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Útdráttur  

 Í rannsókninni eru einkenni opinberra hlutafélaga á Íslandi greind og fjöldi þeirra 

kortlagður. Einnig er kannað hvort félögin fari að lögum um opinber hlutafélög samkvæmt 

hlutafélagalögum. Ríkisútvarpið ohf. er skoðað sérstaklega með eigindlegum rannsóknum, 

elítu viðtölum, til að gefa dýpri sýn á áhrif breytinga á rekstraforminu. Þá er sjónum beint að 

meðferð valds og ábyrgðar hjá félaginu eftir hlutafélagavæðingu út frá umboðskenningum 

og jafnframt er sett fram kenning um nýtt stjórntæki hins opinbera. 

 Opinber hlutafélög eru 11 talsins samkvæmt skráningu hjá Fyrirtækjaskrá en niðurstaða 

rannsóknarinnar sýnir að þau eru alls 15. Jafnframt sýna niðurstöður að ríkið skráir opinber 

hlutafélög í sinni eigu ekki með réttum hætti í ríkisreikningi, en þar kemur fram að ríkið eigi 

fimm slík félög en niðurstaða höfundar er að ríkið eigi 12 opinber hlutafélög að fullu, beint og 

óbeint. Niðurstaða rannsóknarinnar leiðir jafnframt í ljós að fimm opinber hlutafélög brjóta 

annars vegar ákvæði laga um hlutafélög og hins vegar ákvæði laga um jafna stöðu og jafnan 

rétt og kvenna og karla.  

 Niðurstöður rannsóknar á ábyrgð og valdi hjá Ríkisútvarpinu samkvæmt 

umboðskenningum eru að við hlutafélagavæðinguna hafi umboðskeðjan verið rofin og 

ábyrgð á starfsemi Ríkisútvarpsins því óljós og óskilvirk. 

 Kenningin um opinbera hlutafélagavæðingu sem stjórntæki hins opinbera var rannsökuð 

og niðurstaða höfundar að hún falli inn í greiningarramma stjórntækjanna en 

hlutafélagavæðingin sé ekki nýtt stjórntæki, frekar sambland af notkun fjögurra stjórntækja. 
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Abstract 

In this study the characteristics of state owned public limited companies in Iceland are 

analyzed and examined whether the companies comply with the law on public companies. 

The Public Broadcasting Company (Ríkisútvarpið ohf.) is examined separately with qualitative 

research, elite interviews, to give a deeper insight into the effects of changing a state agency 

into a state owned public company. The author focuses on authority and responsibility from 

the agency theory perspective and puts forward a theory about a new tool for the 

government. 

State owned public limited companies are 11 according to the Registration of companies 

(Fyrirtækjaskrá) but the outcome of the study shows that there are 15 such companies. 

Furthermore, results show that government records (ríkisreikningur) on state owned public 

limited companies are not correct. According to that information, the government has five 

such companies, but the author's conclusion is that the government has 12 state owned 

public limited companies. The study also shows that five state owned public companies are 

not compliant with the law on companies 2/1995 and the law on equal rights for women and 

men 10/2008. 

Results of the responsibilities and powers of the National Broadcasting Service according 

to the agency theory are that the chain of authority and responsability has been broken 

leading to responsability becoming unclear and ineffective. 

The theory of the new tool of government was examined and the author's conclusion is 

that it falls into the analytical framework of tools of governtment but is not a new 

instrument, rather a combination of the use of four existing tools of government. 
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Formáli 

 Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni til fullnaðar MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu við 

Háskóla Íslands. Ritgerðin tekur til 30 eininga og fjallar um hlutafélagavæðingu 

Ríkisútvarpsins. Rannsóknin tengist áhuga höfundar á opinbera hlutafélagaforminu. Sjálf hef 

ég sveiflast fram og til baka með skoðun mína á ágæti opinberra hlutafélaga. Virkilega 

áhugavert hefur verið að skoða formið sjálft, hvernig því er beitt og félögin sem starfa innan 

rammans um opinber hlutafélög, þar sem engar rannsóknir er að finna á þessu tiltölulega 

nýja rekstrarformi. Undirbúningur ritgerðarinnar hófst á haustönn 2011 en höfundur lauk 

öllum námsfögum árið 2006. Eins og sést er því orðið langt um liðið frá því að ég hóf námið 

og langþráðri endastöð nú náð þegar ég lýk við ritgerðina.  

 Mig langar þakka viðmælendum mínum átta sem gáfu sér tíma til að hitta mig og deila 

með mér reynslu sinni og sýn á hlutafélagavæðingu ríkisstofnanna, og þá sérstaklega 

Ríkisútvarpsins, ásamt mörgum starfsmönnum opinberra hlutafélaga og eftirlitsstofnanna 

sem lögðu sig fram við að hjálpa mér að afla þeirra upplýsinga sem til þurfti.  

 Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn og kennari til margra ára, Gunnar Helgi Kristinsson, 

fyrir yfirlestur, góða og uppbyggilega leiðsögn. Jafnframt langar mig að þakka fjölskyldu 

minni, Róberti, Baltasar Mána, Ninju Sól og Skræfu, fyrir magnaða þolinmæði og tillitsemi. 

Ennfremur foreldrum mínum og systkinum sem verið hafa mér frábærar fyrirmyndir og 

endalaus hvatning í öllu sem ég hef tekið mér fyrir hendur. Ómetanlegt er að eiga góða að, 

og því tileinka ég þeim þessa ritgerð. 



 

7 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur .......................................................................................................................... 10 

2 Aðferðarfræði ................................................................................................................... 15 

2.1 Eigindlegar rannsóknir ............................................................................................... 15 
2.1.1 Rannsóknarsnið .............................................................................................. 16 
2.1.2 Framkvæmd .................................................................................................... 18 
2.1.3 Takmarkanir rannsóknar................................................................................. 20 

3 Kenningar og fræðileg umfjöllun ...................................................................................... 22 

3.1 Umboðskenningar ..................................................................................................... 22 

3.2 Ríkisútvarpið ohf. út frá umboðskenningum ............................................................. 27 

4 Markaðsbrestur á fjölmiðlamarkaði ................................................................................. 34 

5 Stjórntæki hins opinbera – opinber hlutafélagavæðing ................................................... 40 

6 Opinber hlutafélög ............................................................................................................ 48 

6.1 Stjórnskipulag ............................................................................................................ 68 

6.2 Hluthafar .................................................................................................................... 68 

6.3 Tilgangur .................................................................................................................... 69 

7 Ríkisútvarpið ohf. .............................................................................................................. 71 

7.1 Hlutafélagavæðing ..................................................................................................... 71 

7.2 Stjórnskipulag ............................................................................................................ 75 

7.3 Eftirlitsaðilar .............................................................................................................. 79 

7.4 Fjármögnun hlutafélagsins ........................................................................................ 82 

7.5 Nýtt frumvarp til laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu ............................ 87 

8 Niðurstöður ....................................................................................................................... 95 

8.1 Opinber hlutafélög..................................................................................................... 95 

8.2 Opinber hlutafélagvæðing sem stjórntæki hins opinbera ........................................ 98 

8.3 Ríkisútvarpið sem opinbert hlutafélag ...................................................................... 99 

8.4 Umboðskeðjan eftir hlutafélagavæðingu ................................................................ 104 

8.5 Lokaorð .................................................................................................................... 106 

9 Heimildaskrá ................................................................................................................... 112 

10 Viðaukar .......................................................................................................................... 118 

10.1 Kynningarbréf til þátttakenda í rannsókn ............................................................... 119 

10.2 Viðtalsvísir fyrir eigindleg viðtöl .............................................................................. 120 

10.3 Yfirlit yfir viðmælendur ............................................................................................ 121 



 

8 

Yfirlit yfir myndir  

 

Mynd 1. Hagaðilar rannsóknar 

Mynd 2. Umboðskeðja samkvæmt Ström 

Mynd 3. Umboðskeðjan og Ríkisútvarpið 

Mynd 4. Kennimerki opinberra hlutafélaga 

Mynd 5. Áralangur rekstrarvandi RÚV var staðreynd 

Mynd 6. Tillaga að breyttri skipan í stjórn Ríkisútvarpsins 

Mynd 7. Stjórn RÚV samkvæmt frumvarpi 

Mynd 8. Umboðskeðja stjórnar RÚV samkvæmt breytingartillögu í nýju frumvarpi um RÚV 

Mynd 9. Umboðskeðjan og Ríkisútvarpið ohf. 

 



 

9 

Yfirlit yfir töflur 

 

Tafla 1. Yfirlit yfir markaðsbresti og stefnutæki 

Tafla 2. Stjórntæki hins opinbera greind út frá fjórum viðmiðum 

Tafla 3. Stjórntæki hins opinbera greind út frá fjórum víddum  

Tafla 4. Hlutafélög og sameignarfélög að hálfu eða meira í eigu ríkissjóðs  

Tafla 5. Yfirlit yfir opinber hlutafélög (ohf.) 

Tafla 6. Yfirlit yfir val stjórnar, handhafa hlutabréfa og tilgang opinberra hlutafélaga  



 

10 

1 Inngangur 

 Opinber hlutafélög á Íslandi eru 11 talsins samkvæmt Fyrirtækjaskrá. Eitt opinbert 

hlutafélag var hins vegar stofnað á Alþingi árið 2009 en hefur ekki enn verið skráð sem slíkt. 

Jafnframt eru þrjú félög sem auðkenna sig sem hlutafélag (hf.) en falla undir skilgreininguna 

á opinberu hlutafélagi samkvæmt lögum um hlutafélög, þrátt fyrir að þau hafi ekki verið 

skráð sem slík hjá Fyrirtækjaskrá. Opinber hlutafélög á Íslandi er því ekki 11 heldur 15 talsins. 

Í ríkisreikningi kemur fram að ríkið eigi hlut í fimm opinberum hlutafélögum en raunin er að 

ríkið á beint og óbeint í 12 opinberum hlutafélögum.  

 Þessi 15 félög eru sum hver að fullu í eigu ríkisins eða sveitarfélags. Einhver eru í sameign 

ríkis og sveitarfélaga og önnur í sameign sveitarfélaga og sum hver í eigu félaga og stofnanna 

í eigu ríkisins. Eignarhaldið getur því verið í höndum ólíkra opinberra aðila og með ýmsu móti 

hvaða aðili fer með hlutabréfin í hverju félagi fyrir sig. Starfsemi og viðfangsefni þessarra 

félaga er í flestum tilfellum mjög ólík. Sum félaganna búa við sérlög um starfsemi sína, önnur 

ekki. Sveitafélög tilnefna félagsstjórnir einhverra þeirra en ráðherrar annarra. Alþingismenn 

kjósa í einu tilviki stjórn félags en það fyrirkomulag er ekki við lýði í öðrum félögum. Tíu félög 

bæta endingunni ohf. við heiti sitt. Skammstöfun sú stendur fyrir opinbert hlutafélag. Nokkur 

félög notast við hf. og önnur ekki við neitt, þrátt fyrir að þeim sé lögum samkvæmt skylt að 

notast við ohf. í heiti sínu.  

 Opinberu hlutafélög eiga það sammerkt að vera að fullu í eigu hins opinbera. Hér vakna 

spurningar um hvað þessi félög eigi fleira sameiginlegt og hver sé grundvöllur þessa 

tiltölulega nýja rekstarforms. Fyrstu opinberu hlutafélögin voru stofnuð árið 2006 og hið 

nýjasta 2012. Rekstrarformið virðist því komið til að vera. Hvað varð til þess að ákveðið var 

að búa til nýtt rekstrarform um stofnanir hins opinbera og tvinna það inn í lög um 

hlutafélög? Af hverju voru ekki samin sérstök lög um opinber hlutafélög? Hvaðan sprettur 

hugmyndin að því að hið opinbera eigi hlutafélag, sem er að fullu í eigu hins opinbera, í stað 

þess að lögum um opinberar stofnanir sé breytt, starfsmannalögunum, upplýsingalögunum 

eða öðrum lögum sem hafa með einhverjum áhrif á það hvernig opinberar stofnanir starfa? 

