna 
barnaefni (Ikingut, Regína, Algjör Sveppi og Gói bjarga málunum, Víti í Vestmannaeyjum), 
gamanmyndir (Sódóma Reykjavík, Með allt á hreinu, Veggfóður, Hrútar), spennumyndir (Borgríki 2, 
Mýrin, Ég man þig), dramatískar myndir (Tár úr steini, Hrafninn flýgur, Vonarstræti, Fúsi, Skytturnar, 
Brim, Agnes Joy) og myndir sem endurspegla íslenska þjóðarsál, hver með sínum hætti (101 
Reykjavík, Nói Albinói, Kaldaljós, Kona fer í stríð, Land og synir, Hross í oss) og er þá aðeins fátt upp 
talið af þeim rúmlega 70 íslensku kvikmyndum sem voru sýndar í Sjónvarpinu á síðasta ári. 
Samhliða áherslu á íslenskar kvikmyndir var heimildaþáttaröðin Ísland: Bíóland tekin til sýninga 
en í henni var fjallað um íslenska kvikmyndagerð. 
 

Íslenskar heimildarmyndir 

Fjöldi íslenskra heimildarmynda var á dagskrá RÚV á árinu 2021. Um sumarmánuðina var þétt 
dagskrá íslenskra heimildarmynda undir yfirskriftinni Heimildarmyndasumar á RÚV og í spilara. 
Lögð var áhersla að fara vítt yfir sviðið í tíma, rúmi og aldri viðfangsefna. Meðal íslenskra 
heimildarmynda sem sýndar voru á árinu voru Alla baddarí fransí biskví; Húsmæðraskólinn; Stóra 
myndin: COVID og heimsbyggðin; Trúbrot: Lifun: Guðni á trukknum; Ef heilinn fær slag; Aðgengi fyrir 
alla (Sjálfsbjörg 60 ára); Guðríður hin víðförla; Hvernig Titanic varð björgunarbáturinn minn; 690 
Vopnafjörður; Lesblinda og Björgunarafrekið við Látrabjarg. 

 

Jóla- og áramótamenningardagskrá í sjónvarpi  

Á aðventunni var nýtt efni á boðstólum í sjónvarpi fyrir alla aldurshópa. Tónlistar- og 
dagskrárgerðarmaðurinn Jón Ólafsson stýrði sex vikulegum spjall- og tónlistarþáttum undir 
heitinu Jólin koma þar sem landsþekktir tónlistarmenn mættu í myndver, spjölluðu um 
jólaminningar, jólahefðir og annað tengt jólahátíðinni milli þess sem þeir tóku lagið og sungu 
inn jólin.  

Hraðfréttabræðurnir Benedikt Valsson og Fannar Sveinsson sneru aftur í Efstaleitið með tveimur 
skemmtiþáttum, Hraðfréttajól. Þar tóku þeir hús á stjórnmálafólki, skemmtikröftum og öðrum 
þekktum einstaklingum. 

Sýnt var beint frá hátíðarmessu Íslands á jóladag. Sama dag var á dagskrá sjónvarps Jólastundin 
með Ragnhildi Steinunni og Sveppa, sem var jólaþáttur fyrir alla fjölskylduna. 



 

52 

Menningarannállinn var á dagskrá sjónvarps undir lok ársins þar sem stiklað var á stóru yfir það 
helsta sem gerðist í menningarlífinu á árinu sem er að líða. Umsjón var í höndum Bergsteins 
Sigurðssonar og Guðrúnar Sóleyjar Gestsdóttur.  

Loks endurspeglaði Áramótaskaupið 2021 árið sem leið og komu samkomutakmarkanir, spritt, 
bóluefni og fleira tengt kórónuveirufaraldrinum við sögu. Framleiðslan var í höndum Republik og 
höfundar skaupsins að þessu sinni voru Bergur Ebbi, Gagga Jónsdóttir, Hugleikur Dagsson, Katla 
Margrét Þorgeirsdóttir, Lóa Hjálmtýsdóttir og Vilhelm Neto. Leikstjóri var Reynir Lyngdal. 

 

Innlent efni í sjónvarpsdagskrá 2021, klukkustundir 
 
ÍSLAND 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 1798 2356 2520 2750 2939 

RÚV2 341 372 468 468 783 

samtals 2139 2728 2988 3218 3722 

 

6.6.2. Menningarefni í útvarpi  

Rás 1 

Ekki voru gerðar miklar breytingar á dagskrá Rásar 1 árið 2021. Fram kemur í greinargerð 
Ríkisútvarpsins að hlustun hafi aukist mikið með núverandi dagskrá og hafi verið fjórðungi og 
allt að þriðjungi meiri en árið 2014. Tala megi um endurnýjun dagskrár Rásar 1 og sömuleiðis 
útvarpsþáttagerðar og endurnýjað erindi Rásar 1 í íslenskri fjölmiðlaflóru. Gott jafnvægi sé á milli 
fréttatengds efnis, samfélagslegra þátt og menningarþátta í dagskránni. Lögð sé áhersla á að 
margar og fjölbreyttar raddir komi að því að ræða áherslur í daglegu starfi Rásar 1 jafnt og um 
lengri tíma sýn.  

Samfélagslegri og fréttatengdri umræðu var sinnt í daglegum þáttum á borð við Morgunvaktina, 
Mannlega þáttinn, Hádegið, Heimskviður, Samfélagið og Spegilinn árið 2021. Menningarlegu efni 
var sinnt í þáttunum Víðsjá, Lestinni, Lestarklefanum, Á tónsviðinu, Orðum um bækur, Bók vikunnar, 
Flakki og fleiri þáttum. Mannlífstengt efni var meðal annars að finna í þáttunum Segðu mér, 
Gestaboði og Mannlega þættinum.  

Framleiðsla á vönduðum heimildaþáttaröðum jókst verulega en þær munu meðal annars og í 
síauknum mæli vera hugsaðar með ólínulegan flutning í huga. 

Þótt finna hafi mátt efni tengt landsbyggðinni í flestum föstum þáttum var þeim sérstaklega sinnt 
í Sögum af landi. Um helgar voru fleiri sértækir þættir á dagskrá svo sem Tónlist frá a-ö, Frjálsar 
hendur, Svona er þetta og Úr tónlistarlífinu þar sem heyra mátti nýjar upptökur úr íslensku 
tónlistarlífi. 
 
Í greinargerð Ríkisútvarpsins kemur fram að niðurskurður á fjármagni vegna áhrifa 
kórónuveirufaraldursins á auglýsingatekjur RÚV hafi haft mikil áhrif á dagskrá Rásar 1 og leitt til 
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þess að endurtekningum hafi fjölgað talsvert á árinu með miður góðum áhrifum á dagskrána. 
Hafi hlustun minnkað um mitt ár en í lok árs hafi tekist að ná henni að miklu leyti í fyrra horf. 
 
Hlaðvarpið 
Stofnun hlaðvarpsritstjórnar RÚV var í undirbúningi allt árið 2021, samkvæmt greinargerð 
Ríkisútvarpsins. Vinnuhópur greindi hlaðvarpsmarkaðinn og setti fram tillögur að því hvar RÚV 
ætti að staðsetja sig á þeim markaði hérlendis og hvernig hlaðvörp ætti að leggja áherslu á. 
Ákveðið var að halda áfram á þeirri braut sem mörkuð hafði verið á Rás 1 með gerð þáttaraða 
um sérhæfð efni, þar sem mikil áhersla er lögð á ítarlega heimildavinnu og vandaða hljóðvinnu. 
Auk þess voru framleiddar sértækar þáttaraðir um viðburði af ýmsu tagi, svo sem kosningar, 
Söngvakeppnina og sjónvarpsþáttaraðir á borð við Ófærð og Verbúðina. Undir lok árs 2021 var 
gengið frá ráðningu ritstjóra hlaðvarpsritstjórnar RÚV og tók Anna Marsibil Clausen við starfinu 
í byrjun árs 2022. 
 
Eins og fyrri ár átti Rás 1 nokkur af vinsælustu hlaðvörpum landsins. Þáttur Veru Illugadóttur, Í 
ljósi sögunnar, hefur verið vinsælasta hlaðvarp landsins síðustu sex ár. Heimskviður juku vinsældir 
sínar á árinu og á meðal annarra útvarpsþátta sem vöktu athygli á árinu, bæði í línulegri og 
ólínulegri dagskrá, voru Hádegið í umsjón Guðmundar Björns Þorbjörnssonar og Katrínar 
Ásmundsdóttur, Segðu mér í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur og Frjálsar hendur í umsjón 
Illuga Jökulssonar. Samkvæmt greinargerð Ríkisútvarpsins eru allir þessir þættir dæmi um 
dagskrárgerð sem sérstaklega er hugsuð með ólínulega hlustun í huga; efnið er sértækt og 
þættirnir byggjast margir á spennandi og fjölbreyttri hljóðmynd. Hið sama má segja um ýmsar 
aðrar þáttaraðir sem framleiddar voru á árinu 2021 svo sem Loftslagsdæmið eftir Arnhildi 
Hálfdanardóttur, sem hlaut íslensku blaðamannaverðlaunin, þriðju þáttaröð Önnu Marsibiljar 
Clausen um Ástarsögur, Hryggsúluna eftir Önnu Gyðu Sigurgísladóttur, Orðin sem við skiljum ekki 
eftir Andra Snæ Magnason og Þorvald S. Helgason með tónlist eftir Högna Egilsson, Fólkið í 
Garðinum eftir Þorgerði Ásu Aðalsteinsdóttur, Í ljósi krakkasögunnar eftir Ingibjörgu Fríðu 
Helgadóttur, í samvinnu við Veru Illugadóttur, og Kventónskáld eftir Árna Heimi Ingólfsson. 
 

Barnaefni á Rás 1 
Boðið var upp á fjóra þætti í viku fyrir börn og fjölskyldur í umsjá starfsfólks KrakkaRÚV. Þetta 
voru þættirnir Krakkakiljan, Krakkakastið, Hlustaðu nú og Hljómboxið, spurningaþáttur fyrir alla 
fjölskylduna. Á undanförnum árum hefur æ meiri áhersla verið lögð á að búa til efni fyrir börn og 
fjölskyldur sem hentar sérstaklega til ólínulegrar hlustunar og sérstaklega í bílferðum. Um 
sumarmánuðina var boðið upp á fyrrnefnda þáttaröð um Í ljósi krakkasögunnar með þetta að 
leiðarljósi.  
 
Útvarpsleikhúsið  
Útvarpsleikhúsið framleiðir útvarpsleikrit og heimildaverk þar sem notast er við vinnuaðferðir 
sviðlista með einhverjum hætti. Á árinu 2021 voru frumflutt sjö verk, stök verk, framhaldsverk og 
heimildaseríur. Má þar nefna Vorar skuldir, framhaldsleikrit í fjórum hlutum eftir leikhópinn 
Kriðpleir sem flutt var um páska og heimildaleikhúsverkið Kartöflur: Flysjaðar eftir leikhópinn 
CGFC. Flutt voru þrjú verk eftir ung leikskáld, Kolfinnu Nikulásdóttir, Birni Jón Sigurðsson og Adolf 
Smára Unnarsson í samvinnu við útskriftarárgang leikarabrautar Listaháskóla Íslands. Einnig má 
nefna verkið Wesele! sem unnið var í samstarfi við Listahátíð í Reykjavík, listamennina Alexander 
Roberts, Ásrúnu Magnúsdóttir og Wiolu Ujazdowska sem og níu fjölskyldur af ýmsum þjóðernum 
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sem búa á Íslandi. Framhaldsleikritið Með tík á heiði eftir Jóhönnu Friðriku Sæmundsdóttur hlaut 
Grímuverðlaunin í flokki útvarpsverka og var jafnframt tilnefnt til Prix Europa verðlaunanna. 
 
Fjölbreytt tónlistardagskrá  
Einn mikilvægasti liðurinn í tónlistardagskrá Rásar 1 er hljóðritun á tónlist. Með beinum 
útsendingum frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og útsendingum frá ýmsum 
tónlistarhátíðum og öðrum tónleikum gegnir Rás 1 lykilhlutverki í miðlun tónlistar til allra 
landsmanna. Auk Sinfóníuhljómsveitarinnar var Rás 1 í samstarfi um hljóðritanir við Íslensku 
óperuna, Stórsveit Reykjavíkur, Reykholtshátíð, Sönghátíð í Hafnarborg og Sumartónleika í 
Skálholti. Enn fremur má nefna tónleika úr Tíbrárröð Salarins í Kópavogi, tónleikaröð Hörpu, 
Sígildum sunnudögum, og tónleikahljóðritanir frá Þjóðlagahátíðinni á Siglufirði. 

