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Forsíðumynd

Verðlaunamynd í samkeppninni um Mynd ársins
2018. Myndina tók Heiða Helgadóttir og er hún
úr myndaröð ársins.

Samkvænt vísitölu fjölmiðlafrelsis sem gefin er út á vegum samtakanna
Fréttamenn án landamæra (Reporters Without Boarders) er Ísland í 14.
sæti yfir þær þjóðir sem best koma út. Hinar Norðurlandaþjóðirnar skora
allar betur en Íslendingar, Noregur trónir þar á toppnum og Finnland og
Svíþjóð koma þar næst á eftir, þá Holland og Danmörk síðan í fimmta sæti.
Vitaskuld er vísitala af þessu tagi fjarri því að vera nákvæm vísindi og
staðsetning einstakra landa ræðst af því hvaða einstaklingar svara þeim
spurningum sem sendar eru út. Þannig er okkur sagt í einstaklega
almennum texta að ástæðan fyrir því að Ísland falli um eitt sæti á listanum
sé sú að samskipti fjölmiðla og stjórnmálamanna „hafi súrnað síðan
2012“. Þetta sé þrátt fyrir að Alþingi hafi árið 2010 samþykkt þingsályktun
um fjölmiðlafrelsi (IMMI-áætlunin) sem hafi falið í sér áætlun um að verða
eins konar griðastaður fjölmiðlafrelsis í heiminum. Þetta er auðvitað athygl‑
isvert í ljósi þess að hvert frumvarpið á fætur öðru hefur á síðustu mánuð‑
um komið fram þar sem verið er að innleiða hluta af þessari IMMI-áætlun
auk þess sem það hlýtur að teljast frekar sérkennileg vísbending um fjöl‑
miðlafrelsi að einhverjir sérstakir kærleikar ríki milli stjórnmálamanna og
fjölmiðla!
Að því sögðu þá er vísitala RWB gagnlegt tæki til að leggja mat á
almenna þróun á stærri svæðum og aðrir þættir í skýrslugjöf samtakanna,
s.s. ofsóknir, fangelsanir og morð á blaðamönnum, fylla enn betur upp í
þá mynd. Sú mynd sem birtist af stöðu blaðamanna og frjálsrar fjölmiðl
unar á Vesturlöndum er satt að segja ekki uppörvandi. Í Evrópu merkja
samtökin verulega afturför á síðustu fimm árum, sem að hluta má rekja til
nýrra stjórnmálahreyfinga og stjórnlynds ríkisvalds sem rutt hefur sér til
rúms víða í Evrópu. Í Bandaríkjunum, sem mælast í 48 sæti á fjölmiðlafrels‑
islistanum, er staða fjölmiðla ekki síður viðsjárverð, og viðstöðulausar
árásir á fjölmiðla og orðræða sem stillir þeim upp sem spilltum and‑
stæðingum almennings kemur kerfisbundið frá æðstu stöðum. Í því sam‑
bandi er rétt að nefna framsalskröfu og ákæru sem gefin hefur verið út
gegn Julian Assange, forsprakka WikiLeaks, á grundvelli njósnalaga. Þar
með er beinlínis verið að glæpavæða blaðamennsku því það sem
WikiLeaks gerði var að koma á framfæri upplýsingum sem vörðuðu
almannaheill, en það er jú ein meginskylda blaðamanna. Hér er því tekið
undir andmæli blaðamanna og samtaka þeirra vítt um heim og þessi
glæpavæðing bandarískra stjórnvalda fordæmd.
Svo vill til að hluti af þeim upplýsingum sem hér um ræðir voru tilefni til
Blaðamannaverðlauna BÍ fyrir árið 2010. Þá hlaut Kristinn Hrafnsson verð‑
launin. Það er því tilefni til að rifja upp umsögn dómnefndar, en þar sagði
að Kristinn hafi verið tilnefndur fyrir „framúrskarandi úrvinnslu á mynd‑
bandi um þyrluárás í Bagdad sem hann vann ásamt Inga R. Ingasyni.
Einnig fyrir störf hans sem fulltrúi WikiLeaks í samstarfi við helstu fjölmiðla
heims við að koma mikilvægum upplýsingum á framfæri.“ Í lok greinar‑
gerðar sinnar um málið segir dómnefndin um Kristin að hann hafi sýnt
„framúrskarandi blaðamennsku og hélt í framhaldi af því uppi merki fag‑
legra gilda í starfi sínu hjá WikiLeaks, þar sem hann m.a. vann að því
að miðla mikilvægum en viðkvæmum upplýsingum til þeirra alþjóðlegu
fjölmiðla sem WikiLeaks var í samstarfi við. Kristinn var þannig í mikilvægu
framvarðarhlutverki þegar blaðamennska í heiminum var að vinna ný
lönd.“
Glæpavæðing upplýsingastarfsemi sem veitir valdinu aðhald er alvar‑
legt áhyggjuefni og því miður virðist vera tilhneiging í þá átt bæði í Evrópu
og vestan hafs. Þótt Ísland skori nokkuð hátt í vísitölum Fréttamanna án
landamæra og ekki séu í augnablikinu sérstakar ástæður til að óttast um
fjölmiðlafrelsið, þá sýna fordæmin allt í kring að brýnt er að hafa umgjörð
og regluverk stjórnvalda þannig úr garði gert að erfitt verði að misnota
það ef pólitískir vindar taka að blása úr nýjum áttum.
Birgir Guðmundsson
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Glæpur og upplýsing

Aðalstjórn:

Hjálmar Jónsson, formaður
Ragnhildur Aðalsteinsdóttir, Birtingi
Sunna Kristín Hilmarsdóttir, Vísi
Jóhann Hlíðar Harðarson, RÚV
Helga Arnardóttir, lausamaður
Björn Jóhann Björnsson, Morgunblaðinu
Trausti Hafliðason, Viðskiptablaðinu

Varamenn
Sigurður Mikael Jónsson, Fréttablaðinu
Ragna Gestsdóttir, DV
Vala Ósk Bergsveinsdóttir

Samningaráð

Hjálmar Jónsson, formaður BÍ
Ragnhildur Aðalsteinsdóttir, varaformaður BÍ
Guðni Einarsson, Morgunblaðinu
Jón Hákon Halldórsson, Vísi
Baldur Guðmundsson, Fréttablaðinu
Kolbeinn Þorsteinsson, DV
Sunna Kristín Hilmarsdóttir, Vísi

Varamenn
Jóhann K. Jóhannsson, Sýn
Guðjón Guðmundsson, Viðskiptablaðinu
Guðmundur Bergkvist, RÚV

Dómnefnd Blaðamannaverðlauna
Björn Vignir Sigurpálsson
Arndís Þorgeirsdóttir
Óli Kr. Ármannsson
Steinunn Stefánsdóttir
Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir

Menningar- og orlofshúsasjóður
Lúðvík Geirsson, formaður
Elín Albertsdóttir
Guðmundur Sv. Hermannsson

Varamaður:
Sigurður Már Jónsson

Stjórn Styrktarsjóðs

Arndís Þorgeirsdóttir, formaður
Ragnhildur Aðalsteinsdóttir
Guðni Einarsson

Varamenn
Baldur Guðmundsson
Sunna Kristín Hilmarsdóttir
Hjálmar Jónsson

Skoðunarmenn reikninga
Sigtryggur Sigtryggsson
Hörður Ægisson

Varamaður
Guðmundur Sv. Hermannsson

Kjörnefnd

Arndís Þorgeirsdóttir
Kristján Hjálmarsson
Guðmundur Ólafur Ingvarsson

Trúnaðarmenn á helstu vinnustöðum

Morgunblaðið: Guðni Einarsson,
Kristín Heiða Kristinsdóttir.
Fréttablaðið: Baldur Guðmundsson
DV: Kolbeinn Þorsteinsson
Sýn/Vísir/Bylgjan: Sunna Kristín Hilmarsdóttir
Birtingur: Ragnhildur Aðalsteinsdóttir
DV: Koleinn Þorsteinsson
Bændablaðið: Erla Gunnarsdóttir
Viðskiptablaðið: Guðjón Guðmundsson
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Tilnefningar
til blaðamannaverðlauna
ársins 2018

Dómnefnd Blaðamannverðlaunanna tilnefndi þrjá blaðamenn í hverjum flokki verðlaunanna.
Tilnefningarnar eru eftirfarandi:

Viðtal ársins

Umfjöllun ársins

Jóhann Páll Jóhannsson, Stundinni
Fyrir viðtal við Báru Halldórsdóttur sem steig fram í kjölfar
þess að hafa tekið upp hatursorðræðu þingmanna á
Klausturbar og sent fjölmiðlum til úrvinnslu.

Aðalheiður Ámundadóttir, Fréttablaðinu
Fyrir umfjöllun með fréttum og fréttaskýringum um forsögu,
endurupptöku og eftirmála Guðmundar- og Geirfinnsmála.

Milla Ósk Magnúsdóttir, RÚV
Fyrir viðtal við hjónin Stefán Þór Gunnarsson og Elísu Rós
Jónsdóttur sem misstu son sinn vegna ofneyslu fíkniefna.
Hjónin lýsa eigin úrræðaleysi og áfallinu sem fylgdi and‑
látinu.

Ragnheiður Linnet, Mannlífi
Fyrir viðtal við Merhawit Baryamikael Tesfaslase, ekkju
plastbarkaþegans, Andemariam Beyene, um aðdraganda
ígræðslunnar og hvernig líf fjölskyldunnar umturnaðist eftir
þá örlagaríku aðgerð.

Rannsóknarblaðamennska ársins
Freyr Rögnvaldsson og Steindór Grétar Jónsson,
Stundinni
Fyrir umfjöllunina Landið sem auðmenn eiga sem veitir ríka
yfirsýn yfir umfang fyrrum bújarða sem nú eru í eigu inn‑
lendra og erlendra auðmanna og innsýn í hverjir þeir eru.

Helgi Seljan, RÚV
Fyrir fréttaskýringu um stöðu erlendra verkamanna og sjálf‑
boðaliða sem hingað koma, búa við bágar aðstæður og
eru sviknir um laun.

Ingólfur Bjarni Sigfússon, RÚV
Fyrir fréttaskýringu um um vopnaflutninga Air Atlanta og
vanhöld Samgöngustofu á því að framfylgja sáttmálum um
vopnaflutninga sem Ísland hefur fullgilt.
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Guðrún Hálfdánardóttir, Morgunblaðinu/Mbl.is
Fyrir greinaflokkinn Gætt að geðheilbrigði, um úrræði og
úrræðaleysi þegar kemur að því að hjálpa fólki sem glímir
við geðsjúkdóma og/eða fíkn.

Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, Stundinni
Fyrir umfjöllun með frásögnum átta kvenna sem opinbera
bitleysi nálgunarbanns sem úrræðis í heimilisofbeldismál‑
um.

Blaðamannaverðlaun ársins
Sigríður Halldórsdóttir, RÚV
Fyrir umfjöllun um óábyrga notkun plasts, þar sem sýnt er
með sláandi hætti hvernig það mengar umhverfið, neyslu‑
vatn okkar og matvæli.

Viktoría Hermannsdóttir og Þórhildur Ólafsdóttir, RÚV
Fyrir útvarpsþáttaröðina Kverkatak þar sem lýst er birtingar‑
myndum heimilisofbeldis frá sjónarhorni þolenda, aðstand‑
enda þeirra og sérfræðinga.

Þórður Snær Júlíusson, Kjarnanum
Fyrir bókina Kaupthinking sem dregur fram skýra mynd af
hugarfari og ólöglegum fjármálagjörningum innan
Kaupþings í aðdraganda bankahrunsins og afleiðingum
þeirra.

BLAÐAMANNAVERÐLAUN

Vinningshafar og

rökstuðningur

dómnefndar

Viðtal ársins
Ragnheiður Linnet, Mannlífi, hlaut verðlaunin fyrir viðtal sitt
við Merhawit Baryamikael Tesfaslase. Hún er ekkja plast‑
barkaþegans Andemariams Beyene sem var fyrsti maður‑
inn sem gervibarki var græddur í árið 2011.
Í viðtalinu kynnist lesandinn harmleik fjölskyldunnar.
Merhawit lýsir aðdraganda aðgerðarinnar og því þegar hún
missti mann sinn í einu stærsta svikamáli sem upp hefur
komið í læknavísindum áratugum saman. Málið tengist
Íslandi með beinum hætti vegna þess að Andemariam var
búsettur hér þegar hann veiktist og því sjúklingur íslenskra
lækna.
Merhawit greinir frá því hvernig hún stóð upp réttinda‑
laus með þrjú ung börn eftir andlát Andemariams árið
2014.
Viðtalið er vel skrifað og hjartnæmt. Auk þess að greina
frá örlögum Merhawit og barnanna veitir það góða innsýn í
málið og það sem aflaga fór, bæði vísindalega og siðfræði‑
lega.

Rannsóknarblaðamennska ársins
Verðlaun fyrir rannsóknarblaðamennsku ársins 2018 hlutu
Freyr Rögnvaldsson og Steindór Grétar Jónsson, Stundinni,
fyrir umfjöllun sína, Landið sem auðmenn eiga.
Í umfjölluninni birtist eignarhald auðfólks á jörðum á
Íslandskorti sem nær yfir heila opnu og veitir skýra yfirsýn
yfir umfang fyrrum bújarða sem nú eru í eigu innlendra og
erlendra auðmanna. Sumir þeirra hafa safnað að sér fjölda
jarða og jafnvel keypt upp jarðir á ákveðnum stöðum á
landinu. Þá er eignarhald fjölda jarða í félögum sem stund‑
um hvílir leynd yfir.
Í umfjölluninni eru viðtöl við nokkra þeirra sem hvað
umsvifamestir hafa verið í jarðakaupum og veita viðtölin
innsýn í margbreytilegar ástæður fólks fyrir því að vilja eign‑
ast jarðir á Íslandi.
Framlag þeirra Freys og Steindórs veitir mikilvæga yfir‑
sýn yfir umdeilt mál sem hefur verið mikið til umræðu í sam‑
félaginu.

Umfjöllun ársins
Verðlaun fyrir umfjöllun ársins hlaut Aðalheiður Ámunda
dóttir, Fréttablaðinu, fyrir upplýsandi og greinargóð skrif um
Guðmundar- og Geirfinnsmál.

Í umfjöllun sinni um endurupptöku og um leið forsögu
Guðmundar- og Geirfinnsmála tekst Aðalheiði að fanga
kjarna atburða hverju sinni og setja í samhengi.
Auk upplýsandi frétta af gangi dómsmálsins varpaði
Aðalheiður í fréttaskýringum ljósi á sögu mannshvarfanna
tveggja 1974, rannsókn þeirra á sínum tíma og aðdraganda
þess að málin fengust endurupptekin á síðasta ári. Þá
fylgdi hún málinu vel eftir þegar Hæstiréttur hafði fellt sinn
dóm með umfjöllun um möguleg eftirmál og möguleikanum
á því að mannshvörfin upplýsist á endanum.
Skrif Aðalheiðar einkennast af djúpri þekkingu á flókinni
og langri sögu sem hún skilar lesendum á skýran og
aðgengilegan máta.

Blaðamannaverðlaun ársins
Þórður Snær Júlíusson, Kjarnanum, hlýtur Blaðamanna
verðlaun ársins 2018 fyrir heildstæða greiningu á hugarfari
og ólöglegum fjármálagjörningum í bókinni Kaupthinking –
Bankinn sem átti sig sjálfur.
Umfjöllun Þórðar Snæs dregur upp skýra mynd af
ósæmilegu háttarlagi þeirra lykilbankamanna sem leiddu
Kaupþing frá einkavæðingu að falli árið 2008. Umfjöllunin
er afrakstur áralangrar rannsóknar Þórðar á málinu og víð‑
tækrar heimildavinnu úr bæði opinberum og óopinberum
gögnum sem hann komst yfir. Vinna hans á sér fáar hlið‑
stæður.
Bókin sýnir hvernig
gera má yfirgripsmikla
rannsóknarvinnu til
margra ára bæði
auðlæsilega og
skiljanlega. Hún er
áþreifanleg heimild
um það traust sem
blaðamaður getur
áunnið sér og þá
þekkingu
sem myndast þegar
hann helgar
sig málefni.
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Ótrúlega margt

vel gert

– Ávarp Björns Vignis Sigurpálssonar, formanns dómnefndar
Ágætu félagar og aðrir góðir gestir.
Enn eitt árið er komið að því að
veita blaðamannaverðlaun Blaða
mannafélagsins í fjórum flokkum.
Í þetta sinn getum við sagt að
þessi verðlaunaafhending marki
nokkur tímamót – þau eru nefnilega
afhent á heimavelli í fyrsta sinn – í
Blaðamannaklúbbnum, félagsheimili
blaðamanna hér í Síðumúlanum.
Segja má að við höfum verið á
nokkrum hrakhólum með vettvang
fyrir verðlaunaafhendinguna síðustu
ár eða allt frá því að við misstum
athvarf okkar í Gerðarsafni þar sem
við höfðum lengi átt góðan samastað
ásamt blaðaljósmyndurum með sýn‑
ingu sína. Það samflot hefur haldist
hvernig svo sem sýningarvettvangur‑
inn hefur velkst um á milli staða. Nú
hafa samtök blaðaljósmyndara fengið
stað fyrir sýningu sína í Smáralind og
jafnljóst að það svið hentar ekki
blaðamannaverðlaunum fremur en að
Blaðamannaklúbburinn okkar henti
sýningu blaðaljósmyndara sem er
umfangsmeiri en svo að henni verði
komið fyrir hér. Sýning blaðaljós‑
myndara verður þess vegna opnuð í
Smáralind á morgun, laugardag.
Það er jafnan ánægjuefni að veita
blaðamönnum viðurkenningar fyrir
störf sín. Íslenski fjölmiðlamarkaður‑
inn líður fyrir fjársvelti og starfsmanna‑
veltu og í raun má segja að miðað við
þær aðstæður sé ótrúlega margt vel
gert í íslenskum fjölmiðlum.
Yfirlýstur tilgangur blaðamanna‑
verðlaunanna hefur alltaf verið að efla
fagleg vinnubrögð í blaðamennsku.
Tilnefningarnar sem verðlaunanefnd
inni bárust sýna almennt mikinn metn‑
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Björn Vignir Sigurpálsson, formaður dómnefndar blaðamannaverðlaunanna.

BLAÐAMANNAVERÐLAUN
að í stéttinni, rétt eins og undanfarin
ár og þar sést mikill vilji til að standa
vaktina fyrir fagið hvað sem öllu áreiti
líður.
Og eins og jafnan er rétt að ítreka

að nefndarmenn huguðu sérstaklega
að hæfi sínu eða vanhæfi til að fjalla
um einstakar tillögur um tilnefningar
vegna vináttu, vensla eða annarra
tengsla, og sögðu sig frá ákvörðun-

um um einstakar tilnefningar þegar
þannig stóð á.
Félagar mínir í nefndinni munu nú
afhenda verðlaun í einstökum flokkum
um leið og þau kynna sig.

Vinningshafar blaðamannaverðlauna
2018 (efri mynd). F.v. Ragnheiður
Linnet, Þórður Snær Júlíusson, Aðal
heiður Ámundadóttir og Ingib jörg
Dögg Kjartansdóttir.
Á minni myndinni má sjá alla sem til
nefndir voru til blaðamannaverðlauna
og voru viðstaddir afhendingu þeirra.
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Verðlaun

fyrir myndir ársins

Myndir ársins er árleg sýning Blaðaljósmyndarafélags
Íslands. Á sýningunni í ár voru 106 myndir frá liðnu ári sem
valdar voru af óháðri dómnefnd úr 840 innsendum mynd‑
um íslenskra blaðaljósmyndara. Myndunum er skipt í 7
flokka sem eru fréttamyndir, daglegt líf myndir, íþrótta‑
myndir, portrettmyndir, umhverfismyndir, tímaritamyndir og
myndaraðir. Í hverjum flokki valdi dómnefndin bestu
myndina/bestu myndaröðina og ein mynd úr fyrrnefndum
flokkum var svo valin sem mynd ársins.
Dómnefndarstörf fóru fram 8.-9. febrúar síðastliðinn en í
ár skipuðu dómnefndina þau Bára Kristinsdóttir, Brynjar
Gauti Sveinsson, Jóhanna Guðrún Árnadóttir, Jón Guð

mundsson, Pétur Thomsen, Þorkell Þorkelsson og Mads
Greve, kennari við Dmjx, sem jafnframt var formaður dóm‑
nefndar.
Ljósmyndavörur sáu um prentun á öllum myndum.
Blaðaljósmyndarafélag Íslands var stofnað árið 1976
og starfar innan Blaðamannafélags Íslands. Sýningin
Myndir ársins hefur verið haldin árlega síðan 1995 og er
ein fjölsóttasta ljósmyndasýningin landsins ár hvert. Stjórn
Blaðaljósmyndarafélags Íslands í ár skipa Kristinn
Magnúss on (formaður), Eyþór Árnason, Hákon Davíð
Björnsson, Heiða Helgadóttir, Heiðdís Guðbjörg Gunnars
dóttir og Styrmir Kári Erwinsson.

Vinningshafar í hinum ýmsu flokkum í ljósmyndasamkeppninni Myndir ársins 2018. F.v. Valdís Pálsdóttir, Hallur Karlsson, Eyþór
Árnason, Heiða Helgadóttir, Haraldur Jónasson, og Sigtryggur Ari Jóhannsson.
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Verðlaunamyndirnar

2018

Ljósmyndari:
Heiða Helgadóttir

Ljósmynd ársins

Adrían hefur gaman af því að sitja í strætó og fylgjast með umhverfinu.

Umsögn dómnefndar:
Sterk og marglaga ljósmynd sem varpar fram mörgum áleitnum spurningum.
Æ fleiri börn fá greiningar sem er vaxandi samfélagsvandamál á heimsvísu.
Myndin sýnir einhverfan dreng sem er í átökum við sjálfan sig. Hann er einn en gæti allt eins verið að
horfa á eineggja tvíburabróður sinn. Á hvern er hann að horfa? Sjálfan sig eða bróður sinn? Er hann að
horfa inn í framtíðina? Hann er í það minnsta í sínum eigin heimi að horfa út.
BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2019
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Fréttamynd ársins

Ljósmyndari:
Haraldur Jónasson
(Hari)

Húsbruni á Selfossi.
Hús varð alelda á Selfossi.
Slökkvilið Árnessýslu sinnir
slökkvistarfi.

Umsögn dómnefndar:
Þessi ljósmynd hefur allt sem góð fréttamynd þarf að hafa. Bæði út frá fréttagildi þess atburðar sem hún
sýnir sem og uppfyllir hún alla myndræna þætti slíkrar tegundar mynda. Raunverulegur atburður sem gæti
allt eins verið sviðsmynd.

Íþróttamynd ársins

Ljósmyndari:
Sigtryggur Ari Jóhansson

Stuðningmenn íslenska
landsliðsins létu úrhellis
rigningu ekki aftra sér frá
því að fylgjast með leikn
um við Argentínu í
Hljómskálagarðinum.