Hvað leiddi til þess að ákveðið var að velja hlutafélagaformið þar sem 

grundvallarhugmyndafræði þess rekstarforms er annars vegar takmörkuð ábyrgð og hins 

vegar að færa eigendum þess arð? Fara markmið hins opinbera fyrir sín félög og markmið 

laga um hlutafélög saman? Þessar spurningar og margar fleiri vakna þegar opinbera 
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hlutafélagaformið er skoðað, og verður eitt af markmiðum þessarar ritsmíðar að leita svara 

við þessum spurningum. 

 Upphaflega stóð til að rannsaka opinbera hlutafélagavæðingu á Íslandi í heild og gera 

rannsókn á starfsemi allra þeirra stofnanna sem færðar hafa verið undir þetta nýja 

rekstrarform. Niðurstaðan var hins vegar sú að slík rannsókn væri of umfangsmikil fyrir 

meistararitgerð og var því ákveðið að takmarka rannsóknina að mestu leyti við Ríkisútvarpið 

ohf. Það sem réði úrslitum varðandi val á Ríkisútvarpinu fram yfir aðrar stofnanir, sem farið 

hafa í gegnum opinbera hlutafélagavæðingu, var það sem virtist fullkom framsal 

stjórnmálamanna á völdum sínum í þessu áhrifamikla ríkisfyrirtæki. Ríkisútvarpið býr yfir 

miklum áhrifamætti sem fjölmiðill. Vald fjölmiðla er vel þekkt. Þeir hafa oft verið nefndir 

„fjórða valdið“ og ekki af ástæðulausu. Flestir eru sammála um að vald þeirra sem stýra 

fréttamiðlun er mikið. Fjölmiðlar hafa skoðanamyndandi áhrif á almenning með miðlun 

frétta. Oft heyrast sá rökstuðningur fyrir rekstri ríkisfjölmiðla, að ríkisfjölmiðlum beri skylda 

til að miðla öllum sjónarmiðum, ólíkt miðlum í einkaeigu. Það eru margar ástæður sem gera 

það að verkum að áhugavert er að skoða tilvik (e. case) hlutafélagavæðingar Ríkisútvarpsins í 

kjölinn. Starfsumhverfi Ríkisútvarpsins hefur breyst mikið síðastliðin 20. ár með tilkomu 

annarra fjölmiðla inn á markaðinn. Þegar Ríkisútvarpið var fyrst stofnað var það eini 

fjölmiðillinn á markaðinum. Sá markaður hefur nú breyst í virkan samkeppnismarkað, og 

ríkisfjölmiðilinn er kominn í þá stöðu að vera að keppa við einkaaðila. Í dag býr RÚV það við 

svipað starfsumhverfi og einkareknir fjölmiðlar. Þó hefur félagið það fram yfir 

samkeppnisaðila sína að því er eyrnamerktur sérstakur skattur en á sama tíma er það í 

samkeppni við einkaaðila á auglýsingamarkaði. RÚV er félag sem hrærist í hröðu umhverfi 

þar sem almenningur, aðrir fjölmiðlar og stjórnmálaöflin eru stöðugt að reyna að hafa áhrif 

starfsemi þess. Fyrir hlutafélagavæðinguna reyndist flókið fyrir stjórnendur Ríkisútvarpsins 

að starfa innan þess ramma sem ríkisvaldið setti því, félagið var rekið með tapi í hartnær 

fjóra áratugi og stjórnmálamenn höfðu bein afskipti af starfsemi stofnunarinnar í gegnum 

ráðningar, stjórn félagsins, lagarammann og fjárveitingar.  

 Rannsóknarspurningin, sem lagt er upp með að svara, er eftirfarnandi: Hver eru áhrif 

opinberrar hlutafélagavæðingar á starfsemi og stjórnskipulag Ríkisútvarpsins út frá 

umboðskenningum? Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hver áhrif breytingar á 

rekstrarformi Ríkisútvarpsins hafa verið á starfsemi fyrirtækisins, á þeim 5 árum sem liðin eru 

frá því að félaginu var breytt í opinbert hlutafélag, út frá umboðskenningum.   
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 Lögum um hlutafélög nr. 2/1995 var breytt árið 2006 með þeim hætti að sett voru inn 

sérstök ákvæði um opinber hlutafélög. Ríkisútvarpið var fjórða ríkisstofnunin til að ganga í 

gegnum hlutafélagavæðingu, en bæði Rarik og Matís var breytt í opinber hlutafélög árið 

2006 ásamt því að Lánasjóður sveitarfélaga var settur á fót. Til stóð að breyta rekstrarformi 

Ríkisútvarpsins nokkuð fyrr og voru gerðar tvær misheppnaðar tilraunir áður en það hafðist. 

Það var svo árið 2007 sem rekstrarformi Ríkistúvarpið var breytt og það hlutafélagavætt með 

sérstökum lögum um Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007 þar sem ýtarlega eru tilgrein bæði réttindi 

og skyldur félagsins með ýtarlegum hætti.   

 En hvers vegna RÚV? Það eru fjölmargar ástæður fyrir því að sérstaklega áhugavert er að 

skoða starfsemi félagsins í kjölfar hlutafélagavæðingarinnar. Ljóst er að þetta nýja 

rekstarform vekur upp margar spurningar um ábyrgð og völd. Hér á eftir fara spurningar sem 

leitast verður við að svara í rannsókninni: Hvaða áhrif hefur hlutafélagavæðingin haft á 

samskipti stjórnvalda og RÚV? Er félagið sjálfstæðara en áður? Hefur fjölmiðlun í 

almannaþágu verið aðskilin að fullu frá samkeppnisrekstrinum? Hvernig er rekstrinum háttað 

nú þegar fyrirtækið er orðið opinbert hlutafélag? Hver er ábyrgð ríkisins á RÚV? Hver 

ákveður hvernig starfsemi RÚV er háttað og leggur línurnar fyrir stofnunina? Hver er aðkoma 

stjórnmálamanna að RÚV? Hefur afkoma félagsins breyst eftir hlutafélagavæðinguna? Hvað 

með fjármögnun félagsins, hvernig hefur fyrirkomulag nefskattsins reynst? Hvaða ráðherra 

fer með eignarhald félagsins og hver er aðkoma hluthafans að starfsemi félagsins? Er stjórn 

RÚV ópólitísk? Hver er starfsramminn sem félaginu er settur? Eins og fram kemur í mörgum 

þessara spurninga rísa ótal spurningar um ábyrgð og vald. Því er áhugavert að skoða hver 

valdatilfærslan hefur verið við hlutafélagavæðinguna, þá sérstaklega varðandi valdaframsalið 

frá ráðherra til fyrirtækisins. Við fyrstu sýn virðist sem stjórnmálamennirnir hafi framselt öll 

völd sín í stofnuninni til stjórnarinnar og starfsmanna fyrirtækisins. Þá vaknar sú spurning 

hvort umboðskeðjan sé rofin í tilfelli Ríkisútvarpsins. Ef svo er, hvar liggur þá ábyrgðin á 

starfsemi RÚV? Liggur hún hjá stjórn eða stjórnendum félagsins eða liggur hún hjá 

hluthafanum?  
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 Notast verður við umboðskenningar til að varpa ljósi á keðju valds og ábyrgðar 

Ríkisútvarpsins og leitað í smiðju Ström og Majone1, sem eru þekkir á sviði umboðskenninga. 

Grunnur kenninga þeirra er umboðskeðjan sem snýst um samskipti umbjóðanda (e. 

principal) og fulltrúa (e. agent). Umbjóðandinn býr yfir valdi sem hann framselur til fulltrúans 

sem fær þá ábyrgð að framfylgja vilja og hagsmunum umbjóðandans í verkum sínum. Keðja 

ábyrgðar gengur svo sömu leið til baka, en fulltrúinn ber ábyrgð gagnvart umbjóðanda 

sínum.2 Umboðskeðja Ríkisútvarpsins eftir hlutafélagavæðingu verður teiknuð upp og hún 

greind. Sérstaklega verður kannað hvort og þá hvernig keðjan hefur breyst og hvort ábyrgð 

og vald fari enn saman með breyttu rekstrarformi.  

 Rekstrarformið opinbert hlutafélag er tiltölulega nýtt á Íslandi. Hins vegar hefur það verið 

notað í þónokkur ár á Norðurlöndunum.3 Ríkisútvarpið var meðal fyrstu stofnana sem settar 

voru undir þetta nýja rekstrarform á Íslandi, en miklar deilur stóðu á Alþingi um þá breytingu 

á sínum tíma. Stofnunum, sem lúta opinberu hlutafélagaformi, hefur fjölgað talsvert 

undanfarin ár. Ríkisútvarpið var fyrsta fyrirtækið sem sett voru um sérstök lög. Hins vegar er 

ekki algilt með önnur opinber hlutafélög að um þau gildi sér lög. Því er það verðugt 

rannsóknarefni að bera saman opinber hlutafélög og sjá hvað þeim er sameiginlegt og hvort 

hægt sé að álykta um starfsemi þeirra í heild út frá slíkum samanburði. Í þessari rannsókn er 

sett fram sú kenning að opinbera hlutafélagavæðingu sé ein tegund af stjórntæki hins 

opinbera. Þetta tiltölulega nýja stjórntæki hefur lítið sem ekkert verið rannsakað og því er 

áhugavert að kanna áhrif þess á starfsemi þeirra fyrirtækja sem því hefur verið beitt á. 

Stjórntækið er notað til að bregðast við vissum markaðsbresti og til að leysa viss vandamál 

hins opinbera sem ekki fást leyst með öðrum hætti. Til að fá svör við ofangreindum 

spurningum voru opinberu hlutafélögin rannsökuð, þau kortlögð og stjórnarfyrirkomulag, 

hluthafar, lagasetning, rekstur, tilgangur, stofnun og fjöldi starfsmanna borin saman til að 

varpa ljósi á stjórntækið. Jafnframt var Ríkisútvarpið rannsakað sérstaklega til að höfundur 

gæti öðlast dýpri skilning á eðli og starfsemi opinberra hlutafélaga. Upplýsingar um reynslu 

hagaðila var aflað innan sem utan fyrirtæksins á kostum og göllum opinberrar 

                                                                 

 

 

 

1 Kaare, Ström og Giandomenico, Majone eru þekktir fyrir ólíka sýn á umboðskenningar. 
2 Bergman, Wolfang. Muller og Ström. (2003). Parliamentary Democracy and the Chain of Delegation. 
European Journal of Political Research, bindisnúmer 37 (3), 255-260. 

3 Lög um Ríkisútvarpið ohf., nr. 61/2007. Athugasemdir. 
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hlutafélagavæðingar fyrir fyrirtæki eins og Ríkisútvarpið. Þetta var gert með framkvæmd 

„elítuviðtala“ (e. elite interviews) við átta valda einstaklinga sem taldir voru hafa einstæða 

sýn á hlutafélagavæðingu Ríkistútvarpsins stöðu sinnar vegna. Viðtöl þessi veittu dýpri 

skilning og einstaka sýn á mikilvæga þætti og atburði sem ekki hafa verið færðir til bókar í 

tengslum við hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins. 

