
18  30. janúar 2010  LAUGARDAGUR

UMRÆ!AN
Gauti Sig!órsson 
skrifar um RÚV

Kvikmyndager! 
"arf nú a! "ola 

mestan ni!urskur! í 
ríkisstyrkjum af öllum 
listgreinum. Uppnám-
i! vegna ni!urskur!ar 
á rekstrarfé Ríkisút-
varpsins, og fyrirætl-
ana stjórnenda um a! draga stór-
lega úr kaupum á íslenskum 
kvikmyndum og sjónvarpsefni 
frá sjálfstæ!um framlei!endum 
kemur "ví ekki á óvart. #ar ofan á 
skapast hætta á a! missa af fram-
lögum til íslenskra kvikmynda úr 
erlendum sjó!um vegna "ess a! 
RÚV getur ekki lofa! a! verkefn-
i! komi fyrir almannasjónir í fyll-
ingu tímans. 

#a! væri synd ef "essi umræ!a 
festist strax í deilum um tækni-
lega útfærslu ni!urskur!arins, 
"ví hér er tækifæri á fer!inni til 
a! endursko!a tilgang, gildi og 
framtí!ars$n stofnunarinnar.

RÚV er „útvarps"jónusta í 
almanna"águ“ (en. „public serv-

ice broadcasting“), 
fyrirkomulag sem tí!k-
ast ví!a um heim. #ess-
ar stofnanir eru $mist 
reknar me! afnotagjöld-
um samkvæmt lögum 
(t.d. BBC og skandin-
avísku ríkisfjölmi!l-
arnir), beinum fram-
lögum frá ríkinu, e!a 
frjálsum framlögum og 
stu!ningi (t.d. National 
Public Radio og Public 

Broadcasting Service í Banda-
ríkjunum). #ær eru a!greindar 
frá fjölmi!lum sem reknir eru 
í hagna!arskyni, fjármagna!ir 
me! augl$singum og kostun. Ein 
lei! til a! greina á milli "essara 
rekstrarforma er a! annars vegar 
er bo!i! upp á "jónustu vi! áheyr-
endur, en hins vegar er bo!i! upp 
á "jónustu vi! augl$sendur.

Me! smá einföldun má segja a! 
samkvæmt 3. grein laganna frá 
2007 sé tilgangur Ríkisútvarps-
ins a! veita árei!anlega, hlutlæga 
frétta"jónustu, fræ!slu, skemmt-
un (sérstaklega barnaefni), rækta 
íslenska tungu, sögu og menn-
ingu, sem og a! vera vettvang-
ur l$!ræ!islegrar umræ!u sem 

tekur mi! af fjölbreytni íslensks 
"jó!lífs. 

Nú er svo komi! a! tekjustofn-
ar RÚV duga ekki til a! uppfylla 
"essar kröfur og reka "a! me! 
óbreyttum hætti. Stjórn stofnun-
arinnar vir!ist samt ekki ætla a! 
fara út í neinar róttækar breyting-
ar á rekstri e!a skipulagi, heldur 
dreifa ni!urskur!inum yfir allar 
deildir.

Ef fjármagni! dugar ekki til "ess 
a! uppfylla lögbundin markmi! 
útvarps"jónustu í almanna"águ, 
er kominn tími til a! kanna mögu-
leika á a! „vinda ofan af“ rekstr-
inum og endurskilgreina hann út 
frá "ví hva! RÚV gerir vel. Me! 
ö!rum or!um, RÚV "arf a! beina 
kröftum sínum a! "ví sem sí!ur 
"rífst á almennum fjölmi!lamark-
a!i án "ess a! skattfé komi til.