Umsögn dómnefndar:
Myndin er mjög kraftmikil og sýnir glöggt þau djúpstæðu áhrif sem íþróttir hafa á fólk. Miðlar á mjög
skýran hátt tilfinningum fólks fyrir leiknum.
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Portraitmynd ársins

Ljósmyndari:
Heiða Helgadóttir

„Eftir hvert einasta skipti
sem pabbi var búinn að
misnota mig sagði hann
fyrirgefðu og lofaði að gera
þetta aldrei aftur“. Anna
Kjartansdóttir ólst upp hjá
dæmdum barnaníðingi og
ofbeldisfullri stjúpu, en þau
hlutu bæði dóma nýverið
fyrir ofbeldið gegn henni.
Faðir hennar 4 ára dóm en
stjúpmóðir hennar fékk
10 mánuði.

Umsögn dómnefndar:
Sterk og sönn mynd sem næst með tæknilegri nálgun – að hafa myndina án filters og hráa. Án allra
kúnsta. Um er að ræða heiðarlega ljósmynd, af viðkvæmu málefni þar sem ljósmyndarinn nær að fanga
það brothætta – það ósýnilega – og koma því til skila á áhrifaríkan hátt.

Umhverfismynd ársins

Ljósmyndari:
Eyþór Árnason

Tveir hvalir strönduðu í Engey.
Hópur fólks kom þangað til að
reyna að bjarga þeim. Annar
hvalurinn drapst en það
tókst að bjarga hinum.

Umsögn dómnefndar:
Mjög grípandi og sterk ljósmynd. Myndbyggingin er skemmtileg með tærum og sterkum litum. Auk myndræns gildis hennar
er málefnið/myndefnið mikilvægt. Ljósmyndin fyllir áhorfandann samúð, sektarkennd og eftirsjá því hún sýnir – á mjög beinskeyttan hátt – eitt af stóru vandamálum samtímans. Fær fólk til að hugsa um stöðu umhverfismála í samtímanum.
BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2019

11

V VERÐLAUNAMYNDIR
ERÐLAUNAMYNDIR
Tímaritamynd ársins
Herra Hnetusmjör.

Ljósmyndari:
Hallur Karlsson

Umsögn dómnefndar:
Þessi ljósmynd af rapparanum Herra Hnetusmjöri er mjög vel
heppnuð. Ljósmyndaranum tekst að búa til mjög einfalda mynd
sem er um leið drekkhlaðin upplýsingum. Núið og það sem er að
gerast þar; dægurmenning, tónlist og tíska. Hápunktur velgengninnar á því sviði – gull og grænir skógar.

Daglegt líf – mynd ársins

Ljósmyndari:
Aldís Pálsdóttir

Fæðing.

Umsögn dómnefndar:
Ljósmyndarinn nær að athafna sig í óreiðukenndum aðstæðum. Hann sýnir okkur aðstæður í heimahúsi
þar sem fólk er í senn í hversdagslegum og óhversdagslegum stellingum. Mjög margt er að gerast á
myndinni en hann nær að einblína á tilfinningarnar og sársaukann sem eru allt umlykjandi.
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Myndaröð ársins

Ljósmyndari:
Heiða Helgadóttir

Tvíburabræðurnir Adam Eilífur og Adrían
Valentín eru nýorðnir ellefu ára. Þeir eru
báðir með dæmigerða einhverfu. Þeir hafa
lítinn orðaforða en Adam er þó opnari og
getur tjáð sig örlítið meira en Adrían sem er
meiri dútlari.

Þeir bræðurnir eru afar samrýndir en Adrían
er háðari Adam. Ef Adam skiptir til dæmis
um peysu gerir Adrían það líka, svo þeir séu
örugglega alveg eins.

Adrían á mikið af fallegum glimmer-gimstein
um sem hann elskar að skoða og handleika.
Vasar hans eru líka alltaf fullir af þeim.

Adam hefur gaman af vatninu.

Adrían hefur gaman af því að sitja í strætó
og fylgjast með umhverfinu.

Það sem fyrir flestum er einföld aðgerð getur
reynst bræðrunum flókið. Hrund mamma
þeirra fær hér hjálp frá Gullu vinkonu sinni
við að klippa Adrían.

Bræðurnir eru í einhverfudeild í Foldaskóla
þar sem þeim líður vel. Adam nýtur þess að
róla í frímínútum meðan Adrían athugar með
gimsteinana sína í vasanum.

Adam horfir út um gluggann í herbergi
bræðranna í Hólabergi, þar sem þeir bræð
urnir dvelja af og til í skammtímavistun.

Umsögn dómnefndar:
Þessi myndasería sker sig frá öðrum sem sendar voru inn í keppnina að þessu sinni. Samræmi og hárnákvæm „editering“
sem þarf til að skapa heildstæða seríu renna hér saman áreynslulaust. Ljósmyndarinn hefur fundið leið til að fanga andrúmsloftið af mýkt og samkennd. Hann nálgast viðfangsefnið á mjög sannfærandi hátt. Í ofanálag gefur serían frá sér
sterkar táknrænar tilvísanir.
BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2019
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Sigur
ósigur
fyrir tjáningarfrelsið?
eða

– Tilskipun Evrópuþingsins um höfundarrétt

Tilskipun sem Evrópuþingið samþykkti í lok mars um höf- orðið öðrum fjölmiðlum fyrirmynd. Meðal annars hefur
undarrétt og vernd hans mun án efa hafa nokkur áhrif á honum tekist að fjölga rafrænum áskrifendum verulega.2
fjölmiðla og höfundaréttareigendur.
Nákvæmlega hvaða áhrif er hins vegar erfitt að segja en Talin ganga gegn tjáningarfrelsi
ljóst er að efnisveitur eins og Facebook, Google og En nú er sem sagt Evrópusambandið búið að skila af sér
YouTube þurfa í framtíðinni að ná einhvers konar samning‑ nýrri tilskipun um höfundarrétt. 3 Hún var samþykkt með
um við þá sem eiga höfundarrétt að efni og semja við þá. 348 atkvæðum, 274 voru á móti og 36 sátu hjá. Óhætt er
Þannig er vel hugsanlegt að fjölmiðlar og þá um leið sam‑ að segja að tilskipunin sé ein sú umdeildasta í sögu
tök blaðamanna geti sótt greiðslur fyrir það efni sem þess‑ Evrópusambandsins og ekki hafa jafn margir skrifað undir
ar efnisveitur streyma til sín og deila frá sér en það fyrir‑ undirskriftalista gegn tilskipun eins og í þessu tilviki.4 Átök
komulag hefur byggt upp gríðarlegan hagnað hjá þeim á um tilskipuna voru þannig mikil allt til loka og umdeild grein
sama tíma og hefðbundnir fjölmiðlar
númer 13 var borin undir atkvæði
svelta. Það eru þó ekki fuglar í
ein og sér og komst í gegn með
hendi.
einungis fimm atkvæða meirihluta.
En við hvað er að eiga?
Ekki þarf að hafa mörg orð um
Með henni eru settar kvaðir á efn‑
Talið er að Google og
hve mjög rekstarskilyrði hefðbund‑
isveitur um að gæta þess að birting
inna fjölmiðla hafa versnað undan‑
efnis stangist ekki á við rétt höfunda.
Facebook hafi tekið um 55%
farna áratugi og þá ekki síst eftir að
Mikil andstaða var við greinina á
af öllum auglýsingatekjum
Internetið kom til sögunnar og ný
þeim forsendum að hún væri tak‑
stórfyrirtæki fóru að hasla sér völl á
markandi fyrir tjáningarfrelsi eins og
á netinu í Bretlandi á síðasta
auglýsingamarkaði um leið og þau
kom fram í greinargerðum sem til
ári og árið 2020 verði
sugu til sín efni og athygli. Fátt
dæmis Mannréttindavaktin (Human
bendir til þess að þessari þróun
Rights Watch) og Fréttamenn án
hlutfallið 70%. Þar í landi
verði snúið til baka og margir hafa
landamæra (Reporters Without
er stærsti netauglýsingaorðið til að spá fyrir um endalok fjöl‑
Borders) sendu inn. Margir deildu
miðla nútímans, þar á meðal dag‑
þeirri skoðun og Jimmy Wales, einn
markaður Evrópu.
blaða. Fyrir stuttu var haft eftir fjár‑
stofnenda Wikipediu, sagði að þetta
festinum kunna Warren Buffett að
myndi torvelda dreifingu efnis og
hann sæi ekki mikla framtíð í rekstri dagblaða þó hann eigi auka kostnað við að miðla upplýsingum, meðal annars í
í nokkrum slíkum sjálfur.1 Warren tiltók reyndar að hann gegnum dreifileiðir þeirra. Ýmsir í Wikipedíu-samfélaginu
teldi að nokkur af stórblöðum nútímans myndu halda áfram höfðu harðari orð um 13 greinina og í sumum löndum voru
að koma út um óskilgreinda framtíð. En ekki taldi hann birtar svartar síður á Wikipedíu í mótmælaskyni.5
mikla von um ábata af slíkum rekstri. Það þarf þó ekki að
Á meðan á vinnu við tilskipunina stóð mótmæltu stóru
vera einhlítt, teikn eru á lofti um að öðrum auðmanni, Jeff efnisveiturnar á öllum stigum málsins. Í einni umsögn
Bezos, stofnanda Amazon, sé að takast að snúa við rekstri Google frá árinu 2016 segir að ef slík tilskipun yrði sam‑
Washington Post. Til þess hefur hann beitt ýmsum fram‑ þykkt þá myndi Internetið breytast í vettvang þar sem allt
sæknum leiðum í markaðssókn sem hugsanlega gætu sem hlaðið er niður yrði að fara í gegnum lögfræðinga.
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Susan Wojcicki, forstjóri YouTube, sagði að tilskipunin
myndi koma verst niður á efnisframleiðendunum sjálfum
um leið og hún geti sett verulegar fjárhagslegar byrðar á
efnisveiturnar. Auk þess vísaði hún til þess að nú þegar
væru efnisveiturnar komnar með eigin aðgerðir til að
tryggja höfundarrétt. Vísaði hún þar til „Content ID“ fyrir‑
komulagsins en það er nokkurs konar rafrænt fingrafar
sem Google og YouTube hafa innleitt og ætlað er að
vernda höfundarrétt, þó líklega fyrst og fremst þá sem eiga
myndefni. Forráðamenn Facebook létu sitt ekki eftir liggja
og sögðu tilskipunina geta skaðað „opið og skapandi“ net‑
samfélag.
Ekkert var til sparað í baráttunni og samtök í tölvu- og
samskiptaiðnaði (The Computer and Communications
Industry Association), sem meðal annars tala máli Google
og annara stórra efnisveitna, hafa fjármagnað sérstök höf‑
undarréttarsamtök (Copyright for Creativity organisation).
Þessi samtök hrintu meðal annars af stað herferðinni
„Bjargið Internetinu“ (Save Your Internet) sem barðist gegn
tilskipuninni.6 Fleiri herferðir voru settar af stað og málið
sótt af hörku.

Tvö ár í lögfestingu
Niðurstaðan núna markar endaloka ferils sem hófst árið
2016 en eldri tilskipun um höfundarrétt var frá árinu 2001.
Nú hafa hin einstöku lönd sambandsins tvö ár til að lög‑
festa tilskipunina. Hér á Íslandi mun tilskipunin hafa réttar‑
áhrif. Mestu skiptir þó hvaða áhrif hún hefur á efnis
veiturisana sem flestir koma frá Bandaríkjunum. Munu þeir
hlýða og semja eða er tilskipunin það óljós og veik réttar
heimild að þeir muni reyna að leita allra leiða til að komast
undan áhrifavaldi hennar? Viðbúið er að látið verði reyna á
valdheimild hennar fyrir dómstólum.
Það er fróðlegt að fylgjast með umræðu um niðurstöð‑
una. Á blaðamannfundi þegar tilskipunin var kynnt sagði
Axel Voss, sem hefur leitt umræðuna, að hún muni hafa
mikil áhrif. Undir það hafa margir áhrifamenn í fjölmiðla
heiminum tekið, þar á meðan forráðamenn Evrópusamtaka
blaðamanna. Á meðan hafa aðrir ýmist óttast áhrif tilskip‑
unarinnar eða efast um að þau verði nokkur. Julia Reda,

fulltrúi þýskra pírata á Evrópuþinginu, sagði að hér hefði
verið unnið óþarfaverk sem myndi skaða frjálst upplýs‑
ingastreymi og gæti spillt fyrir ágæti netsins, gagnrýni sem
heyrðist oft í lagasetningarferlinu. Julia gekk svo langt að
kalla þetta „svartan dag fyrir frelsi Netsins“. Andrus Ansip,
varaforseti í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og
einn þeirra sem fara með lögfræðileg málefni innan þess,
taldi hins vegar að hér væri um að ræða mikilvægt fram‑
faraskref sem myndi treysta stöðu höfundarréttareigenda
um leið og það varðveitti „sköpunargáfuna“. Þessi dæmi
og önnur segja okkur leikmönnum í þessum fræðum að
björninn sé ekki unninn. Hvernig framhald málsins verður
er um sumt óljóst en þó blasir við að fjölmiðlamenn hafa
fengið þá réttarheimild sem margir hafa kallað eftir. Hvort
hún dugar er annað mál.

Tapað stríð?
En við hvað er að eiga? Talið er að Google og Facebook
hafi tekið um 55% af öllum auglýsingatekjum á netinu í
Bretlandi á síðasta ári og árið 2020 verði hlutfallið 70%. Þar
í landi er stærsti netauglýsingamarkaður Evrópu. Hér
heima hafa komið upplýsingar um að tæplega helmingur
af allri umferð sem kemur inn á Vísi.is, næstvinsælustu net
síðu landsins, komi frá Facebook.
Sama ástand er erlendis en í Fjölmiðlaskýrslu mennta‑
málaráðuneytisins frá síðasta ári er ágæt útlistun á þessu
þó gera megi ráð fyrir að tölfræðigögn breytist hratt.7
Þannig áttu Google og Facebook 60% netauglýsingamark‑
aðar í Svíþjóð og 70% í Noregi árið 2017. Vert er að hafa í
huga að 64% alls vaxtar á auglýsingamarkaði heimsins
síðastliðin 5 ár hafa runnið til Google og Facebook. Þegar
litið er sérstaklega til auglýsinga fyrir snjalltæki (e. mobile)
þá eiga Google og Facebook um og yfir 90% markaðarins.
En ástæða er til að vara við ofurtrú á að þessi tilskipun
bjargi fjölmiðlum ein og sér enda ekki margir sem trúa því.
Þó að margt styðji það að fjölmennar og fjölbreyttar rit‑
stjórnir, með skýra fréttastefnu þar sem fagleg vinnubrögð
eru í heiðri höfð (svo sem í samskiptum við heimildir og
heimildarmenn) séu best til þess fallnar að stunda áreiðan‑
lega fréttamennsku þá virðist tíminn og tækni vinna gegn
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slíku fyrirkomulagi. Mestu skipt‑
ir að auglýsendur eru að
missa trúna á hefð‑
bundnum fjölmiðlum
og þá dagblöðum
sérstaklega. Þannig
spannst nokkur
umræða um það á
síðu sem kennir
sig við Fjölm iðla
nörda á Facebook
fyrir skömmu að
ýmsir opinberir aðilar
kjósi í auknum mæli að
nota efnisveitur fyrir sínar
a u g l ý s i n g a r. 8 Va r s e m
dæmi tekið að Landspítalinn
auglýsir nú alfarið á samfélagsmiðl‑
um og þá mest á Facebook. Í umræðunni var Landspítalinn
sakaður um skort á samfélagslegri ábyrgð með framferði
sínu. Fulltrúi Landspítalans í umræðunni benti á að honum
bæri að nýta það fé sem honum væri ætlað á sem hag‑
kvæmastan hátt og með því að auglýsa á samfélagsmiðl‑
um fengist betri svörun fyrir minna fé. Með öðrum orðum;
íslenskir miðlar, með dagblöðin í broddi fylkingar, væru
ekki samkeppnishæfir. Á móti var honum bent á að þessi
sparnaður væri á kostnað lýðræðislegrar umræðu, því fjöl‑
miðlarnir veikjast eftir því sem tekjur þeirra minnka.
Þetta er rakið hér til að benda á hve lifandi þessi
umræða er og nánast hluti af daglegu umhverfi fjölmiðla í
dag. Þá kann einhverjum að þykja það þverstæðukennt að

á sama tíma og ríkið og ríkisstofnanir hætta að auglýsa í
íslenskum fjölmiðlum hefur ríkisvaldið sett af stað vinnu við
að styrkja þessa sömu fjölmiðla í gegnum ríkissjóð.9 Þarna
gætu einhverjir freistast til að segja að hægri höndin viti
ekki hvað sú vinstri gjörir.
Sigurður Már Jónsson
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Blaðamannaklúbburinn
– góður staður til funda- eða veisluhalda

Salur Blaðamannafélags Íslands,
Blaðamannaklúbburinn, er glæsi‑
legur nýinnréttaður salur sem hentar
vel til hvers kyns funda- eða veislu‑
halda. Salurinn rúmar allt að 100
manns í sætum við borð og hægt er
að skipta salnum í tvennt ef um
minni viðburði er að ræða. Glæsilegt
þjónustueldhús með öllu tilheyrandi
fylgir salnum sem og snyrtiaðstaða.
Salurinn er á 3. hæð í Síðumúla 23 og í
húsinu er lyfta.
Salurinn stendur félögum í Blaða
mannafélaginu til boða gegn vægu
gjaldi, en aðrir geta jafnframt tekið
hann á leigu.
Upplýsingar eru veittar á skrifstofu
félagsins að Síðumúla 23 og í símum
553 9155 og 568 3155.
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Nýjar alþjóðlegar

siðareglur
í farvatninu

Stefnt er að því að samþykkja nýjar
alþjóðlegar siðareglur fyrir blaðamenn á þingi Alþjóðasambands
blaðamanna (IFJ) sem haldið verður í
Túnis 13. og 14. júní næstkomandi.
Alþjóðlegur starfshópur kjörinna
fulltrúa IFJ hefur unnið að endur‑
skoðun gömlu reglnanna sem eru frá
1954 með það að markmiði að upp‑
færa þær og aðlaga breyttum fjöl
miðlaheimi. Nýju reglurnar hafa um
skeið verið tilbúnar í drögum og mun
framkvæmdastjórn Alþjóðasambands
blaðamanna (IFJ) samþykkja þær
endanlega fyrir sitt leyti nú í apríl, eftir
að drögin koma úr kynningu hjá
aðildarfélögum IFJ, þar á meðal

Blaðamannafélagi Íslands. Eftir því
sem næst verður komist hafa reglu‑
drögin framkallað nokkra umræðu
víða um heim, og því verður mjög
spennandi að sjá hvort meiriháttar
breytingartillögur koma fram. Eftir að
reglurnar hafa verið samþykktar í
sumar verða þær bindandi fyrir
félagsbundna blaðamenn um allan
heim.

Ýmis nýmæli
Ýmis áhugaverð nýmæli er að finna í
þessum reglum en mikil áhersla er á
jafnvægi réttinda og skyldna blaða‑
manna sem skoða má sem eins konar
svar við því að skilgreining á blaða‑

mennsku hefur farið nokkuð á flakk á
seinni árum. Gætir þar áhrifa aukinna
möguleika fólks til að tjá sig í gegnum
stafræna miðla, bæði á bloggi og í
samfélagsmiðlum, þar sem alls kyns
upplýsingar og skoðanir koma fram
og gjarnan sett í samhengi við blaða‑
mennsku. Aukinn þungi á skilgreindar
skyldur blaðamanna ættu að vinna
nokkuð gegn þessu samhliða því að
það undirbyggir kröfuna um sérstök
réttindi fyrir blaðamenn. Auk þess er
samkvæmt þessum reglum beinlínis
farið gegn gömlum gildum blaða‑
mennsku s.s. mikilvægi þess „að vera
fyrstur með frétt“, en þess í stað bent
á mikilvægi þess að sannreyna heim‑
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ildir og gefa færi á andsvari. Hér er
hugmyndin líklega sú að mæta breytt‑
um aðstæðum í miðlun upplýsinga en
sífellt erfiðara er fyrir fjölmiðlaneyt‑
endur að átta sig á hvaða miðill var
fyrstur með tiltekna frétt, og e.t.v. mik‑
ilvægara að aðrir miðlar geti einfald‑
lega heimilda. Það sem hins vegar
kemur sterkt fram í reglunum er að
áherslan á að tryggja réttar upplýs‑
ingar og mikilvægi þess að sann‑
reyna heimildir og gefa færi á and‑
svari trompar í raun mikilvægi þess
að vera fyrstur.

Áhugaverð grein um sjálfseftirlit
Sérstaklega áhugaverð er lokagreinin
í þessum reglum en hún hljóðar svo:
„Í málum sem varða fagleg gildi skal

blaðamaður virða lögsögu sjálfstæðs
faglegs sjálfseftirlits, sem starfar fyrir
opnum tjöldum og er óháð afskiptum
frá stjórnvöldum eða öðrum aðilum.“ Í
ljósi þess að hér er um alþjóðlegar
reglur að ræða er ekki ólíklegt að
þessi klásúla sé sett inn til að tryggja
sjálfstæði fjölmiðla í löndum þar sem
þrengt hefur verið að þeim af stjórn‑
völdum, t.d. í sumum Mið- og AusturEvrópulöndum. Það er því nokkuð
óvænt að þetta ákvæði alþjóðlegu
reglnanna kemur beint inn í íslenskt
álitamál sem er ágreiningur milli
Blaðamannafélagsins og Fjölm iðla
nefndar um hlutverk þess síðar‑
nefnda. Sem kunnugt er hefur Blaða
mannafélagið óskað eftir því við sinn
fulltrúa að draga sig út úr starfi nefnd

arinnar, á meðan nefndin skilgreini
það sem hluta af sínu valdsviði og
sínum skyldum að meta og dæma um
hvort fagleg gildi hafi verið höfð í
heiðri við vinnslu fréttaefnis hjá ein
stökum blaða- og fréttamönnum eða
þeim ritstjórnum sem þeir vinna hjá í
einstökum málum.