 Áðurnefnd breyting á rekstarformi Ríkisútvarpsins úr ríkisstofnun yfir í opinbert hlutafélag 

hefur ekki verið könnuð áður. Eins hefur ekki fyrr verið gerð rannsókn á opinbera 

hlutafélagaforminu á Íslandi svo að vitað sé til. Því væri óskandi að þessi rannsókn yrði 

uppspretta að fleiri rannsóknum á þessu nýja stjórntæki, opinberri hlutafélagavæðingu, og 

áhrifum þess á rekstur fyrirtækja í eigu hins opinbera. 
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2 Aðferðarfræði 

2.1 Eigindlegar rannsóknir 

 Rannsóknir byggja á þekkingarfræði (e. epistemology) og eru leið til að afla nýrrar 

þekkingar um ákveðið viðfangsefni með skipulögðum hætti. Rannsóknaraðferðir byggja á 

tveimur ólíkum hefðum rannsókna, annars vegar megindlegum rannsóknum (e. Quantitative 

research) sem byggja á víðtækri gagnaöflun sem henta vel til að alhæfa rannsóknarviðfang 

og hins vegar eigindlegum rannsóknum (e. Qualitative research) sem ganga út á að fá djúpan 

skilning á afmörkuðu viðfangsefni. Mismunandi ástæður geta legið að baki því hvor 

rannsóknaraðferðin er valin en yfirleitt eru það rannsóknarspurningin og 

rannsóknartilgangurinn sem ráða för. Eigindlegar rannsóknir henta vel ef að kenning hefur 

verið sett fram og tilgangur rannsóknarinnar er að leiða að niðurstöðu (e. induction). 

Megindlegar rannsóknir henta hins vegar betur ef að rannsóknar tilgangurinn er að leiða 

ákveðna kenningu af rannsókninni (e. deduction). Aðferðarfræði rannsóknarinnar er 

mismunandi eftir því hvor rannsóknaraðferðin er valin en ólíkum leiðum og aðferðum er 

beitt við gagnaöflun og úrvinnslu.4 Í þessari rannsókn verður notast við aðferðarfræði 

eigindlegra rannsókna en þær falla vel að tilgang rannsóknarinnar sem er að grafast fyrir um 

áhrif opinberrar hlutafélagavæðingar á Ríkisútvarpið og umboðskeðjuna. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir byggja á kenningum um fyrirbærafræði (e. Phenomenology) þar sem 

mismunandi vísindaheimspekilegar forsendur eru til staðar. Fyrirbærafræðin gera ráð fyrir 

því að veruleikinn sé félagslega skapaður og að einungis sé hægt að afla gagnlegrar þekkingar 

með upplifun.5 snýst um birtingarform his mannlega eðliEigindlegar rannsóknir byggja á 

mismunandi aðferðum s.s einstaklingsviðtölum, viðtölum við rýnihópa, þátttökuathugunum 

og starfendarannsóknum. Niðurstöðum rannsókna sem framkvæmdar eru með þessum 

aðferðum er ekki ætlað að búa til þekkingu sem má nota til að alhæfa yfir á stærri hóp 

heldur eru þær hugsaðar til að veita dýpri innsýn í það viðfangsefni sem rannsakandi er að 

fást við. Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn er aðalrannsóknartækið og mikilvægt 

að hann sé meðvitaður um þá stöðu sína svo hann hafði ekki áhrif á rannsóknarviðfangsefni 

                                                                 

 

 

 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. (2012). Rannsóknir. Sótt 20. apríl af http://www.fel.hi.is/adferdir 
Hart, Chris. (2008). Doing your Masters Dissertation. London: Sage, 200. 

http://www.fel.hi.is/adferdir
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sitt. Rannsakandi skoðar þátttakendur í rannsókn og leggur áherslu á að skoða þá í sínu 

náttúrulegu umhverfi með samskiptum við þá. Markmiðið er að búa til kenningu sem lýsir 

félagslegum veruleika fólks sem með aðleiðslu. Eigindlegar rannsóknir henta einstaklega vel 

við að skoðað tilvik Ríkisútvarpsins þar sem að ekki var vitað hver upplifun þátttakenda væri 

á breytingunni á rekstrarformi RÚV og þurfti rannsakandi að fá dýpri skilning á þessu ferli 

sem átt hafði sér stað í kjölfar hlutafélagavæðingarinnar en megindlegar aðferðri gátu veitt. 

Þörf var á nákvæmum skilning á því hvað fólst í breytingunni ekki bara formbreytingunni 

sjálfri heldur áhrifum á starfsemi og stjórnun félagsins og þar skiptir upplifun þátttakenda í 

breytingarferlinu miklu máli því markmiðið var að fá þá til að lýsa þeim veruleika og sinni 

upplifun á starfsumhverfi Ríkisútvarpsins í kjölfar hlutafélagavæðingarinnar. Aðferðarfræði 

eigindlegra rannsókna gerir ráð fyrir að aðaláherslan sé lögð á þátttakendur í rannsókn og 

þeirra upplifun og niðurstöður þeirra eru lýsandi fyrir þá sem taka þátt í rannsókninni og gefa 

ákveðnar vísbendingar um viðfangsefnið sem er til rannsóknar og dýpka skilning á því. 

Eigindlegar rannsóknir henta einstaklega vel við að rannsaka ákveðið ferli breytinga og reyna 

að varpa ljósi á það og skýra eins nákvæmlega og hægt er. Breytingin á rekstrarformi 

Ríkisútvarpsins var umdeild og átti sér langan aðdraganda en breytingin sjálf og áhrif hennar 

hafa ekki verið augljós en samt sem áður stjórnvöld tvisvar breytt lögum um Ríkisútvarpið í 

kjölfar hlutafélagavæðingar og nú liggur fyrir að því verði enn á ný breytt og þess vegna er 

áhugavert að líta á breytinguna á rekstrarforminu sem ákveðið ferli. Við upphaf 

rannsóknarinnar var lagt upp með ákveðna tilgátu um hugsanlega niðurstöðu 

rannsóknarinnar en markmiðið var rannsóknarferlið myndi leiða niðurstöðu og verða 

grunnur að kenningu sem er næst veruleikanum.6  

2.1.1 Rannsóknarsnið 

 Rannsóknarsnið er sú aðferðarfræði sem notast er við til að halda utan um rannsóknina 

og gerir rannsakanda kleift að fást við þær spurningar sem settar hafa verið fram með 

viðeigandi, skilvirkum og áreiðanlegum hætti.7 Notast var eigindlegu rannsóknaraðferðina 

einstaklingsviðtöl þar sem tekin voru viðtöl við átta einstaklinga einn í einu um 

                                                                 

 

 

 
6 Hart, Chris. (2008). Doing your Masters Dissertation. London: Sage, 366. 
7 Hart, Chris. (2008). Doing your Masters Dissertation. London: Sage, 313. 
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rannsóknarviðfangsefnið. Þessi aðferð var talin henta best þar sem að 

rannsóknarviðfangsefnið er viðkvæmt af pólitískum ástæðum og einstaklingarnir sem tekin 

voru viðtöl við líklegri til að tjá sig með opinskárri hætti við slíkar aðstæður. Jafnframt hafði 

staða einstaklinganna sem tekin voru viðtöl við áhrif á hvaða aðferðarfræði var valin, en allir 

viðmælendur rannsakanda eiga það sameiginlegt að vera stöðu sinnar vegna að vera að 

einhverju leiti innvinklaði í hið pólitíska ferli. Rannsóknarsniðið sem notast var við kallast 

elítu viðtöl (e. elite interviews) það var talið henta einstaklega vel vegna stöðu þeirra 

einstaklinga sem rætt var við í viðtölunum. „Elítuviðtöl miða að því að taka viðtöl við 

einstaklinga sem eru innvinklaðir í hið pólitíska ferli. Þessir einstaklingar hafa oft sérstaka 

innsýn í orskaferli stjórnmála, og að taka viðtöl við þá gerir rannsakanda kleift að skoða 

ákveðna stefnu og pólitísk mál með dýpri hætti en aðrar rannsóknaraðferðir geta sýnt.“8 

Þrennt skiptir máli við framkvæmd slíkra viðtala. Í fyrsta lagi er mikilvægt að rannsakandi sé 

mjög sveigjanlegur og að viðtölin séu flæði eins og samtal í stað spurninga og svara. Í öðru 

lagi er mikilvægt að tryggja gagnsæi í tjáningu við slíka viðmælendur. Í þriðja lagi skiptir máli 

að viðhafa ákveðna formlega hegðun í takt við viðmælandann til að tryggja að viðmælandinn 

upplifi fagmennsku.9 Niðurstöður slíkra viðtala séu þau framkvæmd rétt bjóða ekki aðeins 

upp á dýpri skilning á hinu pólitíska ferli heldur eru þau einnig áreiðanlegri og öruggari 

upplýsingar til að álykta út frá. (e. inferetial purposes). Elítu viðtöl eru leið til að skyggnast 

inn í skipulag sem annars getur verið erfitt að rannsaka þá sérstaklega þann þátt sem nýr að 

stjórnmálamönnunum.10 Fræðimenn eru ekki sammála um hvaða einstaklingar eiga að 

tilheyra hópnum elíta en William S. Harvey hefur sett fram einfalda skilgreiningu á elítu og 

hann segir þetta vera „einstaklinga sem eru í stjórnunarstöðu eða sitja í stjórn fyrirtækis.“11 

Sú skilgreining fellur vel að þeim einstaklingum sem rætt var við í tengslum við rannsóknina 

og falla þeir allir undir þessa skilgreiningu. 

                                                                 

 

 

 
8 Glenn Beamer. (2002). Elite Interviews and State Politics Research. State Politics & Policy Quarterly Sage 
Publications, 2. árgangur, bindisnúmer 86, 88. 
9 William S. Harvey. (2010). Methodological Approaches for Interviewing Elites. Wiley Online Library. 
Geography Compass, 3. árgangur, bindisnúmer 4, 1. 
10 Glenn Beamer. (2002). Elite Interviews and State Politics Research. State Politics & Policy Quarterly Sage 
Publications, 2. árgangur, bindisnúmer 86, 88. 
11 William S. Harvey. (2011). Strategies for conducting elite interviews. Qualitative Research. Bindisnúmer 11, 
(4) London: Sage journals, 431-435. 



 

18 

2.1.2 Framkvæmd 

 Fyrsta skrefið var að að ákveða viðfangsefnið og rannsóknarspurninguna, en í beinu 

framhaldi af því voru mikilvægustu hagaðilar rannsóknarinnar að mati rannsakanda listaðir 

upp. Þessir einstaklingar voru valdir út frá stöðu sinni, sjónarhorni, starfi, reynslu og aðkomu 

að hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins líkt og rannsóknarsniðið gerir ráð fyrir. Leitast var við 

að fá viðmælendur sem höfðu ólík sjónarhorn á viðfangsefnið og mismunandi reynslu og 

skoðun á hlutafélagavæðingunni til að fá sem víðtækasta sýn á þær breytingar sem átt hafa 

sér stað frá því að Ríkisútvarpinu var breytt í hlutafélag til dagsins í dag.  

 

  



 

19 

 

Mynd 1. Hagaðilar rannsóknar 

 

  Lagt var upp með að framkvæma 5-7 viðtöl við valda hagaðila hlutafélagavæðingar 

Ríkisútvarpsins en niðurstaðan varð hins vegar sú að framkvæmd voru átta viðtöl þar af voru 

fimm einstaklingar sem höfðu beina aðkomu að hlutafélagavæðingu (einkenndir með 
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(einkenndir með dökkbláu) sem taldir voru getað varpað mikilvægu ljósi á ákveðna þætti í 

rannsóknarinnar sem ekki höfðu beina aðkomu að hlutafélagavæðingu RÚV.  