Af þeim tónleikum sem hljóðritaðir voru á árinu má nefna: 
• Kúnstpásur og Söngskemmtanir Íslensku óperunnar,  
• kammeróperu Hildigunnar Rúnarsdóttur, Traversing the Void, sem flutt var í Hörpu í 

febrúar á vegum Kammermúsíkklúbbsins,  
• einleikstónleika Víkings Heiðars Ólafssonar í Hörpu, 
• flutning Jóhanns Kristinssonar barítónsöngvara og píanóleikarans Ammiels Bushakevitz 

á Vetrarferð Schuberts og söngvum eftir Mahler,  
• tónleika Strokkvartettsins Sigga í Salnum í maí þar sem frumfluttir voru fjórir nýir 

íslenskir strengjakvartettar,  
• Jóhannesarpassíu Bachs með Kór Langholtskirkju sem útvarpað var í páskadagskrá og 

Jólaóratoríuna með Mótettukórnum sem útvarpað var á jóladagskvöld.  
• Aldarafmælis þriggja merkra tónhöfunda var minnst á þrennum tónleikum í mars: 

o Kordo kvartettinn og bandoneon-leikarinn Olivier Manoury héldu tónleika til 
heiðurs argentínska tónskáldinu Astor Piazzolla í Tíbrár-röð Salarins,  

o Stórsveit Reykjavíkur heiðraði sveiflumeistarann og söngdansahöfundinn Jón 
Múla Árnason með glæsilegum tónleikum í Eldborg og  

o Sigríður Beinteinsdóttir, Guðrún Gunnarsdóttir og Jógvan Hansen fluttu þekktar 
perlur úr lagasafni Sigfúsar Halldórssonar á tónleikum sem útvarpað var 17. júní.  

 
Þá var ungt tónlistarfólk í forgrunni í þremur stúdíóhljóðritunum sem gerðar voru fyrir Rás 1 á 
árinu: 

• Hin þrettán ára gamla Ásta Dóra Finnsdóttir lék tilbrigði eftir Rachmaninov í hljóðritun 
sem útvarpað var á nýársdag, 

• sópransöngkonan Álfheiður Erla Guðmundsdóttir, þá nýútnefnd söngkona ársins á 
Íslensku tónlistarverðlaununum, flutti sönglagadagskrá ásamt píanóleikaranum Kunal 
Lahiry á uppstigningardag og  

• sellóleikarinn Steiney Sigurðardóttir, sem valin var bjartasta vonin á Íslensku 
tónlistarverðlaununum 2021, lék barokktónlist í aðdraganda jóla á aðfangadag. 

Þá er þess getið í greinargerð Ríkisútvarpsins að árið 2021 hafi dagskrárgerðarmaðurinn Leifur 
Hauksson látið af störfum eftir um fjörutíu ára farsælan feril. Leifur sinnti dagskrárgerð á Rás 1 
síðustu ár og hafði umsjón með einum af vinsælustu þáttum Rásar 1, Samfélaginu, ásamt Þórhildi 
Ólafsdóttur. Þar sérhæfði hann sig í umfjöllun um umhverfis- og loftslagsmál og ýmsu efni sem 
snýr að vísindum. Leifur lést á vormánuðum 2022.  
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Jóla- og áramótadagskrá í útvarpi 

Mikil vinna var lögð í að gera hátíðardagskrá Rásar 1 sem veglegasta, enda er hlustun á Rás 1 
sjaldan meiri en um jól og páska. Hátíðardagskrá Rásar 2 hefur undanfarin ár markast sífellt meira 
af framleiðslu heimildarþáttaraða sem henta vel til ólínulegrar hlustunar og gætt hefur verið að 
því að gera hátíðarþætti aðgengilega í spilara og hlaðvarpi RÚV.  

 
RÁS 2 

Starfsemi Rásar 2 árið 2021 mótaðist af sömu þáttum og árið áður, náttúruvá og COVID-19. Rás 
2 gegnir ríku öryggishlutverki og árið 2021 var allt kapp lagt á að nauðsynlegar upplýsingar 
varðandi kórónuveirufaraldurinn og sóttvarnaraðgerðir stjórnvalda kæmust til skila til hlustenda 
í rauntíma. Það var þó ekki aðeins COVID-19 sem setti óvenjulegan svip á árið því að eldgosið í 
Geldingadölum fékk einnig pláss. Þannig var bein útsending fram eftir nóttu þegar gosið hófst 
og hlustendur hringdu inn með upplýsingar, meðal annars frá Reykjanesbraut þar sem fjöldi bíla 
sat fastur. Þannig var unnt að bregðast hratt við og miðla upplýsingum til almennings fljótt og 
örugglega. 
 
Mikil hlustun var á Rás 2 árið 2021, fréttahlustun var í hæstu hæðum en þar fyrir utan var mikil 
hlustun á aðra dagskrá. Í greinargerð Ríkisútvarpsins kemur fram að áherslubreyting í dagskrá 
hafi greinilega skilað aukinni hlustun á Rás 2, auk þess sem upplýsingamiðlun utan frétta hafi 
fallið í kramið hjá hlustendum. Hlustun á Rás 2 hafi haldist mikil síðustu tvö ár og meira hafi 
verið hlustað á Rás 2 en nokkra aðra útvarpsstöð á landinu. Auk þess hafi hlustun aukist mikið 
meðal hlustenda undir þrítugu. Jafnframt segir í greinargerð Ríkisútvarpsins að auðvitað sé ekki 
hægt að líta framhjá því að alvarlegt ástand í þjóðfélaginu beini fólki að stöðinni. Hins vegar hafi 
verið skýr merki um það strax árið 2019 að áherslubreytingar í dagskrá hafi verið farnar að skila 
aukinni hlustun. Mikil áhersla hafi verið lögð á að auka hlut kvenna í dagskránni, bæði í hópi 
þáttastjórnenda og flytjenda. Í dægurmálaþáttum stöðvarinnar séu konur í meirihluta í hópi 
þáttastjórnenda og hugað sé að því í uppsetningu allrar annarrar dagskrár að hlutfallið sé sem 
jafnast. Markvissar aðgerðir hafa einnig aukið hlustun verulega í hópi 18-29 ára sem leggur grunn 
að framtíðarhlustendum stöðvarinnar. 
 
Íslensk tónlist 
Annað mikilvægt hlutverk Rásar 2 er miðlun á íslenskri tónlist. Markmið stöðvarinnar er að 
íslensk tónlist sé um helmingur allrar tónlistar sem flutt er á stöðinni en hlutfallið var enn hærra 
árið 2021 eða 60-65%. Hefur hlutfall íslenskrar tónlistar líklega aldrei verið hærra á Rás 2 en 
með því var brugðist við ákalli frá bæði listafólki og almenningi um að sýna tónlistarfólki 
stuðning við erfiðar aðstæður í kjölfar heimsfaraldurs. Þá má þess geta að hlutfall tónlistar þar 
sem konur eru í aðalhlutverki fór úr 40% í rúm 45% árið 2021. Mest spilaða lagið var Spurningar 
með Birni og Páli Óskari  

Áfram var lítið um tónleika og flestar tónlistarhátíðir féllu niður svo að upptökur á tónlist voru í 
lágmarki. Tónleikaröðin Tónaflóð um landið þótti gefast vel árið 2020 og var því ákveðið að 
endurtaka leikinn árið 2021. Í fjórum þáttum kom fram fjöldi tónlistarfólks sem flutti dægurlög 
sem tengdust hverjum landshluta. Þá var Tónaflóði á Menningarnótt slegið saman við 10 ára 
afmæli Hörpu og tónleikar sendir þaðan í beinni útsendingu um kvöldið. 
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Rúmlega 800 ný íslensk lög voru frumflutt í þáttunum Undiröldunni og Popplandi og 50 nýjar 
íslenskar plötur fluttar í heild sinni í Plötu vikunnar. Þar af voru 45% plötur þar sem konur eru í 
aðalhlutverki eða verk eftir konur. Yfir sumarið voru svo á dagskrá sérstakar tónlistarseríur þar 
sem farið var yfir sögu Hip hops á alþjóðavísu ásamt því að Krummi Björgvinsson gerði sérstaka 
þáttaröð um sveitatónlist og kántrí. Þessar þáttaraðir héldu svo áfram í haust og vetur. Þær eru á 
dagskrá á sunnudagsmorgnum þar sem áhersla hefur verið lögð á sérstakar tónlistarstefnur, eins 
og t.d. sveitatónlist og sálar- og fönktónlist, svo eitthvað sem nefnt. Að lokum má geta þess að 
65 ný íslensk jólalög voru send inn í jólalagakeppni Rásar 2. 

 
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. 

 

6.7. Erlent efni 

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 

6.7.1. Erlent efni á dagskrá sjónvarps 2021 

Íslenskt, norrænt og annað evrópskt efni var fyrirferðarmikið, bæði í línulegri dagskrá RÚV og í 
spilaranum, ekki aðeins leikið efni heldur einnig heimildaefni.  

 
Leikið efni og samstarf norrænna stöðva 
Samstarf norrænna sjónvarpsstöðva, sem sinna fjölmiðlun í almannaþjónustu, hélt áfram undir 
merkjum Nordic 12 (N12) og jókst hlutfall norræns efnis í dagskrá RÚV um 16% frá árinu áður. 

Frumsýningar á leiknum, norrænum þáttröðum í spilara RÚV færðust einnig í aukana. Má þar 
nefna eftirfarandi þætti: Um Atlantsála (Atlantic Crossing), Sáttasemjarann (Peacemaker), Úlfur, Úlfur 
(Ulven kommer) og aðra þáttaröð norsku þáttanna Exit.  

Í þáttaröðinni Lítil þúfa (Small Axe) frá BBC í leikstjórn Steves McQueen var sjónum beint að 
innflytjendum af karabískum uppruna í London á áttunda áratugnum og sigrum þeirra í skugga 
misréttis og rasisma. Sjötta þáttaröð Skylduverka (Line of Duty) var frumsýnd rétt eftir frumsýningu 
í Bretlandi. Þá leit endurgerð þáttanna Dýrin mín stór og smá (All Creatures Great and Small) dagsins 
ljós og vakti mikla kátínu, samkvæmt upplýsingum í greinargerð Ríkisútvarpsins.  

Leiknir þættir byggðir á skáldsögum voru áberandi í dagskránni svo sem Við (Us), sem er byggð á 
metsölubók eftir David Nicholls; Ógn og skelfing (The Terror), byggt á samnefndri bók eftir Dan 
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Simmons og Skuggaleg skógarferð (Picnic at Hanging Rock) sem eru þættir byggðir á samnefndri 
bók eftir Joan Lindsay. 

 

Erlendar heimildamyndir og fræðsluþættir  
Heimildaþáttaraðir frá BBC skipuðu áfram stóran sess í dagskránni og átti David Attenborough 
stóran þátt í þeim, í þáttum á borð við Fullkomin pláneta (Perfect Planet), Undur eggjanna (Wonders 
of Eggs), Vegferð Attenboroughs (Attenboroughs Journey) og Útrýmingarhætta í nátturunni (Extinction: 
The Facts). Í þriggja þátta röð sem nefnist Greta Thunberg: Ár til að breyta heiminum (Greta 
Thunberg: A Year to Change the World) var fylgst með heilu ári í lífi Gretu Thunberg á ferð um 
heiminn til að vekja athygli á neyðarástandinu sem skapast hefur í loftslagsmálum.  

Aðrir áhugaverðir heimildarþættir voru á dagskrá RÚV svo sem Vísindaskáldskapur í kvikmyndum 
(James Cameron’s Story of Science Fiction), Saga hryllingsmynda (Eli Roth’s History of Horror), 
Murdoch-veldið (The Rise of the Murdoch Dynasty) og Þrælahald nútímans (Why Slavery). 

Samkvæmt þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins skal gera 
grein fyrir eftirfarandi atriðum í árlegri greinargerð Ríkisútvarpsins til Fjölmiðlanefndar: 

6.7.2. Hlutfall innlends og erlends efnis í sjónvarpsdagskrá á 
RÚV og RÚV2  

Hlutfall innlends og erlends efnis í dagskrá  2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV innlent í klst. 1798 2356 2520 2750 2939 

RÚV erlent í klst. 2194 2323 2310 2468 2366 

RÚV 2 innlent klst. 341 372 468 468 783 

RÚV 2 erlent klst. 88 144 68 83 44 

Hlutfall í % 48,4% 52,5% 55,7% 55,8% 60,7% 

Samtals klst.  4421 5195 5366 5769 6132 

 

6.7.3. Hlutfall innlends og erlends efnis á kjörtíma í 
sjónvarpsdagskrá  

Hlutfall innlends og erlends efnis á kjörtíma (19-23)  2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV innlent í klst. 698 688 671 667 717 

RÚV erlent í klst. 609 629 658 666 613 

RÚV 2 innlent klst. 173 138 177 249 287 

RÚV 2 erlent klst. 31 86 29 46 24 

Hlutfall í % 57,6% 53,6% 55,2% 56,3% 61,2% 
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6.7.4. Hlutfallsleg skipting eftir uppruna á RÚV og RÚV2  

Hlutfallsleg skipting eftir uppruna dagskrárefnis 2017 2018 2019 2020 2021 

Ísland 48,4% 52,5% 55,7% 55,8% 60,7% 

Önnur Norðurlönd 8,4% 9,9% 9,0% 11,0% 12,9% 

Önnur Evrópulönd 22,9% 22,9% 21,2% 21,6% 17,3% 

N-Ameríka (Bandaríkin og Kanada) 19,4% 13,9% 13,0% 11,0% 9,3% 

Aðrar heimsálfur 0,9% 0,7% 1,1% 0,6% 0,8% 

Hlutfall í % 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 101,0% 

 
Samkvæmt töflunni hér að framan var íslenskt efni 60,7% af útsendu efni í línulegri dagskrá RÚV 
og RÚV2 árið 2021, norrænt efni frá öðrum Norðurlöndum 12,9% af útsendu efni og efni frá 
öðrum Evrópulöndum 17,3% af útsendu efni. Alls var því 90,9% af útsendu efni í línulegri dagskrá 
árið 2021 evrópskt efni, að íslensku efni meðtöldu. 