Fréttastofa RÚV veitir til dæmis 
mikilvæga almanna"jónustu. 
Árei!anlegir, faglegir fréttami!l-
ar eru l$!ræ!islegri umræ!u nau!-
syn, ekki síst vi! skrásetningu og 
túlkun "essara umbrotatíma í 
íslensku samfélagi. Einmitt nú 
"egar fréttamönnum í einkageiran-
um hefur veri! sagt upp unnvörp-
um vegna samdráttar augl$singa-

marka!arins rí!ur mest á a! hafa 
slíkt fólk á opinberum vettvangi, 
hvort sem "a! eru fréttask$ring-
ar"ættir eins og Spegillinn, menn-
ingarlegur fró!leikur eins og Ví!-
sjá, e!a umræ!u"ættir eins og 
Silfur Egils. 

Hljó! og myndir úr íslenskum 
menningarheimi ver!a a! leika lyk-
ilhlutverk í fjölmi!lun í almanna-
"águ sem kostu! er me! afnota-
gjöldum. Stjórnendur RÚV "urfa 
a! velja á milli "ess a! hverfa frá 
markmi!um og tilvistarréttlæt-
ingum stofnunarinnar e!a breyta 
rekstri hennar til samræmis vi! 
skertan fjárhag.

#etta kallar á endursko!un á 
öllum rekstrinum. Er til dæmis 
enn"á "örf á tveimur útvarpsstö!v-
um, sérstaklega "ar sem Rás 2 
vir!ist a! miklu leyti vera í beinni 
samkeppni um áheyrendur og 
augl$singatekjur vi! fjölda einka-
stö!va? Væri hægt a! sameina 
Rásir 1 og 2 undir merki almenn-
ings"jónustu, og láta einkareknu 
útvarpsstö!varnar sjá um snakk 
og popp?

Mætti hagræ!a í húsnæ!i, tækja-
kosti og annarri yfirbyggingu RÚV, 
til dæmis me! "ví a! leigja ö!rum 

fyrirtækjum a!stö!u og "jónustu 
innan veggja Útvarpshússins vi! 
Efstaleiti e!a leita samstarfs vi! 
menntastofnanir?

Ríkisútvarpi! b$r a! mikilli 
gó!vild almennings, eins og ítrek-
a! hefur sést á sko!anakönnunum 
um traust á fréttami!lum. Ef fari! 
ver!ur út í gagngera endursko!-
un á rekstrinum væri "a! sterk-
ur leikur (og ód$r) a! stofna sam-
rá!svettvang útvarps og notenda, 
bæ!i á netinu og umræ!ufundum, 
svo a! hugmyndir og tillögur borg-
aranna um framtí! fjölmi!lunar í 
almanna"águ fái a! leika ver!-
skulda! hlutverk. 

#a! er líklegt a! almenningur 
sem grei!ir fyrir reksturinn muni 
hafa litla "olinmæ!i fyrir ni!ur-
skur!i sem bitnar á íslenskri dag-
skrárger! og kvikmyndas$ning-
um nema a!rir kostna!arli!ir ver!i 
fyrst endursko!a!ir og opi!, gagn-
virkt samrá! ver!i haft um rekst-
ur útvarps allra landsmanna, ekki 
bara fram a! næstu fjárlögum 
heldur til framtí!ar. 

Höfundur er lektor í fjölmi!l-
un vi! University of Greenwich, 

London.

Ríkisútvarp til framtí!ar 

GAUTI SIG"ÓRSSON

UMRÆ!AN 
Danival S. Hjaltason og 
Blængur Blængsson skrifa 
um menntamál

Me! breytingum á innritunar-
reglum n$nema í framhalds-

skóla vir!ist augljóst a! Mennta-
málará!uneytinu er alveg sama 
um hag og vilja nemenda sem eru 
a! ljúka grunnskólaprófi. Breyt-
ingarnar hafa í hnotskurn a!eins 
neikvæ! áhrif, jafnt fyrir nemend-
ur sem skólana sjálfa. #a! a! gera 
framhaldskólana aftur a! hverf-
isskólum er grí!arleg afturför í 
skólamálum á Íslandi: forgangur 
íbúa hverfanna a! vinsælum skól-
um mun auka á brottfall, hóparnir 
sem koma úr grunnskólunum hald-
ast saman og enginn kynnist n$ju 
fólki. Nemendum af landsbygg!inni 
hefur veri! gert nánast ómögulegt 
a! sækja nám fyrir sunnan. 

