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Tilnefningar
Viðtal ársins:
Ásdís Ásgeirsdóttir, Morgunblaðinu.
Fyrir viðtal við Óla Björn Pétursson. Hann greinir þar frá grófu 
kynferðisofbeldi sem hann varð fyrir á unglingsaldri. 
Frásögnin er sláandi en afar upplýsandi og sækir á lesand‑
ann sem fær raunsanna lýsingu á því hvernig unglingur er 
ginntur af barnaníðingi. Honum var haldið með hótunum og 
ofbeldi en tekst svo að losa sig og endurheimta líf sitt.

Björk Eiðsdóttir, Fréttablaðinu.
Fyrir viðtal við Sigríði Gísladóttur sem lýsir barnæsku sinni hjá 
móður með geðsjúkdóm. Björk fangar í áhrifaríku, persónu‑

legu og vel uppbyggðu viðtali hvernig 
dóttirin telur kerfið hafa brugðist henni. 
Þá lýsir hún því hvernig reynsla hennar 
leiddi til þess að hún lætur til sín taka í 
baráttu fyrir börn sem búa með foreldr‑
um með geðrænan vanda.

Ingi Freyr Vilhjálsmsson, Kjarnanum.
Ingi Freyr Vilhjálmsson, Stundinni. Fyrir 
v iðtal  v ið Ásgeir Jónsson Seðla‑
bankastjóra. Ingi Freyr veitir í viðtalinu 
einstaka og upplýsandi innsýn í hugar‑
heim eins áhrifamesta embættismanns 
landsins. Viðmælandinn tjáir sig opin‑
skátt um skoðanir sínar á samfélaginu, 
dómsmál á hendur bankanum og hvern‑
ig hann beiti sér í starfi til þess að fjár‑
málakerfið þróist í þær áttir sem hann 
telur þurfa.

Rannsóknarblaðamennska
ársins:
Birgir Olgeirsson, Nadine Guðrún Yaghi 
ásamt Erlu Björgu Gunnarsdóttur, 
Stöð 2, Bylgjunni og Vísi.

Fyrir fréttaskýringaþættina Kompás um undirheima Íslands 
þar sem lýst er baráttu við skatt‑ og bótasvik. Eins þætti þar 
sem fjallað var um hvernig morð í Rauðagerði bar merki 
skipulagðrar glæpastarfsemi. Myndefni frá lögreglu og opin‑
skátt viðtal við ekkju þess myrta gáfu innsýn í heim sem oft‑
ast er lokaður almenningi.

Aðalheiður Ámundadóttir Fréttablaðinu.
Fyrir fréttaskýringar um dómaframkvæmd Landsréttar í 
nauðgunarmálum. Tölfræðilegar upplýsingar sem fram koma 
í skýringunum staðfesta bága stöðu kynferðisbrota innan 
réttarkerfisins. Þær sýna að af þeim fáu kynferðisbrotamálum 
sem koma til kasta dómstóla er þriðjungi sakfellinga snúið 
við áfrýjun og meira en helmingur mildaður. Samantektin 
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leiddi til aðgerða ríkissaksóknara, umræðna 
á Alþingi og gagnrýni í samfélaginu.

Arnar Þór Ingólfsson og Þórður Snær 
Júlíusson, Kjarnanum.
Fyrir fréttaskýringar þar sem ljóstrað var 
upp um óeðlilega hagsmunagæslu svo‑
kallaðrar Skæruliðadeildar Samherja. Þær 
sýndu hvernig fulltrúar þessa stórfyrir‑
tækis reyndu til að mynda að hafa áhrif á 
formannskjör í stéttarfélagi blaðamanna 
og kjör á lista Sjálfstæðisflokksins í 
heimakjördæmi fyrirtækisins. Fréttaskýr‑
ingarnar gáfu greinagóða mynd af óvönd‑
uðum meðölum fjársterks fyrirtækis í 
hagsmunabaráttu þess.

Umfjöllun ársins:
Freyr Rögnvaldsson og Margrét 
Marteinsdóttir, Stundinni.
Fyrir umfjöllun um harðræði gagnvart 
börnum á vistheimilum í Eyjafirði um tíu 
ára skeið til 2007. Sex konur lýstu í viðtölum andlegu og 
líkamlegu ofbeldi, einkum af hálfu forstöðumanns heimilanna 
og voru frásagnir þeirra studdar gögnum og vitnisburðum. 
Umfjöllunin leiddi til þess að ríkisstjórnin fól eftirlitsstofnun 
félagsþjónustunnar að rannsaka aðstæður barnanna sem 
þar voru vistuð.

Sunna Karen Sigurþórsdóttir, Stöð 2, Bylgjunni og Vísi.
Fyrir umfjöllun um tilefnislausar lífslokameðferðir af hálfu 
læknis á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Sunna Karen hóf 
umfjöllun um málið, fylgdi því eftir og varpaði ljósi á umfang 
þess. Málið er til rannsóknar hjá lögreglu, sem og hjá 
landlækni og í heilbrigðisráðuneytinu. Í kjölfar umfjöllunarinnar 
var ákveðið að læknirinn skyldi ekki lengur starfa í beinum 
tengslum við sjúklinga.

Þórdís Arnljótsdóttir, RÚV.
Fyrir fræðandi og skemmtilega umfjöllun um jarðhræringar 
og eldgos í Fagradalsf jalli. Þórdís nýtti myndefni frá 
gosstöðvunum vel til að skýra mál sérfræðinga í tengslum við 
eldsumbrotin. Fréttirnar gáfu áhorfendum lifandi mynd af því 
sem á gekk við Fagradalsfjall en voru um leið fræðandi og 
settu eldgosið í skýrt samhengi við önnur eldsumbrot og 
jarðsögu Íslands.

 

Blaðamannaverðlaun ársins
Aðalsteinn Kjartansson, Stundinni.
Fyrir vandaða og afhjúpandi umfjöllun um fjölda mála, svo 
sem greiningu á eignum og eignatengslum íslenskra 
sjávarútvegsfyrirtækja sem dráttur var á hjá ráðuneyti 
málaflokksins, rannsókn lögregluyfirvalda á Samherja, og um 
svokallaða skæruliðadeild Samherja, auk aflandsleka í 
svonefndum Pandóruskjölum. Skrif Aðalsteins hafa haft áhrif 
á samfélagið og almenna samfélagsumræðu.

Arnhildur Hálfdánardóttir, RÚV.
Fyrir gagnrýna og fræðandi umfjöllun um loftslagsmál. Í 
Loftslagsdæminu, átta útvarpsþáttum, fylgdi Arnhildur 
eftir fjórum fjölskyldum sem áttu að minnka kolefnisspor sitt. 
Birtar voru fréttaskýringar og viðtöl við sérfræðinga. Þá vann 
Arnhildur fyrir þingkosningarnar í haust afhjúpandi greinaröð 
um árangur ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum sem leiddi í 
ljós að hann var um margt óljós og enn mikið verk óunnið.

Berghildur Erla Bernharðsdóttir, fréttastofu Stöðvar 2, 
Vísis og Bylgjunnar.
Fyrir vönduð fréttatengd viðtöl þar sem sjónum er beint að 
einstaklingum í erfiðum aðstæðum.
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