 

6.7.5. Skipting eftir uppruna í klukkustundum á RÚV og RÚV2 

ÍSLAND 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 1798 2356 2520 2750 2939 

RÚV2 341 372 468 468 783 

samtals 2139 2728 2988 3218 3722 

 

ÖNNUR NORÐURLÖND 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 345 512 483 631 791 

RÚV2 25 4 2 2 0 

samtals 370 516 485 633 791 

 

ÖNNUR EVRÓPULÖND 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 970 1062 1102 1203 1028 

RÚV2 42 128 36 43 33 

samtals 1012 1190 1138 1246 1061 

 

N-AMERÍKA (BANDARÍKIN OG KANADA) 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 839 710 672 598 560 

RÚV2 20 12 23 38 10 

samtals 859 722 695 636 570 

 

AÐRAR HEIMSÁLFUR 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 41 36 53 36 49 
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RÚV2 0 0 8 0 0 

samtals 41 36 61 36 49 

 

 
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 2021. 
Þá uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í ákvæði 33. gr. laga um um fjölmiðla um framboð 
myndefnis. 

6.8. Íþróttir 

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

Ríkisútvarpið miðlaði fjölbreyttu íþróttaefni af innlendum og erlendum vettvangi, þrátt fyrir 
mörgum íþróttaviðburðum hafi verið aflýst vegna kórónuveirufaraldursins. Einn tilgangur með 
starfsemi íþróttadeildar RÚV er að varðveita íþróttasögu Íslands og hvetja til aukinnar 
íþróttaiðkunar meðal þjóðarinnar. Árið 2021 fylgdi RÚV afreksfólki Íslands eftir í keppnisferðum 
erlendis, til dæmis á Ólympíuleikunum í Japan og á Ólympíumóti fatlaðra og birti íþróttaefni sem 
sameinaði íslensku þjóðina fyrir framan skjáinn. Fjallað var um fjölbreyttar íþróttagreinar og 
ólíkar hliðar íslensks íþróttalífs. Mikil áhersla var lögð á að fjalla um íþróttaiðkun beggja kynja 
og ólíkra hópa.  

6.8.1. Alþjóðlegir íþróttaviðburðir 

 
Ólympíuleikar í Japan 
Stærsta verkefni íþróttadeildar á árinu voru Ólympíuleikar og Ólympíumót fatlaðra í Tókýó í 
Japan. Ísland átti fjóra keppendur á Ólympíuleikum og fimm á Ólympíumóti fatlaðra. RÚV fylgdi 
Íslendingunum hvert fótmál og fjallaði um leikana daglega í Ólympíukvöldi. Þá voru gerðir sextán 
hlaðvarpsþættir frá Tókýó um Ólympíuleikana sem voru á meðal vinsælustu hlaðvarpsþátta 
landsins á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Beinar útsendingar RÚV frá Ólympíuleikum hafa aldrei 
verið fleiri og gætt var jafnræðis um fjölda útsendinga frá keppni kvenna og karla, eins og í 
annarri dagskrárgerð íþróttadeildar.  
 

EM á hópfimleikum 
Evrópumeistaramótið í hópfimleikum sem átti að vera í Danmörku 2020 fór fram í Portúgal í lok 
ársins 2021. RÚV sýndi frá keppninni í beinni útsendingu, auk þess að vera á staðnum og fanga 
stemninguna. Unglingaliðin uppskáru vel, blandaða liðið nældi sér í brons og stúlknalið Íslands 
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fékk silfur. Eftir spennuþrungna keppni við Svíþjóð stóð íslenska kvennaliðið uppi sem 
sigurvegari og var það fyrsta sinn frá 2012 sem Ísland verður Evrópumeistari kvenna í 
hópfimleikum. Í fyrsta sinn frá 2010 átti Ísland svo karlalandslið í flokki fullorðinna. Íslenska 
karlalandsliðið hreppti silfur og eru það fyrstu verðlaun sem karlalið Íslands hlýtur á EM. 
 

HM karla og kvenna í handbolta  
HM karla í handbolta var haldið í Egyptalandi í janúar 2021. Vegna heimsfaraldurs 
kórónuveirunnar var leikið án áhorfenda og var öll umgjörð mótsins ólík því venja er. Ísland 
endaði í 20. sæti og margir ungir og efnilegir leikmenn komu við sögu á mótinu. 

RÚV sýndi einnig frá HM kvenna í handbolta í desember en því miður komst íslenska 
kvennalandsliðið ekki á mótið.  

Undankeppni HM kvenna og karla í fótbolta  
Allir leikir í undankeppni HM karla 2022 voru í beinni útsendingu á RÚV árið 2021. Eftir frábæran 
árangur undanfarinna ára náði íslenska karlalandsliðið sér ekki á strik og var ekki á meðal þjóða 
sem kepptu á HM í Katar í lok árs 2022.  

RÚV sýndi einnig beint frá leikjum íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta í undankeppni HM 
kvenna sem haldið verður sumarið 2023 í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi.  

Fram kemur í greinargerð Ríkisútvarpsins að RÚV hafi fengið mikið hrós frá UEFA fyrir 
útsendingar frá heimaleikjum landsliðsins en miklar kröfur eru jafnan gerðar til rétthafa um 
útsendingar í sjónvarpi.  
 
Undankeppni EM í fótbolta  
Undankeppni fyrir EM kvenna í fótbolta 2021 breyttist skyndilega í undankeppni fyrir EM 2022 
þegar ákveðið var að fresta mótinu um eitt ár svo að það færi ekki fram á sama tíma og EM karla 
og Ólympíuleikarnir sem þegar hafði verið frestað til 2021.  

Íslenska kvennalandsliðið tryggði sér þátttökurétt á sínu fjórða stórmóti og keppti því á EM í 
Englandi 2022 en mótið var í beinni útsendingu á RÚV.  

21 árs landslið karla tryggði sér einnig sæti í lokakeppni EM á árinu 2021 en liðið lék í riðlakeppni 
EM í mars og var keppnin í beinni útsendingu á RÚV. 
 
Undankeppni HM karla í körfubolta 
Karlalandslið í körfubolta hóf leik í undankeppni HM 2023 í nóvember 2021. Eftir frábæra byrjun, 
þar sem Ísland vann Holland, tapaði liðið fyrir Rússlandi. Allir leikir liðsins í riðlakeppninni voru 
og verða sýndir í beinni útsendingu RÚV.  
 

Undankeppni EM og HM í handbolta 
Kvennalandsliðið í handbolta komst í umspil um sæti á Heimsmeistaramótinu eftir góða 
frammistöðu í forkeppninni í Norður-Makedóníu í mars. Ísland mætti Slóveníu í tveimur leikjum 
en eftir tap og jafntefli í apríl var sæti á HM úr sögunni. Um haustið hófst undankeppni EM 2022 
og var Ísland í riðli með Svíþjóð, Serbíu og Tyrklandi. Fyrsti leikur liðsins gegn Svíþjóð tapaðist 
en öflugt serbneskt lið var lagt að velli og er íslenska liðið er í öðru sæti undanriðils um áramót. 
Tvö efstu liðin komast í lokakeppni EM en þangað hefur íslenska liðið ekki komist í tíu ár.  
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Íslenska karlalandsliðið í handbolta lék síðustu leiki sína í undankeppni EM 2022 í upphafi sumars 
2021. Þar tryggði Ísland sér sæti með Ungverjalandi og Slóvakíu. 

6.8.2. Innlendir íþróttaviðburðir 

Bikarúrslit, Skólahreysti og aðrir innlendir viðburðir  
RÚV hélt áfram að sýna frá Íslandsmótum og bikarúrslitum í hinu ýmsu íþróttagreinum í veglegri 
umgjörð. Mörgum mótum var frestað vegna kórónuveirufaraldursins en engu að síður tókst að 
ljúka nokkrum viðburðum, eins og bikarúrslitum kvenna og karla í handbolta, 
Reykjavíkurleikunum, Íslandsmótinu í golfi, bikarúrslitum í blaki, Meistaradeildinni í 
hestaíþróttum, Skólahreysti og Íslandsmótinu í fimleikum, svo fátt eitt sé nefnt.  
 

Íþróttamaður ársins 2021 
Íþróttamaður ársins var útnefndur sextugasta og fimmta árið í röð af Samtökum 
íþróttafréttamanna og var verðlaunaafhending sýnd í beinni útsendingu RÚV í lok árs. 
Handboltamaðurinn Ómar Ingi Magnússon hlaut titilinn árið 2021. Þórir Hergeirsson, þjálfari 
heims- og Evrópumeistara Noregs í handbolta kvenna, var valinn þjálfari ársins og kvennalandslið 
Íslands í hópfimleikum var kjörið lið ársins.  

6.8.3. Hlutfall íþróttaefnis af dagskrá RÚV og RÚV 2 

Heildarútsendingartími íþróttaefnis í klst. árið 2021 var 654 klst. á aðalrás RÚV og 389 klst. á 
aukarásinni RÚV 2.  

ÍÞRÓTTIR 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 482 780 469 277 654 

RÚV2 292 248 314 279 389 

samtals 774 1028 783 556 1043 

 

Hlutfall íþróttaefnis af dagskrá beggja sjónvarpsrása, RÚV og RÚV 2, hækkaði umtalsvert árið 
2021 sem rekja má til þess að íþróttakappleikir lágu að mestu niðri árið áður vegna 
sóttvarnaaðgerða stjórnvalda og hlutfall íþróttaefnis það ár því óvenju lágt. Hlutfall íþróttaefnis 
var 17% af línulegri sjónvarpsdagskrá beggja sjónvarpsrása árið 2021, hafði verið 9% árið á undan 
og 13,7% árið á undan.   

      2017 2018 2019 2020 2021 

Íþróttir (skipt eftir helstu 
íþróttagreinum)  16,3% 18,5% 13,7% 9,0% 17,0% 
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6.8.4. Hlutfall íþrótta af heildardagskrá aðalrásar RÚV 

ÍÞRÓTTIR skipt eftir helstu 
íþróttagreinum 2017 2018 2019 2020 2021 

Íþróttafréttir 0,88% 0,47% 0,43% 0,72% 0,38% 

Fótbolti 2,44% 5,37% 1,98% 0,12% 1,15% 

Körfubolti 1,40% 0,43% 1,10% 0,20% 0,54% 

Handbolti 2,20% 0,92% 1,95% 0,89% 1,73% 

Blak 0,06% 0,13% 0,07% 0,00% 0,30% 

Mótorsport 0,30% 0,24% 0,06% 0,06% 0,14% 

Vetraríþróttir 0,70% 2,78% 0,09% 0,15% 0,65% 

Sund 0,51% 0,00% 0,36% 0,00% 0,72% 

Hestaíþróttir 0,17% 0,23% 0,03% 0,12% 0,00% 

Frjálsar íþróttir 0,75% 1,25% 0,70% 0,45% 1,06% 

Fimleikar 0,12% 0,52% 0,62% 0,23% 0,62% 

Aðrar íþróttir 0,95% 0,65% 0,88% 1,43% 2,10% 

Blandaðar íþróttir* 0,77% 2,57% 0,83% 0,62% 2,19% 

samtals 11,25% 15,56% 9,10% 4,99% 11,58% 

 

6.8.5. Hlutfall íþrótta af heildardagskrá aukarásarinnar RÚV 2 

ÍÞRÓTTIR skipt eftir helstu íþróttagreinum 2017 2018 2019 2020 2021 

Íþróttafréttir 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fótbolti 10,55% 5,96% 11,77% 4,26% 5,19% 

Körfubolti 9,90% 3,14% 6,89% 2,92% 8,80% 

Handbolti 23,40% 17,36% 10,13% 14,51% 16,35% 

Blak 0,00% 0,95% 3,12% 0,00% 0,00% 

Mótorsport 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Vetraríþróttir 1,55% 4,83% 1,63% 0,42% 0,00% 

Sund 1,46% 0,00% 2,54% 0,00% 0,00% 

Hestaíþróttir 0,00% 0,48% 3,54% 2,27% 4,39% 

Frjálsar íþróttir 9,72% 8,71% 10,22% 0,00% 9,26% 

Fimleikar 2,81% 0,29% 1,37% 0,17% 2,69% 

Aðrar íþróttir 1,36% 0,13% 2,88% 1,51% 2,46% 

Blandaðar íþróttir* 2,61% 2,63% 1,07% 20,73% 0,00% 

samtals 63,36% 44,48% 55,16% 46,79% 49,14% 

 
* Beinar útsendingar frá íþróttaviðburðum féllu að mestu niður 2021 vegna sóttvarnatakmarkana. 
Frjálsum íþróttum, sundi og öðrum íþróttum voru gerð góð skil á Reykjavíkurleikunum – merkt 
sem blandaðar íþróttir.  
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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 2021. 
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7. Samfélag 

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 

 
Ríkisútvarpið setur sér stefnu á a.m.k. fimm ára fresti og áður en stefnan er birt opinberlega skulu drög 
að henni kynnt mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Stefna Ríkisútvarpsins taki einnig til dagskrár 
og allra sviða miðlunar að teknu tilliti til laganna og samnings þessa. Ríkisútvarpið leitar með 
skipulögðum hætti að dagskrárhugmyndum og tillögum að dagskrárefni fyrir alla miðla jafnt frá 
almenningi sem sjálfstæðum framleiðendum. Til viðbótar við markvissa móttöku slíkra erinda verður 
tvisvar á ári staðið fyrir opnum hugmyndadögum fyrir dagskrárefni. 

Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í 
almannaþágu 2020-2023 

 
Þá skal gerð grein fyrir viðhorfum almennings til starfsemi Ríkisútvarpsins eins og þau koma fram, m.a. í 
könnunum, sem Ríkisútvarpið lætur gera, og ábendingum. 

Úr þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í 
almannaþágu 2020-2023 

7.1.1. Kannanir á viðhorfi til starfsemi Ríkisútvarpsins 

RÚV kannar reglulega áhorf og hlustun, framkvæmir árlega viðhorfskönnun, mælir traust 
almennings til miðla Ríkisútvarpsins tvisvar á ári og er í stöðugu sambandi við áhorfendur og 
hlustendur í gegnum ábendingagáttir á vef og samfélagsmiðlum. Þessi gögn eru greind jafnhliða 
yfir allt tímabilið af stýrihópi og stjórnendum með hliðsjón af stefnumótunarvinnu 
Ríkisútvarpsins. 

7.1.2. Stefna Ríkisútvarpsins 

Síðustu ár hefur verið unnið eftir stefnu Ríkisútvarpsins frá 2017 sem gilti til 2021. Vinna við nýja 
stefnu RÚV til ársins 2026 hófst formlega árið 2021 og var ný stefna RÚV 2022-2026 samþykkt 
af stjórn í júní sl. og kynnt ítarlega á Útvarpsþingi sem haldið var í september 2022 og á vef RÚV.  
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Í greinargerðinni kemur fram að í apríl og maí 2021 hafi ráðgjafar Stratagem tekið 
einstaklingsviðtöl við stjórnarmenn Ríkisútvarpsins, stjórnendur og lykilstarfsmenn hjá félaginu. 
Einnig hafi ráðgjafar RÚV efnt til samtals við breiðan hóp annarra hagaðila sem starfi í umhverfi 
RÚV. Hafi afstaða þeirra til RÚV og tiltekinna þátta í starfseminni verið greind með rafrænni 
könnun og viðtölum við fulltrúa frjálsra félagasamtaka, stjórnendur mennta- og 
menningarstofnana, einkarekinna fjölmiðla og annarra hagsmunahópa þar sem snertifletir 
þessara aðila við stefnu RÚV hafi verið dregnir upp. 

Að lokinni greiningu á stöðu RÚV, þróun fjölmiðla og tækni, rýni á stefnu og rannsóknum annarra 
hafi samtalið um stefnu RÚV verið opnað upp á gátt. Vefgátt hafi verið opnuð í október 2021 
undir yfirskriftinni „Hvernig vilt þú hafa RÚV?“ þar sem 650 landsmenn hafi tekið þátt með því að 
svara spurningum um hvað í þjónustu RÚV þeim þætti vænst um og hvað RÚV ætti að leggja 
meiri og minni áherslu á í framtíðinni. Þátttakendur hafi einnig valið fimm gildi sem mikilvægust 
voru að þeirra mati fyrir RÚV og tilgreint mikilvægustu þætti starfseminnar.  
 
Haldnar hafi verið vinnustofur með starfsfólki RÚV af öllum sviðum. Alls hafi um 30 manns tekið 
þátt í þeim. Í framhaldinu hafi verið haldnar vinnustofur með stjórn RÚV og lykilstjórnendum. Á 
sama tíma hafi netkönnun verið lögð fyrir alla starfsmenn þar sem spurt hafi verið um styrkleika 
og veikleika í starfsumhverfinu og helstu áhersluatriði til framtíðar.  
 
Fleiri aðgerðir sem lúta að innra starfi eru talin upp í greinargerð Ríkisútvarpsins til 
Fjölmiðlanefndar, þar á meðal að rafrænt fræðslukerfi fyrir starfsfólk hafi verið innleitt, 
jafnréttisáætlun hafi verið uppfærð og endurskoðuð og að drög lögð að umhverfis- og 
loftsslagsstefnu og sérstakri aðgengisstefnu. Allt séu þetta mikilvæg atriði þegar horft sé á 
almannaþjónustuhlutverk Ríkisútvarpsins og samfélagslega ábyrgð. 

7.1.3. Dagskrárstefna miðla Ríkisútvarpsins.  

Dagskrárstefna allra miðla fyrir árið 2021 var kynnt og samþykkt af stjórn í lok árs 2020.  

7.1.4. Málþing og opnir dagar 

RÚV stendur fyrir opnu málþingi ár hvert þar sem fjallað er um þróun fjölmiðla og markaðar. 
Málþingið 2021 var fellt niður vegna COVID-19.  
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7.2. Aðgengi að þjónustu RÚV 

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  

 
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. 

7.2.1. Aðgengi sjón- og heyrnarskertra 

Tryggja þarf að sjón- og heyrnarskertir fái allar upplýsingar sem máli skipta og geti verið virkir 
þátttakendur í samfélaginu. Ríkisútvarpinu ber 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. 
um fjölmiðlun í almannaþjónustu. Auk þess er fjallað um aðgengismál í þjónustusamningi 
mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins og eru þau á meðal áherslumála 2020-
2023. 

 

 

 
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.  
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Sérstök markmið á samningstímanum 2020-2023 samkvæmt samningi um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu. 

Ríkisútvarpið á að móta stefnu í aðgengismálum, þar sem fram kemur hvernig leitast er við að nýta 
tæknilegar lausnir til að tryggja aðgengi þeirra sem ekki geta nýtt sér þjónustu Ríkisútvarpsins með 
hefðbundnum hætti. 

Þróun vefs og ólínulegrar dagskrár á að taka mið af aðgengi engu síður en í hefðbundinni línulegri 
dagskrá í útvarpi og sjónvarpi. Áfram á að veita heyrnarlausum og heyrnarskerturn aðgengi að fréttum 
og öðru sjónvarpsefni á vef og með skjátexta, t.d. í textavarpi. Útsendingar á táknmáli eða aðrar 
miðlunarleiðir skulu nýttar þegar það þykir henta og í samræmi við tæknilega möguleika á hverjum tíma. 
Ríkisútvarpið á áfram að leita leiða til að koma til móts við blinda og sjónskerta með tæknilegum 
lausnum.  

Beinar útsendingar frá borgarafundum og frá stóratburðum er varða alla, svo sem náttúruhamförum, 
hryðjuverkum eða stórtíðindum í stjórnmálum, skulu rittúlkaðar í textavarpi ef því verður við komið. 
Fréttaskýringarþættir í beinni útsendingu skulu textaðir fyrir endursýningu. Öll forunnin innlend dagskrá 
er textuð eftir því sem unnt er. Innlendir þættir sem ekki næst að texta fyrir frumsýningu skulu textaðir 
fyrir endursýningu ef því verður við komið. Ríkisútvarpið skal senda út fréttir á táknmáli eða með 
táknmálstúlkun alla daga ársins. Hlutfall útsendinga á táknmáli á samningstímanum skal ekki vera minna 
en það var 2019. Rittúlkun og táknmálstúlkun skal fylgja umræðuþáttum með fulltrúum framboða í 
aðdraganda kosninga. Á vefsíðu Ríkisútvarpsins er vefþula sem les upp texta. 

Ríkisútvarpið fylgist með og tekur virkan þátt í þróun máltækni sem leitt gæti til framfara í 
aðgengismálum. 

7.2.2. Aðgengi aukið til muna 

Fram kemur í greinargerð RÚV til Fjölmiðlanefndar að aðgengi fólks að miðlum RÚV hafi verið 
aukið til muna, frá því að kórónuveirufaraldurinn braust út, til að tryggja sem best aðgang allra 
að upplýsingum sem varði allt íslenskt samfélag.  
 
Hægt er að nálgast íslenskan skjátexta með nær öllu íslensku sjónvarpsefni sem sýnt er í miðlum 
RÚV. Lagt er kapp á að hafa vef og öpp RÚV aðgengileg fyrir blint og sjónskert fólk. Jafnframt er 
helstu fréttum er varða almannaheill einnig miðlað með auðskildum texta sem hentar fólki með 
þroskahömlun.  
 
Á árinu 2021 hófst táknmálstúlkun allra aðalfréttatíma sjónvarps á RÚV 2 sem og Krakkafrétta 
og var þjónusta á táknmáli þannig aukin til mikilla muna. Á árinu var einnig hætt að senda út 
sérstaka táknmálsfréttatíma og voru kvöldfréttir táknmálstúlkaðar á RÚV 2 í stað Táknmálsfrétta 
á RÚV frá og með 1. nóvember 2021. Táknmálstúlkun var að auki send út með umræðum í 
aðdraganda kosninga, fundum Almannavarna og öðrum upplýsingafundum vegna COVID-19. 
 
Vinna hófst við gerð aðgengisstefnu fyrir RÚV og í því skyni hefur meðal annars verið leitað til 
hagsmunasamtaka fatlaðs fólks til að meta þarfir þess hvað aðgengismál snertir.  
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Aðgengismál 2017 2018 2019 2020 2021 

Samtímatextun á 
aðalfréttatíma á síðu 888 
(hlutfall) 100% 100% 100% 100% 100% 

Táknmálstúlkun á fréttum og 
fréttatengdu efni (klst.)* 48 46 47 69 100 

Textun á síðu 888, 
frumsýningar (klst.) frumfl. 
innlent efni 252 218 262 395 379 

Textun á síðu 888, 
endursýningar (klst.) 
endursýnt innlent efni 337 593 660 934 1243 

 

7.2.3. Aðgangur að fréttum og öðru sjónvarpsefni fyrir 
heyrnarlausa og heyrnarskerta 

Allt íslenskt sjónvarpsefni sem ekki var sýnt í beinni útsendingu var með skjátexta á síðu 888 í 
textavarpi og í spilara á RUV.is og í RÚV appinu. Aðalfréttatími og íþróttir í sjónvarpi voru með 
samtímatextun á síðu 888 í textavarpi. Þá jókst rittúlkun og bein textun á menningarefni. 
Áramótaávörp forseta Íslands og forsætisráðherra voru send út með táknmálstúlkun á RÚV 2 sem 
og umræðuþáttur með forsetaframbjóðendum í aðdraganda forsetakosninga. Allt erlent efni var 
þýtt og sent út með íslenskum texta, nema í fáeinum tilvikum, t.d. þegar erlent efni var sýnt í 
beinni útsendingu. Þá hafa verið gerðar endurbætur á RUV.is og RÚV appinu til að bæta aðgengi 
blindra og sjónskertra og auðvelda skjáþulu að lesa efni frá RÚV. 

7.2.4. Aðgerðir til að koma til móts við blinda og sjónskerta 
með tæknilegum lausnum 

Gerðar voru endurbætur á RUV.is og RÚV appinu til að bæta aðgengi blindra og sjónskertra og 
auðvelda skjáþulu að lesa efni frá RÚV. 

7.2.5. Aðgengi Íslendinga búsettra erlendis að dagskrárefni 
og þjónustu 

Í þjónustusamningi segir að Ríkisútvarpið eigi að halda áfram að þróa tæknilegar lausnir á 
samningstímanum til að auka aðgengi Íslendinga, sem búsettir eru erlendis, að dagskrárefni og 
þjónustu. 
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Innskráningarkerfi RÚV var þróað á árinu 2020. Ráðgert var að taka innskráningarkerfið í notkun 
um haustið 2020 en vegna niðurskurðar á árinu, sem Ríkisútvarpið rekur til mikils tekjusamdráttar 
á auglýsingamarkaði, var verkefninu frestað um óákveðinn tíma. 