 Rannsakandi sendi ósk um viðtal og kynningarbréf í tölvupósti á átta einstaklinga sem 

kortlagðir höfðu verið sem hagaðilar rannsóknarinnar. Bréfið hafði að geyma upplýsingar um 

rannsóknarefni, fyrirkomulag viðtals og upplýsingar um rannsakanda en rannsakanda þótti 

nauðsynlegt að greina frá stöðu sinni sem varaþingmaður fram um leið og óskað var eftir 

viðtali til að koma í veg fyrir tortryggni og upplýsa tilvonandi viðmælendur um að ekki væri 

ætlunin að nota upplýsingarnar í pólitískum tilgangi heldur einvörðungu vegna 

rannsóknarefnis ritgerðar. Allir þeir einstaklingar sem óskað var eftir að fá viðtal við 

samþykktu viðtalsbeiðnina, en í kynningarbréfinu var öllum viðmælendum heitið nafnleynd  

en með því að lofa nafnleynd má gera ráð fyrir að viðmælendur tjá sig með opinskárri hætti 

en ella. Það þótti rannsakanda mikilvægt enda um málið pólitískt viðkvæmt að einhverju leit 

vegna eðlis Ríkisútvarpsins sem fjölmiðils. Viðtölin voru framkvæmd á tímabilinu 15. janúar – 

15. mars 2012 á mismunandi stöðum, en þó oftast á skrifstofu viðmælenda eða á notalegum 

rólegum stað í miðborg Reykjavíkur og tóku rétt rúma klukkustund hvert þeirra. Rannsakandi 

lagði mikið upp úr því að skapa þægilegt og afslappað andrúmsloft og rifjaði ávallt upp hin 

25. hagnýtu atriði Josep Hermanowicz fyrir hvert viðtal.12 Rannsakandi hafði viðtalsvísi við 

hendina með allt að 25 spurningum í grunninn sem voru unnar út frá ákveðnum megin 

þemum, en sjá má dæmi um slíkan viðtalsvísi í viðauka 10.2. Viðtalsvísarnir voru breytilegir á 

milli viðtala þar sem að þeir voru aðlagaðir að hverjum viðmælanda fyrir sig en rannsakandi 

lagði mikið upp úr því að viðtölin væru spjall og flæði frekar en spurningar og svör. Viðtölin 

voru tekin upp á tvö tæki til öryggis, annars vegar á snjallsíma og hins vegar á tölvu 

rannsakanda. Þegar viðtölunum var lokið skrifaði rannsakandi þau upp og má finna beinar 

tilvísanir í einhver þeirra hér í ritgerðinni. 

2.1.3 Takmarkanir rannsóknar 

 Engin rannsóknaraðferð er fullkomin, það eru eigindlegar rannsóknir og elítu viðtöl ekki 

heldur. Einn helsti galli þeirra er hversu skert alhæfingargildi þeirra eru og að iðulega miðað 

                                                                 

 

 

 
12 Hermanowicz, Joseph C. (2002). The Great Interview: 25 Strategies for Studying People in Bed. Qualitative 
Sociology, bindisnúmer 25, (4), 482-498. 
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þær ekki að því að sannreyna ákveðnar fyrirframgefnar skýringar. Jafnframt eru niðurstöður 

oft háðar huglægu mati og upplifun rannskandans og því ómarktækar eða litaðar af 

sjónarhorni eða afstöðu hans, hvort sem það er viljandi eða óviljandi gert. Einnig getur reynst 

erfitt að endurtaka rannsóknirnar með að það að markmiði að hafa samanburð. 

Bisas due to poorly articulated questions. Response bias. Inaccuracies due to poor recall. 

Reflexivity – interviewee gives what interviewer wants to hear. 13 

                                                                 

 

 

 
13 Yin, Robert K. (2009). Case Study Research. Design and Methods. London: Sage, 102. 
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3 Kenningar og fræðileg umfjöllun 

3.1 Umboðskenningar 

 Í þessarri rannsókn verður leitast við að leiða í ljós hvaða áhrif breyting Ríkisútvarpsins úr 

ríkisstofnun í opinbert hlutafélag hefur haft á umboðskeðjuna. Ástæðan fyrir því að valið var 

að kanna áhrif þessarra breytinga út frá umboðskenningum er sá grunur rannsakanda að 

með breytingunni hafi umboðskeðjan að einhverju leiti rofnað með þeim hætti að 

valdaframsalið til starfsmanna ríkisins hafi átt sér stað en að keðja ábyrgðar sé hugsanlega 

rofin. Notast verður við umboðskenningar til að reyna að varpa ljósi á hvernig fyrirkomulag 

valds og ábyrgðar er háttað hjá Ríkisútvarpinu eftir hlutafélagavæðinguna. Kaare Ström og 

Giandomenico Majone eru þekkir fyrir sitt framlag til umboðskenninga og verða nálganir 

þeirra sérstaklega skoðaðar þar sem þeir eru úr sitthvorum kenningarskóla umboðskenninga. 

Nálgun Ström er á þann veg að hann lítur á þingræði sem ferli byggt á valddreifingu og 

ábyrgð, þar sem notast er við kerfi umboðs og ákvarðanatöku sem hægt er að útskýra með 

hjálp umboðskenninga. Ström leggur áherslu á að skoða með hvaða hætti kjósendur geta 

haft áhrif á stefnu stjórnvalda.14 Í lýðræðisríkjum á valdið rætur sínar hjá kjósendum sem 

framselja vald sitt með keðjuverkandi áhrifum ef svo má segja áfram til starfsmanna 

stjórnsýslunnar sem sjá um að framkvæma vilja kjósenda. Þetta lýsir í raun upphafi og endi 

umboðskeðjunnar, en á milli eru hinir kjörnu fulltrúar sem sitja á Alþingi í umboði kjósenda 

sem framselja svo aftur vald sitt áfram til framkvæmdavaldsins sem fær völd sín frá 

löggjafarvaldinu með þeim hætti að það situr í krafti meirihluta Alþingis. Ráðherrar 

ríkisstjórnarinnar sitja þar í umboði forsætisráðherra. Í fyrstu grein stjórnarskrárinnar segir 

að Íslands sé lýðveldi og með þingbundinni stjórn, en hvergi segir að hér á landi skuli ríkja 

þingræði, heldur er það hefð sem hefur skapast.15 Keðjan endurspeglar aðra slíka keðju sem 

liggur í öfuga átt við umboðsvaldið, keðju ábyrgðar. Þar sem kjósendur geta dregið fulltrúa 

sína til ábyrðar einu sinni á fjögurra ára fresti og umbunað þeim eða refsað fyrir störf sín í 

þágu sína. Þar sem stjórnmál snúast að mestu leiti um forgangsröðun þá er næsta víst að 

                                                                 

 

 

 
 
15 Ström, K. (2003). Delegation and accountability in parliamentary democracies. European Journal of Political 
Research, bindisnúmer 37 (3), 135. 
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einhverjir umbjóðendur verði fyrir umboðstapi, þar sem fulltrúinn getur ekki sinnt 

hagsmunum allra umbjóðenda sinna. Umboðskenningar skýra með einföldum hætti 

ástæðuna fyrir því að við veljum að kjósa okkur fulltrúa til að sinna ákvarðanatöku fyrir okkar 

hönd í stjórnmálum, í stað þess að notast aðeins við beint lýðræði. Einstaklingar notast ekki 

einvörðungu við þessa aðferð í stjórnmálum heldur mætti segja að sambærilegt fyrirkomulag 

væri við lýði þegar fólk ræður sér lögfræðing til að sjá um ákveðin mál fyrir sig. 

 Nálgun Giandomenico Majone er með öðrum hætti. Majone gengur út frá því að það sé 

ekki endilega ein rökræn ástæða sem liggur að baki því að menn framselji völd heldur séu 

mismunandi ástæður og réttlætingar fyrir valdaframsali. Það er hins vegar hans skoðun að 

það séu tvær megin ástæður að baki valdaframsali. Í fyrsta lagi til að minnka 

ákvörðungartökukostnað, en helsta vandamálið sem fylgir þessarri leið er að sá sem 

völdunum er útdeilt til fylgir ekki fullkomlega eftir stefnunni sem sett er og þetta vandamál 

kallar Majone að fljóta frá stefnunni (e. Bureaucratic drift). Best væri auðvitað að deila 

völdunum til aðila sem er sammála þeim sem framselur völdin því þá væri tryggt að fulltrúinn 

framkvæmdi nákvæmlega eins og umbjóðandinn ætlaðist til. Hin ástæðan sem liggur að baki 

valdaframsali samkvæmt Majone er leið til að auka trúverðugleika ákvarðana.16 Því er öfugt 

farið í þessu tilfelli en þegar um ákvörðunartökukostnað er að ræða. Í tilfelli þar sem að 

trúverðugleiki er vandamál gæti reynst klókt að framselja völdin til fulltrúa sem er ekki 

endilega sammála þeim sem framselur völdin og með þeim hætti auka trúverðugleika 

ákvarðana.  

 Umboðskeðjan lýsir aðstæðum þar sem að einn aðili, fulltrúi starfar fyrir hönd annars 

aðila, umbjóðanda, sem segir okkur að valdaframsalið eigi sér stað af því að fulltrúinn hafi 

ákveðnar upplýsingar eða hæfileika, eða tíma, sem að umbjóðandann skortir.17 Ef við horfum 

til dæmis á tímaásinn þá hefur stjórnmálamaður oft hag af því að sveigja frá 

langtímastefnunni af því að það eru að koma kosningar og þá væri oft gott fyrir hann að ljúka 

ákveðnum málum þrátt fyrir að það hefði slæm áhrif á langtímastefnuna. Í slíku tilfelli er gott 

ef að sá sem völdin eru framseld til sé ekki á sömu skoðun og stjórnmálamaðurinn og heldur 

                                                                 

 

 

 
16 Giandomenico Majone. (2001). Two Logics of Delegation. Agency and Fiduciary Relations in EU Governance. 
European Union Politcs, bindisnúmer2 (1), 103. 
17 Bergman, Wolfang. Muller og Ström. (2003). Parliamentary Democracy and the Chain of Delegation. 
European Journal of Political Research, bindisnúmer 37 (3), 255-260. 
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sig við langtímastefnuna. Ef þeir væru hins vegar á sömu skoðun myndi það eyðileggja 

gagnsemi valdaframsalsins því stjórnmálamaðurinn hefði þá alveg eins getað ákveðið þetta 

sjálfur. Í fulltrúalýðræði er umboðskeðjan frá kjósendum til þeirra sem stjórna í fjórum 

hlekkjum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Umboðskeðjan samkvæmt Ström 

 

 Keðja ábyrgðar gengur í hina áttina við umboðskeðjuna og þannig er tryggt að ábyrgð fylgi 

með valdaframsali til fulltrúanna sem þjónar hagsmunum umbjóðendanna. Fulltrúi er 

ábyrgur gagnvart umbjóðenda sínum ef hann er skuldbundinn til að starfa fyrir hönd hans og 

umbjóðandinn hefur völd til að hegna eða verðlauna fulltrúann fyrir árangur hans í þessu 

hlutverki.18 

 Þegar hagsmunir umbjóðenda og fulltrúa fara ekki saman getur komið upp svokallað 

umboðsvandi (e. agency problem). Slíkur vandi getur átt sér stað þegar fulltrúinn starfar ekki 

í þágu umbjóðandans, mistekst að gæta hagsmuna umbjóðandans eða til dæmis þegar 

fulltrúi tekur ákvörðun gegn vilja eða bestu hagsmunum umbjóðanda síns. Umboðstap er 

líklegt til að aukast þegar ákveðnar upplýsingar eru á huldu (e. hidden information) eða 

þegar umbjóðendur hafa ekki fulla vitneskju um hæfni eða vilja fulltrúa sinna til að takast á 

við ákveðin verkefni. Í slíkum tilfellum er hætta á hrakvali (e. adverse selection) sem gerir 

það að verkum að umbjóðandinn velur endurtekið ranga fulltrúa, sem hafa ekki viðeigandi 

hæfileika eða óskir til verksins. 