Samræmdu prófin voru kvöl og 
pína – en "au voru algerlega nau!-
synleg. Ekkert samræmi er í dag á 
einkunnagjöf skólanna: Einkunnin 

7 í einum skóla gæti "$tt 9 í "eim 
næsta. #a! er óskiljanlegt hvers 
vegna tali! var nau!synlegt a! fikta 
í "essu, kerfi! gekk algerlega upp 
eins og "a! var. Hva!a fullor!ni 
einstaklingur sem er ætti a! sjá 
"a! a! samræmi í einkunnagjöfum 
er nau!synlegt. #a! er ótrúlegt a! 
hægt sé a! afnema samræmdu próf-
in sisvona og gefa "ar me! hverjum 
og einum grunnskóla fullkomi! vald 
yfir framtí! nemenda sinna. #a! er 
augljóst a! skólar sem ekki hafa 
samræmt einkunnakerfi sín á milli 
og ólíka me!aleinkunn í ofanálag 
hafa ekki forsendur til a! meta nem-
endur sína inn í framhaldsskólana 
ef engin eru prófin á landsvísu.

Samræmdu könnunarprófin sem 
framkvæmd voru seinasta haust 
voru eitt heljarinnar klú!ur frá 
upphafi til enda. Ekki er nóg me! 
a! skólarnir hafi ekki fengi! nein-
ar uppl$singar um hva!a atri!i 
myndu vega mest á prófinu held-
ur voru nemendur látnir taka próf-
in nánast um lei! og "eir komu úr 
sumarfríi. Algjörlega óundir-
búnir. Skólarnir lög!u mismikla 
áherslu á a! undirbúa nemend-
ur fyrir könnunarprófin og nú er 
rætt um a! nemendur geti vali! 
um hvort "eir s$ni ni!urstö!ur 
sínar úr "eim til a! styrkja stö!u 
sína. Engan veginn er loku fyrir 
"a! skoti! a! metna!arfyllstu og 
hæfustu nemendurnir hafi stunda! 
nám í skólum sem ekki tóku prófin 
jafn alvarlega og a!rir skólar – og 
bar enda ekki skylda til. 

Vi! vitum a! tíminn er naumur 
– en "a! er mögulegt a! taka upp 
samræmd lokapróf núna fyrir 
1994 árganginn sem er a! útskrif-
ast. Ekki gera "essi mistök!

Höfundar útskrifast úr 
grunnskóla í vor.

Opi! bréf til menntamálará!herra
UMRÆ!AN
Sigrún Jónsdóttir 
skrifar um fjármál 
stjórnmálaflokka

Gegnsæi og hei!-
arleiki er me!al 

"eirra gilda sem krafist 
er a! stjórnmálaflokk-
ar hafi í hei!ri, ekki síst 
hva! var!ar fjárfram-
lög til flokka og frambjó!enda. Nú 
eru rúm "rjú ár sí!an lög um fjár-
mál stjórnmálasamtaka tóku gildi, 
en me! "eim var flokkunum sett-
ar leikreglur, um fjáröflun, birt-
ingu uppl$singa úr ársreikning-
um og skil til Ríkisendursko!unar. 
#a! var Jóhanna Sigur!ardóttir 
forma!ur Samfylkingarinnar sem 
fyrst flutti lagafrumvarp á Al"ingi 
um opi! bókhald stjórnmálaflokka 
fyrir allmörgum árum. Samfylking-
in hefur undanfarin ár birt yfirlit 
úr ársreikningum flokksskrifstofu 
á vef flokksins, "ar má nú sjá yfir-
lit yfir árin 2001-2008. Á vefnum má 
einnig finna ársreikning fyrir ári! 
2007 fyrir flokkinn í heild ".e. a!al-
skrifstofu, félög og flokksdeildir 
sem voru me! tekjur yfir 300 "ús-
und krónum. Samfylkingin hefur 
sent samskonar uppl$singar fyrir 
ári! 2008 til Ríkisendursko!unar og 
ver!a "ær birtar á næstu dögum.