Haustið 2021 hófst vinna við nýtt vefumsjónarkerfi RÚV á ný og fór nýr vefur RÚV í loftið 1. 
desember 2022. Vefurinn er enn í þróun og vinnslu og nokkur atriði eiga eftir að bætast við virkni 
hans á fyrri hluta ársins 2023. Gert er ráð fyrir að innskráningarkerfi og samhliða innskráning í 
smáforriti með rafrænum skilríkjum verði tengt við nýja vefinn í síðari áföngum innleiðingar nýs 
vefs og uppfærslu á spilara/appi RÚV á árinu 2023. Með innleiðingu innskráningarkerfis gefst í 
fyrsta sinn tækifæri til að horfa á allt efni RÚV hvar sem er í Evrópu í gegnum innskráningu, þar 
með talið það efni sem hingað til hefur eingöngu verið í boði á Íslandi sökum réttindamála.  

7.2.6. Þjónusta fyrir íbúa landsins sem hafa annað tungumál 
en íslensku 

Aðgengi að þjónustu RÚV skiptir einnig máli fyrir íbúa landsins sem ekki hafa fullt vald á íslensku.  
Ríkisútvarpið á samkvæmt þjónustusamningi að leggja áherslu á að veita þjónustu fyrir íbúa 
landsins sem hafa annað móðurmál en íslensku, þar á meðal með miðlun frétta á fleiri 
tungumálum en íslensku og fræðslu um samfélagsleg málefni. Í stefnu RÚV til 2021 er sömuleiðis 
kveðið á um að bæta skuli aðgengi innflytjenda að dagskrá.  

Upplýsingum hefur verið miðlað á ensku og pólsku á vefnum RUV.is/English og RUV.is/polski um 
nokkurt skeið.  

RÚV English birtir fréttir á ensku og heldur úti vikulegum spjallþætti, The Week in Iceland, um 
fréttir liðinnar viku á Íslandi á ruv.is/english. RÚV English sér einnig um þýðingar á völdu íslensku 
sjónvarpsefni sem birtist með texta á RÚV 2 og í spilurum RÚV. Í kórónuveirufaraldrinum var 
þjónusta RÚV English aukin, öllum upplýsingum fylgt vel eftir og birtar fréttir af 
upplýsingafundum.  

Í greinargerð RÚV kemur fram að valdir dagskrárliðir hafi áfram verið sýndir með enskum texta 
á RÚV 2 jafnhliða frumsýningu, þar á meðal leiknu íslensku þáttaraðirnar, Áramótaskaupið og 
valdar íslenskar bíómyndir. Þetta sé hluti af þjónustu RÚV English sem hafi það markmið að ná 
til nýrra Íslendinga sem enn hafi ekki náð tökum á íslensku en vilji njóta þess dagskrárefnis sem 
í boði er.  

RÚV Polski birtir fréttir og upplýsingar á pólsku af faraldrinum og úr íslensku samfélagi á 
ruv.is/polski. Þá hélt verkefnastjóri RÚV English utan um þýðingar á pólsku og túlkun á 
borgarafundum og upplýsingafundum á pólsku. 

Á vef RÚV er einnig að finna undirsíðuna RUV.is/audskilid með auðlesnum texta. Auðlesinn texti 
er ætlaður fólki með þroskahömlun en hentar ýmsum öðrum hópum líka mjög vel.  

 

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 
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almannaþágu. Þá uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru um aðgengismál í 
þjónustusamningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins 2020-2023. 

7.3. Dreifikerfi 

 
Skyldur Ríkisútvarpsins: 

Ríkisútvarpið skal dreifa efni til alls landsins og næstu miða með a.m.k. tveimur hljóðvarpsdagskrám og 
einni sjónvarpsdagskrá árið um kring.  

1. málsl. 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um Ríkisútvarpið 

 
Ríkisútvarpið hefur áratugum saman rekið eigið dreifikerfi sem hefur tvíþætt hlutverk: Að miðla 
dagskrá miðla Ríkisútvarpsins til landsmanna og vera mikilvægur hlekkur í almannavörnum. 
Dreifikerfið er víðfemt og samanstendur af tæplega tvö hundruð FM-sendum og tveimur 
langbylgjusendum. Þá er RÚV með samning við Vodafone um dreifingu sjónvarps í lofti en í 
gegnum dreifikerfi Vodafone getur RÚV sent út á tveimur sjónvarpsrásum í háskerpu, auk þriggja 
útvarpsrása.   

Dreifing á sjónvarps- og hljóðvarpsefni Ríkisútvarpsins árið 2021 náði til 99.9% heimila á landinu 
um opið dreifikerfi. Var tilskildum markmiðum samkvæmt þjónustusamningi því náð en markmið 
samkvæmt þjónustusamningi er að dreifing sjónvarps- og hljóðvarpsefnis Ríkisútvarpsins nái til 
að minnsta kosti 99,8% heimila í landinu um opið dreifikerfi. Er þetta mun meiri dreifing en 
þekkist t.d. á hinum Norðurlöndunum, þar sem viðmið eru lægri. Með opnu dreifikerfi er átt við 
að almenningur þurfi ekki að kaupa þjónustu af þriðja aðila til að ná útsendingum Ríkisútvarpsins 
en Ríkisútvarpinu er heimilt að semja við þriðja aðila um leyfi til að dreifa efni þess, að hluta eða 
í heild. 

7.3.1. Sjónvarp 

Sjónvarpsrásirnar RÚV og RÚV2, auk þriggja útvarpsrása, nást um allt land í gegnum stafræna 
dreifikerfið, auk þess sem hægt er að nálgast dagskrána í gegnum RÚV appið (smáforritið) á 
Android TV, Apple TV, Android símum og Apple símum. Dagskrá RÚV er einnig dreift eftir 
sjónvarpsboxum símafélaganna (IPTV) og er sá rekstur alfarið á vegum þeirra félaga.  

7.3.2. Útvarp  

Rás 1, Rás 2 og Rondo nást um allt land í gegnum stafræna dreifikerfið. Útvarpsdagskrá er einnig 
streymt á RUV.is og í RÚV spilaranum. Þá er útvarpsstöðvunum Rás 1 og Rás 2 dreift á FM-bylgjum 
um land allt, auk þess sem blönduð dagskrá rásanna er send út á langbylgju.  

Ríkisútvarpið gerir ráð fyrir að þurfa áfram að verja dágóðum hluta tekna sinna af útvarpsgjaldinu 
í viðhald og frekari uppbyggingu dreifikerfisins. 
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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.  

7.4. Öryggis- og almannavarnahlutverk 

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 

Skyldur Ríkisútvarpsins samkvæmt 7. gr. þjónustusamnings 
 
Ríkisútvarpið er mikilvægur hlekkur í öryggiskeðju landsins, leggur rækt við það hlutverk og horfir til 
þess við þróun nýrra miðlunarleiða í samvinnu við aðrar öryggisstofnanir landsins. 
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. 
Ríkisútvarpið skal hafa forgöngu um skipan starfshóps með Almannavörnum, Neyðarlínunni, Isavia 
og sérfræðingi á sviði almannavarna um framtíðaruppbyggingu útvarpsöryggissenda og metur valkosti 
um framtíðardreifileiðir. Niðurstöður skulu liggja fyrir á árinu 2021. 

7.4.1. Öryggisstefna og öryggisnefnd 

Öryggisstefna RÚV miðar að því að tryggja landsmönnum áreiðanlegar upplýsingar, þegar 
alvarlegir atburðir verða í og við landið. Það á við um hamfarir af hvaða tagi sem er, af völdum 
náttúrunnar eða önnur tilvik. Miðlun upplýsinga á slíkum tímum, eru hvort tveggja í senn 
almennar fréttir og ekki síður til þess að fólk í vá eða á hamfarasvæðum fái sem traustastar 
upplýsingar um stöðu mála.  

Öryggisstefnan er tvíþætt og lýtur að innra og ytra öryggi. Öryggisnefnd RÚV ber ábyrgð á því að 
öryggisstefnu Ríkisútvarpsins sé fylgt.  

Fjallað er um það hvernig RÚV uppfyllti öryggis- og almannavarnahlutverk sitt í kafla 2.1.2.  Í 
greinargerð RÚV fyrir árið 2021 bent á nauðsyn þess að hugað sé að vefnum RÚV.is sem einni 
meginstoðinni í efnisdreifingu RÚV. Margir leiti frétta fyrst á vefnum þegar hætta steðji að og því 
þurfi að skilgreina vefinn sem hluta af almannavarnahlutverki RÚV. Fjölmiðlanefnd tekur undir 
þessi sjónarmið Ríkisútvarpsins. 

7.4.2. Framtíðaruppbygging útvarpsöryggissenda 

Samkvæmt 7. gr. þjónustusamnings menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins ohf. (RÚV) um 
fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2020-2023 á RÚV að hafa forgöngu um skipan starfshóps með 
Almannavörnum, Neyðarlínu, Isavia og sérfræðingi á sviði almannavarna um 
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framtíðaruppbyggingu útvarpsöryggissenda og meta valkosti um framtíðar dreifileiðir. Áttu 
niðurstöður að liggja fyrir á árinu 2021.  
 
Starfshópurinn hóf störf 17. maí 2021 og lagði mat á valkosti um framtíð útvarpsöryggissendinga. 
Í starfshópnum sitja Stefán Eiríksson, Anna Bjarney Sigurðardóttir og Bragi Reynisson fyrir hönd 
RÚV, Víðir Reynisson fyrir hönd Almannavarna, Kjartan Briem fyrir hönd Isavia og Þórhallur 
Ólafsson og Magnús Hauksson fyrir hönd Neyðarlínunnar.  
 
Það var niðurstaða RÚV í kjölfar framangreinds samráðs og að fengnum útreikningum 
Fjarskiptastofu á dreifilíkönum að hlutverk útvarpsöryggissendinga verði eingöngu á FM sendum 
Rásar 2. Því verði lögð áhersla á styrkingu þeirra innviða sem snúa að FM dreifingu þeirrar 
stöðvar. Vísað er til þess að kerfið sé nú þegar til staðar, tæknin sé útbreidd, þekkt meðal notenda 
og ekkert bendi til þess að hún sé á útleið á næstu 15-20 árum, í það minnsta.  
 
Á undanförnum árum hafi innviðir kerfisins verið styrktir og megi styrkja það enn frekar með 
ásættanlegum kostnaði. Sú styrking myndi jafnframt að hluta nýtast farnetskerfum sem munu að 
öllum líkindum taka við hlutverki öryggisútsendingakerfa í náinni framtíð. Öflugir FM sendar 
kosta minna en áður og uppbygging sendastaða með tilkomu farsímanetskerfa hefur gjörbreytt 
möguleikum FM uppbyggingar.  
 
Til að FM kerfi RÚV geti fyllilega tekið við útvarpsöryggishlutverki þurfi jafnframt að tryggja 
öruggt hljóðmerki að öllum höfuðsendum, annars vegar um ljósleiðara og hins vegar um 
dreifileiðir sem reiða sig ekki á stofnnet annarra fjarskiptafélaga.  

 

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 7. gr. þjónustusamnings um öryggis- og almannavarnahlutverk. 

7.5. 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 
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7.5.1. Númiðlasvið 

Vinna við endurforritun fréttavefsins RÚV.is hófst í lok árs 2021 og stendur til að nýr vefur verði 
opnaður árið 2022. Mikil vinna fór í undirbúning kosninga og samkvæmt upplýsingum í 
greinargerð Ríkisútvarpsins leiddi hún í ljós ákveðna veikleika í ferlum og öryggi vefsíðunnar. 
Með nýjum vef verður tekið á öllum öryggiskröfum, auk þess sem hann er hannaður með aðgengi 
í huga. Kallað hefur verið eftir breytingum til að gera öllum hópum kleift að nota vefinn, þar á 
meðal blindum og sjónskertum, sem reiða sig á tæknilausnir til að finna efni. Þessi þjónusta mun 
verða bætt til muna með nýjum vef, samkvæmt upplýsingum frá Ríkisútvarpinu. 

7.5.2. RÚV appið og uppfærsla á vef 

Notkun á spilurum og öppum RÚV hefur aukist jafnt og þétt samkvæmt upplýsingum 
Ríkisútvarpsins sem telur ljóst að sú áhersla sem lögð hefur verið á ólínulega miðlun hafi skilað 
verulegum árangri. Á árinu 2021 var áfram unnið að endurbótum á ýmsum kerfum sem tengjast 
ólínulegri dreifingu en Ríkisútvarpið telur ljóst að á næstu árum þurfi að ráðast í verulegar 
endurbætur, enda mörg þeirra komin á tíma. Leggja þurfi mikla áherslu á að gera alla meðferð 
hljóð- og myndefnis einfaldari með það að markmiði að miðlun þess verði markvissari og 
einfaldari. Jafnframt þarf að tryggja að sú tækni sem starfsfólk hefur til að miðla efni á vef og 
samfélagsmiðlum standist þær kröfur sem gerðar eru til fjölmiðlafyrirtækis í fremstu röð.  
 