Ágreiningur BÍ og Fjölmiðla
nefndar
Í hnotskurn snýst ágreiningurinn um
túlkun og eðli 26. greinar laga um fjöl‑
miðla, sem er um lýðræðislegar skyld‑
ur fjölmiðla. Greinin kveður m.a. á um
að fjölmiðlar og blaðamenn skuli virða
friðhelgi einkalífs, gæta þess að upp‑
fylla kröfur um hlutlægni og nákvæmni
í fréttum og fréttatengdu efni og gæta

Alþjóðlegur siðasáttmál
Formáli
Réttur allra til aðgangs að upplýsingum
og hugmyndum, sem er undirstikaður í
grein 19 í Mannréttindayfirlýsingu Sam
einuðu þjóðanna, er grundvöllur starfs
blaðamannsins. Ábyrgð blaðamannsins
gagnvart almenningi gengur framar allri
annarri ábyrgð, sérstaklega ábyrgðinni
gagnvart vinnuveitanda og stjórnvöld‑
um. Blaðamennska er fag sem krefst
tíma, bjarga og starfsaðstöðu – sem allt
eru mikilvægir þættir fyrir sjálfstæði
hennar. Í þessari alþjóðlegu yfirlýsingu
eru settar fram siðareglur fyrir blaða‑
menn sem ná til rannsóknarvinnu, ritstýr‑
ingar, miðlunar, dreifingar og álitsgjafar
um fréttir og upplýsingar og til lýsinga á
atburðum í hvers konar fjölmiðlum.
1. Virðing fyrir sannleikanum og rétti
almennings til að vita hið sanna
er meginskylda blaðamanns.
2. Þegar þessari skyldu er framfylgt
skal blaðamaður ávallt verja
grundvallarregluna um frelsi til að
afla og birta fréttir í góðri trú, og
réttinn til álitsgjafar og gagnrýni.
Hann/hún gætir þess að gera
skýran greinarmun á staðreynd‑
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um annars vegar og álitsgjöf og
gagnrýni hins vegar.
3. Blaðamaður segir einungis fréttir
byggðar á staðreyndum sem
hann/hún veit hvaðan eru komnar.
Blaðamaður undanskilur ekki
mikilvægar upplýsingar eða fals‑
ar skjöl. Hann/hún gætir þess að
sýna trúmennsku þegar greint er
frá efni sem fólk, sem ekki er
opinberar persónur, hefur sett
fram á samfélagsmiðlum.
4. B laðamaður notar aðeins sann‑
gjarnar aðferðir til að afla upplýs‑
inga, mynda, skjala og gagna og
hann/hún lætur ávallt getið stöðu
sinnar sem blaðamaður. Hann/hún
forðast að nota falinn mynd- eða
hljóðupptökubúnað, nema í þeim
tilfellum sem ógerningur er að afla
upplýsinga sem eru gríðarlega
mikilvægar fyrir almannah eill.
Blaðamaður krefst þess að fá
óheftan aðgang að og rétt til að
rannsaka allar staðreyndir sem
varða hagsmuni almennings.
5. H ugmyndir um hraða og skjóta

birtingu og dreifingu upplýsinga
mega ekki skipta meira máli en
að staðreyna heimildir og/eða að
gefa öðrum sjónarmiðum færi á
að koma fram.
6. B laðamaðurinn skal gera það
sem hann getur til að leiðrétta
sem fyrst allar villur eða villandi
upplýsingar sem birtar hafa verið,
þannig að það sé greinilegt,
tæmandi og gagnsætt.
7. B
 laðamaður gætir faglegrar
þagna rs kyldu sinnar gagnvart
heimildarmönnum sem veita upp‑
lýsingar í trúnaði.
8. B
 laðamaðurinn virðir friðhelgi
einkalífs. Hann/hún miðlar þá og
því aðeins upplýsingum sem
almennt falla undir friðhelgi einka
lífs að um sé að ræða upplýsingar
sem varða mikilvæga almanna‑
hagsmuni. Blaðamaður virðir
mannlega reisn viðmælenda sinna
og þeirra sem fjallað er um og
lætur þann sem rætt er við vita
hvort viðkomandi samtal eða
annað efni sé ætlað til birtingar.

UMRÆÐAN
þess að mismunandi sjónarmið komi
fram, eða það sem kalla mætti jafn‑
vægis- og hlutlægnireglur. Hingað til
hefur það verið á verksviði Siðanefnd
ar Blaðamannafélagsins að úrskurða
um álitamál sem snerta fagleg gildi,
en Fjölmiðlanefnd, sem er opinber
stjórnsýslunefnd, er nú farin að fjalla
um þessi málefni líka. Skilningur
Blaðamannafélagsins er sá að þessi
grein sé til áréttingar stefnu eða anda
laganna enda hafi hún verið gerð
refsilaus þegar frumvarpið var sam‑
þykkt og sá skilningur hafi einnig
komið fram í nefndarálitum, bæði
minni- og meirihluta, þegar fjallað var
um frumvarpið. Fjölmiðlanefnd lítur
hins vegar svo á að henni beri að taka
við öllum kvörtunum frá almenningi

og nota almenna heimild sem hún
fékk með lagabreytingum 2013 til að
gefa út álit til að birta slík álit, eftir að
hafa skoðað efnislega hvernig og

hversu faglega einstaka fréttir voru
unnar. Til að gera slíkt þarf nefndin að
kalla eftir og fá frá blaðamönnum og
öðrum sem málið snertir greinargerðir
um vinnsluferilinn, viðmælendur og

annað það sem snertir fréttaskrifin.
Hingað til hefur það verið Siðanefnd
BÍ sem hefur fjallað um álitamál um
fagleg gildi blaðamennsku og svo í
sumum tilvikum hafa mál einfaldlega
farið fyrir dómstóla. Blaðamannafé
lagið telur að virða beri þá reglu sem
sett er fram í 16. grein í drögunum að
alþjóðlegum siðareglum enda séu
afskipti opinbers stjórnvalds af fag‑
legum gildum blaðamanna íþyngj‑
andi fyrir blaðamenn og skerði sjálf‑
stæði fjölmiðla, sérstaklega í ljósi
þess að þetta sama stjórnvald á svo
að hafa úrslitaáhrif á það hvernig
hugsanlegum opinberum styrkjum til
einkarekinna fjölmiðla verður úthlutað,
en gert er ráð fyrir því í frumvarpsdrög
um menntamálaráðherra.
-BG

li fyrir blaðamenn (drög)
Blaðamaður sýnir sérstaka gætni
og tillitssemi gagnvart óreyndum
viðmælendum eða viðmælendum
sem eru í viðkvæmri stöðu.
9. B laðamaður tryggir að miðlun
upplýsinga og skoðana ýti ekki
undir hatur eða fordóma og gerir
það sem hann getur til að hvetja
ekki til mismununar, t.d. á grund‑
velli kynþáttar, kyns, kynhneigðar,
tungumáls, trúarskoðana, fötlun‑
ar, pólitískra og annarra skoðana,
þjóðernis eða uppruna.
10. Blaðamaðurinn lítur á eftirfarandi
sem alvarlegt brot á faglegum
gildum:
Ritstuldur.
Að umbreyta staðreyndum.
Slúður, rógur, meiðyrði og
tilhæfulausar ásakanir.
11. B laðam aður forðast að vera í
hlutverki þess sem aðstoðar lög‑
reglu eða aðrar öryggisþjónustur.
Einungis er hægt að fara fram á
að hann/hún láti í té upplýsingar
sem þegar hafa verið birtar í fjöl‑
miðlum.

12. B laðamaðurinn sýnir samstöðu
með bræðrum sínum og systrum
án þess þó að gefa upp á bátinn
rétt sinn til rannsókna, skylduna
til að upplýsa og réttinn til gagn‑
rýni, álitsgjafar, ádeilu eða rit‑
stjórnarlegs valds.
13. Blaðamaðurinn má ekki nota sér
tjáningarfrelsið í þágu óskyldra
hagsmuna og forðast að taka við
óeðlilegum ávinningi eða hagn‑
ast persónulega fyrir að dreifa
eða dreifa ekki tilteknum upplýs‑
ingum. Hann/hún skal forðast –
og ef svo ber undir binda endi á
– hverjar þær aðstæður þar sem
blaðamaðurinn lendir í hags‑
munaárekstri í starfi sínu. Hann/
hún skal forðast allt sambland
starfa sinna við auglýsingar og
áróður. Jafnframt ber honum/
henni að forðast hvers kyns inn‑
herjaviðskipti eða markaðsmis‑
notkun.
14. B laðamaðurinn forðast allt það
sem líklegt er til að skerða sjálf‑
stæði hans. Hins vegar ber hon

um að virða þær reglur og skuld‑
bindingar sem hann/hún hefur
að eigin frumkvæði gengist und
ir, svo sem að veita heimildar‑
manni trúnað, virða það sem
sagt er í trúnaði (off record),
tímabundið birtingarbann (embargo) svo frama rlega sem
þessar skuldbindingar séu skýr‑
ar og óumdeildar.
15. Blaðamenn sem verðskulda það
starfsheiti, skulu líta á það sem
skyldu sína að virða og fara eftir
framangreindum grundvallar‑
reglum. Ekki má þvinga blaða‑
mann til að vinna verk eða tjá
einhverja skoðun sem gengur
gegn faglegri sannfæringu hans
eða samvisku.
16. Í málum sem varða fagleg gildi
skal blaðamaður virða lögsögu
sjálfstæðs faglegs sjálfseftirlits,
sem starfar fyrir opnum tjöldum
og er óháð afskiptum frá stjórn‑
völdum eða öðrum aðilum.
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(Kvaran)
Í ár eru liðin 160 ár frá fæðingu blaðamannsins og rithöfundarins Einars
Hjörleifssonar Kvaran. Af því tilefni
eru hér rifjaður upp blaðamennskuferill Einars.
Segja má að hinn eiginlegi blaða‑
mennskuferill Einars Hjörleifssonar
spanni 20 ára tímabil, frá 1886-1906.
Á þessum tíma var meginatvinna
Einars blaðamennska þó hann hafi
þá, eins og raunar alltaf, haft mörg
járn í eldinum. Þessi tími skipti miklu
máli bæði fyrir mótun og lífssýn Einars
sjálfs og fyrir þróun og mótun íslenskr‑
ar blaðamennsku. En áður en vikið er
að þeim þáttum í störfum Einars sem
hafa skipt mestu í ljósi sögunnar er
rétt að stikla á stóru í fjölbreyttum
blaðam annaferli Einars og byrja á
örstuttu yfirliti:
Hann byrjaði sem meðritstjóri og
stofnandi að Heimskringlu í Winnipeg
1886, en hætti í árslok 1886. Varð svo
einn af stofnendum Lögbergs sem
kom út í janúar 1888.
Hann kom heim til að verða meðrit‑
stjóri að Ísafold 1895 og var þar til
1901, þá fluttist hann norður í land til
að verða ritstjóri og stofnandi Norður
lands og var þar frá 1901-1904. Síðan
fór hann suður aftur 1904 og varð eig‑
andi og ritstjóri Fjallkonunnar í tvö ár,
frá 1904-1906. Þar með má segja að
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Einar Hjörleifsson Kvaran, einn af stofn
endum Blaðamannafélags Íslands.

blaðamennskuferli Einars ljúki, en fyrir
utan þetta var hann ritstjóri Sunnan
fara 1900-1901, Skírnis 1908-1909,
meðritstjóri Nýju Iðunnar 1915-1916
og síðan ritstjóri Morguns, tímarits um
andleg mál, frá stofnun þess 1920 og
til dauðadags.

Byrjar í Winnipeg
Blaðamannsferill Einars hófst sem sé í
Winnipeg þar sem hann kom að því

ásamt fleirum að taka þátt í því að
stofna nýtt fréttablað fyrir Íslendinga
árið 1886. Þetta var blaðið Heims
kringla og var Einar þar meðritstjóri.
Hann var raunar stutt við blaðið og
hætti fyrir árslok þetta sama ár. Rétt er
að staldra aðeins við þetta upphaf,
því það er að mörgu leyti táknrænt og
lýsandi fyrir það hvers vegna og á
hvaða forsendum Einar „lendir í
blaðam ennsku“, ef svo má að orði
komast. Strax og hann kom vestur í
Íslendingasamfélagið í Kanada lét
Einar að sér kveða, þótt hann ætti í
raun lítið undir sér í veraldlegum
efnum. Að mörgu leyti má segja að
Einar og fjölskylda hans hafi verið í
hlutverki smælingjans, fólks sem
tímabundið þurfti á samhjálp samfé‑
lagsins að halda, sérstaklega eftir að
Einar lenti í mikum persónulegum
áföllum og sorg. Samfélagið þarna var
í mótun – þetta var landnemasamfé‑
lag – þar sem tækifæri manna og
staða einstaklingsins var kannski
síður mörkuð eða mótuð af ætt, upp‑
runa og félagslegri stöðu en tíðkaðist
hér heima. En áhugi Einars á listum
og menningu og ýmsu því sem vakti
áhuga í samfélaginu og færni hans í
að orða og tjá hluti höfðu vakið athygli
á honum. Hann sýndi þá þegar að
hann átti auðvelt með að fylla félags‑
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heimili og fundasali af fólki sem var
tilbúið til að koma og jafnvel borga
fyrir að hlusta á hann tala og flytja
fyrirlestra um alvörumál. Það má
kannski segja að slíkir fyrirlestrar hafi
verið ákveðin tegund af fjölmiðlun, og
augljóslega var slíkur maður eftir‑
sóknarverður fyrir prentmiðil, blað,
sem vildi ná mikilli útbreiðslu. Og það
er einmitt af þessum ástæðum sem
Einar var fenginn til að vera með í
stofnun Heimskringlu. Það var ekki
þannig að hann hafi sótt um vinnu á
nýjum fjölmiðli sem blaðamaður, held‑
ur var það fjölmiðillinn sem sótti hann.
Einar dvaldi hins vegar stutt á Heims
kringlu sem má rekja til ákveðinna
flokkadrátta og fylkinga í íslenska
samfélaginu og einnig þess auðvitað,
að Einar var e.t.v. full stór persóna
fyrir það hlutverk sem samstarfsmenn
hans þarna ætluðu honum.

Lögberg stofnað
En næsta skrefið á ferlinum var einmitt
eins konar endurtekning á því fyrsta,
því það voru öfl í Íslendingas amfé
laginu sem vildu og voru tilbúin til að
fjárfesta í nýju blaði með Einar við
stýrið. Að það væri m.ö.o. nauðsyn‑
legt þjóðþrifaverk að koma af stað
blaði handa Einari – svo kraftar hans
og snilli væru virkjuð. Samferðamönn
um þótti ástæða til að virkja þetta
stórfljót í stað þess að láta það renna
óbeislað til sjávar, ef svo má segja.
Og Einar varð ritstjóri og einn af stofn‑
endum Lögbergs sem hóf göngu sína
í janúar 1888, en undirbúningur hafði
staðið yfir frá því fyrir jólin 1887. Einar
var síðan með Lögberg næstu átta
árin eða svo og gerði það blað að
þýðingarmiklu þjóðfélagsafli – ekki
bara í samfélagi Vestur-Íslendinga í
Kanada heldur líka samfélagsumræð
unni á Íslandi. Lögberg kallaðist
nefnilega oft sterklega á við blöðin
hér heima, enda iðulega verið að
fjalla um mál sem tengdust bæði
Íslendingum á Íslandi og íslenska
þjóðarbrotinu fyrir vestan.

Blaðamaðurinn
Það var í Kanada sem blaðamaðurinn
Einar Hjörleifsson mótaðist og það

Forsíða Lögbergs sem Einar stofnaði og ritstýrði í Kanada.

var þar sem hann lærði grundvallar
atriði blaðaútgáfunnar og kynnist líka
öllum hliðum hinnar daglegu blaða‑
mennsku. Í yfirgnæfandi stærstum
hluta af því sem skrifað hefur verið um
Einar, þá er verið að fjalla um hann
sem skáld og rithöfund. Þegar kemur
að því að fjalla um hvað hann skrifaði
um sem blaðamaður, þá er það sama
uppi á teningnum, það er horft til
þess að hann var feiknalega dugleg‑
ur að ritrýna og skrifa um bókmenntir
og listir. Það var vissulega mikilvægur
hluti af hans starfi, og það sem hann
alla jafna hafði mestan áhuga á og að

sumu leyti má segja að hann hafi fyrst
og fremst verið menningarblaðamað‑
ur. Hins vegar felur blaðamennskan í
sér svo miklu fleiri þætti sem Einar
sjóaðist í og tileinkaði sér sem ritstjóri.
Á blaði þarf að segja fréttir af stórum
hlutum og smáum, það þarf að sinna
þjónustuupplýsingum og það þarf að
hafa vakandi eyra og auga fyrir um
kvörtunum og lofi lesenda, sorgum
þeirra og sigrum. Þessi Kanadaár
voru því magnaður blaðamannaskóli
fyrir Einar, hann var í landnemasamfé‑
lagi þar sem fjölþjóðlegir vindar blésu
bæði hvað varðar rekstur og hug‑
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myndafræði blaða, og varðandi þjóð‑
félagsmál almennt.

Höfundareinkenni
Telja má líklegt að ýmis höfundarein‑
kenni á rithöfundinum Einari megi
rekja til þess hversu nátengdur hann
var í gegnum blaðamennskuna lífi
almennings í landnemasamfélaginu
fyrir vestan og þurfti að temja sér að
hlusta eftir hjartslætti og sjónarmiðum
almennings. Það má í það minnsta
hugsa sér það sem viðbótarskýringu
við það sem Halldór Laxness sagði í
ritgerð um rithöfundinn Einar árið
1938, árið sem Einar féll frá. Þá sagði
Laxness: „Þokki Einars H. Kvaran á
smælingjanum virðist hafa átt sér
mjög djúpar rætur í eðlisfari hans.
Bestu mannlýsingar hans eru á fátækum umkomuleysingjum, og þessi
staðreynd virðist benda til þess að
innst inni hafi Einar H. Kvaran litið svo
á að maðurinn væri í eðli sínu fátækur
og umkomulaus smælingi í alheimin‑
um.“ (Af skáldum bls. 60). Í það
minnsta er óhætt sé að segja að
blaðamennskan hafi átt þátt í að móta
ákveðna manngildissýn hjá Einari
Hjörleifssyni.

Heimkoman
Þegar Einar kemur síðan heim til að
verða meðritstjóri að Ísafold 1895 er
hann orðinn þroskaður og lands‑
þekktur blaðamaður. Björn Jónsson í
Ísafold brá á það ráð að fá Einar til
liðs við sig til þess að efla blaðið og
styrkja og augljóst að hann sá að í því
fólust mikil sóknarfæri fyrir Ísafold að
virkja krafta og hæfileika Einars í
hennar þágu. Skipti þá engu þótt þeir
Björn og Einar hefðu átt í talsverðum
deilum áður. Kemur hér aftur upp
minnið um að fólki fannst blaðamanns
hæfileikar Einars slíkir, að það yrði að
vera til vettvangur þar sem þeir fengju
notið sín. Samstarf Einars og Björns á
Ísafold var með eindæmum gott og
þeir urðu nánir vinir og samherjar.
Einar setti hins vegar strax mark sitt á
blaðið t.d. með því að skrifa þingfréttir
þar sem hann kvað hiklaust upp
dóma yfir þingmönnum og var þetta
af samtímamönnum, s.s. Hannesi
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Forsíða Norðurlands, trúlega eins fyrsta hreinræktaða flokksblaðs á Íslandi. Einar rit
stýrði blaðinu í upphafi og gerði það að áhrifamikilli rödd í samfélagsumræðunni.

Þorsteinssyni á Þóðólfi, kallað „amer
ískur ritháttur“. Stíllinn var frábrugðinn
því sem áður þekktist og hafa þeir
fjandvinir Jón Ólafsson, ritstjóri og
Alaskafari og Einar H. Kvaran, sem
báðir störfuðu lengi vestan hafs í
blaðamennsku og voru m.a. samtímis
um skeið í Winnipeg, oft verið sagðir
bera ábyrgð á hvössum og bein‑
skeyttum, jafnvel persónulegum stíl
sem tíðkaðist í blöðunum um og upp
úr aldamótum (Guðjón Friðriksson,
2000).

Stjórnmálablaðamennska
En stjórnmálin á Íslandi voru í örri
þróun og þótt ýmsir hafi kvartað
undan hinum „ameríska rithætti“,

sagði Einar sjálfur í viðtali við Lesbók
Morgunblaðsins í júní 1937 að þegar
hann hafi komið frá Ameríku hafi
honum fundist það „ákaflega leiðin‑
legt að vera hjer blaðamaður“. Stjórn
málin hafi verið litlaus og fyrirsjáan‑
leg. Hins vegar, segir Einar síðan í
viðtalinu, breyttist þetta: „Það var ekki
fyrr en Valtýskan kom til sögunnar,
sem lifnaði hjer yfir stjórnmálunum.“
Það má líka segja að Valtýringurinn
Einar – og auðvitað Björn Jónsson –
hafi verið í lykilhlutverki þegar íslensk
stjórnmál klofna upp í fylkingar Valtýr
inga og heimas tjórnarm anna. Það
sem gerist á þessum tíma er í raun
það að blöðin breytast frá því að vera
einkamálgögn ritstjóranna – eða
blaðakónganna eins og Guðjón Frið
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riksson, sagnfræðingur hefur kallað rit‑
stjóra og eigendur blaðanna á síðari
hluta 19. aldar – yfir í það að verða
flokksblöð. Þau urðu blöð Valtýringa
annars vegar og blöð heimastjórnar
manna hins vegar. Blaðið Norðurland,
sem byrjaði að koma út á Akureyri
1901 og Einar fer norður til að ritstýra,
er í raun stofnað sem flokksblað Valtýr
inga og er þannig eitt af fyrstu blöðun‑
um, jafnvel það fyrsta, sem stofnað er
sem hreinræktað flokksblað (Guðjón
Friðriksson, 2000). Og þar er ritstjór‑
inn, Einar Hjörleifsson.

Norðurland
En Norðurland undir stjórn Einars,
verður að mikilvægu almennu fréttaog menningarblaði og öllum virðist
bera saman um að það, að virkja
krafta og hæfileika Einars í blaðinu,
hafi verið það sem gaf því möguleika,
gerði það áhugavert og skapaði
rekstrargrundvöll. Í fyrsta tölublaðinu
ávarpar Einar lesendur og bendir á
að blaðið eigi að vera almenns eðlis
og fjalla um Norðurland og er það allt
í anda sígildrar blaðamennsku. En
flokkshollustan kemur einnig fram
þarna því hann segir líka á einum
stað: „Blöðunum er ekki eingöngu
ætlað að færa lesendum sínum fréttir;
þau eiga jafnframt að ræða mál þjóð
arinnar“ (Norðurland 1. okt.1901).
Stjórnmál Einars hafa þegar hér er
komið sögu tekið á sig ákveðna
flokksmynd, og er hann þar algerlega
samferða þróuninni og í raun mikil‑
vægur gerandi í þeirri breytingu sem
þarna varð á blaðamennskunni. Þeg
ar hann svo flyst suður til að taka við
Fjallkonunni eru pólitískir undirtónar í
því líka og Fjallkonan verður hjá Einari
eins konar framhald af því sem á
undan var gengið. Þegar hann hættir
með Fjallkonuna 1906 má svo segja
að hinum eiginlega blaðamennsku‑
ferli hans ljúki og önnur viðfangsefni
taki við.

Áhrifamikill í blaðamennsku
Stundum er sagt að blaðamennska
sé ekki starf heldur lífsstíll, og það átti
sannarlega við um Einar Hjörleifsson.
Í gegnum blaðamennskuárin, bæði
vestan hafs og á Íslandi og þau nánu

tengsl sem Einar þannig hafði við
almenning og lesendur sína, mótuð‑
ust lífsviðhorf og höfundareinkenni,
sem Halldór Laxness hefur sagt ein‑
kennast af virðingu fyrir manngildinu.
Flestir sem með einhverjum hætti
fjalla um blaðamanninn Einar Hjör
leifsson nefna sérstaklega málsnilld
hans og ritfærni. Þar er arfleifð hans
sem blaðamanns e.t.v. hvað sterkust.
Þannig segir t.d. Þorsteinn Gíslason,
þáverandi ritstjóri Lögréttu, árið 1932 í
grein um íslenska blaðamennsku:
„Einar hafði lengi mikil áhrif í íslenskri
blaðamennsku og er einn hinna ritfim‑
ustu og fjölhæfustu manna sem unnið
hafa á því sviði.“ Halldór Kristjánsson
skrifar grein um blaðamennsku í
Blaðamannabókina 1948 og gerir þar
að umtalsefni málfar og ritfærni
íslenskra blaðamanna. Telur hann að
þessu hafi farið mikið aftur og notar
sem viðmið eins konar gullöld þegar
helstu skáld og rithöfundar landsins
unnu fyrir sér sem blaðamenn og
skrif
u ðu góðan og hljómfagran
íslenska n texta. Ekki er að efa að
þarna er hann að vísa til Einars og
fleiri hans líka, sem í áratugi hafa
verið notaðir sem viðmið um það hvað
sér hægt að gera vel í þessum efnum.