Í ágúst í fyrra setti Al"ingi, a! 
frumkvæ!i Jóhönnu Sigur!ardótt-
ur forsætisrá!herra brá!abirg!a-
ákvæ!i í lög um fjármál stjórn-
málasamtaka, sem fjalla!i m.a. um 
birtingu uppl$singa um fjárfram-
lög til flokka og frambjó!enda 2002-
2006. #ær uppl$singar átti Ríkisend-
ursko!un a! birta a! ósk flokka og 
frambjó!enda. Samfylkingin birti 
nöfn löga!ila sem styrktu flokk-
inn (a!alskrifstofu og félög) um 200 
"úsund krónur e!a meira 2002-2006 
í yfirlitinu sem skila! var til Ríkis-
endursko!unar í byrjun desember 
og var eini flokkurinn sem skila!i 
á réttum tíma. Fyrir al"ingiskosn-
ingarnar 2009 birti Samfylkingin 
fyrst flokka yfirlit yfir framlög til 
flokksskrifstofu og í lok maí í fyrra 
var birt yfirlit yfir heildarstyrki 
ári! 2006.

330 milljónir frá NN 
Sjálfstæ!isflokkurinn birti í lok 
desember einungis uppl$singar um 
fjáröflun a!alskrifstofunnar – Val-
hallar – en engar uppl$singar um 
fjáröflun a!ildarfélaga. Ofan í kaup-
in er ekki einn einasti grei!andi 
nafngreindur, "eir birtast allir sem 
NN. #a! geta vart talist fullna!ar-
uppl$singar "egar grei!endur fjár-
framlaga eru skrá!ir sem NN.

Ríkisendursko!un treysti sér ekki 
til a! birta samræmdar uppl$singar 
úr gögnunum frá flokkunum fyrir 
árin 2002-2006, sem er a! mörgu 
leyti skiljanlegt, en sk$rt var teki! 

fram a! senda ætti yfir-
lit yfir flokksskrifstofu 
sem og a!ildarfélögin 
öll. Ljóst er a! a!alskrif-
stofa Sjálfstæ!isflokks-
ins – Valhöll – hefur árin 
2002-2006 fengi! um 330 
milljónir króna í styrki 
frá löga!ilum, a!alskrif-
stofa Samfylkingarinn-
ar fékk á sama tímabili 
rúma 61 milljón króna í 
frjáls framlög og styrki. 

(sjá á xs.is). 
Samfylkingin í heild (a!alskrif-

stofa og félög) fékk um 213 milljón-
ir króna 2002-2006 í styrki frá rúm-
lega 80 nafngreindum a!ilum me!an 
Valhöll ein og sér fékk eins og á!ur 
segir 330 milljónir kr. frá rúmlega 
140 a!ilum – NN. Hver ætli upp-
hæ!in sé fyrir Sjálfstæ!isflokkinn í 
heild? Mi!a! vi! framlögin sem Val-
höll fékk má gera rá! fyrir a.m.k. 
tvöfaldri ef ekki "refaldri "eirri 
upphæ! til flokksins í heild. Ári! 
2006 voru sveitarstjórnarkosning-
ar og "ar fór Sjálfstæ!isflokkurinn 
t.d. í Reykjavík, Kópavogi og ví!ar 
mikinn í augl$singabirtingum sem 
kostu!u sitt. 