                                                                 

 

 

 
18 Ström, K. (2003), 266-267. 
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 Umboðsvandi er líklegur til að aukast þegar umbjóðandi geta ekki fylgst fyllilega með 

verkum fulltrúa síns þannig að aðgerðir hans eru umbjóðandanum ekki sýnilegar (e. hidden 

action). Slíkt vandamál getur leitt til hættu á freistnivanda (e. moral hazard) sem er 

vandamál sem getur komið upp eftir val á fulltrúa hefur farið fram. Hugmyndin að baki því 

vandamáli er að í slíkum aðstæðum hafi fulltrúinn ástæður og tækifæri til að taka ákvarðanir 

sem eru andstæðar hagsmunum umbjóðandans.19 

 Umboðskenningar gera ráð fyrir hinum skynsama manni sem leitast við að hámarka eigin 

hag með sem minnstum tilkostnaði. Það sem þetta þýðir út frá umboðskenningum er að 

bæði umbjóðandinn og fulltrúinn myndu báðir ávallt velja fyrst það sem kæmi þeim best. 

Það kemur ekki að sök þegar hagsmunir þessarra tveggja aðila fara saman, en hins vegar þeir 

gera það ekki er líklegt að fulltrúinn taki sína hagsmuni fram yfir hagsmuni umbjóðandans. 

Það er meðal annars vegna þessa sem að umbjóðendur reyna að koma í veg fyrir skaðann 

áður en hann er skeður með ýmsum aðferðum sem kallast umboðstap í heimi 

umboðskenninga.20 Eitt af markmiðum umboðskenningarinnar er að minnka umboðstap 

með ákveðnum aðferðum og stjórntækjum sem verða útskýrð nánar hér að neðan til að 

halda fulltrúanum innan þeirrar marka sem umbjóðandinn hefur sett honum. Þessum 

aðferðum er ætlað að taka á umboðstapi (e. containing agency losses). Fyrirfram aðferðir (e. 

ex ante) sem umbjóðendur nota til að draga úr hættu á umboðstapi áður en til samnings 

kemur og þessar aðferðir minnka hættuna á hrakvali (e. adverse selection).  

 

1. Í fyrsta lagi eru samningar (e. contract design) aðferð sem hefur það að markmiði að 

samræma hagsmuni umbjóðenda og fulltrúa þeirra, t.d. með því að gefa fulltrúanum 

hlutdeild í ábata umbjóðandans. 

2. Í öðru lagi er skönnun og val (e. screening and selection) aðferð sem byggir á því að 

umbjóðandinn reyna að velja góðan fulltrúa í stað slæmra.  

 

                                                                 

 

 

 
19 Ström, K. (2003), 267. 
20 Davis, James H., Schoorman, F. David og Donaldsson, Lex. (1997). Toward a stewardship theory of 
management. Academy of management.  The Academy of Management Review, bindisnúmer 22 (1), 20. 
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Eftir á aðferðir (e. ex post) sem umbjóðendur nota til að minnka líkur á umboðstapi eftir að 

samningi hefur verið komið á en þetta eru aðferðir sem eiga að draga úr hættu á 

freistnivanda (e. moral hazard). Þegar samningi hefur verið komið á getur sú hætta alltaf 

komið upp að samningurinn hafi áhrif á hegðun umbjóðenda og fulltrúans. 

 

3. Í þriðja lagi er eftirlits- og skýrslukerfi (e. monitoring and reporting requirements) sem 

er aðferð sem skuldbindur fulltrúann til að deila upplýsingum með umbjóðandanum 

sem hann annars myndi jafnvel ekki fá. Árskýrslur og ársreikningar eru dæmi um 

eftirlits-og skýrslukerfi. 

4. Í fjórða lagi er stofnana taumhald (e. institutional checks) aðferð sem fulltrúar geta 

nýtt sér til að neita völdum annarra fulltrúa eða þriðja aðila. Þessari aðferð er gjarnan 

beitt þar sem blandað kerfi (e. checks-and-balances systems) er við lýði.21 

 

 Hugmyndin um þingræði samkvæmt umboðskenningum er að þingið sé umbjóðandinn og 

framkvæmdavaldið, forsætisráðherra og aðrir ráðherrar, fulltrúar löggjafavaldsins.22 Ström 

finnst skilgreiningar umboðskenninga segja lítið um þingræði (e. parliamentary democracy). 

Honum finnst að athyglinni sé beint of mikið að jafnvægi á milli tveggja arma ríkisvaldsins, 

löggjafasamkvundunnar og framkvæmdavaldsins í stað áhrifa almennra borgara á pólitíska 

stefnumótun sem hann rekur uppruna valdsins til og grunn umboðsins sem fulltrúarnir eru 

að framfylgja. Þetta álítur Ström vera vandamál umboðskenninga.23  

 Umboðskenningar gera ráð fyrir hinum skynsama manni sem leitast við að hámarka eigin 

hag með sem minnstum tilkostnaði. Það sem þetta þýðir í tilviki umboðskenninga er að bæði 

umbjóðandinn og fulltrúinn myndu báðir ávallt velja fyrst það sem kæmi þeim best. Það 

kemur ekki að sök þegar hagsmunir þessarra tveggja aðila fara saman, en hins vegar þeir 

gera það ekki er líklegt að fulltrúinn taki sína hagsmuni fram yfir hagsmundi umbjóðandans. 

Það er meðal annars vegna þessa sem að umbjóðendur reyna að koma í veg fyrir skaðann 

áður en hann er skeður með ýmsum aðferðum sem kallast umboðstap í heimi 

                                                                 

 

 

 
21 Ström, K. (2003), 271. 
22 Sama heimild, 267. 
23 Sama heimild 265.  
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umboðskenninga.24 Eitt af markmiðum stjórntækjanna sem skilgreind eru innan 

umboðskenningarinnar er að minnka umboðsvanda með ákveðnum aðferðum og 

stjórntækjum sem hafa verið nefnd hér að ofan til að halda fulltrúanum innan þeirrar marka 

sem umbjóðandinn hefur sett honum. 

 Majone talar um að að ein megin ástæðan fyrir því að umboðskeðjan virki ekki sem skyldi 

er að pólitískur eignaréttur (e. Political Property-Rights) sé illa skilgreindur. 

 

Í lýðræðisríki eru pólitísk völd ekki eign neins. Þau eru til staðar, tengd ýmsum embættum og hverjum 
þeim sem nær völdum yfir þeim og hefur þá sá hinn sami rétt til að nýta þau. Þessi völd eru í höndum 
þess aðila sem er við völd, en gæti verið í höndum annars stjórnmálaafls næsta dag, ásamt völdum til að 
breyta lögum, stefnu og skipulagi sem að fyrirrennari viðkomandi aðila setti.

25
 

 

Það er niðurstaða Majone að valdaframsal til stofnunar sem starfar í seilingarfjarlægð (e. 

arm´s length) frá stjórnvöldum er áhugaverður kostur og algengari aðferð til að skapa 

skuldbindingu. Skilyrðið fyrir því að það virki sem skyldi að fulltrúinn sé sjálfstæður.26 Í slíkum 

aðstæðum er fulltrúi sem tekur beinar skipanir frá stjórnmálamanninum, umbjóðandanum, 

og framkvæmir þær nákvæmlega eftir hans höfði, ekki trúverðugur í starfi sínu. Þetta þýðir 

ekki bara að val og áherslur umbjóðandans og fulltrúans geta verið ólíkar heldur einnig að 

það sé hagur umbjóðandans að vinna á ágreininginum, eða áherslumuninum og ráða fulltrúa 

með aðrar áherslur en hann hefur sjálfur.27 

3.2 Ríkisútvarpið ohf. út frá umboðskenningum 

 Í þessum kafla er ætlunin að máta Ríkisútvarpið ohf. inni í umboðskenninguna og sjá hvort 

að ábyrgð og vald fari saman í tilviki RÚV og um leið kanna hvort að umboðskeðjan hafi 

breyst eða rofnað við hlutafélagavæðinguna. Jafnframt er ætlunin að skoða hvort að 

fyrirfram aðferðir og eftir á aðferðir hafi verið settar á fót til að styðja við nýja stjórntækið, 

opinbera hlutafélagavæðingu og þar með umbjóðandann í að koma í veg fyrir umboðstap við 

valdaframsalið til fulltrúans líkt og umboðskenningarnar gera ráð fyrir.  

                                                                 

 

 

 
24 Davis, James H., Schoorman, F. David og Donaldsson, Lex. (1997), 20. 
25 Moe, Terry M. (1990). Political Institutions: The Neglected Side of the Story. Journal of Law, Economics and 
Organisation, bindisnúmer 6, 213-253. 
26 Giandomenico Majone. (2001), 109. 
27 Giandomenico Majone. (2001), 110. 
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 Ef við byrjum á að að skoða umboðskeðjuna eftir lagabreytinguna 2007 þá virðast 

breytingarnar í fyrstu ekki vera veigamiklar. Ríkisútvarpið ohf. er skilgreint í lögum sem 

sjálfstætt hlutafélag í eigu íslenska ríkisins.28 Stærsta breytingin felst í því að RÚV er ekki 

lengur skilgreint sem stofnun, heldur opinbert hlutafélag sem er 100% í eigu íslenska ríkisins. 

Það er því áfram á forræði ríkisins. Mennta-og menningarmálaráðherra skipar ekki lengur 

útvarpsstjóra Ríkisútvarpsins eða aðra starfsmenn samkvæmt lögunum, heldur er það 

hlutverk nú á forræði stjórnar RÚV að ráða útvarpsstjóra sem ræður aðra starfsmenn. Þannig 

er skorið á beina íhlutun ráðherra í ráðningu forstöðumanns hlutafélagsins. Þar sem að RÚV 

er nú skilgreint sem hlutafélag þá fer fjármálaráðherra með allan eignarhlut félagsins, en það 

er hins vegar á forræði mennta-og menningarmálaráðherra gera þjónustusamning við 

Ríkisútvarpið og hafa eftirlit með honum.29 

 Þjónustusamningurinn fellur vel að umboðskenningunum en hann flokkast sem fyrirfram 

aðferðinni samningar sem algengt er að beitt sé til að minnka líkurnar á hrakvali og þar með 

umboðstapi. Í lögum um Ríkisútvarpið ohf. kemur fram að félaginu og ráðherra beri að gera 

sérstakan þjónustusamning um markmið, umfang og nánari kröfur um útvarpsþjónustu í 

almannaþágu.30 Með því að útlista ítarlega fyrrgreind atriði þá minnkar umbjóðandinn, 

ráðherra, líkurnar á því að fulltrúinn, starfsmenn Ríkisútvarpsins, geti leyft sér að víkja frá 