Tímabil í blaðamennsku
Blaðamennskuáratugir Einars spanna
einnig mikilvægt tímabil í sögu
íslenskrar blaðamennsku, eða frá því
að blöð voru fyrst og síðast einkamál‑
gögn ritstjóra sinna, sem jafnframt
voru eigendur, yfir í það tímabil þegar
flokkadrættir í landsmálum höfðu náð
undirtökum í blaðaútgáfunni. Þetta er
líka það tímabil þegar segja má að til
verði sérstök blaðamannastétt sem
lætur að sér kveða í samfélaginu. Á
báðum þessum sviðum var Einar lykil‑
maður. Hann var stofnandi og ritstjóri
blaða í Winnipeg sem hann mótaði
meira og minna samkvæmt eigin
höfði og fékk menn til samstarfs við
sig á grundvelli síns persónulega orð‑
spors og vegna þess að fólk trúði á
blaðamennskuhæfileika hans. Þegar
hann kom aftur heim 1895 og gerist
meðritstjóri hjá Birni Jónssyni á Ísa
fold er það upphaflega ekki vegna
flokkstengsla eða skoðana, þótt bæði

Einar og Björn ættu síðar eftir að taka
það skref og fylkja sér og blöðum
sínum í raðir Valtýringa.

Blaðamannastétt
Tvennt má öðru fremur segja að hafi
stuðlað að því að gera blaðamanna‑
stéttina að sérstakri stétt og afli í þjóð‑
félaginu á árunum í kringum aldamót
in og kemur Einar við sögu í báðum
tilfellum.
Það fyrra sem stuðlaði að afmörk‑
un blaðamannastéttarinnar, er stofnun
Blaðamannafélags Íslands árið 1897,
en þar var Einar einn af sjö stofnfélög‑
um. Nefna má að annað af helstu
málum félagsins í upphafi var að
koma á samræmdum stafsetningar‑
reglum í landinu og var m.a. gefin út
að tilhlutan félagsins Stafsetningar
orðabók árið 1900 eftir Björn Jónsson,
félaga Einars. Einar Hjörleifsson lék
mikilvægt hlutverk í umræðunni um
stafsetninguna sem fylgdi í kjölfarið
og þar með umræðunni og meðvit‑
undinni um tungumálið á mikilvægum
tíma sjálfstæðisbaráttunnar.
Hitt atriðið sem stuðlaði að því að
afmarka blaðamenn sem sérstaka
stétt var Blaðamannaávarpið svokall‑
aða árið 1906. Þar lék Einar líka stórt
hlutverk og sumir segja jafnvel að
hann hafi verið í aðalhlutverki og sé
sá sem samdi texta ávarpsins. Blaða
mannaávarpið hafði mikil og afger‑
andi áhrif í stjórnmálaumræðu sam‑
tímans og var talið mikilvægt innlegg í
umræðuna um sjálfstæðisbaráttuna.
Það afmarkaði líka blaðamenn sem
mikilvæga þátttakendur í framvindu
sjálfstæðisbaráttunnar og Íslands
sögunnar.
Þannig var Einar Hjörleifsson á
margan hátt frumkvöðull í þróun
blaðamennsku á íslandi, maður sem
sópaði að og lét til sín taka í stormum
samtíðarinnar.
Það hefur verið mér sérstök ánægja
að hafa fengið að koma hér og heiðra
minningu hans. Mig langar til að óska
ættingjum og afkomendunum Einars
– og raunar okkur öllum – til hamingju
með daginn.

(Greinin byggir á erindi sem flutt
var fyrir áratug á málþingi í tilefni af
150 ára fæðingarafmæli Einars.)
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Endurgreiðsla
og sérstakur
stuðningur

Lilja Alfreðsdóttir ásamt fulltrúum nokkurra staðbundinna miðla á málþingi um héraðsfréttablöð í Háskólanum á Akureyri í mars síðast
liðnum.
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Frumvarp Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra um
nýjan kafla í Fjölmiðlalögum þar sem fjallað er um styrki til
einkarekinna fjölmiðla var kynnt seinni hluta maímánaðar.
Umsýsla og úthlutun styrkja bætist við verkefni fjölmiðlanefndar.
Að sögn ráðherrans er stefnt að því að koma frumvarp‑
inu í gegnum þingið þannig að hægt verði að virkja endur‑
greiðslukerfið sem þar er lagt til á næsta ári, en óvíst er um
framvindu mála vegna tafa sem orðið hafa á þingstörfum í
vor.

um 350 milljónir króna vegna endurgreiðslu kostnaðar og
um 170 milljónir vegna hins sérstaka stuðnings, eða sam‑
tals um 520 milljónir króna. Þessi 5,15% sérstaki stuðningur
af launum svarar til þess tryggingagjalds sem í dag er
greitt, þannig að í raun er verið að tala um niðurfellingu
tryggingagjalds af launum blaðamanna upp að efra skatt‑
þrepi í tekjuskattsstofni. Endurgreiðsla sem nemur 25% af
framleiðslukostnaði ritstjórnarefnis er hins vegar sambæri‑
leg ráðstöfun og verið hefur í gangi gagnvart bókaútgáfu
og kvikmyndaiðnaðinum.

Tvenns konar stuðningur

Mun minna en í kvikmyndir

Frumvarpið í þeim búningi sem það fór inn á þing felur í sér
tvenns konar stuðning við einkarekna fjölmiðla, allt að 25%
endurgreiðslu á framleiðslukostnaði ritstjórnarefnis og sér‑
stakan stuðning sem felur í sér 5,15% af launum blaða‑
manna sem falla undir lægra skattþrep tekjuskattsstofns.
Sú upphæð sem um er að tefla er samkvæmt frumvarpinu

Upphæðir eru athyglisverðar varðandi þessa endurgreiðslu
og má t.d. nefna að endurgreiðslur til kvikmyndav erk
efnisins Ófærð 2 nam á þessu ári um 334,5 milljónum eða
nánast því sama og áætlað er að endurgreiða öllum fjöl‑
miðlum og úthlutun Kvikmyndamiðstöðvar það sem af er
árinu er alls rúmar 470 milljónir, eða um 50 milljónum minna
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en áætlað er í heild til fjölmiðla. Í frumvarpinu er sett þak á
endurgreiðslur til hvers fjölmiðils, þannig að ekkert eitt fjöl‑
miðlafyrirtæki getur fengið meira en 50 milljónir endur
greiddar. Hins vegar er ekki þak á hinum sérstaka stuðningi
og má gera ráð fyrir að stóru miðlarnir muni þá fá megnið af
þeim greiðslum, enda með flesta starfsmenn í vinnu. Því
má gera ráð fyrir að styrkurinn til stærri fjölmiðlafyrirtækj‑
anna verði mun meiri en til þeirra smærri, þar sem líklegt er
að þau muni fá endurgreiðslur sem nema 50 milljóna
hámarkinu auk þess sem þau fá bróðurpartinn af sérstaka
stuðningnum.

Mikilvægt fyrir staðbundna miðla
Raunar er greinilegt að þessi sérstaki stuðningur, sem bætt
var inn í eftir að frumvarpið var fyrst kynnt í samráðsgátt
stjórnvalda, kemur til móts við gagnrýni stóru miðlanna þess
efnis að þeir fengju hlutfallslega lítið út úr þessu kerfi.
Smærri miðlar hins vegar hafa almennt verið ánægðir með
frumvarpið og á málþingi við Háskólann á Akureyri í vor þar
sem menntamálaráðherra kynnti frumvarpið fyrir fulltrúum
staðbundinna miðla var greinilegt að forsvarsmenn svæðis‑
bundinna miðla binda miklar vonir við frumvarpið, og að
það geti jafnvel skilið milli lífs og dauða hjá gamalgrónum
héraðsmiðlum.

Norrænn samanburður og vsk.
Þær almennu hugmyndir sem koma fram í frumvarpinu,
um að eðlilegt sé að styðja einkarekna fjölmiðla, njóta víð‑
tæks stuðnings í samfélaginu þó ekki séu allir á eitt sáttir í
þeim efnum og skiptar skoðanir um útfærslu. Slíkur stuðn‑
ingur hefur verið lengi til staðar á hinum Norðurlöndunum í
ýmsu formi og er m.a. rakið í greinargerð frumvarpsins
hvernig stuðningi er háttað þar. Ein leiðin sem nefnd hefur
verið til stuðnings fjölmiðlum hefur verið afnám virðis‑
aukaskatts en á sumum Norðurlöndunum ber tiltekin fjöl‑
miðlastarfsemi lítinn eða engan slíkan skatt. (Sjá töflu 1). Í
umræðum um stuðning hér á landi hefur verið bent á að
skattaafsláttur af áskriftartekjum muni ekki gagnast öllum
fjölmiðlum auk þess sem upphæðir gætu orðið mjög háar.
Ef litið er til nettó virðisaukaskatts (innskattur að frá‑
dregnum útskatti) af áskriftum sem eru í neðra skattþrepi
vsk. í dagblaðarekstri, yrði endurgreiðslan einhvers staðar
í kringum 700 milljónir. Miklu hærri tölur væri um að ræða
ef um virðisaukaskatt af veltu fjölmiðlafyrirtækja væri að
ræða eins og sjá má af tölum sem birtust í skýrslu með til‑
lögum nefndar um bætt rekstrarumhverfi einkarekinna fjöl‑
miðla frá 2018 þar sem fjallað er um dagblaðaútgáfu (10
fyrirtæki). (Sjá töflu 2).
Því má segja að sú niðurstaða sem felst í frumvarpinu
sé fremur hógvær hvað upphæðir varðar, bæði á norræn‑
an mælikvarða og aðra þá mælikvarða sem ræddir hafa
verið í þessu samhengi.

Skilyrði endurgreiðslu
Endurgreiðsla framleiðslukostnaðar er háð ýmsum skilyrð‑
um sem flest hver eru almenn og mælanleg. Má þar nefna
t.d. að miðillinn þarf að vera skráður og hafa starfsleyfi

þurfi þess, prentmiðlar þurfa að koma út að lágmarki 48
sinnum á ári, það þurfa að starfa a.m.k. 3 í fullu starfi á rit‑
stjórn en a.m.k. einn á staðbundnum miðlum, miðillinn þarf
að hafa staðið skil á skýrslugjöf til fjölmiðlanefndar og má
ekki vera í vanskilum vegna opinberra gjalda. Önnur skil‑
yrði eru hins vegar matskenndari og sum hver verulega
matskennd. Þar má nefna að efni þarf að „vera fjölbreytt
og fyrir almenning á Íslandi“, að 1/6 hluti efnis í prent- og
netmiðlum og fréttatengds efnis í ljósvakamiðlum skal
byggja á sjálfstæðri frétta- og heimildaöflun, og að „aðal‑
markmið prent- og netmiðla skal vera miðlun frétta, frétta‑
tengds efnis og umfjöllun um samfélagsleg málefni. Hljóðog myndmiðlar og aðrir sambærilegir miðlar skulu miðla
frá sjálfstæðri fréttastofu daglega nýjum fréttum eða frétta‑
tengdu efni og umfjöllun um samfélagsleg málefni“ (62.
gr.). Hér þarf skýrar skilgreiningar á hvað telst fjölbreytt
efni, hvað er fréttatengt og hvað er sjálfstæð frétta- og
heimildaöflun, svo dæmi séu tekin.

Aukið vald fjölmiðlanefndar
Framkvæmd laganna verður í umsjón fjölmiðlanefndar sem
tekur við umsóknum og leggur mat á þær og hvort ofan‑
greindum skilyrðum er fullnægt. Þessi þáttur bætist þá við
aðra starfsemi nefndarinnar sem er meðal annars skráning,
utanumhald og hagskýrslugerð hvað varðar fjölmiðla auk
eftirlitshlutverks með ýmsum ákvæðum fjölmiðlalaganna,
t.d. um viðskiptaboð í dagskrárefni og kostun, að ógleymd‑
um þeim þætti sem BÍ hefur gagnrýnt, að gefa út álit um
vinnubrögð blaðamanna samkvæmt 26. gr. fjölmiðlalag‑
anna sem fjalla um lýðræðislegar skyldur fjölmiðla. Þar með
er valdsvið fjölmiðlanefndar aukið verulega, og eitt og
sama stjórnvaldið fer með eftirlit með vinnubrögðum og
innihaldi fjölmiðla og hefur framkvæmdavald um ákvarðanir
um styrki og fjárhagslegan stuðning. Í ljósi yfirlýsinga BÍ og
þess að fulltrúi félagsins tekur ekki þátt í stöfum nefndarinn‑
ar undir núverandi stefnu hennar, má búast við að þessi
útfærsla á framkvæmd verði umdeild þegar umræða um
frumvarpið nær sér á strik í þinginu.		
-BG
Viðrðiskaukaskattur á fjölmiðla - Norðurlönd
Danmörk Svíþjóð Noregur
Almennur vsk.
25%
25%
25%
Lægra þrep vsk.		
6%
10%
Dagblöð (prentuð)		
6%		
Dagblöð lausasala		
6%		
Tímarit (prentuð)
25%
6%
25%
Tímarit lausasala
25%
6%
25%
Rafræn blöð og tímarit
25%
6%		
Sjónvarp - áskrift
25%
25%
25%

Finnland
24%
10%
10%
24%
10%
24%
24%
24%

Ísland
24%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

Tafla 1 Samanburður á virðisaukaskatti á fjölmiðla eftir fjölmiðla
flokkum og löndum.
Dagblaðaútgáfa 2016

(í milljónum króna á verðlagi 2016)
Velta almennt þrep
8.846 ISK
Velta neðra þrep
6.449 ISK
Skattskyld velta alls
15.295 ISK
Útskattur
2.833 ISK
Innskattur
1.555 ISK
Útskattur mínus innskattur 1.278 ISK

Tafla 2 Upphæðir virðisaukaskatts af dagblaðaútgáfu árið 2016.
Áskriftagjöld eru í lægra þrepi virðisaukaskatts en önnur starfsemi í
efra þrepi.
(Heimild: Skýrslan Rekstrarumhverfi fjölmiðla Tillögur nefndar um bætt rekstrarum
hverfi einkarekinna fjölmiðla, 2018)
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Kveikur
ekki brotlegur
Siðanefnd BÍ
– Úrskurður í máli nr. 3/2018-2019.

Kærendur:
Menn í vinnu ehf. (hér eftir MIV).
Kærðir:
Ritstjórn Kveiks, umsjónarmenn
Kastljóss, Helgi Seljan og fréttastofa
RÚV.
Kæruefni:
Umfjöllun um starfsmannaleiguna
MIV í Kveik 2. október 2018 og
Kastljósi 4. október 2018 og ummæli
Þóru Arnórsdóttur á visir.is.

Málsmeðferð
Málið var kært með bréfi dagsettu 24.
október 2018. Leitað var andsvara
kærðu og bárust þau 12. nóvember.
Leitað var frekari svara/gagna hjá
kærðu 20. nóvember og bárust þau
29. nóvember. Nefndin ræddi málið á
fundum sínum 30. október, 13. nóv‑
ember, 20. nóvember og 17. desem‑
ber 2018. Innan siðanefndar vék
Björn Vignir Sigurpálsson sæti vegna
vensla við einn hinna kærðu og tók
Jóhannes Tómasson sæti hans.

Málavextir
Í ítarlegu kærubréfi MIV eru umkvört‑
unarefni fyrirtækisins sett fram í 10
tölusettum liðum auk almennra
athugasemda er snerta umfjöllun um
kæranda í fjölmiðlunum. Verða um
kvörtunarefnin hér rakin í aðalatriðum
og greint frá kjarna andsvara hinna
kærðu samhliða.
1. Kærendur telja það rangfærslu að í
Kveiks-þættinum hafi þrír nafn‑
greindir Rúmenar „síðustu mánuði
starfað í byggingarvinnu á höfuð‑
borgarsvæðinu, sinnt gluggaskipt
ingum við Landspítalann og unnið
við byggingarsvæði hjá Smára
lind.“ Rétt sé að þeir hafi unnið 3-4
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daga við Smáralind og 2-5 daga
við Landspítalann. Kærðu segja
óumdeilt að mennirnir hafi starfað
hér umræddan tíma og á þessum
stöðum.
2. Kærendur telja það rangfærslu að í
Kveiks-þættinum hafi starfsmenn
starfsmannaleigunnar búið allt að
sex saman í herbergi og borgað
hátt í 80 þúsund krónur í leigu og
haft allt að níu saman bíl til umráða
og greitt 10 þúsund krónur hver
fyrir þau afnot. Hvergi búi sex
menn saman í herbergi og 80%
starfsmanna búi í tveggja manna
herbergjum. Meðalleigan sé um
48 þúsund krónur og enginn
starfsmaður sé skyldugur til að
leigja, hvorki herbergi né bíl af
kæranda. Kærðu segja að því hafi
aldrei verið haldið fram að starfs‑
menn væru neyddir til að greiða
fyrir húsnæði eða bíl. Fullyrðingar
um annað séu rangar. Umfjöllunin
hafi byggst á launaseðlum og við‑
tölum við þrjá starfsmenn auk
samtala við fleiri. „Umfjöllunin tók
því til þess en ekki annars“ segir í
andsvörum kærðu. Þess utan hafa
kærðu undir höndum auglýsingu
frá fyrirtækinu sjálfu til fólks í
Rúmeníu um húsnæðisleigu upp á
450 til 650 evrur á mánuði, auk
þrifagjalds.
3. K ærendur telja það ranga stað‑
hæfingu í Kveiks-þættinum að
„allir greiða þeir“ sjö þúsund krón‑
ur til vinnuveitanda síns fyrir lík‑
amsræktarkort „óháð því hvort þeir
nýta það“ heldur greiði þeir einir
sem vilji fá slík kort. Kærðu svara
því til að „starfsmennirnir sem við
ræddum við lýstu því þannig að
líkamsræktarkortin væru kynnt
þeim sem sérstakt tilboð (og) ...að
þeir þyrftu sérstaklega að óska

eftir því að þiggja tilboðið ekki
þegar þeir hófu störf“.
4. K ærendur telja það rangfærslu í
Kveiks-þættinum að MIV „sektar
starfsfólk allt að 15 þúsund krónur
vakni grunur um að þeir hafi reykt í
bílum starfsmannaleigunnar.“ Kær
endur segja slíka sekt aðeins hafa
verið lagða á tvo starfsmenn.
Kærðu lögðu fram gögn um álagn
ingu slíkrar sektar.
5. K ærendur telja það ranga stað‑
hæfingu þegar kærði Helgi Seljan
hefur eftir Rúmenunum að „þá
grunar einnig að fluggjaldið sem
þeir endurgreiða vinnuveitanda
sínum sé ofrukkað.“ Kærðu segja
þetta „einfaldlega byggt á frásögn
þeirra sjálfra og athugun á kostn‑
aði við flug á sama tíma, sem var
talsvert undir því sem þeir greiddu.
Engin gögn bárust frá Mönnum í
vinnu sem afsönnuðu þennan grun
starfsmannanna.“
6. K ærendur telja það ranga stað‑
hæfingu þegar kærði Helgi Seljan
segir „eins virðist málum blandið
um afdrif orlofs sem dregið er af
þeim og jafnvel lagt inn á mismun‑
andi reikninga milli mánuða“.
Kærendur segja allt orlof lagt inn á
reikninga starfsmanna. Kærðu full‑
yrða að „allir starfsmenn MIV sem
Kveikur ræddi við lýstu áhyggjum
af orlofsgreiðslum til sín“ og gögn
sýni greiðslur inn á mismunandi
reikninga.
7. K ærendur telja það ranga stað‑
hæfingu þegar kærði Helgi Seljan
segir að starfsreynsla og menntun
virðist litlu skipta í launakjörum.
Kærendur segja aðeins 10%
starfsmanna vera á byrjunarlaun‑
um og að aðeins tvo starfsmenn í
dag geti talist með starfstengda
menntun eða réttindi. Kærðu

SIÐANEFNDAR
benda á að á annan tug launa‑
seðla hafi verið skoðaðir, að
enginn viðmælenda Kveiks hafi
haft hærri tekjur en 1.600 krónur á
tímann og að hér sé byggt á
orðum viðmælendanna um kjör
þeirra og samstarfsmanna þeirra.
8.-9 . Þessir kæruliðir lúta að sam‑
tvinnun fyrirtækjanna Verkleig
unnar og MIV í umfjöllun Kveiks og
Kastljóss. Í lið 8 lýtur kæra að því
að orðalag kærða HS þess efnis
að „eigandi Verkleigunnar“ hafi
rekið stjórnendur fyrirtækisins, það
síðan farið í skattrannsókn og
síðan í þrot. Í lið 9 er eftirfarandi
setning kærða, Helga Seljan, sögð
röng: „Fyrrverandi stjórnendur
Verkleigunnar reka nú áðurnefnda
starfsmannaleigu Menn í vinnu“.
Telja kærendur að þarna séu þeir
sakaðir um „kennitöluflakk“ – en
staðreyndin sé sú að engir eigend‑
ur eða stjórnendur Verkleigunnar
hafi komið að stofnun MIV, heldur
einungis almennir starfsmenn.
Kærðu segja gögn ótvírætt styðja
við fullyrðingu um að daglegir
stjórnendur rekstrar Verkleigunnar
stýri MIV í dag, gögn sem sýnd
voru og frekari gögn í þeirra hönd‑
um sýni það. Siðanefnd kallaði
sérstaklega eftir viðbótargögnum
vegna þessa og bárust þau
Siðanefnd 29. nóvember.
10. Kærendur telja það ranga stað‑
hæfingu kærðu, Þóru Arnórsdótt
ur, að „þeir“ fái greiddan lægsta
mögulega taxta án tillits til mennt
unar. Siðanefnd telur að hér sé átt
við yfirlýsingu á visir.is (http://
www.visir.is/g/2018181009542)
en hún fylgir ekki kærugögnum.
Kærðu segja að af öllum þeim
launaseðlum sem Kveikur hafi séð
og samtölum við starfsmenn MIV
hafi Kveikur ekki eitt einasta dæmi
um starfsmann sem er á hærri
launum en 1.600 krónum á tím‑
ann. Hafi endursögn Helga Selj
ans og svar Þóru Arnórsdóttur í
kjölfarið byggst á orðum starfs‑
mannanna sjálfra, meðal annars
af kjörum félaga sinna. Einnig er
vísað til svara framkvæmdastjóra
Samiðnar í umfjölluninni um að
samkvæmt Evrópureglum beri að

túlka starfsnám vítt og samkvæmt
skilyrðum heimalands viðkom‑
andi. Á því væri verulegur mis‑
brestur hér á landi.
11. Þá skal getið þess umkvörtunar‑
efnis, ótölusetts en hér nefnt nr.
11, að kærði Helgi Seljan hafi í
Kastljósþættinum „sakað fyrirtæk‑
ið um lögbrot í viðtali við forstjóra
Vinnumálastofnunar [VMST] í
Kastljósinu.“ Kærði Helgi Seljan
segir þetta ósatt. Hann hafi ein‑
faldlega spurt staðgengil forstjóra
VMST hvort það væri lögbrot „að
rukka starfsmenn um kostnað
eins og bíla eða ferðir til og frá
vinnu“ og hafi þar byggt á svari
VMST til sín í tölvupósti nokkrum
dögum fyrr.