Allri útsendri dagskrá RÚV var miðlað í samtímaútsendingu á vef og í smáforriti sem aðgengilegt 
var í snjalltækjum. Fjöldi upptaka af áður útsendu efni, sem gerðar voru aðgengilegar á vefnum, 
var 15.169 úr útvarpi og 9.658 úr sjónvarpi, alls 24.827 upptökur. Framboð af frumgerðu efni á 
vef í færslum talið var 26.771. 

7.5.3. Vefurinn RUV.is 

 
Notkun RÚV.is sló met þegar eldgos hófst í Geldingadölum í mars 2021. Netumferð vegna 
eldgossins hafi þá bæst við mikinn lestur á fréttum af kórónuveirufaraldrinum og umfjöllun um 
stóra viðburði, eins og kosningum. 
 
Í ársskýrslu RÚV 2021 kemur fram að virkir daglegir notendur á RÚV.is hafi verið 125.000. 
Samkvæmt upplýsingum í greinargerð Ríkisútvarpsins voru heimsóknir á vef RÚV árið 2021 
268.313.684. Fjölgaði heimsóknum á vefinn því um 14,7% frá árinu á undan ef miðað er við tölur 
í greinargerð RÚV um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu fyrir árið 2020. 
 
Notendum mun hins vegar hafa fjölgað töluvert meira en heimsóknum því að samkvæmt 
greinargerð Ríkisútvarpsins 2021 fjölgaði þeim um 41% frá árinu áður og flettingum um tæp 
15%. Skýrist það meðal annars af því hversu margir nýir notendur komu inn eingöngu til að 
fylgjast með streymi frá eldgosinu í Geldingadölum.  
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7.5.4. Barnalæsingar í vefspilara og smáforritum 

Vinnu við að útfæra barnalæsingar í vefspilara, RÚV iOS og RÚV Apple TV smáforritum lauk árið 
2020 og voru barnalæsingar í vefspilara virkjaðar 6. júní 2020.  

Samkvæmt upplýsingum frá Ríkisútvarpinu búa vefspilari og smáforrit RÚV yfir möguleika á því 
að stilla barnalæsingar fyrir annars vegar 12 ára og yngri og hins vegar 16 ára og yngri og læsa 
efni með PIN kóða. Fyrirhugað er að barnalæsingar verði tengdar innskráningarkerfi með 
rafrænum skilríkjum í síðari áföngum innleiðingar nýs vefs og uppfærslu á spilara/appi RÚV árið 
2023.  

7.5.5. Efni RÚV á samfélagsmiðlum 

Nokkuð fleiri nálguðust fréttaefni á RÚV.is gegnum samfélagsmiðla árið 2021 en árið áður og 
um 30% af allri umferð á vefnum kom þar í gegn, að langstærstum hluta frá Facebook. Hlutur 
símtækja í notkun RÚV.is hélt áfram að aukast og komu tveir þriðju hlutar vefumferðar í gegnum 
slík tæki. Hlutfall hefðbundinna tölva stóð í stað en aukin notkun símtækja var á kostnað 
spjaldtölva.  

Áhorf á efni RÚV á samfélagsmiðlum dróst á hinn bóginn saman milli áranna 2020 og 2021 en 
áhorf hafði aukist mikið þegar heimsfaraldurinn stóð sem hæst árið 2020. Áhorf og viðbrögð, svo 
sem athugasemdir, „læk“ og deilingar, á Facebook-síðu RÚV drógust saman um 36-39% prósent, 
samkvæmt upplýsingum frá Ríkisútvarpinu, en þess ber að geta að tölurnar höfðu áður hækkað 
um 210-220% árið á undan. Fylgjendum á Facebook og Instagram-síðum RÚV hélt áfram að 
fjölga. Tæplega 60.000 fylgdu Facebook-síðu RÚV haustið 2022 en voru 26.000 í september 
2019. Rúmlega 20.000 fylgdu Instagram-síðu RÚV haustið 2022 en voru 16.000 á sama tíma í 
fyrra. Fram kemur í greinargerð Ríkisútvarpsins að áhorfendur RÚV taki virkan þátt í umræðu um 
dagskrárefni á Facebook-síðu RÚV. 

 

Að mati Fjölmiðlanefndar uppfyllti Ríkisútvarpið þær kröfur sem gerðar eru í 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. 
laga um Ríkisútvarpið um framleiðslu og miðlun fjölmiðlaefnis með mismunandi tæknilegum 
aðferðum til allra landsmanna óháð búsetu. Enn fremur 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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7.6. 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 nýjum þjónustusamningi, 11. gr., er kveðið á um að Ríkisútvarpið skuli viðhafa innra eftirlit og 
fylgja gæðaferlum, auk þess sem upplýst skuli á gagnsæjan hátt með hvaða hætti það sé gert á 
hverjum tíma. Ríkisútvarpið setji sér siðareglur sem skuli endurskoðaðar eigi sjaldnar en á fimm 
ára fresti. Fréttareglur Ríkisútvarpsins séu aðgengilegar á vef Ríkisútvarpsins og endurskoðaðar 
reglulega. Ríkisútvarpið skuli láta mæla viðhorf almennings og traust til félagsins í heild og til 
fréttaþjónustu. Einnig skuli mæla viðhorf til dagskrárefnis og einstakra dagskrárliða einu sinni á 
ári. Ríkisútvarpið skuli reglulega láta mæla notkun almennings á þjónustu þess. Allar stöður skuli 
auglýstar og ráðið skuli eftir opnu, faglegu og gagnsæju ráðningarferli. Jafnframt skuli gætt að 
því að samningar við verktaka skuli gerðir eftir opnu, faglegu og gagnsæju ferli.   

7.6.1. Siðareglur starfsmanna 

Eins og fram hefur komið í fyrri skýrslum Fjölmiðlanefndar tóku siðareglur starfsmanna 
Ríkisútvarpsins gildi og voru birtar 22. mars 2016. Siðareglurnar voru settar í þeim tilgangi að 
stuðla að faglegum vinnubrögðum, draga úr hættu á hagsmunaárekstrum, auka traust til RÚV og 
stuðla að því að leyst verði úr ágreiningi á málefnalegan hátt. Samkvæmt reglunum sker 
siðanefnd RÚV úr um hvort siðareglur stofnunarinnar hafi verið brotnar. Öllum er frjálst að senda 
siðanefnd erindi. Siðareglurnar má finna á vefnum RUV.is. Skipunartími siðanefndarinnar var þrjú 
ár og rann hann því út haustið 2019. Ný siðanefnd var skipuð árið 2020. 

Nýr starfshópur um endurskoðun á siðareglum starfsmanna var skipaður vorið 2021 samkvæmt 
tilnefningum Félags fréttamanna og Starfsmannasamtaka Ríkisútvarpsins. Endurskoðunin tekur 
til allra þátta gildandi siðareglna, auk þess sem horft hefur verið til annarra reglna á þessu sviði 
og gætt að samræmi og skörun þar á milli. Einkum er þar vísað til vinnureglna um fréttir og 
dagskrárefni tengt þeim í Ríkisútvarpinu sem tóku gildi 7. desember 2020.  

Endurskoðun siðareglna lauk á árinu 2022 og voru nýjar siðareglur gefnar út í júní það ár. 
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7.6.2. Fréttareglur Ríkisútvarpsins 

Nýjar, endurskoðaðar reglur um fréttir og dagskrárefni tengt þeim tóku gildi og voru birtar á vef 
Ríkisútvarpsins 7. desember 2020. Við þá gildistöku féllu úr gildi Vinnureglur fréttastofu RÚV, frá 
1. september 2016 og Reglur um fréttir og dagskrárefni tengt þeim í Ríkisútvarpinu, frá 1. júní 
2016.  

7.6.3. Mælingar á viðhorfi og trausti 

RÚV kannar reglulega áhorf og hlustun, framkvæmir árlega viðhorfskönnun, traustsmælingu 
tvisvar á ári og er í stöðugu sambandi við áhorfendur og hlustendur í gegnum ábendingagáttir 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.  

MMR kannaði traust til fréttastofu RÚV í maí og nóvember 2021 og Gallup gerði viðhorfskönnun 
fyrir Ríkisútvarpið í maí-júní 2021. Greint er frá nokkrum helstu niðurstöðum framangreindra 
kannana í kafla hér að framan um fréttaþjónustu Ríkisútvarpsins. 

7.6.4. Reglur um innra eftirlit, gæðamál og um móttöku og 
meðferð erinda 

Reglur um innra eftirlit og gæðamál voru samþykktar af stjórn og tóku gildi 27. mars 2017. 

Reglur um móttöku og meðferð erinda voru sömuleiðis samþykktar og tóku gildi 27. mars 2017, 
ásamt greinargerð um samskipti við notendur. Alls bárust 1984 fyrirspurnir í gegnum 
ábendingarkerfi á RUV.is árið 2021. Einnig barst 131 formlegt erindi til Ríkisútvarpsins, 
samkvæmt upplýsingum í greinargerð Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2021. 
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7.6.5. Reglur um viðskiptaboð 

Reglur um viðskiptaboð og gjaldskrá eru aðgengilegar á vef RÚV undir heitinu Auglýsingareglur 
RÚV og RÚV sölu í samræmi við 5. mgr. 7. gr. laga um Ríkisútvarpið.2 

7.6.6. Vinnureglur, viðmið og gildi 

Starfsreglur stjórnar Ríkisútvarpsins ohf. má einnig finna á vef RÚV en núgildandi reglur voru 
samþykktar á stjórnarfundi Ríkisútvarpsins þann 26. maí 2021.3 

Þá eru Reglur um ráðningar hjá Ríkisútvarpinu ohf. og samninga við verktaka aðgengilegar á vef RÚV 
en í 1. gr. þeirra kemur fram að þær teljist hluti af reglum um innra eftirlit og gæðamál RÚV.4 Er 
þar m.a. fjallað um það með hvaða hætti stöður skuli auglýstar og ráðningarferlið sjálft, 
framkvæmd starfsviðtala og fleira.  

Persónuverndarstefna RÚV var samþykkt og birt árið 2019 í samræmi við persónuverndarlög. 
Persónuverndarfulltrúi er Áslaug Björgvinsdóttir lögmaður. 

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.  

7.7. Ákvarðanir Fjölmiðlanefndar vegna starfsemi Ríkisútvarpsins 
2021 

Fjölmiðlanefnd birti tvær ákvarðanir sem vörðuðu starfsemi Ríkisútvarpsins árið 2021 og fjölluðu 
um auglýsingar í tengslum við barnadagskrá á RÚV en með þeim var brotið gegn lögum um 
fjölmiðla nr. 38/2011. Bæði málin hófust með kvörtun Sýnar hf. til nefndarinnar.  

Í ákvörðun 28. júní 2021 (1/2021) var það niðurstaða Fjölmiðlanefndar að með birtingu 
auglýsinga í tengslum við Krakkafréttir, sjónvarpsþátt sem er ætlaður börnum yngri en 12 ára á 
RÚV, hafi Ríkisútvarpið brotið gegn 5. mgr. 41. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011. Samkvæmt 5. 
mgr. 41. gr. eru auglýsingar óheimilar í dagskrá sem er ætluð börnum yngri en 12 ára og hefst 
bannið 5 mínútum áður en barnadagskrá hefst og stendur þar til 5 mínútum eftir að útsendingu 
slíkrar dagskrár lýkur. Í niðurstöðu kom fram það mat Fjölmiðlanefndar að Krakkafréttir teljist til 
efnis sem ætlað er börnum yngri en 12 ára. Hafi Ríkisútvarpið brotið gegn 5. mgr. 41. gr. laga um 
fjölmiðla með birtingu auglýsinga beint á eftir Krakkafréttum á tímabilinu nóvember 2015 til maí 
2021 en Krakkafréttir voru síðasti dagskrárliður fyrir aðalfréttatíma sjónvarps á því tímabili. Var 
Ríkisútvarpinu ohf. gert að greiða 1.000.000 kr. í stjórnvaldssekt. Hafa Krakkafréttir nú verið 
færðar framar í dagskrá RÚV og verða eftirleiðis ekki sýndar beint á undan eða beint á eftir 
auglýsingatímum. 

 
2 Auglýsingareglur RÚV og RÚV sölu. 
3 Starfsreglur stjórnar Ríkisútvarpsins ohf. samþykktar 26. maí 2021. 
4 Reglur um ráðningar hjá Ríkisútvarpinu ohf. og samninga við verktaka, 29. mars 2017.  

https://www.ruv.is/auglysingar/reglur
https://www.ruv.is/sites/default/files/starfsreglur-stjornar-20210927.pdf
https://www.ruv.is/sites/default/files/reglur_um_storf_og_verktoku_-_lokaskjal.pdf
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Í ákvörðun 21. október 2021 (5/2021) komst Fjölmiðlanefnd að þeirri niðurstöðu að með 
birtingu auglýsinga  beint á undan dagskrárliðnum Sögur – verðlaunahátíð barnanna, 5. júní 2021 
hafi Ríkisútvarpið brotið gegn 5. mgr. 41. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011. Samkvæmt ákvæði 
5. mgr. 41. gr. laga um fjölmiðla eru auglýsingar og fjarkaupainnskot óheimil í dagskrá sem ætluð 
er börnum 12 ára og yngri. Bannið hefst 5 mínútum áður en dagskrá hefst og stendur þar til 5 
mínútum eftir að útsendingu slíkrar dagskrár lýkur. Í niðurstöðu kemur fram það mat 
Fjölmiðlanefndar að Sögur – verðlaunahátíð barnanna teljist til efnis sem er ætlað börnum yngri 
en 12 ára og að óheimilt hafi verið að miðla auglýsingum beint á undan dagskrárliðnum á 
umræddum degi. Var Ríkisútvarpinu ohf. gert að greiða 500.000 kr. í stjórnvaldssekt. 