þeim hagsmunum sem umbjóðandinn gerir kröfu um í samnignum. Önnur ástæða fyrir því að 

umbjóðandinn, ráðherra, gerir skriflegan samning við fulltrúan, RÚV, er að hann kemst ekki 

yfir að sinna öllum þeim verkefnum sem honum hafa verið falin af löggjafanum að 

framkvæma. Með samningnum skuldbindur umbjóðandinn, fulltrúan til að vinna að þeim 

verkefnum sem hann hefur falið honum með ákveðnum hætti og tryggir þannig eins og 

mögulegt er að fulltrúinn hafi hans hagsmuni að leiðarljósi en ekki sína eigin. Þetta er ein leið 

umbjóðandans til að koma í veg fyrir umboðsvanda. Innihald þjónustusamningsins er 

jafnframt skýrt dæmi um svokallaðar eftir á aðferðir þar sem leitast er við að skuldbinda 

fulltrúann, starfsmenn Ríkisútvarpsins, til að deila ákveðnum upplýsingum árlega með 

umbjóðandanum, ráðherra, með eftirlits- og skýrslukerfi. Þessi aðferð er ein af fjórum 

                                                                 

 

 

 
28 Lög um Ríkisútvarpið ohf., nr. 61/2007. 1. gr. 
29 Sama heimild 7. gr. 
30 Sama heimild 3. gr. 
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aðferðum til að minnka líkur á umboðsvanda og draga úr hættunni á siðferðisvanda sem 

alltaf eru líkur á að upp geti komið þar sem að hagsmunir umbjóðandans og fulltrúans fara 

ekki alltaf saman. Í þjónustusamninginum kemur fram að Ríkisútvarpið eigi að lúta ytra 

eftirliti Ríkisendurskoðunar og Samkeppnieftirlitsins ásamt eftirliti menntamálaráðuneytisins 

með þjónustusamninginum.31 Jafnframt er gert ráð fyrir innra eftirliti og að hlutafélagið setji 

sér sjálft innri reglur.32 Í samningnum er RÚV skuldbundið til að afhenda ráðherra 

upplýsingar um rekstraráætlun og töluleg markmið, ásamt endurskoðuðum ársreikning og 

ársskýrslu fyrir aðalfund.33 Það er svo í höndum ráðherra að hafa eftirlit með framkvæmd 

samningsins.34 

 Stjórn Ríkisútvarpsins sem hefur meðal annars eftirlit með þjónustusamningnum fyrir 

hönd félagsins telur fimm stjórnarmenn sem kosnir á aðalfundi RÚV og jafnmargir til vara til 

eins árs í senn. Fyrirkomulagið á kosningunni er ekki hefðbundið líkt og í öðrum hlutafélögum 

þar sem að alþingmenn kjósa fyrst þessa aðila í stjórn á Alþingi áður en aðalfundurinn fer 

fram. Þannig að kosning þeirra á aðalfundi er í raun staðfesting á vilja löggjafans. Tekið skal 

sérstaklega fram að stjórnin er ekki tilnefnd af þinginu heldur kosin og endurkosin á 

aðalfundi af fjármálaráðherra. Það hins vegar má velta fyrir sér hvort að fjármálaráðherra 

gæti breytt stjórninni á aðalfundi. Það virðist ekkert sem útilokar það þar sem að hann er fer 

með eignarhaldið en það hefur aldrei gerst. Vald stjórnarinnar á sér samkvæmt þessu rætur í 

þinginu líkt og vald útvarpsráðs átti sér rætur í þinginu, en hlutverk þessarra tveggja stjórna 

er mjög ólíkt eftir hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins. Eitt af hlutverkum stjórnarinnar er að 

ráða forstöðumann Ríkisútvarpsins sem áður var á höndum ráðherra ásamt því að ráða þrjá 

aðra lykilstarfsmenn stofnunarinnar. Þessi breyting er veigamikil þar sem að bein pólitísk 

afskipti af ráðningum eiga að heyra sögunni til. Það er svo á höndum forstöðumannsins að 

ráða aðra starfsmenn, sem áður var sameiginlegt verkefni hans og útvarpsráðs sem greiddi 

atkvæði um allar ráðningar, en ráðið var skipað pólitískum fulltrúum stjórnarflokka á 

hverjum tíma og var afar valdamikið og hafði bæði áhrif á dagskrá og ráðningar þrátt fyrir að 

                                                                 

 

 

 
31 Ríkisútvarpið ohf. (2007). Samningur um útvarpsþjónustu í almannaþágu.Reykjavík. Höfundur, 8. 
32 Sama heimild, 7. 
33 Sama heimild, 7. 
34 Sama heimild, 8. 
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það væri ekki meginhlutverk þess. Núna er sá hátturinn hafður á að þeir einstaklingar sem 

sitja í stjórn RÚV verða að uppfylla ákveðin skilyrði sem bundin eru í lög: 

 

Stjórnarmenn skulu vera lögráða, bú þeirra hafi ekki verið tekið til gjaldþrotaskipta og þeir skulu hafa 
óflekkað mannorð. Stjórnarmenn skulu í störfum sínum eingöngu hafa að leiðarljósi hagsmuni 
Ríkisútvarpsins ohf. fyrst og fremst skyldur þess til útvarps í almannaþágu. Þeir mega ekki, hvorki beint né 
óbeint, inna af hendi nokkurt starf, taka við greiðslu eða hafa nokkurra hagsmuna að gæta í öðrum 
fjölmiðlafyrirtækjum eða fjölmiðlatengdum fyrirtækjum sem leitt geta til árekstra við hagsmuni 
Ríkisútvarpsins ohf.
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Þetta ákvæði um að fulltrúarnir sem sitja í stjórn RÚV uppfylli ákveðin hæfisskilyrði ásamt 

kröfunni um að stjórnarmenn og framkvæmdastjórar skulu skuli gefa stjórninni skýrslu um 

eignir sínar, sé um hagsmuni að ræða, sem skipta máli varðandi störf þeirra fyrir félagið og 

ákvæðið um skyldur stjórnar og stjórnarmanna í samþykktum Ríkisútvarpsins36 falla vel að 

fyrirfram aðferð umboðskenninga um skönnun og val sem byggir á því að umbjóðandinn í 

þessu tilfelli, þingið, reyni að velja góða fulltrúa, stjórn RÚV, í stað slæmra.37 Hin fyrirfram 

aðferðinni felst í stofnanalegu taumhaldi þriðja aðila er einnig beitt á RÚV með eftirliti bæði 

Ríkisendurskoðunar og Samkeppniseftirlitsins. Það er nú ljóst að notast er við allar fjórar 

aðferðir umboðskenninga; samningsmótun , skýrslu- og eftirlitskerfi og skönnun og val og 

stofnana taumhald sem að ætlað er að koma í veg fyrir umboðstap við hlutafélagavæðingu 

RÚV.38  

 Ef við skoðum hvernig umboðskeðjan lítur út tilfelli Ríkisútvarpsins eftir opinberu 

hlutafélagavæðinguna sjáum við að keðjan hefur breyst mjög mikið. Í fyrsta lagi hefur 

hlekkjunum fjölgað, en samkvæmt umboðskenningunni eru þeir 4 en hér eru þeir 7 talsins. 

Af hverju skyldi þeim hafað fjölgað? Keðjan er hefðbundin ef fyrsti hlekkur valdaframsalsins 

er skoðaður frá kjósendum til löggjafarvaldsins en í öðrum hlekk er valdaframsalið annars 

vegar hefðbundið frá Alþingi til ríkisstjórnar/forsætisráðherra, en óhefðbundið að því leiti að 

valdaframsalið er jafnframt til stjórnar Ríkisútvarpsins og þar bætis þriðji hlekkurinn við. Það 

kemur til vegna þess að Alþingi kýs stjórnina. Fjórði hlekkurinn er einnig óhefðbundinn þar 

sem að ríkisstjórnin/forsætisráðherran framselur völd sín til tveggja ráðherra en í 

                                                                 

 

 

 
35  Lög um Ríkisútvarpið ohf., nr. 61/2007. 8. gr. 
36 Stofnfundur Ríkisútvarpsins ohf. (2009). Samþykktir fyrir Ríkisútvarpið ohf. Reykjavík: Hluthafafundur, 3-4. 
37 Ríkisútvarpið ohf. (2011). Starfsreglur stjórnar Ríkisútvarpsins ohf. Reykjavík: Höfundur. 
38 Ström, K. (2003), 271. 
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hefðbundinni umboðskeðju er valdaframsalið til fagráðherra málaflokksins, en hér er valdið 

framselt til fagráðherrans, mennta-og menningarráðherra en jafnframt til fjármálaráðherra. 

Ástæðan fyrir því að valdið er líka framselt til fjármálaráðherra er vegna þess að hann fer 

með eignarhlut ríkisins í Ríkisútvarpinu og þar bætist fimmti hlekkurinn við. Sjötti og sjöundi 

hlekkirnir eru svo valdaframsal fjármálaráðherra annars vegar sem kýs stjórn RÚV á 

aðalfundi og hins vegar valdaframsal mennta-og menningarmálaráðherra sem gerir 

þjónstusamning við stjórn RÚV. Það liggur fyrir fyrirkomulag framsal valds til Ríkisútvarpsins 

er verulega flókið og keðja ábyrgðar þá að sama leiti ekki skýr. Gagnvart hverjum ber stjórn 

RÚV ábyrgð? Alþingi sem kaus hana upphaflega, fjármálaráðherra sem fer með eignarhlut 

ríkisins í félaginu og kýs stjórnina öðru sinni á aðalfundi eða gagnvart fagráðherra RÚV, 

mennta-og menningarmálaráðherra sem gerir þjónustusamning við stjórnina? 

 

Kjósendur 

 

Alþingi 

 

 Ríkisstjórn/forsætisráðherra 

 

                      Fjármálaráðherra                  Mennta-og menningarmálaráðherra 

 

Stjórn Ríkisútvarpsins          Stjórn Ríkisútvarpsins                Stjórn Ríkisútvarpsins 

 

Mynd 3. Umboðskeðjan og Ríkisútvarpið 

 

 Samkvæmt umboðskenningunni á keðja ábyrgðar að ganga sömu leið til baka. Eftir 

hlutafélagavæðinguna sækir hins vegar forstöðumaður Ríkisútvarpsins ekki lengur umboð 

sitt til ráðherra heldur til stjórnar RÚV sem sækir svo sitt umboð til aðalfundar, eða í raun og 

veru til Alþingis sem sækir umboð sitt til kjósenda. Spurning sem stendur eftir þegar 

umboðskeðja Ríkisútvarpsins ohf. er skoðuð út frá ábyrgð, er hvort ábyrgð fulltrúans, RÚV, 

verið aðskilin frá valdinu? Í raun má segja að valdaframsalið hafi átt sér stað en keðja 

ábyrðgar gangi ekki til baka til fagráðherrans. Taumhaldið sem löggjafavaldið hefur gagnvart 

stofnunni fyrir utan almenna lagasetningu snýr fjárframlögum til RÚV í gegnum fjárlögin og 



 

32 

skipan í stjórn RÚV. Hvað varðar tekjur Ríkisútvarpsins þá koma þær ekki lengur af 

afnotagjaldi sem var afnotagjald af tækjum, auglýsingar, kostun og fjarsala, heldur var 

ákveðið að leggja niður afnotagjaldið í lögunum 2007. Hinn svokallaði nefskattur eða 

útvarpsgjald sem leysti það af tók gildi 1. janúar 2009.39 Nefskatturinn, sem flokkast sem 

almennur skattur í dag, rennur hins vegar ekki beint til RÚV líkt og ætla mætti heldur rennur 

hann til ríkisins sem svo útdeilir fjármunum til hlutafélagsins af fjárlögum.40 Ríkisútvarpið 

hefur til viðbótar tekjur af auglýsingum. Hvað varðar taumhald framkvæmdavaldsins þá 

getur það komið sínum kröfum og vilja á framfæri í þjónustusamningnum á milli 

menntamálaráðuneytis og RÚV og með nýjum lögum og reglugerðum. 