Umfjöllun
Kærðir eru ritstjórn Kveiks, umsjónar‑
menn Kastljóss, Helgi Seljan og
fréttastofa RÚV. Siðanefnd fær ekki
séð að neinn tilgreindra kæruliða geti
réttilega talist beinast að fréttastofu
RÚV og er kæru gegn henni vísað frá.
Allnokkrir úrskurðir hafa í áranna
rás undirstrikað að það er hlutverk
fjölmiðla að greina frá því sem miður
fer í samfélaginu. Umfjöllun um með‑
ferð á erlendum farandverkamönnum
af hálfu íslenskra fyrirtækja, m.a.
starfsm annaleiga, og meint brot á
lögum og reglum á fullt erindi til
almennings enda mikilvægt hlutverk
fjölmiðla að veita slíkum aðilum
aðhald og kærendum gafst kostur á
að koma sjónarmiðum sínum að.
Kærðu leituðu víða fanga og
reiddu fram bæði gögn og vitnisburði
um ýmsar brotalamir í málefnum
starfsmannaleiga á Íslandi, m.a. frá
verkalýðshreyfingunni og opinberri
eftirlitsstofnun. Þá gafst kærendum
kostur á að koma sjónarmiðum sínum
að. Í öllum meginatriðum telur Siða
nefnd að hin kærðu hafi viðhaft viðun‑
andi fagleg vinnubrögð. Í nokkrum
atriðum gætir samt þó nokkurrar óná‑
kvæmni í lýsingum eða viðhaft er
orðalag sem mætti flokka sem óljóst
og hefði mátt setja skýrar fram. Ýmis
ummæli þar sem vitnað er beint eða
óbeint í viðmælendur kærðu hefði
mátt rannsaka betur. Á þetta ekki síst
við um kærulið nr. 3. Að mati Siða

nefndar eru þessi atriði þó ekki þess
eðlis að telja megi þau siðareglubrot
og styðja nokkrir nýlegir úrskurðir
slíka niðurstöðu. Einkum má nefna
úrskurð í máli nr. 1/2014-2015, þar
sem segir: „Eðli málsins samkvæmt
þarf iðulega að fara hratt yfir sögu í
umfjöllun af þessu tagi. Sjaldan gefst
tími til að fara í nákvæmar útlistanir og
einfalda þarf flókna hluti. Oft er það
einnig eðli fréttaskýringa í sjónvarpi
að framsetning og efnistök eru ágeng.
Slíkt má þó ekki verða á kostnað stað‑
reynda og nákvæmni upplýsinga“.
Þetta telur Siðanefnd að eigi við um
kæruliði nr. 1-3, nr. 5, nr. 7 og nr. 10.
Siðanefnd telur hafið yfir vafa að siða‑
reglur voru ekki brotnar hvað kæruliði
4, 6, 8 og 11 varðar; sektað var fyrir
reykingar í bíl, orlof viðmælenda var
lagt inn á mismunandi reikninga sem
þeir könnuðust ekki við sem sína,
stjórnendur Verkleigunnar voru reknir
og fyrirtækið fór síðan í skattrannsókn
og í þrot og orðalag stjórnanda Kast
ljóss í spurningu til talsmanns Vinnu
málastofnunar var eðlilegt.
Stendur þá eftir kæruliður nr. 9, um
að fullyrðingin „Fyrrverandi stjórnend‑
ur Verkleigunnar reka nú áðurnefnda
starfsmannaleigu Menn í vinnu“ sé
röng. Gögn, sem lögð hafa verið fyrir
Siðanefnd, bera með sér að tiltekinn
einstaklingur hafi ekki einungis verið
daglegur stjórnandi og talsmaður
Verkleigunnar heldur einnig talið sig
vera helmings eiganda fyrirtækisins
en viðkomandi sinnir nú daglegri
stjórnun MIV. Ályktun kærðu blaða‑
manna stenst því að hluta til þótt hér
gæti líka ónákvæmni þar sem einung‑
is hefur verið sýnt fram á að um einn
sameiginlegan stjórnanda var að
ræða þótt fleiri starfsmenn tengist
báðum fyrirtækjum.

Úrskurður
Kærðu teljast ekki hafa brotið siða
reglur BÍ.
Reykjavík, 17. desember 2018,
Hjörtur Gíslason,
Ásgeir Þór Árnason,
Jóhannes Tómasson,
Friðrik Þór Guðmundsson,
Róbert H. Haraldsson.
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Ekki
brot
gegn siðareglum
Siðanefnd BÍ
– Úrskurður í máli nr. 5/2018-2019.
Kærandi:
Hildur Líf Higgins.
Kærði:
Einar Þór Sigurðsson, ritstjóri DV.
Kæruefni:
Umfjöllun um kæranda í greininni
„Furðuleg og erfið mál í réttarsal“ sem
birtist í DV 1. mars 2019 á bls. 52 og
54, ásamt kynningu á forsíðu, og net
útgáfa greinarinnar á vef DV 4. mars
2019 undir fyrirsögninni „Eftirminni
legustu dómsmálin: Neitaði að hafa
misskilið sig“. Umfjöllunin 1. mars og
4. mars er endursögn og endurbirting
á forsíðufrétt í helgarblaði DV, 31.
ágúst - 1. september 2011 („Farðað
yfir áverka“), nærmynd af kæranda í
helgarblaði DV 9.-11. sept. 2011
(„Skynsöm lítil prinsessa“) og stuttri
klausu („Hildur Líf mormóni“) í helgar
blaði DV 30. sept. - 2. okt. 2014.

Málsmeðferð
Málið var kært með tölvubréfum sem
bárust Blaðamannafélagi Íslands 8.,
11., og 12. mars 2019. Leitað var
andsvara kærða og bárust þau 16.
maí. Nefndin ræddi málið á fundum
sínum 4. apríl og 23. maí 2019.

Málavextir
Í tölvubréfum sínum til Blaðamanna
félags Íslands lýsir kærandi marg‑
víslegri óánægju vegna umfjöllunar
DV þann 1. og 4. mars sl. Má í grófum
dráttum skipta aðfinnslum kæranda í
þrennt. Í fyrsta lagi gerir kærandi
athugasemdir við að DV skuli enn og
aftur bendla sig við sakamál frá árinu
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2011 sem hún tengdist ekki á nokkurn
hátt nema sem vitni í málinu. Í öðru
lagi gerir kærandi athugasemdir við
myndbirtingu. Kærandi segir að hún
hafi gert skriflegt samkomulag við
starfsmann DV á sínum tíma um að
nota ekki aftur tilteknar myndir frá
2011. Hafi það samkomulag verið
brotið með myndbirtingum í kærðri
umfjöllun 2019. Í þriðja lagi gerir kær‑
andi athugasemdir við að rangt sé
farið með ýmis efnisatriði um sig í
umfjöllun DV. Kærandi gerir þannig
athugasemdir við fullyrðingar DV um
að hún hafi verið í stresskasti inni á
salerni í dómssal árið 2011, og að
hún hafi flutt til Bandaríkjanna og
tekið upp mormónatrú. Þá gerir kær‑
andi athugasemd við að DV hafi tekið
upp tilvitnun úr tímaritinu Samúel þar
sem ranglega var vitnað til orða henn‑
ar og loks að rangt sé farið með
starfsheiti hennar (að hún sé „bara
stílisti og förðunarfræðingur“).
Í andsvari sínu fer ritstjóri DV fram
á að kærunni verði vísað frá siðanefnd
vegna vanreifunar. Í kærunni skorti
lýsingar á því sem DV á að hafa gert
rangt. Kærandi hafi ekki útskýrt hvaða
„alvarlegar ásakanir í sinn garð“ DV
hafi birt. Greinin sé upprifjun á dóms‑
máli sem kærandi hafi tengst sem
vitni á sínum tíma. Hvergi í greininni
sé því haldið fram að kærandi væri
grunuð um eitthvert saknæmt athæfi.
Engin gögn hafi verið lögð fram sem
sýni að DV hafi gert samkomulag við
kæranda um myndbirtingu. Enga
slíka fyrirvara sé að finna í mynda‑
safni DV. Þá sé ekkert efnislega rangt
við umfjöllunina árið 2011 og minnist
ritstjóri þess ekki að athugasemdir
hafi verið gerðar við þá umfjöllun á
sínum tíma.

Umfjöllun
Siðanefnd telur kæruna tæka til efnis
legra umfjöllunar. Eins og ráða má af
ofangreindri lýsingu á málavöxtum
eru efnisatriði hennar nokkuð skýr.
Löng hefð er einnig fyrir því að siða
nefnd taki kærur til efnislegrar umfjöll‑
unar jafnvel þótt kæruefni hafi ekki
verið ýkja vel afmarkað og ekki hafi
verið getið siðareglugreina sem kær‑
andi telur að brotnar hafi verið.
Umfjöllun DV þann 1. mars 2019 er
efnislega samhljóða umfjölluninni úr
helgarblaði DV árið 2011. Í hvorugri
greininni er því haldið fram að kær‑
andi hafi legið undir grun um sak‑
næmt afhæfi. Í báðum greinum kemur
skýrt fram að kærandi hafi verið köll‑
uð til sem vitni. Markmið greinarinnar í
DV árið 2019 sé „að rifja upp eftir‑
minnileg [saka]mál í gegnum tíðina
sem einnig ættu að kitla hláturstaug
arnar“. Er kæranda lýst sem spaugi‑
legu vitni, og tekin eru nokkur dæmi
um önnur sakamál sem hafa spaugi‑
legar hliðar. Siðanefnd hefur undir
höndum afrit af smáskilaboðum frá
kæranda þar sem hún staðhæfir við
fyrrverandi starfsmann DV að þau hafi
gert með sér skriflegan samning um
að nota ekki viðkomandi myndir af
kæranda. Siðanefnd hefur ekki undir
höndum þennan samning eða önnur
gögn sem sýna að slíkt samkomulag
hafi verið gert. Sú meinta ónákvæmni
sem kærandi tilgreinir í umfjöllun DV
er í öllum tilvikum endurbirting á
umfjöllun frá árinu 2011 og 2014. Er
þar um að ræða áðurnefnda grein í
helgarblaði DV 2011 („Farðað yfir
áverka“), nærmynd af kæranda í
helgarb laði DV 9.-11. sept. 2011
(„Skynsöm lítil prinsessa“) og stutta
klausu („Hildur Líf mormóni“) í helgar‑

SIÐANEFNDAR
blaði DV 30. sept. - 2. okt. 2014. Hin
meinta ónákvæmni virðist óveruleg,
t.d. um að kærandi búi í USA (hið
sanna sé að hún búi bæði á Íslandi
og USA) og að hún sé mormóni (hið
sanna sé að hún tilheyri LDS kirkju‑
söfnuðinum sem oft er kenndur við
mormónakirkjuna) – en þessi tvö
efnisa triði eru endurbirt í netútgáfu
DV 4. mars sl. Tvö önnur efnisatriði
sem kærandi tilgreinir sem óná‑
kvæmni eru endurbirt í greininni frá 1.
mars 2019, annars vegar ummælin
um stresskastið og hins vegar tilvitn‑
unin úr Samúel. Ummæli um stress

kastið voru höfð eftir þingverði í grein‑
inni 2011 og kærandi útskýrir ekki
hvað sé rangt við tilvitnuð ummæli úr
Samúel. Það virðist líka rétt að kær‑
andi hafi starfað sem stílisti og förð
unarfræðingur. Af kærunni má einnig
ráða að kærandi telur að DV hafi lagt
sig í einelti. Ekki verður séð að það
eigi við rök að styðjast þar sem
umfjöllun DV takmarkast að mestu
leyti við haustið 2011 (tvær greinar)
og kærða grein frá 2019. Af öllu
þessu virtu verður ekki séð að DV hafi
í umfjöllun sinni um kæranda gerst
brotlegt við siðareglur BÍ þótt ekki

verði séð hvaða tilgangi það þjóni að
kitla hláturstaugar lesenda á kostnað
kæranda eftir öll þessi ár.

Úrskurður
Kærði telst ekki hafa brotið siðareglur
BÍ.
Reykjavík, 23. maí 2019,
Björn Vignir Sigurpálsson,
Hjörtur Gíslason,
Ásgeir Þór Árnason,
Friðrik Þór Guðmundsson,
Róbert H. Haraldsson.

Ámælisvert

brot Fréttablaðsins

Siðanefnd BÍ
– Úrskurður í máli nr. 6/2018-2019.

Nefndin ræddi málið á fundum sínum
4. apríl og 23. maí 2019.

Kærandi:
Hrefna Ingvarsdóttir.
Kærðu:
Sveinn Arnarsson blaðamaður og rit
stjórn Fréttablaðsins.
Kæruefni:
Forsíðufrétt Fréttablaðsins 19. mars
2019 undir fyrirsögninni „Auglýsa eftir
brjóstamjólk handa huldubarni“ og
höfnun Fréttablaðsins á ósk kæranda
um leiðréttingu.

Málavextir

Málsmeðferð
Málið var kært með tölvubréfum sem
bárust BÍ 19. og 21. mars 2019. Í kjöl‑
farið samþykkti siðanefnd með tölvu‑
póstasamskiptum að málið væri tækt
til efnislegrar umfjöllunar. Leitað var
andsvara kærðu og bárust þau frá
bæði lögmanni Fréttablaðsins, 16.
maí og blaðamanninum 15. maí.

Hin kærða frétt birtist á forsíðu Frétta
blaðsins 19. mars 2019. Kærandi
telur að blaðamaðurinn hafi viðhaft
meiðandi skrif og valdið fjölskyldu
sinni „óþarfa áhyggjum og angist“ og
því brotið 3. grein siðareglna BÍ.
Fjölskyldan hafi sannarlega þurft að
glíma við alvarleg og lífsógnandi veik‑
indi barnabarns kæranda. Það hafi
valdið óþarfa sársauka að bendla
þeirri neyð fjölskyldunnar við áhuga
ótilgreinds vaxtaræktarfólks á brjósta‑
mjólk og gefa í skyn að ósk fjölskyld
unnar til „mömmuhópa“ á samfélags‑
miðlum sé blekkingaleikur af hálfu
slíks fólks. Afleiðingin hafi verið sú, að
margar mömmur hafi hætt að gefa
fjölskyldunni brjóstamjólk, sem dauð‑
vona barnið þurfti á að halda. Túlka
verður kæruna svo, að hún nái einnig
til þess að ritstjórn blaðsins hafi ekki

fylgt málinu eftir og leiðrétt eftir að
réttar upplýsingar voru fram komnar,
enda þá komin staðfesting á að óskin
um brjóstamjólk var ekki frá vaxta‑
ræktarfólki komin.
Andsvör bárust frá bæði lögmanni
útgefanda, Einari Þór Sverrissyni og
Sveini Arnarssyni blaðamanni. Í and‑
svari sínu hafnar Sveinn því að frétt
hans feli í sér brot á siðareglum BÍ.
Sagt sé frá umræðu í samfélaginu og
talað við tvo yfirmenn á Landspítal
anum, sem ekki vissu af slíku tilfelli,
að veikt barn þyrfti á mjólk að halda. Í
fréttinni sé haft eftir öðrum þeirra að ef
barn þurfi á læknisaðstoð að halda sé
mikilvægt að heyra í spítalanum. Hinn
yfirmaðurinn hafi tiltekið tvo mögu
leika, barn þyrfti hjálp eða að „einhverjir séu að reyna að komast yfir
brjóstamjólk í einhverjum öðrum tilgangi“ . Sveinn hafnar því að hafa
verið dónalegur við kæranda og segir
kæranda ekki hafa í símtali við sig
óskað eftir leiðréttingu og að þeir
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Ú ÚRSKURÐIR
RSKURÐIR
myndu fjarlægja eða leiðrétta hina
kærðu frétt. Þegar hann í samtalinu sá
að þau myndu „ekki á nokkurn hátt
ná einhverri niðurstöðu bað ég
hana vinsamlega að betra væri að
heyra í yfirmanni eða útgefanda
vegna fréttarinnar“. Sveinn undir‑
strikar að góðar heimildir séu að
baki fréttinni og að í henni séu
engir nafngreindir. Loks bendir
Sveinn á að það sé „ekki
blaðamaður sem setur efni á
forsíðu blaðsins heldur aðrir
hærra settir“.
Lögmaður Fréttablaðsins
leggur áherslu á að ekk‑
ert sé rangt í hinni kærðu
frétt. Hins vegar hafi
komið í ljós „1 eða 2
dögum síðar að einhver
samskiptavandi hafði verið innan
vökudeildar, sem Fréttablaðið og
starfsmenn ritstjórnar geta ekki borið
ábyrgð á“. Lögmaðurinn segir allt rétt
hvað ásókn vaxtarætar manna í
brjóstamjólk varðar. „Um er að ræða
frétt, þar sem allar staðreyndir eru
réttar“ og ekki hægt að hafa samband
við aðstandendur barnsins, þar sem
ekki var vitað hvaða barn um væri að
ræða. Lögmaðurinn segir ritstjóra
Fréttablaðsins ekki kannast við að
kærandi hafi reynt að ná í sig, en
Kjartan Hreinn Njálsson hafi rætt við
kæranda og greint þar frá sjónarmið‑
um fjölmiðilsins.

Umfjöllun
Í hinni kærðu frétt er sagt frá ósk
ónafngreinds fólks til „mömmuhópa“
samfélagsmiðla um brjóstamjólk til
handa dauðvona barni og rætt við tvo
nafngreinda yfirmenn á Landspítalan
um, hvar brjóstamjólkurbanki er starf‑
ræktur. Þessir viðmælendur könnuð‑
ust ekki við að alvarlega veikt eða
dauðvona barn þyrfti á brjóstamjólk
að halda. Á þessum tíma lá ekkert

fyrir um frá hverjum óskin um brjósta‑
mjólk væri komin á samfélagsmiðla
og því ekki hægt að leita sjónarmiða
þess fólks. Jafnframt telur siðanefnd
að ummæli annars yfirmanna spítal‑
ans hafi veitt blaðamanninum tilefni til
að tengja fréttina við upplýsingar um
að vaxtaræktarfólk sækti eftir brjósta‑
mjólk sem lið í vaxtarækt. Að mati
siðanefndar brýtur þessi frétt ekki í
bága við siðareglur BÍ.
Kærandi kveðst hafa reynt að ná
sambandi við bæði Kristínu Þor
steinsd óttur (útgefanda) og Ólöfu
Skaftadóttur (ritstjóra), en þær ekki
svarað og ekki sinnt skilaboðum um
að hafa samband. Hins vegar hafi
viðkomandi blaðamaður hringt og
verið „mjög dónalegur“. Í andsvörum
lögmanns kærðu kemur eins og áður
sagði fram að Kjartan Hreinn Njálsson
(titlaður ritstjóri) hefði rætt við kær‑
anda og útskýrt fyrir henni sjónarmið
blaðsins. Þá er að geta fréttar Birgis

press.is
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Olgeirss onar blaðamanns á visir.is
sem birtist á vefsíðunni seint að
kveldi sama dag og kærða fréttin
birtist í Fréttab laðinu, en þar
koma sjónarmið kæranda skýrt
fram. Fréttablaðið og visir.is eru
ekki sami fjölmiðillinn, en milli
þeirra er samstarf og samn‑
ingur um birtingu efnis. Siða
nefnd telur, í ljósi þess hversu
alvarlegt og viðkvæmt um
fjöllunarefnið er, að fréttin
hjá visir.is og yfirlýsing
sem félagið Einstök börn
sendi frá sér birtinga
daginn, ásamt samtölum
kæranda við Svein Arn
arss on og Kjartan Hrein
Njálsson, hafi átt að gefa rit‑
stjórn og blaðamanni Fréttablaðsins
fullt tilefni til að taka þessi sjónarmið
upp hjá sér (í prentútgáfunni) sem
eftirfylgni við upprunalegu fréttina,
enda þarna komið fram um hvaða
fólk var að ræða og að brjóstamjólk‑
uróskin tengdist ekki vaxtaræktarfólki
með nokkrum hætti. Siðanefnd telur
að með því að láta þetta ógert hafi rit‑
stjórn Fréttablaðsins með ámælis‑
verðum hætti gerst sek um óvönduð
vinnubrögð og brot á 3. grein siða
reglna BÍ.

Úrskurður
Kærður blaðamaður, Sveinn Arnars
son, telst ekki hafa brotið siðareglur
BÍ. Ritstjórn Fréttablaðsins telst brot‑
leg við siðareglur BÍ og er brotið
ámælisvert.
Reykjavík, 23. maí 2019,
Björn Vignir Sigurpálsson,
Hjörtur Gíslason,
Ásgeir Þór Árnason,
Friðrik Þór Guðmundsson,
Róbert H. Haraldsson.

v e f u r

B Í
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Ekki tekið til
efnislegrar
meðferðar
Mál nr. 2/2019-2020.
Kærandi:
Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarn
ans.
Kærðir:
Sigurður Már Jónsson
blaðamaður og Gísli Freyr
Valdórsson, ábyrgðarmaður
Þjóðmála.
Kæruefni:
Umfjöllun um vefmiðilinn Kjarnann í
tímaritinu Þjóðmál vor 2019.

Málsmeðferð
Kæran barst framkvæmdastjóra
Blaðamannafélags Íslands með tölvu‑
pósti 6. maí sem framsendi hana á
siðanefnd ásamt viðhengjum, þ.e.
bréfi kæranda, kærðri grein í Þjóð
málum og skjáskoti af bloggpistli
kærða 29. apríl. Siðanefnd tók málið
fyrir á fundi sínum 23. maí og tók þar
neðangreinda ákvörðun sína. Jóhannes Tómasson varamaður í Siðanefnd, tók þátt í umfjöllun málsins þar
sem nýr fulltrúi siðfræðistofnunar HÍ
hafði ekki verið tilnefndur.

Málavextir
Kærandi ritaði siðanefnd ítarlegt bréf
þar sem hann tiltekur fjölmörg atriði
sem hann telur ranglega farið með í
téðri grein kærða í Þjóðmálum. Þar
kemur m.a. fram að í tölvupóstssam‑
skiptum kæranda og ritstjóra Þjóð

mála hafi hann „ekki sýnt vilja til að
leiðrétta þær skýru staðreyndavillur
og annars konar rangfærslur sem er
að finna í fréttaskýringunni né beiðn‑
um um að biðja að fólk sem gerðar
eru upp skoðanir og hvatir í frétta‑
skýringunni afsökunar.“

Umfjöllun
Siðanefnd leit til
þess hvort siðareglur
Blaðam annafélags Íslands
næðu til hinna kærðu skrifa, þ.e. hvort
þau falla undir síðasta málslið 5.
greinar siðareglna eða hvort um
fréttaefni eða fréttaskýringu væri að
ræða. Umræddur málsliður siðaregln
anna er svofelldur: „Siðareglur þessar
setja ekki hömlur á tjáningarfrelsi
blaðamanna sem skrifa undir fullu
nafni afmarkaða þætti í fjölmiðlum, til
dæmis gagnrýni, þar sem persónu‑
legar skoðanir höfundar eru í fyrir‑
rúmi.“ Siðanefnd lítur svo á að um
rædd skrif teljist falla undir tilvitnaða
grein og séu því utan verksviðs
nefndarinnar og verði því ekki tekin til
efnislegrar meðferðar. Í efnisyfirliti
Þjóðmála er greinin kynnt sem umfjöll‑
un en ekki fréttaskýring eða fréttaefni
enda þótt höfundur greinarinnar, hinn
kærði, noti það orð í umfjöllun sinni á

bloggi sínu, sigurdurmar.blog.is.
Telur siðanefnd umrædda umfjöllun
fremur bera persónulegan keim með
framsetningu höfundar á skoðunum
sínum á miðlinum fremur en rök‑
studda greiningu eða fréttaskýringu.
Meirihluti siðanefndar vísar frá
kæru Þórðar Snæs Júlíussonar
á hendur þeim Sigurði Má
Jónssyni og Gísla Frey Val
dórssyni. Friðrik Þór Guð
mundsson er ósammála
meirihlutanum um frávís‑
un málsins og telur að
lýsingu hins kærða
sjálfs á skrifum sínum
í Þjóðmálum sem
„fréttaskýringu“ beri að
virða og því ætti að taka
kæruna til efnislegrar meðferðar og
óska eftir andsvörum hins kærða.

