Mennta- og Menningamálaráðuneytið
Skrifstofa laga og stjórnsýslu

Reykjavík, 15. febrúar 2019

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011
Vísað er til máls nr. S-34/2019 í Samráðsgátt þar sem leitað var eftir athugasemdum almennings við drög
að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla nr. 38/2011.
Umsögn þessi er send af hálfu FRÍSK, Félags rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði. Félagsmenn eru
helstu sjónvarpsstöðvar, myndefnisveitur og kvikmyndahúsaiðnaðurinn hér á landi.
--Fyrirliggjandi eru drög að frumvarpi til laga um breytingar á fjölmiðlalögum, sem fela í sér heimildir til að
veita styrki í formi endurgreiðslu á hluta ritstjórnarkostnaðar einkarekinna fjölmiðla. Tilgangur frumvarpsins er sagður vera sá að bæta rekstrarumhverfi fjölmiðla.
FRÍSK fagnar frumvarpinu eins og það hefur verið lagt fram og telur að hið opinbera þurfi að stíga fram
með einhvers konar styrkveitingu til að tryggja að íslenskir fjölmiðlar (og efnisveitur) geti rekið sig hér á
landi í harðnandi samkeppni við alþjóðlegar efnisveitur, sem margar þurfa ekki að lúta íslensku regluverki.
FRÍSK telur þó að hámarksstyrkir þeir sem settir eru fram í frumvarpinu megi vera hærri enda kunna 50
milljónir að hrökkva skammt fyrir stærstu fjölmiðla landsins þar sem velta hleypur á milljörðum.
Helsta athugasemd sem FRÍSK gerir við frumvarpið sem lagt er fram er að það sé of takmarkað þar sem
umgjörð þess nær eingöngu til stuðnings við öflun og miðlun frétta og fréttatengds efnis. Í tilkynningu frá
mennta- og menningamálaráðuneytinu segir: „fjölbreyttir og traustir fjölmiðlar eru mikilvægir fyrir
lýðræðið á hverjum tíma og fyrir okkur Íslendinga er hlutverk þeirra einnig sérlega brýnt þegar kemur að
íslenskri tungu og menningu.“ Félagsmönnum FRÍSK er skylt samkvæmt 29. gr. fjölmiðlalaga að talsetja og
texta allt efni sem þeir senda frá sér og með því stuðla þeir að því að halda við íslenskri tungu (nokkuð sem
erlendar efnis- og fjölmiðalveitur þurfa ekki að kosta til).
Kostnaður félagsmanna FRÍSK við talsetningu og textun er í kringum 500 milljónir á ári og eru það gífurlegar
fjárhæðir sem FRÍSK telur að hið opinbera þurfi að hlaupa undir bagga með. Ef settur yrði upp sérstakur
talsetninga- og textunarsjóður þar sem fjölmiðlar og aðrir þeir sem standa straum að kostnaði við
talsetningu og textun geta sótt um styrki í mundi það hins vegar bæta rekstrarumhverfi innlendra fjölmiðla
(og efnisveitna) til muna. Þannig gæti t.d. endurgreiðsluákvæði frumvarpsins náð einnig utan um textun
og talsetningu.
FRÍSK hefur sérstakar áhyggjur af talsettu barnaefni en það hefur færst mjög í aukana að innlendir og
erlendir framleiðendur kjósi að talsetja ekki barnamyndir og þætti hér á landi þar sem slíkt svari ekki
kostnaði.

Kostnaður við núverandi frumvarp hleypur á bilinu 300–400 milljónir á ári. FRÍSK telur að tvöfalda ætti þá
upphæð og ætti sú viðbót að verða notuð til að styrkja tal og textun íslenskra fjölmiða og efnisveitna (þ.m.t
kvikmyndahúsa).
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