 Valdaframsalið hefur átt sér stað og það er í höndum stjórnar og forstöðumanns 

Ríkisútvarpsins sem þurfa ekki að svara fyrir sínar ákvarðanir, stefnu og gjörðir. Ráðherra 

getur ekki áminnt forstöðumanninn líkt og aðra forstöðumenn, þar sem lög um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins gilda ekki við um Ríkisútvarpið. Ráðherra getur heldur ekki skipt 

út stjórn RÚV þar sem að hún er skipuð af Alþingi. Umboðskeðjan er því í raun rofin þar sem 

að keðja ábyrgðar gengur ekki sömu leið til baka og keðja valdsins ef svo má kalla. Í rauninni 

má segja um svokallað vörslusamband (e. fiduciary relations) sé að ræða. Í því felst að 

Ríkisútvarpið fær slíkt sjálfstæði að umbjóðandinn, ráðherra, færir sitt pólitíska vald á 

ákveðnu sviði til hlutafélagsins.41 Ástæða þesskonar valdaframsals er til að auka 

trúverðugleika stofnunarinnar en umboðskenningin nær ekki að skýra þann þátt fullkomlega. 

Kenning Majone um vörslusamband sem byggð er á umboðskenningum virðist ná betur að 

skýra stöðu Ríkisútvarpsins ohf. eftir að það varð hlutafélag en samkvæmt henni er RÚV 

dæmi um fullkomið valdaframsal frá ráðherra til fulltrúa í þessu tilfelli RÚV á sviði 

fjölmiðlunar í almannaþágu. Þetta er gert m.a. gert til að auka trúverðugleika fyrirtækisins. 

Það sem felst í því er að stofnunin hefur heimild til þess að beita opinberuvaldi á fyrirfram 

skilgreindu sviði (e. rights to exercise public authority in a given policy area). Þegar vald er 

fært til með þessum hætti til fyrirtækis sem á að sjá alfarið um að stjórna því á þessu 

ákveðna sviði fyrir þriðja aðila þá erum við ekki með umbjóðanda heldur vörsluaðila 

                                                                 

 

 

 
39 Lög um útvarpsgjald og innheimtu þess nr. 122/2000. 
40 Þingskjal 1074 – 473 mál. (2010-2011). Svar fjármálaráðherra við fyrirspurn Eyglóar Harðardóttur um 
nefskatt og RÚV. Sótt 20. mars 2012 af http://www.althingi.is/altext/139/s/1074.html 
41 Giandomenico Majone. (2001), 104. 

http://www.althingi.is/altext/139/s/1074.html
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samband (e. trusteeship relation). Umboðið felur í sér traust og öryggi í samræmi við vörslu 

samband, mætti kalla samband umbjóðandans og vörsluaðilans vörslusamband. Allir 

vörsluaðilar eru umbjóðendur en ekki allir umbjóðendur eru vörsluaðilar. Aðilarnir gera með 

sér samning um almenn atriði en þegar svo mikil völd eru framseld verður umbjóðandinn að 

trúa því að þau verða notuð með sanngjörnum og skilvirkum hætti enda litið á fulltrúan sem 

vörsluaðila frekar en fulltrúa. Í raun má horfa á vörsluaðilan sem leið til að ná ófullkomnum 

samningum (contractual arrangements.42 Umboðskenningar umbjóðandi-fulltrúi fókusar á 

aðstæður þar sem ekki er hægt að fylgjast með aðgerðum einstaklings né álykta fullkomlega 

(e. perfectly inferred) á grundvelli breyta sem eru sýnilegar, en þetta eru einmitt 

lykilvandamálin á meðan aðal ástæðan fyrir því að völd eru framseld er einmitt til að lækka 

kostnað og bæta gæði ákvarðanatöku.43 Þetta eru aðvitað ekki jafnmikilvægar ástæður þar 

sem að framsal valda er oftast til að auka trúverðugleika langtímaskuldbindnga eða að setja 

upp ferli til að gagna frá ófullkomnum samningsmálum. Helsta vandamálið er ákvallt hvernig 

á að gera fulltrúann sjálfstæðan en ábyrgan á sama tíma. Vörslusambandið er nauðsynlegt til 

að ná bæði sjálfstæði og ábyrgð. Valddreift kerfi getur virkað mjög vel ef að allir aðilar skilja 

hlutverk vörslu aðilans (e. fiduciary principel) og skyldurnar sem því fylgja.  

                                                                 

 

 

 
42 Giandomenico Majone. (2001), 117. 
43 Sama heimild, 119. 



 

34 

4 Markaðsbrestur á fjölmiðlamarkaði 

 Þegar opinber rekstur er borin saman við einkarekstur kemur í ljós að starfsumhverfi 

þeirra er mjög ólíkt meðal annars vegna þess að markmið í opinberri starfsemi eru oft flókin 

og ganga ekki endilega út á að skila eiganda sínum hagnaði líkt og hjá fyrirtækjum í 

einkaeigu, heldur koma þar inn pólitísk sjónarmið, til dæmis um jafnræði, valdreifingu eða 

beint lýðræði. Þessi margþættu markmið í rekstri hins opinbera gera það að verkum að 

ákvarðanataka hjá hinu opinbera er oft margþætt og snúin, þar sem markmiðin kunna að 

vera ósamrýmanleg og illmælanleg. Jafnframt eru strangari formbindingar í opinbera 

geiranum þar sem lagalegar skyldur eru meiri og fleiri lög gilda um flesta opinbera starfsemi 

s.s. stjórnsýslulög, upplýsingalög, starfsmannalög o.s.frv. Þannig er til dæmis 

grundvallarmunur á markmiðum Ríkisútvarpsins og einkareknum fjölmiðlum. Ef við berum 

saman hlutverk stærsta einkarekna fjölmiðilsins, 365, og Ríkisútvarpsins, má sjá að það er 

grundvallarmunur á hlutverkum þessara aðila. Ef við skoðum fyrst hlutverk 365 eins og það 

kemur fram á vefsíðu fyrirtækisins þá er það að vera „[lifandi] og upplýsandi þjónusta við 

landsmenn, 365 daga ársins.“44 Til að gæta sanngirni mætti einnig horfa á gildi 365 sem hluta 

af hlutverki félagsins en þau eru jafnframt sett fram á vefsíðu þeirra sem einskonar markmið, 

og eru sköpunargleði, samstarf, áreiðanleiki og arðsemi, og undir þeim er svo merking hvers 

gildis fyrir sig útlistuð nánar. Hins vegar kemur ef við skoðum hlutverk Ríkisútvarpsins eins og 

það kemur fyrir í lögum um Ríkisútvarpið kemur í ljós að hlutverk þess er flókið og 

margslungið og sett fram í 12. liðum: 

 

Hlutverk Ríkisútvarpsins ohf. er rekstur hvers konar útvarpsþjónustu í almannaþágu, svo sem hljóðvarps 
og sjónvarps, eftir því sem nánar er ákveðið í lögum þessum. Útvarpsþjónusta í almannaþágu felur í sér 
eftirfarandi: 

 
1. Að leggja rækt við íslenska tungu, sögu þjóðarinnar og menningararfleifð.  
2. Að senda út til alls landsins og næstu miða a.m.k. eina hljóðvarps- og sjónvarpsdagskrá árið um kring. 

Enn fremur að birta valda hluta efnis síns, breytta eða óbreytta, ásamt öðru þjónustuefni í breyttu eða 
óbreyttu formi með öðrum miðlum, þ.m.t. að gera efni aðgengilegt almenningi með þeim hætti að 
hver og einn geti fengið aðgang að verkinu á þeim stað og á þeirri stundu er hann sjálfur kýs. 

                                                                 

 

 

 
44 365 hf. (2012). Hlutverk og framtíðarsýn. www.365.is Sótt 19. apríl 2012 af 
http://www.365midlar.is/pages/228 

http://www.365midlar.is/pages/228
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3. Að framleiða og dreifa hvers konar útvarpsefni fyrir sjónvarp og hljóðvarp á sviði fréttamiðlunar, 
fræðslu, lista og afþreyingar. Efnið skal fullnægja eðlilegum kröfum almennings um gæði og 
fjölbreytni. 

4. Að veita almenna fræðslu og gera dagskrárþætti er snerta málefni lands og þjóðar sérstaklega og með 
þeim hætti tryggja hlutlæga upplýsingagjöf um íslenskt samfélag. 

5. Að halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og mannréttindi og frelsi til orðs og skoðana. Gæta 
skal fyllstu óhlutdrægni í frásögn, túlkun og dagskrárgerð. 

6. Að flytja fjölbreytt skemmtiefni við hæfi fólks á öllum aldri. Sérstaklega skal þess gætt að hafa á 
boðstólum fjölbreytt efni við hæfi barna, jafnt í hljóðvarpi sem sjónvarpi. 

7. Að veita víðtæka, áreiðanlega, almenna og hlutlæga fréttaþjónustu um innlend og erlend málefni 
líðandi stundar og vera vettvangur fyrir mismunandi skoðanir á málum sem efst eru á baugi hverju 
sinni eða almenning varða. 

8. Að flytja efni á sviði lista, vísinda, sögu, íþrótta og annars tómstundastarfs. 
9. Að miða útvarpsefni við fjölbreytni íslensks þjóðlífs, þar á meðal að sinna eðlilegum þörfum 

minnihlutahópa. 
10. Að koma upp aðstöðu til dagskrárgerðar og útvarps utan  höfuðborgarsvæðisins. 
11. Að halda uppi nauðsynlegri öryggisþjónustu á sviði útvarps. 
12. Að eiga eða leigja, sem og að reka, hvers konar búnað og eignir, þar á meðal tæknibúnað og fasteignir 

sem nauðsynlegar eru fyrir starfsemi félagsins. 
13. Að varðveita til frambúðar frumflutt efni, enda sé gengið frá samningum við aðra rétthafa efnis um að 

slíkt sé heimilt.
45

 

 

Hvers vegna eru fjölmiðlar enn í dag á höndum hins opinbera, þrátt fyrir að fjölmargir aðilar 

vilji óðfúsir taka þennan rekstur að sér? Réttlæting opinbers reksturs er grundvölluð á þeirri 

hugmynd að markaðurinn hafi brugðist hlutverki sínu í að tryggja sem besta nýtingu á 

framleiðsluþáttum og skili því ekki bestu niðurstöðu. Hér tíðkast að tala um þrjá 

framleiðsluþætti: fjármagn, vinnuafl og náttúruauðlindir. Stundum er einnig talað um fjórða 

framleiðsluþáttinn, hinn stjórnunarlega þátt. Með því að hámarka nýtingu 

framleiðsluþáttanna nást hámarks afköst með lágmarks tilkostnaði. Til þess að þeir megi 

nýtast sem skyldi þarf upplýsingamiðlun að vera góð og markaðurinn óheftur. Þannig eru 

neytendum tryggð þau hámarksgæði á sem hagkvæmustu verði. Ef staðan er sú að nýting 

framleiðsluþáttanna sé fullkomin og geti ekki orðið betri, með öðrum orðum að fullkomið 

jafnvægi sé á markaðnum, er talað um svokallaða Pareto kjörstöðu. Þá er ekki hægt að 

hverfa frá jafnvægisástandi án þess að það bitni á öðrum. Slík kjörstaða er þó sjaldgæf í 

raunveruleikanum. Markaðsbrestir verða ef markaðurinn nær ekki að framleiða þetta 

jafnvægisástand og leiðir því ekki af sjálfu sér til hagkvæmrar niðurstöðu og slíkt ástand því 

oft nýtt sem réttlæting fyrir ríkisafskiptum. 