Úrskurður
Máli 2/2019-2020 er vísað frá með
atkvæðum fjögurra fulltrúa í siðanefnd
gegn einu.
Reykjavík 28. maí 2019,
Ásgeir Þór Árnason,
Hjörtur Gíslason,
Björn Vignir Sigurpálsson,
Friðrik Þór Guðmundsson – með fyrir
vara,
Jóhannes Tómasson.
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Þekktu rétt þinn!
Grunnurinn. Kjarasamningar BÍ eru grunnurinn að því sem greiða
ber fyrir vinnu blaða- og fréttamanna á fjölmiðlum á Íslandi. Það
þýðir að óheimilt er samkvæmt lögum að greiða minna en þeir
kveða á um. Engin takmörk er á því hversu mikið meira má greiða.
Vinnutími. Vikulegur dagvinnutími blaða- og fréttamanna er 35-40
stundir. Vinnutíminn er styttri á vaktavinnudeildum en á dagvinnu‑
deildum. Vinna umfram það er ávallt yfirvinna og ber að greiða sér‑
staklega fyrir hana.
Yfirvinna. Greitt er fyrir yfirvinnu með 1,0385% af dagvinnulaun‑
um. Það þýðir til dæmis að yfirvinnutíminn kostar 3.635 kr. fyrir
þann sem er á 350 þús. kr. taxtalaunum. Tíu yfirvinnutímar á viku
eða 40 í mánuði kosta þar með 145.400 kr. í vinnulaunum.
Lágmarkslaun í því tilviki eru því 495.400 kr.
Hámarksvinnutími. Ekki er heimilt að vinna meira en 48 klukku‑
stundir á viku að meðaltali á hverju fjögurra mánaða tímabili.
Rauðir dagar. Almennir frídagar á ári eru átta: Skírdagur, annar í
páskum, sumardagurinn fyrsti,1. maí, uppstingningardagur, annar í
hvítasunnu, frídagur verslunarmanna og annar í jólum. Vinna á þess‑
um dögum er aukavinna og ekki greitt fyrir færri en fjóra tíma. Ef um
vaktavinnu er að ræða kemur frídagur fyrir vinnu á þessum degi.
Stórhátíðardagar. Stórhátíðardagar á ári eru einnig átta: Nýárs
dagur, föstudagurinn langi, páskadagur, hvítasunnudagur, 17. júní,
aðfangadagur jóla, jóladagur og gamlársdagur. Tvöföld yfirvinna
er greidd á þessum dögum, ekki minna en átta tímar vegna fólks í
dagvinnu. Vaktavinnumaður fær frídag og yfirvinnu.
Fastlaunasamningar. Mjög hefur færst í vöxt að samið sé um ein
laun fyrir starfið. Slíkir launasamningar hafa kallast fastlaunasamn‑
ingar Hagkvæmni slíkra samninga fer algerlega eftir því hversu
mikla yfirvinnu starfið innifelur. Það þýðir að þú þarft að fylgjast vel
með yfirvinnutímum, svo laun verði ekki undir kjarasamningum.
Ekki vinna ókeypis. Það er bannað samkvæmt lögum og
kjarasamningum. Engum er skylt að vera á fastlaunasamningi og
allir geta gert kröfu til að vinna samkvæmt kjarasamningnum og fá
greitt fyrir yfirvinnu.
Fastráðning. Blaðamenn eru fastráðnir eftir fjóra mánuði, óháð því
hvort gerður er ráðningarsamningur eða ekki. Ef blaðamaður er
fastráðinn strax frá byrjun eða áður en fjögurra mánaða starfstíma
er náð er nauðsynlegt að það sé staðfest með sannanlegum hætti.
Uppsagnarfrestur fastráðins blaðamanns er að lágmarki þrír
mánuðir, en uppsagnafrestur á reynslutíma er ein vika.
Endurgreiddur kostnaður. Blaða- og fréttamenn fá endurgreiddan
kostnað vegna starfs síns frá atvinnurekendum. Endurgreiddar eru
áskriftir dagblaða, tímarita og ljósvakamiðla, samtals kr. 10.500 á
mánuði, símakostnaður 8.500 kr. á mánuði og nettenging og kostn‑
aður vegna hennar samtals kr. 4.000. Samtals gera þetta 23.000
kr. en útgefandi getur látið einhver ofangreindra atriða í té á eigin
kostnað og fellur þá kostnaðargreiðsla vegna þess niður.
Fyrirframgreidd laun. Blaðamenn eiga að fá fyrirframgreidd laun
við fastráðningu.
Höfundarréttur. Blaðamenn eiga óskoraðan höfundarrétt að verk‑
um sínum. Sérstakir höfundarréttarsamningar hafa verið gerðir á
mörgum ritstjórnum, sem tryggja greiðslur fyrir framsal á höfundar‑
rétti.
Orlof. Fyrir fjögur ár í starfi eiga blaðamenn 24 daga í sumarorlof á
ári. Eftir fjögur ár fjölgar dögum í 27 jafnframt því sem heimilt er að
geyma 5 daga og taka 10 að vetri, samanlagt 32 dagar í sumar- og
vetrarorlof. Dögunum fjölgar í 29 (34) eftir 10 ár og 30 (35) eftir 18
ár.
3ja mánaða frí. Allir blaðamenn eiga rétt á 3ja mánaða leyfi að
meðtöldu sumarleyfi eftir 5 ár í starfi og aftur eftir 10 ár og síðan á
fjögurra ára fresti upp frá því.
Veikindaréttur. Veikindaréttur fastráðins blaðamanns er að lág‑
marki þrír mánuðir á fullum launum og þrír mánuðir á hálfum laun‑
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um. Styrktarsjóður BÍ greiðir sjúkradagpeninga þar til viðbótar í allt
að eitt ár.
Tryggingar. Allir blaðamenn eru slysa- og líftryggðir í vinnu og í
frítíma. Atvinnurekanda ber að sjá til þess. Tryggingabætur vegna
andláts fara eftir fjölskylduaðstæðum og geta numið 6-12 milljón‑
um þegar um fjölskyldumann er að ræða með börn.
Lífeyrisiðgjöld. Blaða- og fréttamenn greiða til Lífeyrissjóðs versl‑
unarmanna 4% af heildarlaunum. Til viðbótar greiðir atvinnurek‑
andi 11,5% af heildarlaunum, þannig að samanlagt lífeyrissjóðs‑
framlag er 15,5%.*
Séreignasjóður. Blaða- og fréttmenn geta greitt allt að 4% af
heildarlaunum í séreignasjóð án þess að af því sé tekinn skattur.
Atvinnurekandi greiðir 2% mótframlag gegn að lágmarki 2% fram‑
lagi launamanns.
*Gildir frá 1. júlí 2018.

Hvað gerir félagið?
Hagsmunagæsla. Blaðamannafélag Íslands stendur vörð um
stéttarlega og faglega hagsmuni blaðamanna í víðu samhengi og
kemur fram fyrir hönd stéttarinnar gagnvart löggjafar- og fram‑
kvæmdavaldi.
Fjölmiðlun. BÍ er með vefinn press.is og gefur út Blaðamanninn
1-2 sinnum á ári. Birgir Guðmundsson birgirg@unak.is er ritstjóri
vefsins og Blaðamannsins.
Fagleg umræða. BÍ heldur svonefnd pressukvöld öðru hverju þar
sem fagleg málefni, sem efst eru á baugi hverju sinni, eru rædd
ítarlega.
Lögfræðiþjónusta. Lögfræðistofan LAG-lögmenn vinnur fyrir
Blaðamannafélag Íslands og félaga þess þegar lögmannsþjónustu
er þörf.
Orlofshús. Félagið á tvö sumarhús í Brekku í Biskupstungum, rað
hús á Akureyri og einbýlishús í Stykkishólmi, sem eru til afnota fyrir
félagsmenn.
Endurmenntun. Á vegum BÍ er rekinn endurmenntunar- og háskólasjóður, sem allir fullgildir félagsmenn geta leitað til um styrk‑
veitingar til að sækja hvers kyns nám og námskeið hér á landi og
erlendis í lengri og skemmri tíma.
Rannsókna- og verkefnastyrkir. Hægt er að sækja um sérstaka
rannsókna- og verkefnastyrki þegar um er að ræða útgjalda- og/
eða tímafreka rannsóknavinnu
Styrktarsjóður. Styrktarsjóður greiðir niður kostnað vegna sjúkra‑
þjálfunar, gleraugna, laseraðgerða, hjartaverndar, krabbameins‑
skoðunar, sálfræðiþjónustu, tannlækna, tæknifrjóvgunar o.fl. Hann
greiðir einnig fæðingarstyrki í hlutfalli við lengd fæðingarorlofs og
ættleiðingarstyrki
Alvarleg veikindi. Styrktarsjóður tryggir laun í allt að eitt ár að frá‑
dregnum veikindarétti samkvæmt kjarasamningum í alvarlegum
slysa- og veikindatilfellum. Þá er hægt að sækja um styrki til sjóðs‑
ins þegar um mikil útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu er að ræða.
Menningarsjóðsstyrkir. Menningarsjóður BÍ veitir styrki þegar full‑
gildir félagsmenn eiga rétt á að fara í þriggja mánaða leyfi.
Siðanefnd. Á vegum BÍ starfar siðanefnd sem almenningur getur
leitað til telji hann á sig hallað í fjölmiðlum.
Alþjóðlegt samstarf. BÍ er aðili að Alþjóðasambandi blaðamanna,
Evrópusambandi blaðamanna og Samtökum norrænna blaða‑
mannafélaga
Skrifstofa BÍ. Skrifstofa BÍ er að Síðumúla 23, 108 Reykjavík og er
opin daglega milli 9 og 16. Þar starfa Hjálmar Jónsson, formaður/
framkvæmdastjóri, hjalmar@press.is og Jóna Th. Viðarsdóttir, skrif‑
stofustjóri, jona@press.is. Sími á skrifstofu er 553 9155. Farsími for‑
manns er 897 4098.
Mars 2018.

F ÉFÉLAGASKRÁ
LAGASKRÁ

Félagaskrá BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

Hóf aðild
síðast:

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

Hóf aðild
síðast:

1 Elín Pálmadóttir		

1/1/1951

1/1/1951

42 Eiríkur Stefán Eiríksson		 26/1/1978 26/1/1978

2 Matthías Johannessen		

1/1/1951

1/1/1951

43 Heiður Helgadóttir		

1/2/1978

1/2/1978

3 Fríða Björnsdóttir		 21/6/1961 1/10/1962

44 Kristinn Hallgrímsson		

1/6/1977

1/6/1978

4 Bragi Guðmundsson		

45 Hulda Steinunn Valtýsdóttir		

1/9/1978

1/9/1978

1/6/1962

1/6/1962

5 Björn Vignir Sigurpálsson		 15/10/1964 3/12/1965

46 Emilía Björg Björnsdóttir

6 Magnús Finnsson		

1/4/1965

1/4/1965

47 Guðlaugur Bergmundsson		

7 Steinar J. Lúðvíksson		

1/9/1965

1/9/1965

48 Fríða Proppé		 19/3/1979 19/3/1979

8 Kári Jónasson		

1/1/1962

1/1/1962

49 Hilmar Karlsson		

1/6/1979

1/6/1979

9 Ingvi Hrafn Jónsson		

1/1/1966

1/1/1966

50 Þórir Guðmundsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/5/1979

1/5/1979

10 Freysteinn Jóhannsson		

1/5/1967

1/5/1967

51 Valgerður Þ Jónsdóttir		

1/6/1979

1/6/1979

MORGUNBLAÐIÐ

1/9/1974 2/10/1978
1/3/1979

1/3/1979

11 Árni Johnsen		 7/10/1967 1/12/1968

52 Ellert Schram		

1/1/1960

1/3/1980

12 Styrmir Gunnarsson		

1/6/1965 12/4/1970

53 Sveinn Kristján Guðjónsson		

1/1/1973

1/5/1980

13 Kjartan Lárus Pálsson		

1/6/1968 21/1/1971

54 Anna Björnsson		

3/5/1980

3/5/1980

55 Eiríkur Jónsson

14 Sigtryggur Sigtryggsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/1970 1/10/1971

15 Gunnar Valberg Andrésson		

1/1/1967

6/4/1972

16 Jóhannes Reykdal		

1/8/1971 29/7/1972

ÍSLENSK GETSPÁ

1/5/1978

1/6/1980

56 Hjörtur Gíslason		

1/1/1976

1/6/1978

57 Kristján Már Unnarsson

1/9/1980

1/8/2002

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

17 Úlfar Þormóðsson		 14/7/1971 24/8/1972

58 Agnes Guðrún Bragadóttir

18 Sigurdór Sigurdórsson		

1/1/1971

1/1/1973

59 Valgerður Katrín Jónsdóttir		 15/9/1981 15/9/1981

19 Sigmundur Steinarsson		

1/5/1972

1/8/1973

60 Jón Víðir Sigurðsson

MORGUNBLAÐIÐ
MORGUNBLAÐIÐ

20 Arnór G Ragnarsson		 26/6/1974 26/6/1974

61 Sigmundur Ernir Rúnarsson

21 Árni Jörgensen		

1/6/1973 26/6/1974

62 Lúðvík Geirsson		

22 Þorbergur Kristinsson		

1/3/1973

63 Hjálmar Jónsson

23 Árni Þórarinsson		

1/1/1971 19/9/1974

7/5/1974

HRINGBRAUT

BLAÐAMANNAFÉLAG ÍSLANDS

14/9/1980 14/9/1980
1/9/1981

1/9/1981

1/10/1981 1/10/1981
1/3/1979

1/1/1982

18/5/1982 18/5/1982

64 Jón Baldvin Halldórsson		

1/6/1981

1/6/1982

24 María Ólafsdóttir		 1/10/1972 14/1/1975

65 Skapti Hallgrímsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/7/1982

1/7/1982

25 Sveinn Sigurðsson		

1/1/1973

66 Páll Stefánsson		

1/7/1982

1/7/1982

26 Þórir Þorsteinsson		

1/1/1975 20/5/1975

67 Magnús Sigurðsson		 1/10/1982 1/10/1982

27 Atli Magnússon		

1/1/1974 20/5/1975

68 Friðrik Þór Guðmundsson		

1/7/1982

1/1/1983

28 Ágúst Ingi Jónsson

1/6/1972 20/5/1975

69 Valþór Hlöðversson

RITFORM

1/1/1982

1/1/1983

1/9/1975

70 Páll Hilmar Ketilsson		

1/1/1983

1/1/1983

1/2/1983

1/2/1983

MORGUNBLAÐIÐ

29 Ásgeir Tómasson		
30 Borghildur Anna Jónsdóttir		
31 Ragnar Guðni Axelsson
32 Gunnar E. Kvaran

MORGUNBLAÐIÐ
ATHYGLI EHF

1/2/1975

1/9/1975

1/1/1972 1/10/1975
15/1/1976 15/1/1976
1/5/1976

1/5/1976

71 Árni Sæberg

MORGUNBLAÐIÐ

72 Guðmundur Sveinn Hermannsson

MORGUNBLAÐIÐ

73 Helgi Bjarnason

MORGUNBLAÐIÐ

1/7/1982

2/6/1983

30/5/1983 30/5/1983

33 Jóhannes Tómasson		 20/6/1976 20/6/1976

74 Óli Örn Andreassen		

1/1/1976

1/7/1983

33 Ómar Andersen Valdimarsson		

1/6/1969

1/9/1975

75 Aðalsteinn Ingólfsson		

1/9/1978

1/9/1983

34 Gísli Sigurgeirsson		

1/9/1976

1/9/1976

76 Eygló Stefánsdóttir		

1/1/1977

1/4/1984

35 Gróa Ormsdóttir		

9/1/1976

9/1/1976

77 Júlíus Sigurjónsson LÖGREGLUSTJÓRINN Á HÖFUÐB.SV.

1/5/1984

1/5/1984

36 Jónas Haraldsson

9/4/1977

9/4/1977

78 Sigurður Friðþjófsson		

1/5/1984

1/5/1984

37 Ragnar Thor Sigurðsson		 1/12/1975

1/6/1977

79 Kristín Gunnarsdóttir		

1/6/1984

1/6/1984

38 Kjartan Stefánsson		 9/11/1977 9/11/1977

80 Anna Hólmfríður Yates		

1/5/1984

1/5/1984

39 Sigurður H. Hreiðarsson		

1/1/1977

81 Guðmundur Ólafur Ingvarsson		

1/6/1984

1/6/1984

7/11/1977 7/11/1977

82 Mörður Árnason		

1/6/1984

1/6/1984

40 Sævar Guðbjörnsson

TEITUR JÓNASSON

LÆKNABLAÐIÐ

41 Álfheiður Ingadóttir		

9/6/1959
1/6/1973

1/1/1979

83 Ásdís Haraldsdóttir		 12/6/1984 12/6/1984
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Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

84 Árni Þórður Jónsson

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

Hóf aðild
síðast:

ATHYGLI EHF

1/6/1984

1/6/1984

131 Sigrún Soffía Hafstein VERKFRÆÐINGAFÉLAG ÍSLANDS 10/10/1988 10/10/1988

GRUND

1/6/1980

1/7/1984

132 Lúðvík Örn Steinarsson		

1/8/1988

1/3/1989

86 Þorsteinn J. Vilhjálmsson		

8/8/1984

8/8/1984

133 Hilmar Bragi Bárðarson

VÍKURFRÉTTIR

1/7/1989

1/7/1989

87 Rúnar Ármann Arthúrsson		

1/1/1973

1/9/1984

134 Ásgeir Friðgeirsson		

1/8/1989

1/8/1989

88 Jóhanna Árný Ingvarsdóttir		

1/9/1984

1/9/1984

135 Hulda Gunnarsdóttir		

1/9/1989

1/9/1989

89 Valur Benedikt Jónatansson		

1/1/1985

1/1/1985

136 Þorgeir Lawrence		 1/10/1989 1/10/1989

90 Gullveig T. Sæmundsdóttir		

1/1/1985

1/1/1985

137 Valtýr Björn Valtýsson		 1/11/1989 1/11/1989

91 Anna Kristine Magnúsdóttir		

1/3/1977

1/1/1985

138 Guðmundur O Hilmarsson

85 Guðbjörg R. Guðmundsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/11/1989 1/11/1989

92 Birgir Guðmundsson		 15/1/1985 15/1/1985

139 Jón Birgir Pétursson		

1/6/1957 15/1/1990

93 Edda Guðrún Andrésdóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/3/1985

1/3/1985

140 Elín Sveinsdóttir		

1/2/1990

1/2/1990

94 Jón Guðmar Hauksson		

1/5/1982

1/2/1985

141 Björn Jóhann Björnsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/3/1990

1/3/1990

95 Guðrún Sigríður Guðlaugsdóttir		

1/3/1984

1/4/1985

142 Einar Falur Ingólfsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/1986

1/6/1986

96 Skúli Unnar Sveinsson NORRÆNA FERÐASKRIFSTOFAN

1/6/1983

1/6/1985

143 Þórunn Þórsdóttir		

1/6/1987

1/6/1990

97 Bragi V. Bergmann

1/9/1985

1/9/1985

144 Þorlákur Helgi Helgason		

1/8/1990

1/8/1990

FREMRI ALMANNATENGSL

98 Sigurður Már Jónsson		 17/9/1985 17/9/1985

145 Pétur Steinn Guðmundsson

DELOITTE EHF

28/8/1986 23/8/1990

99 Peter Radovan Jan Vosicky		

1/1/1960 1/10/1990

1/1/1986

1/1/1986

146 Jóhann Hjálmarsson		

KSÍ

7/4/1986

7/4/1986

147 Pétur Þorsteinsson		 1/11/1990 1/11/1990

101 Páll Helgi Hannesson		

1/5/1986

1/5/1986

148 Bjarni Harðarson		 11/1/1991 11/1/1991

102 Ragnhildur Sverrisdóttir

100 Pjetur Sigurðsson

103 Steinþór Guðbjartsson
104 Ingibjörg Bára Sveinsdóttir

NOVATOR

1/6/1986

1/6/1986

149 Steingrímur Sævarr Ólafsson

SÆVARR SLF.