7.8. Skipting dagskrárefnis í sjónvarpi og útvarpi 

 
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 

7.8.1. Skipting dagskrárefnis í sjónvarpi 2021 

Ríkisútvarpið sendi út samtals 6131 klukkustundir í línulegri dagskrá í sjónvarpi árið 2021, á 
sjónvarpsrásunum RÚV og RÚV 2, sem nemur 28 færri klukkustundum en árið 2020, þegar 
heildarútsendingartími í línulegri dagskrá var 6159 klst. Heildarútsendingartími línulegrar 
dagskrár var 5305 klst. á aðalrásinni RÚV en 826 klst. á RÚV 2. 

 
Heildarútsendingartími í línulegri dagskrá 
(klst.)  2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 4287 5010 5151 5563 5305 

RÚV 2 460 559 571 596 826 

samtals klst. 4747 5569 5722 6159 6131 

 
Meðalútsendingartími á dag, á RÚV og RÚV 2, var 17 klst. árið 2021, sem sami 
meðalútsendingartími og árið á undan. 

 
Meðalútsendingartími á dag (klst.)  2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV / RÚV 2 13 15 16 17 17 

 
Heildarútsendingartími auglýsinga í línulegri sjónvarpsdagskrá árið 2021 lengdist um 296 
mínútur frá fyrra ári, var samtals 5476 mínútur á RÚV og RÚV 2. Heildarútsendingartími 
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auglýsinga skiptist þannig á milli stöðva árið 2021 að hann var 5128 mínútur á RÚV en 348 
mínútur á RÚV 2. 

 
Heildarútsendingartími auglýsinga í dagskrá 
(mín.)  2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 6360 6320 5225 5074 5128 

RÚV 2 540 370 102 106 348 

samtals 6900 6690 5327 5180 5476 

 

Tegundum dagskrárefnis mátti skipta í eftirfarandi efnisflokka:  

 
Hlutfallsleg skipting eftir tegund dagskrárefnis: 2017 2018 2019 2020 2021 

Fréttir og fréttatengt efni  9,5% 8,0% 8,0% 9,3% 18,1% 

Listir, menning og vísindi  14,6% 16,8% 19,7% 27,2% 27,7% 

Leikið efni  38,1% 30,9% 28,9% 26,7% 22,5% 

Efni fyrir börn og ungmenni  15,2% 13,3% 12,2% 12,3% 10,6% 

Íþróttir (skipt eftir helstu íþróttagreinum)  16,3% 18,5% 13,7% 9,0% 17,0% 

Afþreyingarefni   6,8% 11,1% 14,2% 16,3% 15,4% 

samtals útsendar klst. á RÚV og RÚV2 4747 5569 5722 6159 6131 

 
 
Fréttir og fréttatengt efni 
Hlutfall frétta og fréttatengds efnis í línulegri sjónvarpsdagskrá var nánast þrefalt hærra en á 
fyrra ári, var 18,1% af útsendu efni í línulegri sjónvarpsdagskrá 2021 en hafði verið 9,3% 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, fréttatengdu umræðuþættina Kastljós og 
Silfrið og Krakkafréttir.  

FRÉTTIR OG FRÉTTATENGT EFNI 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 448 434 451 532 784 

RÚV2 5 13 6 39 328 

samtals klst. 453 447 457 571 1112 

  

Listir, menning og vísindi 
Hlutfall efnis tengt listum, menningu og vísindum var svipað árið 2021 og árið á undan, var 
27,7%  af útsendu efni í línulegri dagskrá í sjónvarpi 2021, sem var örlítil hækkun frá 2020 
(27,2%). 

LISTIR, MENNING, VÍSINDI, TÓNLIST OG 
TRÚMÁL 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 682 880 1089 1581 1670 

RÚV2 10 57 36 93 30 

samtals klst. 692 937 1125 1674 1700 
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Leikið efni 
Leikið efni í sjónvarpi var 22,5% af útsendri sjónvarpsdagskrá árið 2021, um fjórum 
prósentustigum lægra en árið 2020 þegar hlutfallið var 26,7%. 

LEIKIÐ EFNI 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 1734 1611 1614 1560 1355 

RÚV2 74 108 40 84 25 

samtals klst. 1808 1719 1654 1644 1380 

 
 
Efni fyrir börn og ungmenni 
Efni fyrir börn og ungmenni í línulegri dagskrá var 10,6%, sem var ögn lægra hlutfall en árið áður 
(12,3%).  

EFNI FYRIR BÖRN OG UNGMENNI 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 698 716 666 727 645 

RÚV2 25 26 30 32 3 

samtals klst. 723 742 696 759 648 

 
 
Íþróttir  
Hlutfall íþróttaefnis hækkaði umtalsvert árið 2021 sem rekja má til þess að íþróttakappleikir lágu 
að mestu niðri árið 2020 vegna sóttvarnaaðgerða stjórnvalda og hlutfall íþróttaefnis það ár því 
óvenju lág. Hlutfall íþróttaefnis 2021 var 17% af línulegri sjónvarpsdagskrá beggja sjónvarpsrása 
árið 2021 en hafði verið 9% árið á undan.  

ÍÞRÓTTIR 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 482 780 469 277 654 

RÚV2 292 248 314 279 389 

samtals klst. 774 1028 783 556 1043 

 
 
Afþreyingarefni 
Hlutfall afþreyingarefnis var 15,4% af útsendri, línulegri dagskrá í sjónvarpi og var ögn lægra 
hlutfall en árið á undan, þegar hlutfallið var 16,2%. 

AFÞREYING 2017 2018 2019 2020 2021 

RÚV 316 589 812 998 935 

RÚV2 7 27 1 3 7 

samtals klst. 323 616 813 1001 942 
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7.8.2. Skipting dagskrárefnis í útvarpi 2021 

Útvarpsstöðvar Ríkisútvarpsins eru þrjár: Rás 1, Rás 2 og Rondo en á síðastnefndu stöðinni er 
eingöngu leikin klassísk tónlist. FM útsendingar á Rondo voru aflagðar í lok árs 2020 en ennþá 
er hægt að hlusta á stöðina í gegnum netið, á vef og í smáforritum. Eftirfarandi tölfræði tekur til 
Rásar 1 og 2 að Rondo undanskilinni.  

 

Rás 1 
Ríkisútvarpið sendi út samtals 8736 klukkustundir á Rás 1 árið 2021, sem nemur 155 fleiri 
klukkustundum en árið 2020, þegar heildarútsendingartími á Rás 1 var 8581 klst. 
Meðalútsendingartími á sólarhring var 23,9 klst. 

 
Heildarútsendingartími í línulegri dagskrá 
(klst.)  2017   2018   2019   2020   2021   

   Rás 1 8652   8579   8558   8581   8736   

 
Meðalútsendingartími á sólarhring (klst.) 2017   2018   2019   2020   2021   

Rás 1 23,7   23,5   23,4   23,5   23,9   

 

Dagskrárefni á Rás 1 skiptist í eftirfarandi efnisþætti árið 2021:  

 
Skipting 
dagskrárefnis eftir 
efnisþáttum (klst. og 
hlutfall af heild) 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 

Leikið efni 20 0,23% 9 0,11% 13 0,15% 12 0,14% 9 0,10% 

Skemmtiefni og 
dægradvöl 41 0,48% 3 0,04% 3 0,04% 7 0,08% 7 0,07% 

Barna og 
unglingaefni 57 0,66% 82 0,95% 71 0,83% 70 0,82% 91 1,05% 

Sígild tónlist 736 8,51% 543 6,33% 648 7,57% 600 6,99% 636 7,28% 

Önnur tónlist (djass-, 
milli-, popp- og 
rokktónlist - 
þjóðlög/heimstónlist) 700 8,09% 797 9,29% 792 9,26% 768 8,95% 871 9,97% 

Fréttir og fréttatengt 733 8,48% 684 7,97% 663 7,74% 668 7,79% 656 7,51% 

Samfélagsmál 2115 24,44% 2211 25,77% 2144 25,05% 2232 26,01% 2578 29,51% 

Listir, menning og 
vísindi 3918 45,28% 3909 45,57% 3885 45,39% 3898 45,42% 3570 40,87% 

Trúmál 101 1,17% 99 1,15% 94 1,10% 96 1,12% 116 1,33% 
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Auglýsingar 153 1,77% 157 1,83% 157 1,84% 146 1,71% 170 1,94% 

Annað efni 
(kynningar og 
uppfylling) 78 0,90% 85 0,99% 88 1,03% 84 0,98% 32 0,37% 

 8652 100,01% 8579 100,00% 8558 100,00% 8581 100,01% 8736 100,00% 

 
Rás 2 
Ríkisútvarpið sendi út samtals 8759 klukkustundir á Rás 2 árið 2021, sem nemur 82 fleiri 
klukkustundum en árið 2020, þegar heildarútsendingartími á Rás 2 var 8677 klst. 
Meðalútsendingartími á sólarhring var 24 klst. líkt og fyrri ár. 

 
Heildarútsendingartími í línulegri dagskrá 
(klst.)  2017   2018   2019   2020   2021   

Rás 2 8676   8718   8648   8677   8759   

 
Meðalútsendingartími á sólarhring (klst.) 2017   2018   2019   2020   2021   

Rás 2 24   24   24   24   24   

 

Hlutfall íslenskrar tónlistar á Rás 2 hefur verið yfir 50% síðustu ár.  
Dagskrárefni á Rás 2 skiptist í eftirfarandi efnisþætti árið 2021: 

Skipting 
dagskrárefnis eftir 
efnisþáttum (klst. 
og hlutfall af heild) 2017   2018   2019   2020   2021   

Skemmtiefni 178 2,05% 239 2,74% 226 2,62% 193 2,23% 156 1,78% 

Millitónlist 185 2,13% 180 2,06% 199 2,30% 271 3,12% 227 2,59% 

Popp og 
rokktónlist 5226 60,23% 5522 63,34% 5563 64,33% 5457 62,89% 5614 64,09% 

Íþróttir 267 3,08% 189 2,17% 225 2,60% 251 2,89% 248 2,83% 

Fréttir og 
fréttatengt 818 9,43% 764 8,76% 792 9,16% 817 9,41% 856 9,77% 

Samfélagsmál 1636 18,85% 1516 17,39% 1343 15,53% 1386 15,97% 1288 14,71% 

Listir, menning og 
vísindi 9 0,11% 5 0,06% 8 0,09% 1 0,01% 5 0,06% 

Auglýsingar 357 4,12% 303 3,48% 292 3,38% 301 3,47% 365 4,17% 

  8676 100,00% 8718 100,00% 8648 100,01% 8677 99,99% 8759 100,00% 
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8. Fjárhagslegur aðskilnaður almanna-
þjónustu 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  

8.1. Dótturfélagið RÚV Sala ehf. 

Ríkisútvarpið skal stofna og reka dótturfélög, sem að fullu leyti eru í eigu þess, fyrir aðra starfsemi en þá 
sem kveðið er á um í 3. gr. Þá er Ríkisútvarpinu heimilt að eiga hlut í fyrirtækjum sem framleiða, vinna 
eða dreifa dagskrárefni. 

1. mgr. 4. gr. laga um Ríkisútvarpið  

 

Samkvæmt 5. gr. laga um Ríkisútvarpið skal halda fjárreiðum alls reksturs vegna 
fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu aðskildum frá fjárreiðum annars reksturs á vegum 
Ríkisútvarpsins eða dótturfélaga þess. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga um Ríkisútvarpið skal 
Ríkisútvarpið  stofna og reka dótturfélög, sem eru að fullu leyti í eigu þess, fyrir aðra starfsemi 
en fjölmiðlun í almannaþjónustu. Gildistöku 4. gr. var frestað í tvígang en ákvæðið tók gildi 1. 
janúar 2018.  

Dótturfélagið RÚV Sala hóf starfsemi 1. janúar 2020. Tilgangur þess er að halda utan um sölu 
auglýsinga og kostana og bera ábyrgð á þeirri starfsemi sem RÚV skilgreinir sem 
samkeppnisrekstur og er það í 100% eigu Ríkisútvarpsins. Með stofnun og rekstri félagsins var 
uppfyllt krafa 4. gr. laga um Ríkisútvarpið.  