Sjálfstæ#isflokkurinn geri grein fyrir 
fjármálum sínum
Sjálfstæ!isflokkurinn getur ekki 
skorast undan ábyrg! og sú krafa 
stendur eftir a! "eir eins og a!rir 
geri me! sk$rum hætti grein fyrir 
fjárframlögum til alls flokksins. 
Ljóst er a! Sjálfstæ!isflokkurinn 
er fallinn á tíma, en krafan er vit-
anlega a! hann eins og a!rir flokkar 
geri grein fyrir fjármálum sínum. 
Forystufólk Sjálfstæ!isflokksins 
hefur sagt í umræ!um um fjármál 
flokkanna a! hjá "eim væri allt uppi 
á bor!i, betur a! svo væri. Sk$rsla 
Rannsóknarnefndar Al"ingis birt-
ist innan tí!ar og í umræ!unni sem 
gera má rá! fyrir í kjölfar hennar 
ver!a uppl$singar um fjármál flokk-
anna a! liggja fyrir.

Gegnsæi í fjárframlögum til 
flokkanna 
#a! mikilvæga verkefni bí!ur okkar 
sem störfum í stjórnmálum a! efla 
traust almennings á stjórnmála-
flokkum á n$. Samfylkingin mun 
áfram vinna af einur! a! "ví a! 
fjármál stjórnmálahreyfinga ver!i 
gegnsæ og uppl$singar birtar af 
hei!arleika. Lögin frá 2006 hafa 
vissulega stu!la! a! meira uppl$s-
ingaflæ!i til almennings um fjár-
mál stjórnmálaflokka og takmark-
anir veri! settar á fjáröflun og er 
"a! vel. 

Sk$rar og greinargó!ar uppl$s-
ingar um fjárframlög til stjórn-
málaflokka "ar sem allt er uppi á 
bor!i er sjálfsög! krafa og "ví eiga 
allir stjórnmálaflokkar a! hlíta. 

Höfundur er framkvæmdast"ra 
Samfylkingarinnar.

Allt upp á bor!i!

DANIVAL S. 
HJALTASON

BLÆNGUR 
BLÆNGSSON

SIGRÚN JÓNSDÓTTIR

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Daví! Lú!víksson, forstö!uma!ur hjá Samtökum i!na!arins, st"rir fundinum.

Starfsmenn Rannís kynna úthlutun fyrir ári! 2009 og fjalla um umsóknar- 
og matsferli sjó!sins
Fari! ver!ur yfir n" lög um stu!ning vi! n"sköpunarfyrirtæki
Almennar umræ!ur

Bo!i! ver!ur upp á kaffi og me!læti á fundinum

Tækni#róunarsjó!ur heyrir undir i!na!arrá!herra og starfar skv. lögum um 
opinberan stu!ning vi! tæknirannsóknir, n"sköpun og atvinnu#róun, nr 75/2007. 
Sjó!urinn fjármagnar n"sköpunarverkefni í samræmi vi! meginstefnu 
Vísinda- og tæknirá!s. Umsækjendur geta veri! fyrirtæki, 
einstaklingar, rannsóknastofnanir og háskólar.

Tækni#róunarsjó!ur

Hlutverk Rannís er a! veita faglega a!sto! og #jónustu vi! undirbúning og framkvæmd 
vísinda- og tæknistefnu Vísinda- og tæknirá!s. Rannís er mi!stö! stu!ningskerfis 
vísinda- og tæknisamfélagsins. Í vörslu Rannís eru opinberir samkeppnissjó!ir s.s. 
Rannsóknasjó!ur og Tækni#róunarsjó!ur. Rannís sér um greiningu á rannsóknum og 
n"sköpun á Íslandi og gerir áhrif rannsókna og n"sköpunar á #jó!arhag og hagvöxt 
s"nilegan. Rannís er mi!stö! uppl"singa og mi!lunar al#jó!asamstarfs vísinda- og 
tæknisamfélagsins.
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