1/5/1985

1/1/1991

MORGUNBLAÐIÐ

1/3/1984

1/1/1986

150 Sigurður Bogi Sævarsson

MORGUNBLAÐIÐ

2/1/1991

2/1/1991

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/1986

1/8/1986

151 Gestur Einar Jónasson		

1/4/1991

1/4/1991

1/9/1986

1/9/1986

152 Magnús Hjörleifsson		 10/4/1991 10/4/1991

105 Brynjar Gauti Sveinsson		
106 Jóhannes Sigurjónsson

1/10/1986 1/10/1986

153 Anna Gunnhildur Ólafsdóttir		

1/6/1988

107 Sigurveig Jónsdóttir		 1/10/1986 1/10/1986

154 Hildur Helga Sigurðardóttir		

6/6/1980 27/7/1991

ÁSPRENT-STÍLL

108 Jón Kristján Sigurðsson

155 Telma Lucinda Tómasson

1/1/1992 1/10/1998

FÍB

1/12/1986 1/12/1986

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/6/1991

109 Birna Þórðardóttir		

1/1/1987

1/1/1987

156 Geir Agnar Guðsteinsson		

1/6/1992

1/6/1992

110 Bryndís Kristjánsdóttir		

1/9/1986

1/1/1987

157 Guðni Einarsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/1992

1/6/1992

111 Margrét Sverrisdóttir		

1/1/1987

1/3/1987

158 Margrét Elísabet Ólafsdóttir		

1/9/1987

1/6/1992

112 Elín Albertsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/1978

1/5/1987

159 Jóna Rúna Kvaran		

1/1/1973 15/9/1992

112 Jón Örn Guðbjartsson		

1/1/1987

1/1/1987

160 Þorgeir Ástvaldsson

113 Ómar Friðriksson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

15/9/1992 15/9/1992

MORGUNBLAÐIÐ

20/5/1984

1/5/1987

161 Guðrún Helga Sigurðardóttir		

3/3/1993

3/3/1993

114 Jóhann Ólafur Halldórsson

RITFORM

1/5/1987

1/5/1987

162 Þorvaldur Örn Kristmundsson

1/1/1991

1/4/1993

115 Kristín Helga Gunnarsdóttir

UPPSTREYMI

12/9/1987 12/9/1987

163 Bergljót Davíðsdóttir		

MORGUNBLAÐIÐ

14/9/1987 14/9/1987

164 Bragi Þór Jósefsson		 1/12/1993 1/12/1993

116 Bogi Þór Arason

INKASSO

117 Geir Ragnar L. Andersen		 1/10/1987 1/10/1987

165 Orri Páll Ormarsson

118 Haukur Holm

166 Lárus Karl Ingason		

RÚV 28/10/1987 28/10/1987

MORGUNBLAÐIÐ

5/3/1987 1/11/1993
1/6/1994

1/6/1994

1/1/1987 31/5/1994

119 Ómar Þ Ragnarsson		

1/1/1988

1/1/1988

167 Reynir Traustason

120 Óttar Halldór Sveinsson		

3/1/1988

3/1/1988

168 Þorsteinn Gunnarsson		 1/10/1994 1/10/1994

121 Heimir Már Pétursson

1/4/1988 16/9/2005

169 Steingerður Steinarsdóttir

9/5/1988

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

122 Hallur Þorsteinsson		

GÓÐUR PUNKTUR
BIRTINGUR

13/6/1994 13/6/1994
1/12/1994 1/12/1994

9/5/1988

170 Jón Kaldal		

1/5/1995

1/5/1995

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

15/5/1988 15/5/1988

171 Gunnar Hersveinn Sigursteinsso		

1/6/1995

1/6/1995

124 Kristján Jónsson		

5/6/1986 25/5/1988

172 Karl Blöndal

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/1995

1/6/1995

125 Margrét Þóra Þórsdóttir		

1/6/1983

1/6/1988

173 Svava Jónsdóttir		

1/7/1995

1/7/1995

126 Þorfinnur Ómarsson		

1/7/1988

1/7/1988

174 Guðjón Einarsson		 15/10/1995 15/10/1995

127 Björn Leósson		

1/7/1988

1/7/1988

175 Guðjón Guðmundsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/1/1996

1/1/1996

128 Kristján Sigurjónsson		

1/8/1988

1/8/1988

176 Þórður Ingimarsson		

1/1/1980

1/2/1996

129 Guðlaug Konráðsdóttir		

1/9/1988

1/9/1988

177 Haraldur Jónasson

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/1996

1/6/1996

130 Stefán Ásgrímsson		

1/9/1988

1/9/1988

178 Kjartan Þorbjörnsson

MD REYKJAVÍK

1/1/1990

1/6/1996

123 Guðjón Guðmundsson
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Hóf aðild
síðast:
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Hóf aðild
síðast:

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

Hóf aðild
síðast:

179 Guðrún Hálfdánardóttir

MORGUNBLAÐIÐ

4/6/1996

4/6/1996

227 Sunna Ósk Logadóttir

180 Auðunn Arnórsson		

1/6/1995

1/7/1996

228 Eiríkur Stefán Ásgeirsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/7/2001

1/7/2001

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/7/2001

1/7/2001

181 Valgerður Anna Jóhannsdóttir		 20/8/1996 20/8/1996

229 Margrét Hugrún Gústavsdóttir		 12/7/2001 12/7/2001

182 Arndís Þorgeirsdóttir

KENNARASAMBAND ÍSLANDS

1/11/1996 1/11/1996

230 Óli Kristján Ármannsson

KOM

1/9/2001

1/9/2001

ORIGO HF.

1/11/1996 1/11/1996

231 Sigurður Már Harðarson

BÆNDABLAÐIÐ

1/9/2001

1/9/2001

183 Gísli Þorsteinsson
184 Guðsteinn Bjarnason
185 Ívar Benediktsson
186 Arnar Björnsson

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/1/1997

1/1/1997

232 Hildur Kristjánsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/1997

1/5/1997

233 Védís Skarphéðinsdóttir

SAGA FILM

1/10/2001 1/10/2001

LÆKNABLAÐIÐ 26/11/2001 26/11/2001

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/5/1997

1/5/1997

234 Hörður Magnússon

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/7/2000

1/4/2002

187 Sigrún Birna Birnisdóttir		

1/6/1997

1/6/1997

235 Eyrún Magnúsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2001

1/6/2001

188 Gissur Sigurðsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/6/1997

1/6/1997

236 Bjarni Brynjólfsson		

1/1/2001

1/1/2001

FRÉTTABLAÐIÐ

5/8/1997

5/8/1997

237 Inga Rún Sigurðardóttir

1/6/2002

1/6/2002

189 Anton Brink Hansen

190 Styrmir Guðlaugsson		

1/5/1988 1/10/1997

MORGUNBLAÐIÐ

238 Henry Birgir Gunnarsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/11/2002 1/11/2002

191 Hávar Sigurjónsson		 1/12/1997 1/12/1997

239 Vilhelm Gunnarsson

STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

10/1/2003 10/1/2003

192 Jóhanna Steinunn Snorradóttir

240 Jón Trausti Reynisson

193 Ragnheiður Linnet
194 Kristinn Garðarsson
195 Magnús Hlynur Hreiðarsson
196 Lóa Pind Aldísardóttir
197 Snorri Már Skúlason

ÍSFISKUR EHF

1/3/1998

1/3/1998

BIRTINGUR EHF

15/6/1998 15/6/1998

STUNDIN

241 Erla Hjördís Gunnarsdóttir

BÆNDABLAÐIÐ

1/1/2003

1/1/2003

25/2/2003 25/2/2003

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/1988 13/7/1998

242 Árni Hallgrímsson		

1/5/2003

1/5/2003

STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

15/9/1998 15/9/1998

243 Silja Björk Huldudóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2003

1/6/2003

LÓA PRODUCTION

15/9/1998 15/9/1998

244 Brjánn Jónasson

BSRB

1/6/2003

1/6/2003

1/6/2003

1/6/2003

ASÍ

1/9/1998

1/9/1998

245 Kristín Heiða Kristinsdóttir

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

3/2/1999

3/2/1999

246 Kolbrún Bergþórsdóttir

199 Róbert Marshall		

1/3/1999

1/3/1999

247 Guðrún H. Finnsdóttir		 12/11/2003 12/11/2003

200 Sigurjón R. Sigurjónsson		

1/1/1989

1/1/1989

248 Svanborg Sigmarsdóttir		 27/11/2003 27/11/2003

201 Jakob Bjarnar Grétarsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/9/1991 1/11/1997

202 Anna Sigríður Einarsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

17/5/1999 17/5/1999

198 Trausti Hafliðason

203 Óskar Ófeigur Jónsson

MORGUNBLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐIÐ

249 Þóra Kristín Ásgeirsdóttir

ÍSLENSK ERFÐAGREINING

250 Stefán Þór Karlsson

FRÉTTABLAÐIÐ

23/6/2003 23/6/2003

1/1/2004

1/1/2004

24/1/2004 24/1/2004

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/6/1999

1/6/1999

251 Unnur Hrefna Jóhannsdóttir		

1/2/2004

1/2/2004

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/1990

1/6/1999

252 Indiana Ása Hreinsdóttir MENNINGARFÉLAG AKUREYRAR

6/2/2004

6/2/2004

205 Þóra Þórarinsdóttir		

1/6/1999

1/6/1999

253 Júlía Guðrún Ingólfsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/3/2004

1/3/2004

206 Þórarinn Baldur Þórarinsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/1999

1/8/1999

254 Kristófer Helgason

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/5/2004

1/5/2004

207 Hörður Kristjánsson

BÆNDABLAÐIÐ

1/9/1999

1/9/1999

255 Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir		

1/5/2004

1/5/2004

208 Garðar Örn Úlfarsson

FRÉTTABLAÐIÐ

15/9/1996 15/9/1996

256 Brynhildur Björnsdóttir

1/6/2004

1/6/2004

MORGUNBLAÐIÐ

1/12/1999 1/12/1999

257 Jón Pétur Jónsson

1/6/2004

1/6/2004

204 Gunnþóra Gunnarsdóttir

209 Anna Margrét Björnsson

210 Þröstur Emilsson		
211 Tómas Gunnarsson

SECURITAS

1/1/2000

1/1/2000

15/1/2000 15/1/2000

VÍSINDAFÉLAG ÍSLENDINGA
MORGUNBLAÐIÐ

258 Sigríður Elín Ásmundsdóttir
259 Halldór Tinni Sveinsson

BIRTINGUR

14/9/2004 14/9/2004

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/10/2004 1/10/2004

212 Njáll Gunnlaugsson		 18/2/2000 18/2/2000

260 Ingi Ragnar Ingason

213 Jóhann Hlíðar Harðarson

261 Sigurður Guðmundur Tómasson		

1/1/1978 18/11/2004

214 Steinunn Stefánsdóttir		 22/5/2000 22/5/2000

262 Magnús Halldórsson

KJARNINN MIÐLAR

1/5/2005

1/5/2005

215 Vilmundur Hansen

RÚV

1/5/2000

1/5/2000

ORIGO HF. 17/11/2004 17/11/2004

BÆNDABLAÐIÐ

1/6/2000

1/6/2000

263 Brynja Dögg Friðriksdóttir		

1/3/2005

1/3/2005

216 Sigríður Björg Tómasdóttir		

1/6/2000

1/6/2000

264 Sólveig Gísladóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/3/2005

1/3/2005

J&L

1/6/2005

1/6/2005

1/5/2005

1/5/2005

217 Sigurður Elvar Þórólfsson GOLFSAMBAND ÍSLANDS
218 Brynjólfur Þór Guðmundsson		

19/6/2000 19/6/2000
1/9/2000

1/9/2000

265 Bjarni Ólafsson
266 Jón Aðalsteinn Bergsveinsson

219 Ómar Óskarsson		 1/10/2000 1/10/2000

267 Sigtryggur Ari Jóhannsson

220 Guðríður Haraldsdóttir

1/1/2001

268 Gunnar Gunnarsson

BIRTINGUR

1/1/2001

UMFÍ
FRÉTTABLAÐIÐ
AUSTURGLUGGINN

221 Loftur Atli Eiríksson

GRAND CIRCLE ICELAND

1/5/1984

1/1/2001

269 Sigrún María Kristinsdóttir		

222 Kristján Hjálmarsson

H:N MARKAÐSSAMSKIPTI

9/4/2001

9/4/2001

270 Logi Bergmann Eiðsson

20/5/2005 20/5/2005
8/8/2005

8/8/2005

1/4/2000

9/9/2005

MORGUNBLAÐIÐ

29/9/2005 29/9/2005

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/10/2005 1/10/2005

223 Edda Jóhannsdóttir		 20/4/2001 20/4/2001

271 Karl Heimir Karlsson

224 Jóhann Ágúst Hansen		 25/4/2001 25/4/2001

272 Helgi Snær Skagfjörð Sigurðsson

225 Marta María Jónasdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/2001

1/5/2001

273 Lillý Valgerður Pétursdóttir

226 Freyr Bjarnason

MORGUNBLAÐIÐ

4/6/2001

4/6/2001

274 Stígur Helgason		 1/12/2005 1/12/2005

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/2005 1/10/2005

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/11/2005 1/11/2005
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F FÉLAGASKRÁ
ÉLAGASKRÁ BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

275 Eliza Jean Reid

DUDO 14/12/2005 14/12/2005

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

Hóf aðild
síðast:

323 Freyr Arnarson

RÚV

1/10/2008 1/10/2008

THE REYKJAVIK GRAPEVINE

1/1/2006

1/1/2006

324 Ragnar Santos

RÚV

1/10/2008 1/10/2008

277 Svanfríður Inga Jónasdóttir		

1/1/2006

1/1/2006

325 Þór Ægisson

RÚV

1/10/2008 1/10/2008

278 Svavar Hávarðsson

FISKIFRÉTTIR

1/2/2006

1/2/2006

326 Vilhjálmur Þór Guðmundsson

RÚV

1/10/2008 1/10/2008

RÚV

1/2/2006

1/2/2006

327 Guðmundur Bergkvist Jónsson

RÚV

1/10/2008 1/10/2008

280 Kristinn Hrafnsson SUNSHINE PRESS PRODUCTIONS

1/2/2006

1/2/2006

328 Sighvatur Jónsson

281 Sigríður Elva Vilhjálmsdóttir

1/3/2006

1/3/2006

329 Ingi Freyr Vilhjálmsson

276 Valur Grettisson

279 Höskuldur Kári Schram

MORGUNBLAÐIÐ

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/1/2009

1/1/2009

STUNDIN

1/1/2009

1/1/2009

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/1/2009

1/1/2009

MORGUNBLAÐIÐ 14/10/2003

1/2/2009

282 Eyþór Árnason		

1/4/2003 25/3/2006

283 Dóróthea Svavarsdóttir

ENNEMM

1/4/2006

1/4/2006

331 Eggert Jóhannesson

284 Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir

STUNDIN

1/4/2006

1/4/2006

332 Þorbjörg Eva Erlendsdóttir		

1/4/2009

1/4/2009

MORGUNBLAÐIIÐ

1/6/1999

1/6/1999

333 Sara McMahon		

1/6/2009

1/6/2009

334 Birgir Olgeirsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

285 Höskuldur Daði Magnússon
286 Lára Ómarsdóttir

RÚV

1/12/2005 1/12/2005

330 Sigrún Ósk Kristjánsdóttir

1/9/2009

1/9/2009

1/8/2006

1/8/2006

335 Ragnhildur Aðalsteinsdóttir

BIRTINGUR

1/9/2009

1/9/2009

288 Sigurjón Magnús Egilsson		 15/5/1987

1/8/2006

336 Ólöf Jakobína Ernudóttir		

1/9/2009

1/9/2009

287 Janus Sigurjónsson

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

289 Kristjana Björg Guðbrandsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

15/9/2006 15/9/2006

337 Guðmundur Benediktsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/10/2009 1/10/2009

290 Ingveldur Róbertsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/10/2006 1/10/2006

338 Gunnlaugur Einar Briem		

1/3/2002 2/11/2009

SALT ELDHÚS

1/10/2006 1/10/2006

339 Hólmfríður Gísladóttir

RÚV

1/1/2010

1/1/2010

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/1/2010

1/1/2010

291 Sigríður Björk Bragadóttir
292 Þórður Snær Skagfjörð Júlíusso

KJARNINN MIÐLAR 20/10/2006 20/10/2006

340 Kjartan Kjartansson

293 Jónas Hallgrímsson		

1/1/2007

1/1/2007

341 Júlía Margrét Alexandersdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/3/2010

1/3/2010

294 Kolbeinn Þorsteinsson

DV

1/1/2007

1/1/2007

342 Baldur Hrafnkell Jónsson		

1/4/2010

1/4/2010

295 Baldur Hans Þórarinsson Beck		

1/1/2007

1/1/2007

343 Jóhann Garðar Vídó Ólafsson		

1/5/2010

1/5/2010

296 Ragnheiður Gyða Jónsdóttir		

1/3/2004

1/2/2007

344 Aðalsteinn Kjartansson

RÚV

1/6/2010

1/6/2010

297 Gerður Harðardóttir		 15/2/2007 15/2/2007

345 Þröstur Ernir Viðarsson

ÁSPRENT - STÍLL

1/7/2010

1/7/2010

298 Hrund Þórsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ-GLAMOUR

1/8/2010

1/8/2010

1/9/2010

1/9/2010

299 Sveinn Guðmar Waage
300 Helga Arnardóttir
301 Gunnar Reynir Valþórsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/3/2007

1/3/2007

346 Björk Eiðsdóttir

GRAY LINE

1/3/2007

1/3/2007

347 Matthías Árni Ingimarsson

ARRANO

1/4/2007

1/4/2007

348 Anna Lilja Þórisdóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

302 Guðmundur Karl Sigurdórsson		
303 Einar Þór Sigurðsson
304 Jón Hákon Halldórsson
305 Baldur Guðmundsson

DV

15/4/2007 15/4/2007
1/5/2007

1/5/2007

15/5/2007 15/5/2007

SMÍÐAÞJÓNUSTAN
MORGUNBLAÐIÐ

1/10/2010 1/10/2010

349 Agnes Ósk Valdimarsdóttir		 1/11/2010 1/11/2010
350 Kristján Jónsson
351 Helga Kristjánsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/11/2010 1/11/2010

BIRTINGUR EHF

1/11/2010 1/11/2010

RÚV

1/6/2007

1/6/2007

352 Kolbrún Björnsdóttir		 1/12/2010 1/12/2010

FRÉTTABLAÐIÐ

1/9/2007

1/9/2007

353 Kristín Ýr Gunnarsdóttir

306 Freyr Rögnvaldsson		

1/9/2007

1/9/2007

354 Þorgeir Ólafsson		

1/7/2010

1/2/2011

307 Sigríður Víðis Jónsdóttir		

1/1/2000

1/9/2007

355 Hlín Einarsdóttir		

1/2/2011

1/2/2011

308 Vala Ósk Bergsveinsdóttir AMNESTY INTERNATIONAL

26/9/2007 26/9/2007

356 Þorkell Þorkelsson		

3/6/1985

1/2/2011

309 Sindri Sindrason

1/10/2007 1/10/2007

357 Hanna Ruth Ólafsdóttir

RAUÐI KROSSINN

1/1/2011

1/1/2011

310 Ingimar Karl Helgason		 1/10/2007 1/10/2007

358 Sólrún Lilja Ragnarsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2011

1/1/2011

311 María Ólafsdóttir

359 Óskar Þór Halldórsson		 30/1/2011 30/1/2011

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN
HÁSKÓLINN BIFRÖST

1/10/2007 1/10/2007

312 Sigríður Hagalín Björnsdóttir		 1/11/2007 1/11/2007

360 Þóra Tómasdóttir

313 Hrefna Sigurjónsdóttir

361 Guðlaug S Sigurðardóttir

HEIMILI OG SKÓLI

1/11/2007 1/11/2007

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

ADVANIA

1/4/2011

1/4/2011

1/4/2011

1/4/2011

362 Sveinn Birkir Björnsson

315 Sigurður Mikael Jónsson

FRÉTTABLAÐIÐ

363 Hallur Már Hallsson

316 Ragnheiður Tryggvadóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/2/2008

1/2/2008

364 Viktoría G. Hermannsdóttir

317 Tómas Þór Þórðarson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/2/2008

1/2/2008

365 Viðar Guðjónsson

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/4/2008

1/4/2008

366 Hjörtur Jónas Guðmundsson

319 Eva Georgsdóttir Ásudóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/6/2008

1/6/2008

367 Atli Fannar Bjarkason

320 Þorbjörn Þórðarson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/6/2008

1/6/2008

368 Hödd Vilhjálmsdóttir

EKS

1/7/2008

1/7/2008

369 Hörður Ægisson

FRÉTTABLAÐIÐ

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/2008

1/8/2008

370 Benedikt Bóas Hinriksson

FRÉTTABLAÐIÐ

321 Þorbjörg Alda Marinósdóttir
322 Vera Einarsdóttir
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1/12/2007 1/12/2007

1/12/2010 1/12/2010

MORGUNBLAÐIÐ

314 Rakel Ósk Sigurðardóttir		 15/11/2007 15/11/2007

318 Haraldur Guðjónsson Thors

36

Hóf aðild
síðast:

ÍSLANDSSTOFA

1/6/2011

1/6/2011

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2011

1/6/2011

BJARTHÖFÐI

1/6/2011

1/6/2011

BIRTINGAHÚSIÐ

1/8/2011

1/8/2011

MORGUNBLAÐIÐ

1/8/2011

1/8/2011

FÁLKI ÚTGÁFA EHF.

1/9/2009

1/9/2009

1/9/2011

1/9/2011

KVIS

1/10/2011 1/10/2011
1/1/2012

1/1/2012

FÉLAGASKRÁ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

Hóf aðild
síðast:

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

Hóf aðild
síðast:

371 Kjartan G. Kjartansson		

1/3/2012

1/3/2012

419 Hildur Friðriksdóttir

ORF LÍFTÆKNI HF.

1/3/2014

1/3/2014

372 Anna Brynja Baldursdóttir

ALFREÐ EHF.