Tvö ár liðu án þess að uppfyllt væri lögbundin skylda Ríkisútvarpsins til stofnunar dótturfélags 
um samkeppnisrekstur. Dráttur á stofnun dótturfélags um samkeppnisrekstur hafði þó ekki áhrif 
á mat Fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins. Mat nefndarinnar skv. 15. 
gr. laga um Ríkisútvarpið hvað varðar fjárhagslegan aðskilnað milli almannaþjónustu og 
samkeppnisreksturs tekur fyrst og fremst til þess hvort skýr bókhaldsleg aðgreining teljist vera á 
milli reksturs almannaþjónustufjölmiðils og samkeppnisreksturs. Var sú skylda uppfyllt af hálfu 
Ríkisútvarpsins árið 2021 líkt og fyrri ár. 
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8.2. Tekjur af sölu viðskiptaboða jukust frá fyrra ári 

Um þriðjungur tekna Ríkisútvarpsins kemur af sölu viðskiptaboða. Þótt mikill samdráttur hafi 
verið í auglýsingasölu árið 2020 vegna kórónuveirufaraldurs hafði faraldurinn óveruleg áhrif á 
rekstur RÚV á árinu 2021, samkvæmt upplýsingum í ársskýrslu RÚV. Fram kemur að rekstur RÚV 
sölu ehf. hafi þvert á móti batnað á árinu 2021 en RÚV sala ehf. er dótturfélag RÚV sem heldur 
utan um sölu auglýsinga og kostana. 

Fram kemur í greinargerð Ríkisútvarpsins til Fjölmiðlanefndar að tekjur RÚV sölu ehf. á 
rekstrarárinu 2021 af sölu auglýsinga og kostana hafi numið 2026 millj. króna en tekjur félagsins 
af sölu auglýsinga og kostana árið áður voru 1624 millj. kr.  

Ríkisútvarpið sætir takmörkunum umfram aðra fjölmiðla á miðlun auglýsinga, kostana og 
vöruinnsetninga sem skilgreindar eru í 7. gr. laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, nr. 
23/2013. Þannig er Ríkisútvarpinu eingöngu heimilt að kosta útsendingu íburðarmikilla 
dagskrárliða annars vegar og útsendingu innlendra íþróttaviðburða og umfjöllun um þá hins 
vegar. Sala auglýsinga fyrir vefinn RUV.is er óheimil og vöruinnsetningar eru sömuleiðis óheimilar 
í efni sem Ríkisútvarpið framleiðir sjálft og/eða framleiðir í samstarfi við aðra innlenda aðila og 
er sérstaklega framleitt fyrir Ríkisútvarpið. Ríkisútvarpinu er óheimilt að slíta í sundur 
dagskrárliði með viðskiptaboðum í sjónvarpi en þó má víkja frá því banni við útsendingu 
íburðarmikilla dagskrárliða eða eigin framleiðslu sem er a.m.k. 60 mínútur að lengd. Þá má lengd 
viðskiptaboða og fjarkaupainnskota innan hverrar klukkustundar í myndmiðlum RÚV ekki fara yfir 
átta mínútur.  

Samkvæmt upplýsingum í ársskýrslu RÚV voru eftirtaldir dagskrárliðir kostaðir 2021: 

Bikarkeppni í handbolta, Bikarkeppni í körfubolta, Bikarkeppni í blaki, Verbúð, Eurovision, 
Hestaíþróttir, HM í handbolta, HM félagsliða, HM og heimsbikarmót í skíðaíþróttum, HM í íshokkí, 
Íslandsmótið í fimleikum, Íslandsmótið í golfi, Landsleikir í fótbolta, Landsleikir í handbolta, 
Landsleikir í körfubolta, Ófærð, Ólympíuleikar, Ólympíumót fatlaðra, Reykjavíkurleikarnir, 
Skólahreysti og Tónaflóð.  

Samkvæmt upplýsingum í ársskýrslu RÚV voru eftirtaldir dagskrárliðir rofnir með 
auglýsingahléum 2021: 

Alla leið, Bræðslan, Edduverðlaunin, Eurovision, Vikan með Gísla Marteini, Gettu betur, Klassíkin 
okkar, kosningasjónvarp, Ólympíuleikar, Ólympíumót fatlaðra, Reykjavíkurleikarnir, Silfrið, 
Skrekkur, Skólahreysti, Söngkeppni framhaldsskólanna og Tónaflóð.  

Fjölmiðlanefnd birti þann 28. júní 2021 ákvörðun vegna kostunar Tónaflóðs. Þar komst nefndin 
að þeirri niðurstöðu að Ríkisútvarpið ohf. hefði brotið gegn 2. mgr. 7. gr. laga um Ríkisútvarpið 
nr. 23/2013 með kostun þáttanna Tónaflóð árin 2020 og 2021. Lagði nefndin stjórnvaldssekt að 
fjárhæð 1.500.000 kr. á Ríkisútvarpið ohf. vegna brotsins.  
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8.3. Mat Fjölmiðlanefndar á gagnsæi og hlutlægri 
kostnaðargreiningu á almannaþjónustuhlutverki 
Ríkisútvarpsins 

Skyldur Ríkisútvarpsins 

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 
 
Í endurskoðuðum ársreikningi félagsins skal gera grein fyrir tekjum Ríkisútvarpsins að frádregnum 
kostnaði, annars vegar af fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu og hins vegar af þeim hluta starfseminnar 
sem telst vera í samkeppnisrekstri. Einnig skal gerð nánari grein fyrir sundurliðun útgjalda einstakra 
liða í samræmi við lög og reikningsskilastaðla sem eru í gildi á hverjum tíma. 
Úr 14. gr.  samnings mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í 
almannaþágu 2020-2023 

 

Í greinargerðinni [til Fjölmiðlanefndar] skal birta sundurliðun útgjalda einstakra liða til að hægt sé að 
sannreyna og meta gagnsæi og framsetningu í ársreikningi á kostnaði við þá fjölmiðlaþjónustu í 
almannaþágu sem Ríkisútvarpið veitir, að teknu tilliti til tekna að frádregnum kostnaði við þann hluta 
starfseminnar sem fellur undir samkeppnisrekstur, sbr. 2. mgr. 15. gr. laganna. 
Úr 15. gr. samnings mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í 
almannaþágu 2020-2023 

 

Í ársskýrslu RÚV 2021 kemur fram að afkoma ársins 2021 hafi verið jákvæð og hagnaður verið 
45 millj. kr. eftir skatt. Heildareignir í árslok hafi verið 8766 milljónir kr. og eigið fé 1969 milljónir 
kr. Hafi eiginfjárhlutfall lækkað á árinu eftir mikla hækkun árin á undan og sé nú 22,5%. 

Fram kemur í samstæðuársreikningi Ríkisútvarpsins ohf. fyrir árið 2021 að tekjur af 
samkeppnisrekstri hafi verið 2370 milljónir kr. (2020: 1946 milljónir kr.), þar af hafi tekjur af 
auglýsingum verið 2026 milljónir kr. (2020: 1.624 milljónir kr.) Tekjur af almannaþjónustu hafi 
numið kr. 4655 milljónum kr. (2020: 4.930 milljónum kr.). 

Samkvæmt lögum um Ríkisútvarpið er Fjölmiðlanefnd ætlað að „sannreyna og meta 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“. Ríkisútvarpið á afhenda Fjölmiðlanefnd viðhlítandi upplýsingar 
til að hún geti sinnt lögbundinni skyldu sinni. Í samningi mennta- og menningarmálaráðherra og 
Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2020 – 2023 kemur m.a. fram að að 
Ríkisútvarpið eigi að birta sundurliðun útgjalda einstakra liða í greinargerð til Fjölmiðlanefndar, 
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. 
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Krafa 5. gr. laga um Ríkisútvarpið um fjárhagslegan aðskilnað fjölmiðlunar í almannaþjónustu og 
samkeppnisreksturs á rætur að rekja til leiðbeinandi reglna ESA um ríkisaðstoð við opinberan 
útvarpsrekstur.5 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. 

Skilyrði ESA lúta að því að bókhald skuli vera gagnsætt í þeim skilningi að skýr aðgreining sé á 
milli þess sem telst rekstur í almannaþágu og þess sem telst samkeppnisrekstur. Þegar lög um 
Ríkisútvarpið voru sett taldi ESA aðgreiningu þar á milli í bókhaldi félagsins ekki nægilega skýra, 
sbr. ákvörðun ESA um beitingu reglna EES um ríkisaðstoð við opinberan útvarpsrekstur.6 Úr því 
var bætt af hálfu Ríkisútvarpsins með  nýjum bókhaldsreglum, sem settar voru eftir gildistöku 
laga um Ríkisútvarpið 2013. 

Í ársreikningum Ríkisútvarpsins ohf. sem birtir voru eftir gildistöku laga um Ríkisútvarpið var því 
að finna skýra aðgreiningu á milli reksturs vegna almannaþjónustu annars vegar og 
samkeppnisreksturs hins vegar. Gerði Ríkisútvarpið þar grein fyrir rekstrartekjum og -gjöldum 
vegna almannaþjónustu og samkeppnisreksturs. Kostnaðargreiningu, á rekstri fjölmiðils í 
almannaþágu annars vegar og samkeppnisrekstri hins vegar, var að finna í þeim hluta skýringa 
við ársreikninga Ríkisútvarpsins, sem fjallaði um rekstur deilda.  

Frá stofnun dótturfélagsins RÚV sölu ehf. 2020 hafa verið gerðir ársreikningar fyrir móðurfélagið 
annars vegar og dótturfélagið hins vegar en einnig er gerður samstæðureikningur í samræmi við 
lög um ársreikninga nr. 3/2006 og alþjóðlega reikningsstaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið 
staðfestir af Evrópusambandinu.  

Eftir stofnun RÚV sölu ehf. breytti Ríkisútvarpið uppgjörsaðferðum að því leyti að nú er 
kostnaðargreiningu á rekstri fjölmiðils í almannaþágu og samkeppnisrekstri að finna í 
rekstrarsamningi sem gerður var á milli móður- og dótturfélags Ríkisútvarpsins í júlí 2020. 
Reikningsskil beggja félaga byggjast á þessum samningi en við gerð hans tók Ríkisútvarpið mið 
af ábendingum Ríkisendurskoðunar frá 2019. Í samningnum eru rekstrarliðir ítarlega skilgreindir 
sem og skipting þeirra milli félaganna.  

Sundurliðun útgjalda einstakra liða, 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, er því ekki lengur að finna í reikningsskilum Ríkisútvarpsins 
fyrir hvert rekstrarár. Hefur slík sundurliðun heldur ekki verið birt í greinargerð Ríkisútvarpsins til 
Fjölmiðlanefndar, heldur hefur Ríkisútvarpið vísað til skilgreiningar rekstrarliða í fyrrgreindum 
samningi móður- og dótturfélaga Ríkisútvarpsins og skiptingu rekstrarliða milli félaganna 
samkvæmt samningnum. 

 

 

 
5 Leiðbeinandi reglur Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisstyrki á sviði útvarpsþjónustu í almannaþágu nr. 
35/10/COL, dags. 3. febrúar 2010. Sótt 19. desember 2022 af EUR-Lex - E2010C0035 - EN - EUR-Lex 
(europa.eu) 
6 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA í máli nr. 38/11/COL, um beitingu reglna EES um ríkisaðstoð við 
opinberan útvarpsrekstur dags. 9. febrúar 201. Sjá einnig ákvörðun ESA í máli nr. 318/13/COL um að loka 
máli varðandi fjármögnun Ríkisútvarpsins (RÚV), dagsett 11. september 2013. Ákvörðunin kom í kjölfar 
þess að íslensk stjórnvöld breyttu lögum og regluverki um RÚV í samræmi við tilmæli ESA. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.124.01.0040.01.ENG&toc=OJ:L:2012:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.124.01.0040.01.ENG&toc=OJ:L:2012:124:TOC
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/decision-38-11-COL.pdf
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/decision-318-13-COL.pdf
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/decision-318-13-COL.pdf
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Fjölmiðlanefnd bendir á að reikningsskil og upplýsingagjöf RÚV samstæðunnar fyrir árið 2021 er ekki 
að öllu leyti í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í 15. gr. samnings mennta- og 
menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 2020-2023 um 
sundurliðun útgjalda einstakra liða og upplýsingagjöf þar að lútandi til Fjölmiðlanefndar. Af 
framangreindum ástæðum er Fjölmiðlanefnd ekki unnt að gera viðhlítandi greiningu á 
reikningsskilunum til þess að meta gagnsæi og hlutlæga kostnaðargreiningu á 
almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins fyrir rekstrarárið 2021. 

Fjölmiðlanefnd telur engu að síður að Ríkisútvarpið hafi uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru í 5. gr. 
laga um Ríkisútvarpið um fjárhagslegan aðskilnað reksturs vegna fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 
frá fjárreiðum annars reksturs á vegum Ríkisútvarpsins eða dótturfélaga þess, vegna rekstrarársins 
2021.  

 

 