1/5/2012

1/5/2012

420 Sveinn Arnarsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/4/2014

1/4/2014

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/2012

1/5/2012

421 Ingvar Haraldsson

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/4/2014

1/4/2014

EPAL

1/5/2012

1/5/2012

422 Linda H. Blöndal Hrafnkelsdóttir

HRINGBRAUT

1/5/2014

1/5/2014

375 Ingvar Pétur Guðbjörnsson SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN

1/6/2012

1/6/2012

423 Kristjana María S. Ásbjörnsdóttir		

1/6/2014

1/6/2014

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

1/5/2013

1/5/2013

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/7/2014

1/7/2014

SIGLFIRÐINGUR.IS

1/9/2014

1/9/2014

373 Þórunn Kristjánsdóttir
374 Svana Lovísa Kristjánsdóttir

FÓTBOLTI EHF

1/6/2012

1/6/2012

424 Ásgeir Jónsson

377 Magnús Már Einarsson		

376 Elvar Geir Magnússon

1/6/2012

1/6/2012

425 Atli Ísleifsson

378 Hanna Ingibjörg Arnarsdóttir

BIRTINGUR

1/7/2012

1/7/2012

426 Sigurður Ægisson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/2012

1/8/2012

427 Ragnheiður O. Davíðsdóttir

KRAFTUR

1/8/2014

1/8/2014

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2012

1/6/2012

428 Sunna Kristín Hilmarsdóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/9/2014

1/9/2014

DV

1/1/2009

1/6/2017

429 Aldís Pálsdóttir

BIRTINGUR

1/9/2014

1/9/2014

BIRTINGUR

1/5/2013 30/6/2014

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/5/2013 30/9/2014

379 Ernir Eyjólfsson
380 Þorsteinn Kr. Ásgrímsson Melén
381 Lilja Katrín Gunnarsdóttir

382 Ester Andrésdóttir		 1/10/2012 1/10/2012

430 Guðný Hrönn Antonsdóttir

383 Katrín Brynja Hermannsdóttir

ÍSLENSK GETSPÁ

1/11/2012 1/11/2012

431 Sunna Sæmundsdóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/12/2012 1/12/2012

432 Sunna Karen Sigurþórsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

385 Haukur Viðar Alfreðsson ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN

1/12/2012 1/12/2012

433 Jóhann Óli Eiðsson

FRÉTTABLAÐIÐ

384 Kolbeinn Tumi Daðason

1/6/2014

1/6/2014

1/11/2014 1/11/2014

386 Valur Snær Gunnarsson		

1/3/2013

1/3/2013

434 Stefán Einar Stefánsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2015

1/1/2015

387 Haraldur Þór Stefánsson		

1/5/2013

1/5/2013

435 Kristján H. Johannessen

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2013

1/2/2015

388 Katrín Rut Bessadóttir

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

1/5/2013

1/5/2013

436 Nadine Guðrún Yaghi

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/2/2015

1/2/2015

389 Zoe Robert

RAUÐI KROSSINN

1/3/2013

1/3/2013

437 Einar Guðmann		

1/3/2015

1/3/2015

390 Guðmundur Magnússon

MORGUNBLAÐIÐ

1/8/2013

1/8/2013

438 Stefán Rafn Sigurbjörnsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/2/2015

1/2/2015

391 Elín Hrund Þorgeirsdóttir ÍSLENSKAR ILMKJARNAOLÍUR

1/1/2013

1/1/2013

439 Arnþrúður Karlsdóttir

ÚTVARP SAGA

1/2/2015

1/2/2015

392 Lára Halla Sigurðardóttir
393 Ólöf Skaftadóttir
394 Stefán Gunnar Sveinsson
395 Gunnþórunn Jónsdóttir

VERKÍS

1/5/2013

1/5/2013

440 Andri Yrkill Valsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2014

1/2/2015

FRÉTTABLAÐIÐ

1/5/2013

1/5/2013

441 Andri Steinn Hilmarsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2014

1/2/2015

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2012

1/6/2017

442 Pétur Hreinsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/7/2014

1/2/2015

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2013

1/6/2013

443 Skúli Halldórsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/2014

1/2/2015

396 Stefán Árni Pálsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/6/2013

1/6/2013

444 Björn Þorfinnsson

DV

1/3/2015

1/3/2015

397 Gunnlaugur Helgason

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/7/2013

1/7/2013

445 Ragnar E. Arnar Finnbogason		

1/6/2015

1/6/2015

398 Erla Björg Gunnarsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/8/2013

1/8/2013

446 Jóhann Ólafsson

1/6/2015

1/6/2015

399 Heiða Rós Helgadóttir		

1/5/2013

1/5/2013

447 Eggert Þór Jónsson

RÚV

1/4/2015

1/4/2015

400 Óðinn Örn Jóhannsson

EIÐFAXI

1/8/2013

1/8/2013

448 Íris Hauksdóttir		

1/5/2015

1/5/2015

401 Elva Hrund Ágústsdóttir		

1/8/2013

1/8/2013

449 Ásdís Ásgeirsdóttir

MORGUNABLAÐIÐ

1/6/2013

1/6/2015

402 Birgir Þór Harðarson

RÚV

1/9/2013

1/9/2013

450 Þórgnýr Einar Albertsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/5/2015

1/5/2015

403 Hjálmar Friðriksson

DV

451 Tryggvi Páll Tryggvason

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/8/2015

1/8/2015

1/10/2013 1/10/2013

404 Hörður Sveinsson		

1/5/2013

1/5/2013

452 Erla María Markúsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/9/2015

1/9/2015

405 Sigurborg Selma Karlsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/9/2013

1/9/2013

453 Styrmir Kári Erwinsson		

1/3/2012

1/6/2015

406 Hjörvar Hafliðason

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/9/2013

1/9/2013

454 Eva Björk Ægisdóttir		

1/1/2015

1/1/2015

407 Samúel Karl Ólason

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/10/2013 1/10/2013

455 Jónatan Grétarsson		 1/10/2015 1/10/2015

408 Fanney Birna Jónsdóttir		 1/10/2013 1/10/2013

456 Kristinn Magnússon

409 Kjartan Atli Kjartansson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/11/2013 1/11/2013

457 Finnur Orri Thorlacius

410 Kjartan Hreinn Njálsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/11/2013 1/11/2013

MORGUNBLAÐIÐ

1/4/2007 1/11/2015

FRÉTTABLAÐIÐ

1/12/2015 1/12/2015

458 Egill Aðalsteinsson		

1/1/2016

1/1/2016

RÚV

1/5/2013

1/5/2013

459 Jón Birgir Eiríksson

MORGUNBLAÐIÐ

1/7/2015

1/1/2016

412 Sindri Sverrisson

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/2013

1/5/2013

460 Daníel Rúnarsson		

1/5/2008

1/3/2016

413 Pétur Atli Lárusson

MORGUNBLAÐIÐ

29/2/2004

1/6/2013

461 Hafliði Breiðfjörð Guðmundsson		

1/2/2016

1/2/2016

462 Stefán Þór Hjartarson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/4/2016

1/4/2016

1/1/2014

463 Bragi Páll Sigurðarson		

1/6/2016

1/6/2016

FRÉTTABLAÐIÐ

1/5/2016

1/5/2016

BIRTINGUR

1/6/2016

1/6/2016

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/6/2016

1/6/2016

411 Þórhildur Þorkelsdóttir

414 Hákon Davíð Nielsen Björnsson

BIRTINGUR

1/12/2013 1/12/2013

415 Frosti Kr. Logason

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

416 Stefán Óli Jónsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/2/2014

1/2/2014

464 Þorsteinn Friðrik Halldórsson

ICELAND TRAVEL

17/5/2004

1/6/2016

465 Bergþóra Jónsdóttir

RÚV

1/3/2014

1/3/2014

466 Elín Margrét Böðvarsdóttir

417 Einar Ólason
418 Snærós Sindradóttir Bachmann

1/1/2014
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F FÉLAGASKRÁ
ÉLAGASKRÁ BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

Hóf aðild
síðast:

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

467 Höskuldur Marselíusarson

VIÐKSIPTABLAÐIÐ

1/6/2016

1/6/2016

515 Ari Brynjólfsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/10/2017 1/10/2017

468 Heiðdís Guðbjörg Gunnarsdóttir		

1/5/2016

1/5/2016

516 Katrín Lovísa Ingvadóttir		

1/4/1988 1/10/2017

469 Páll Friðriksson

FEYKIR

20/4/2008

1/8/2016

517 Daníel Freyr Birkisson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/8/2016

1/8/2016

518 Kristinn Haukur Guðnason

471 Hulda Hólmkelsdóttir		

1/8/2016

1/8/2016

519 Lovísa Arnardóttir

470 Þorkell Máni Pétursson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/11/2017 1/11/2017

DV

1/12/2017 1/12/2017

FRÉTTABLAÐIÐ

1/12/2017 1/12/2017

472 Hildur Loftsdóttir

GEÐHJÁLP

1/10/1998

1/7/2016

520 Þórlindur Kjartansson		

1/1/2018

1/1/2018

473 Hjörvar Ólafsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/7/2015

1/3/2018

521 Trausti Salvar Kristjánsson

EYJAN

1/1/2018

1/1/2018

STUNDIN

15/9/2005

1/9/2016

522 Hjalti Freyr Ragnarsson

STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

1/1/2018

1/1/2018

475 Róbert Már Runólfsson		 1/11/2016 1/11/2016

523 Jóhann Ingi Hafþórsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2017

1/1/2018

476 María Erla Kjartansdóttir

BIRTINGUR

1/9/2016

524 Steindór Grétar Jónsson

STUNDIN

1/1/2018

1/1/2018

477 Hörður Snævar Jónsson

DV

1/11/2016 1/11/2016

525 Þorgrímur Kári Snævarr

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/2017

1/1/2018

FRÉTTABLAÐIÐ

1/11/2016 1/11/2016

526 Anton Ingi Leifsson

STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

1/2/2018

1/2/2018

STUNDIN

1/11/2016 1/11/2016

527 Bryndís Silja Pálmadóttir

474 Hólmfríður Helga Sigurðardóttir

478 Magnús Sveinn Helgason
479 Jóhann Páll Jóhannsson

480 Jean Francois Tessier		
481 Þóroddur Bjarnason

MORGUNBLAÐIÐ

482 Magnús Heimir Jónasson

1/9/2016

1/1/2017

1/1/2017

1/12/2016 1/12/2016

FRÉTTABLAÐIÐ

1/2/2018

1/2/2018

528 Andie Fontaine

THE REYKJAVIK GRAPEVINE

1/1/2018

1/1/2018

529 Artur Zbigniew Bieniek

THE REYKJAVÍK GRAPEVINE

1/10/2015

1/1/2018

THE REYKJAVÍK GRAPEVINE

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2017

1/1/2017

530 John Rogers

1/1/2018

1/1/2018

483 Baldvin Örn Berndsen		

1/2/2014

1/5/2017

531 Aníta Estiva Harðardóttir

DV

1/2/2018

1/2/2018

484 Fríða Eyjólfsdóttir

FEYKIR

1/2/2017

1/2/2017

532 Margrét Stefánsdóttir		

7/1/2000

1/1/2018

485 Hugrún Jórunn Halldórsdóttir		

1/5/2010

1/3/2017

533 Kristófer Kristjánsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/2/2018

1/2/2018

486 Sigríður Inga Sigurðardóttir

Í BOÐI NÁTTÚRUNNAR

1/2/2017

1/2/2017

534 Friðrika Hjördís Geirsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/2013

1/2/2018

487 Ágúst Þór Árnason		

1/5/2017

1/5/2017

535 Berghildur Erla Bernharðsdóttir STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/2/2018

1/2/2018

488 Helgi Vífill Júlíusson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/5/2012

1/5/2017

536 Elín Bríta Sigvaldadóttir

BIRTINGUR

1/2/2018

1/2/2018

489 Guðrún Selma Sigurjónsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/3/2017

1/3/2017

537 Kristinn Páll Teitsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/5/2014

1/2/2018

490 Auðun Georg Ólafsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/4/2017

1/4/2017

538 Aðalbjörn Sigurðsson

GILDI-LÍFEYRISSJÓÐUR

1/3/2018

1/3/2018

491 Guðrún Hulda Pálsdóttir

BÆNDABLAÐIÐ

1/5/2011

1/5/2017

539 Gunnlaugur Snær Ólafsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/3/2018

1/3/2018

492 Erna Ýr Öldudóttir		

1/5/2017

1/5/2017

540 Guðrún Ósk Guðjónsdóttir

DV

1/3/2018

1/3/2018

493 Jóhann Kristinn Jóhannsson STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/5/2017

1/5/2017

541 Jóhanna Kristín Andrésdóttir

DV

1/6/2016

1/4/2018

494 Þorgerður Anna Gunnarsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/2017

1/5/2017

542 Ólafur Einar Jóhannsson

CRI EHF

1/5/2012

1/3/2018

495 Aron Þórður Albertsson		

1/5/2017

1/5/2017

543 Karl Oskar Jörgen Petersson

MIDGARD BASE CAMP

15/5/2009

1/4/2018

496 Atli Steinn Guðmundsson		

1/3/2008

1/7/2017

544 Auður Ösp Guðmundsdóttir

DV

1/4/2018

1/4/2018

497 Edda Gunnlaugsdóttir

GLAMOUR/FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2017

1/6/2017

545 Kristjón Kormákur Guðjónss. HRINGBRAUT FJÖLMIÐLAR

1/4/2018

1/4/2018

498 Kristinn Ingi Jónsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2013

1/6/2017

546 Ragna Gestsdóttir

DV

1/5/2016

1/5/2016

499 Sylvía Rut Sigfúsdóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/6/2017

1/6/2017

547 Ástrós Ýr Eggertsdóttir

STÖÐ2/VISIR/BYLGJAN

1/4/2018

1/4/2018

500 Sigríður Sólan Guðlaugsd. KRABBAMEINSFÉL. ÍSLANDS

1/10/2006

1/6/2017

548 Kristín Ólafsdóttir

STÖÐ2/VISIR/BYLGJAN

1/4/2018

1/4/2018

501 Hulda Hjálmarsdóttir

KRAFTUR

1/5/2017

1/5/2017

549 Þór Steinarsson		

1/5/2018

1/5/2018

502 Arnar Þór Ingólfsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2017

1/6/2017

550 Teitur Gissurarson

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/2018

1/5/2018

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/2018

1/5/2018

BIRTINGUR

1/5/2018

1/5/2018

503 Guðrún Erlingsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2017

1/6/2017

551 Bjarni Helgason

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/7/2017

1/7/2017

552 Guðrún Óla Jónsdóttir

RÚV

1/7/2017

1/7/2017

553 Kristín Kristinsdóttir

STÖÐ2/VISIR/BYLGJAN

1/5/2018

1/5/2018

506 Aðalheiður Ámundadóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/7/2017

1/7/2017

554 Elísabet Inga Sigurðardóttir

STÖÐ2/VISIR/BYLGJAN

1/5/2018

1/5/2018

507 Ingvi Þór Sæmundsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/2017

1/8/2017

555 Ragnhildur Þrastardóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/2018

1/5/2018

ÍMARK

1/9/2017

1/9/2017

556 Sighvatur Hilmar Arnmundsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2018

1/6/2018

1/9/2017

1/9/2017

504 Margrét Helga Erlingsdóttir
505 Ingvar Þór Björnsson

508 Jón Þorgeir Kristjánsson
509 Folda Guðlaugsdóttir
510 Bára Huld Beck Sigfúsdóttir
511 Hersir Aron Ólafsson
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Hóf aðild
síðast:

BIRTINGUR
KJARINN
STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/10/2017 1/10/2017
1/8/2013

1/8/2017

STÚDENTARÁÐ HÍ

1/6/2018

1/6/2018

558 Lísbet Sigurðardóttir		

557 Jónas Már Torfason

1/6/2018

1/6/2018

559 Hallur Karlsson

BIRTINGUR

1/8/2018

1/8/2018

RÚV

1/8/2018

1/8/2018

BIRTINGUR

1/9/2018

1/9/2018

512 Nanna Teitsdóttir		 1/10/2017 1/10/2017

560 Björg Magnúsdóttir

513 María Björk Guðmundsdóttir

RÚV

1/10/2017 1/10/2017

561 Magnús Geir Eyjólfsson

514 Sigríður Dögg Auðunsdóttir

RÚV

1/4/2012 1/10/2017

562 Jón Bjarki Magnússon
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563 Halldór Heiðar Bjarnason		 1/11/2018 1/11/2018
564 Ásta Andrésdóttir

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN

565 Karen Dröfn Kjartansdóttir

SAMFYLKINGIN

566 Marta Eiríksdóttir
567 Birna Stefánsdóttir
568 Oddur Ævar Gunnarsson

Hóf aðild
síðast:

578 Alma Mjöll Ólafsdóttir

STUNDIN

1/2/2019

1/2/2019

7/6/2004

1/9/2018

579 Olga Björt Þórðardóttir

FJARÐARPÓSTURINN

1/3/2014

1/2/2019

8/11/2004

1/9/2018

580 Jérémie Pierre Jonathan Richar		

1/3/2019

1/3/2019

VÍKURFRÉTTIR

1/10/2018 1/10/2018

581 Gunnar Smári Helgason

TROLLI.IS

1/3/2019

1/3/2019

KJARNINN

1/10/2018 1/10/2018

582 Ríkharð Óskar Guðnason

STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

1/4/2019

1/4/2019

FRÉTTABLAÐIÐ

1/11/2018 1/11/2018

583 Hallgerður Kolbrún E. Jónsd. STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

1/4/2019

1/4/2019

THE REYKJAVÍK GRAPEVINE

1/11/2018 1/11/2018

584 Birna Dröfn Jónasdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/4/2019

1/4/2019

570 Sölvi Tryggvason		

1/6/2004 1/11/2018

585 Ingunn Lára Kristjánsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/4/2019

1/4/2019

569 Hannah Jane Cohen
571 Sylvía Hall

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/12/2018 1/12/2018

586 Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir

RÚV

1/4/2019

1/4/2019

572 Andri Magnús Eysteinsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/12/2018 1/12/2018

587 Sunna Valgerðardóttir

RÚV

1/6/2010

1/4/2019

573 Vésteinn Örn Pétursson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/12/2018 1/12/2018

588 Erla Dóra Magnúsdóttir

DV

1/4/2019

1/4/2019

RÚV

1/12/2018 1/12/2018

589 Arnþór Birkisson

MORGUNBLAÐIÐ

1/3/2008

1/4/2019

574 Rúnar Ingi Garðarsson

CREDITINFO LÁNSTRAUST

1/3/2014

1/1/2019

590 Veronika Steinunn Magnúsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2018

1/4/2019

576 Kristján Torfi Einarsson

575 Kári Finnsson

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/1/2019

1/1/2019

591 Steingerður Sonja Þórisdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/3/2018

1/4/2019

577 Sveinn Ólafur Melsted

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/1/2019

1/1/2019

592 Arnar Tómas Valgeirsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/5/2018

1/4/2019

FÉLAGIÐ

Kjaradeilu

vísað til sáttasemjara

Blaðamannafélagið hefur vísað kjaradeilu sinni við við
semjendur sína til ríkissáttasemjara. Samningar félagsins
hafa verið lausir frá því um áramót. Kröfur vegna kjara
samningaviðræðna 2019 eru fjölbreyttar og hér á eftir má
sjá lista yfir kröfugerðina:

1. B laðamönnum sé að lágmarki tryggð sambærileg
launaþróun og öðrum stéttum.
2. O
 pið verði milli 1. og 2. flokks.
3. Launaflokkar og starfsaldurshækkanir taki í auknum
mæli mið af aukinni menntun og hærri starfsaldri í stétt
blaðamanna.
4. Ákvæði kjarasamninga um vaktavinnu verði yfirfarin og
það skoðað hvort hagkvæmt sé að hverfa frá jafnaðar‑
álagskerfi og taka í staðinn upp hlaupandi vaktaálag.
5. Sett verði inn ákvæði sem tryggja réttindi hlutavinnu‑
starfsfólks.
6. Höfundarréttarsamningar á einstaka miðlum verði yfir‑
farnir og samræmdir í auknum mæli.
7. Sérsamningar verði gerðir við RÚV og Sýn vegna sér‑
staks eðlis starfa þar.

8. U pphæðir og ákvæði slysatrygginga verði endur‑
skoðuð, sbr. nefnd sem ljúka átti störfum á gildistíma
síðasta kjarasamnings.
9. Sérstakar álagsgreiðslur komi til vegna starfa á fleiri en
einum fjölmiðli.
10.Vinnutími samkvæmt fastlaunasamningum verði gagn
sær og skylt verði að setja inn í fastlaunasamninga
ákvæði um hámarksvinnutíma.
11. Uppsagnarfrestur af hálfu atvinnurekanda verði lengd‑
ur og taki mið af starfstíma.
12. Skylt verði að rökstyðja uppsagnir skriflega.
13. Greiðslur vegna fjölmiðla og síma- og netnotkunar verði
yfirfarnar með tilliti til breyttra aðstæðna.
14. Sett verði ákvæði í kjarasamninga um rétt til endur‑
menntunar í vinnutíma.
15. Júlí- og desemberuppbætur verði hækkaðar.
16. Heimilt verði að semja um hærri framlög starfsmanna
með langan starfsaldur
17. Greiðslur hækki í styrktarsjóð
18. Settar verði reglur um tímabundnar ráðningar
19. Samningstími taki mið af innihaldi kjarasamnings.
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Munið Styrktarsjóð BÍ
Styrktarsjóður var settur á laggirnar í kjölfar kjarasamninga Blaðamannafélags Íslands og Samtaka atvinnulífsins
snemma árs 2001. Reglugerð um starfsemi sjóðsins var samþykkt á aðalfundi félagsins þá um vorið og hafa
starfsreglur á grundvelli reglugerðarinnar verið í mótun síðan þá, en með vexti sjóðsins hefur fjölgað þeim
málefnum sem sjóðurinn hefur getað látið sig varða. Allir fullgildir félagsmenn í BÍ, sem greitt hafa
í sjóðinn í sex mánuði, eiga aðild að sjóðnum. Eftirfarandi reglur eru í gildi í ársbyrjun 2019:
Laun í veikindum:
Styrktarsjóður tryggir full laun, allt að 572.887 kr. á
mánuði í eitt ár eftir að veikindi hefjast, að frádregnum
veikindarétti samkvæmt kjarasamningum.

Fæðingarstyrkir og ættleiðing:
Veittir eru styrkir vegna fæðingar barns. Styrkirnir taka
mið af lengd fæðingarorlofs og eru að lágmarki 105 þúsund kr. og að hámarki 210 þúsund kr. Viðbótarstyrkur er
veittur vegna útgjalda við ættleiðingu barns.

Hjartaskoðun:
Eftirlit vegna hjartasjúkdóma er greitt að fullu.

Lækniskostnaður:
Greiddur er árlegur almennur lækniskostnaður vegna
sjóðfélaga umfram 12 þúsund kr. á ári að 35.200 kr., en þá
stofnast réttur til útgáfu afsláttarskírteinis frá
Sjúkratryggingum ríkisins.

Sjúkraþjálfun og -nudd:
Sjóðurinn greiðir helming kostnaðar vegna sjúkraþjálfunar
og sjúkranudds að hámarki 40 þúsund kr. á ári.

Útfararstyrkir:
Sjóðurinn greiðir útfararstyrki vegna andláts félagsmanna.
Styrkfjárhæð nemur 400 þúsund kr.

Endurhæfing:
Greiddur er helmingur kostnaðar vegna endurhæfingar hjá
H-L stöðinni.

Sálfræðikostnaður:
Greitt er allt að 112.500 kr. á ári samkvæmt nánari
reglum. Skilyrði að meðferðin sé að læknisráði og þarf að
framvísa beiðni frá trúnaðar- eða heimilislækni um að
viðkomandi hafi þurft á meðferðinni að halda. Greitt fyrir
15 skipti á hverjum tólf mánuðum að hámarki 7.500 kr.
fyrir hvert skipti.

Tæknifrjóvganir:
Greidd eru 50% kostnaðar vegna tæknifrjóvgana samkvæmt gjaldskrá Tryggingastofnunar ríkisins.

Krabbameinsskoðun:
Krabbameinsskoðanir eru greiddar að fullu.

Lasermeðferð á augum:
Greiddur er 75 þús. kr. styrkur vegna aðgerðar á hvoru
auga.

Heilsuhæli:
Greitt er vegna dvalar á viðurkenndum heilsuhælum
innlands allt að helmingi kostnaðar þó ekki meira en 100
þús. kr. á hverjum tólf mánuðum.

Gleraugu og heyrnartæki:
Tekið er þátt í kostnaði vegna kaupa á gleraugum og
heyrnartækjum sem nemur helmingi kostnaðar samkvæmt
framlögðu frumriti reiknings allt að kr. 75 þúsund á 24
mánaða fresti fyrir gleraugu og 150.000 kr. fyrir
heyrnartæki.

Göngumæling/Innlegg:
Greiddur er 75% kostnaðar, þó að hámarki 20 þús. kr.
vegna göngumælingar og innleggja samkvæmt læknisráði.
Sambærileg endurgreiðsla vegna annarra minniháttar
hjálpartækja.

Tannlæknakostnaður:
Greiddur er helmingur kostnaðar umfram 50 þúsund kr.
að 300 þúsund kr. vegna tannlæknakostnaðar af heilsufarsástæðum. Styrkur getur þó aldrei oðrið hærri en
125 þúsund kr.

Mikil útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu:
Ef um mikil útgjöld er að ræða vegna heilbrigðisþjónustu,
sem ekki fellur undir neinn lið hér að ofan er hægt að
sækja sérstaklega um styrk vegna þess til stjórnar
sjóðsins. Umsókn skal studd gögnum og reikningum vegna
útlagðs kostnaðar.

Heilsuefling:
Veittur er styrkur vegna heilsueflingar sem getur numið
allt að helmingi kostnaðar, þó ekki hærri en sem nemur 20
þús. kr. á hverju almanaksári gegn framvísun frumrits
reiknings. Ákvörðunin gildir vegna útgjalda sem stofnað
hefur verið til á árinu 2019.

Almennt gildir að forsenda endurgreiðslu er framvísun fullgildra greiðslukvittana vegna útlagðs kostnaðar. Hvað almennan lækniskostnað varðar nægir
ljósrit af útgefnu afsláttarskírteini sem staðfesting á því að kostnaður hafi náð 18 þúsund kr. Annars þarf að framvísa greiðslukvittunum. Um greiðslu
fæðingarstyrkja gildir að leggja þarf fram gögn frá fæðingarorlofssjóði Tryggingastofnunar ríksins um greiðslur frá sjóðnum í fæðingarorlofi.

40

Nánari upplýsingar er að finna á vef Blaðamannafélagsins, www.press.is

BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2019