                                                                 

 

 

 

45 Lög um Ríkisútvarpið ohf., nr. 61/2007. 
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 Það eru fjórir megin markaðsbrestir sem stundum eru kallaðir markaðságallar; 

almannagæði, ytri áhrif bæði neikvæð og jákvæð, náttúruleg einokun og 

upplýsingavandkvæði.46 Ef við skoðum almannagæði fyrst, stundum nefnd samgæði sem er 

markaðsbrestur sem verður til þegar markaðurinn nær ekki að framleiða gæðin eða að þau 

henta ekki til framleiðslu á markaði almennt. Það skiptir ekki máli þótt gæðin geti gert mikið 

gagn. Sú staðreynd merkir ekki endilega að það sé forsenda fyrir markaðinn til að framleiða 

þau. Almannagæði eru jafnframt þess eðlis að neysla eins aðila útilokar ekki neyslu annars 

sem þýðir að við það skapast vandamál sem kallast fríþegi (e. free rider). Þannig getur reynst 

erfitt að takamarka hverjir njóta gæðanna.47 Oft njóta þeir gæðanna sem ekkert hafa lagt af 

mörkum. Upphafleg starfsemi Ríkisútvarpsins áður en aðrir fjölmiðlar komu á markað var 

skýrt dæmi um almannagæði. Enginn sá sér hag í að reka fjölmiðil en óumdeilanlegt var að 

gagn væri af fjölmiðlinum. Fyrirkomulaginu var hins vegar háttað þannig að allir landsmenn 

sem áttu útvarpstæki gátu notið gæðanna. Hins vegar voru það aðeins þeir sem vitað var að 

ættu útvarp sem borguðu fyrir gæðin, en hinir sem áttu útvarp en ríkið hafði ekki upplýsingar 

um nutu gæðanna en borguðu ekki fyrir og voru því fríþegar sem er skýrt dæmi um ytri áhrif, 

en þau fylgja oft almannagæðum. Ytri áhrif eru jafnframt dæmi um markaðsbrest. Áhrifin eru 

þess eðlis að þegar einhver gæði eru framleidd getur framleiðsla þeirra haft áhrif á aðra sem 

hafa ekkert með framleiðsluna að gera. Þannig getur athæfi þess sem framleiðir gæðin haft 

áhrif á þriðja aðila. Þau áhrif geta bæði verið jákvæð og neikvæð, en munurinn er sá að þriðji 

aðili nýtur annað hvort góðs af viðskiptum tveggja aðila og þá eru áhrifin jákvæð líkt og kom 

fram í dæminu um Ríkisútvarpið hér að ofan. Hin hliðin er svo að ef þriðji aðilinn hlýtur 

einhvern skaða af viðskiptum tveggja aðila þá áhrifin verið neikvæð.48 Í þriðja lagi er 

markaðsbresturinn náttúruleg einokun sem vísar til aðstæðna þar sem að markaðurinn 

skapar sjálfur einokunarstöðu en samgöngumannvirki eins og göng er dæmi um slíkt.49 

Fjárfestingarkostnaðurinn við göngin var mikill en það kostar ekki mikið að hleypa bílunum í 

gegn. Það er hins vegar fjárhagslega óhagkvæmt fyrir einhvern annan að byggja brú yfir fjörð 

                                                                 

 

 

 
46 Weimer, David L. og Vining, Aidan R. (1989). Policy Analysis Policy Analysis – Concepts and Practice. (3. 
útgáfa) New Jersey: Prentice Hall, 74-115. 
47 Sama heimild, 74-94. 
48 Weimer, David L. og Vining, Aidan R. (1989), 94-100. 
49 Sama heimild. 
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á svipuðum stað og göngin eru og ólíklegt er að einhver sjái sér hag í því þar sem að göngin 

eru til staðar. Við slíkar aðstæður getur náttúrleg einokun skapast.50 Í fjórða og síðasta lagi er 

markaðsbresturinn upplýsingavandkvæði sem vísar til þess ástands þegar valkostirnir eru 

margir og neytendur hafa ekki nægar upplýsingar til að átta sig á eiginleikum þess varnings 

sem þeir hafa áhuga á að kaupa. Þekkingarskorturinn getur leitt til þess að neytendur hafa 

ekki rétta mynd af varningnum og hafa litlar forsendur til að meta varninginn og þurfa jafnvel 

sérfræðiþekkingu til að geta tekið ákvörðun.51 

 Í töflunni hér að neðan er að finna helstu markaðbresti og þær takmarkanir sem finnast á 

markaðinum ásamt yfirliti yfir þau dreifingarvandamál og þá stjórnvaldságalla sem stjórnvöld 

eru að kljást við í lýðræðisríkjum. Á lárétta ásnum er að finna þau stefnutæki sem hið 

opinbera notast við til að leysa þessi vandamál markaðarins. Í töflunni kemur fram hvaða 

stefnutæki sé fyrsti valkostur og hann er merktur með X við hverju vandamáli fyrir sig og hins 

vegar hvaða stefnutæki sé annar valkostur sem er merktur með (x). 

 

  

                                                                 

 

 

 
50 Weimer, David L. og Vining, Aidan R. (1989), 100-107 
51 Sama heimild, 115. 
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Tafla 1. Yfirlit yfir markaðsbresti og stefnutæki52 

Stefnutæki Frelsun, 

sköpun og 

eftirlíking 

markaða 

Niður-

greiðslur og 

skattar 

Reglu-

væðing 

Rekstur á 

vegum hins 

opinbera 

Tryggingar 

og stuð-

púðar 

                              

HEFÐBUNDNIR 

MARKAÐSBRESTIR 

     

Almannagæði (x) (x) (x) X   

Ytri áhrif (x) X X (x)   

Náttúruleg einokun (x) (x) X X   

Upplýsingavandkvæði     X (x) (x) 

 

AÐRAR TAKMARKANIR  

     

Rýr markaður     X     

Forgangsröðunar vandamál    X     

Óvissu vandamál (x) (x) X   (x) 

Tímabundið vandamál     (x)   X 

Aðlögunarkostnaður         X 

                       

DREIFINGARVANDAMÁL 

     

Jöfn tækifæri   (x) X   (x) 

Jöfn útkoma     (x) (x) X 

                              

STJÓRNVALDSÁGALLAR      

Beintlýðræði     X     

Fulltrúalýðræði X   (x)     

Stjórnsýsluframboð X (x) (x) (x)   

Valddreifing (x) X   (x)   

 

 Aðkomu ríkisins að fjölmiðlamarkaðinum hefði upphaflega mátt flokka undir 

markaðsbrestinn almannagæði þar sem að á þeim tíma sem Ríkisútvarpið, síðar Sjónvarpið 

og svo Rás 2 voru stofnuð var enginn annar aðili á markaðinum tilbúinn til þess að sinna 

                                                                 

 

 

 
52 Weimer, David L. og Vining, Aidan R. (1989), 251. 
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þessu hlutverki sem fólu ákveðin gæði í sér og því má segja að það hafi upphaflega réttlætt 

rekstur á vegum ríkisins. Það er hins vegar almennt ekki hagkvæmt fyrir frjálsan markað að 

framleiða almannagæði þar sem þau eru ekki seld án þessa að aðrir njóti þeirra sem ekkert 

hafa greitt fyrir. Þegar um almanngæði er að ræða eru iðulega ytri áhrif líka, þar sem athæfi 

eins hefur áhrif á þann þriðja. Ytri áhrif geta komið í veg fyrir að markaðir skili hagkvæmri 

niðurstöðu, en þau geta líka haft jákvæð áhrif. Hér að ofan var bent á að greiðsla 

afnotagjaldanna á sínum tíma væri dæmi um ytri áhrif og fríþegavandamál en því 

fyrirkomulagi var breytt við hlutafélagavæðinguna.  Í töflunni kemur fram að ríkisrekstur er 

fyrsti valkostur við vandmálinu sem skapast þegar um almannagæði er að ræða. Í dag eiga 

rökin um almannagæði hins vegar ekki fullkomlega við um fjölmiðlamarkaðinn og þá stöðu 

sem Ríkisútvarpið er í dag þar sem að það hafa verið  aðrir aðilar en ríkið á fjölmiðlamarkaði í 

rúm 20. ár, bæði sjónvarps- og útvarpsmarkaði og þar af leiðandi er ríkið komið í þá stöðu að 

vera starfandi á samkeppnismarkaði. Hins vegar má færa rök fyrir því að það séu takmarkanir 

á markaðinum í dag og að um rýran markað (e. thin markets) sé að ræða. Þegar talað er um 

rýran markað þá er átt við að markaðsástandið sé þannig að annað hvort er um að ræða of 

fáa seljendur eða of fáa kaupendur, slíkt getur augljóslega valdið ákveðnum vandkvæðum. 

Þegar markaðsástandi er þannig háttað getur slíkt leitt til þess að lögmálið um samkeppni og 

eftirspurn verður ekki lengi ráðandi á markaðnum. Eitt af því sem getur gerst þegar um 

fákeppni (e. oligopoly) er að ræða á markaðinum er að fyrirtækin, sem oft verða hlutfallslega 

mjög stór og fá í þessu ástandi, hafa beinan hag hvert af öðru. Í krafti þessara hálfgerðu 

fákeppnisaðstöðu sinnar læra þau að lifa hvert með öðru, enda verður gróði þeirra það mikill 

að ásættanlegt verður fyrir þau að þola þetta samkeppnislausa ástand.53 Í tölfunni hér að 

ofan kemur fram að regluvæðing sé fyrsti valkostur við rýrum mörkuðum. Í tilfelli 

fjölmiðlamarkaðarins má segja að leið regluvæðingar hafi verið farin samhliða rekstri hins 

opinbera. Dregið hefur verið úr beinum afskiptum stjórnmálamanna af  RÚV með breyttu 

reksrarformi en á móti hefur regluverkið verið aukið en sett hafa verið sérstök fjölmiðlalög 

sem gilda um alla aðila á markaði ásamt ítarlegum lögum um starfsemi Ríkisútvarpsins ohf. 

Einnig var lögum um hlutafélög sem gilda m.a. um starfsemi Ríkisútvarpsins breytt á þann 

hátt að þau eiga nú við líka um opinber hlutafélög líkt og RÚV.  

                                                                 

 

 

 
53 Weimer, David L. og Vining, Aidan R. (1989), 116. 
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5 Stjórntæki hins opinbera – opinber hlutafélagavæðing 

 Hlutverk ríkisvaldsins hefur verið að breytast undanfarna áratugi þar sem að ríkið sinnir 

ekki endilega öllum verkefnum sjálft sem það þarf að leysa heldur útvistar þeim til annarra 

aðila. Þessi breyting hefur kallað á víðtækari skilgreiningar á rekstri hins opinbera og nú er 

talað um stjórntæki hins opinbera ekki einungis ríkisrekstur. Stjórntækjunum má svo í raun 

skipta í tvo flokka annars vegar beinar aðgerðir (e. direct tools) en það eru þau verkefni sem 

ríkisstarfsmenn annast með beinum hætti og hins vegar óbeinar aðgerðir (e. indirect tools) 

þar sem ríkið semur til dæmis við þriðja aðila eða útvistar verkefnum hins opinbera með 

einhverjum hætti.54 Helstu stjórntæki hins opinbera eru sex talsins; opinber rekstur, 

einkaframkvæmd/þjónustusamningur, ríkisstyrkir, lög og reglur, skattar/skattaívilnanir og 

ávísanir. Gerð verður grein fyrir helstu stjórntækjum hins opinbera samkvæmt þau borin 

saman og fjallað um þau út frá víddum og viðmiðum samkvæmt aðferðarfræði bókarinnar, 

Tools of Government, en þessi greininingartæki eru tól til að meta helstu kosti og galla hvers 

stjórntækis fyrir sig. Jafnframt verður opinber hlutafélagavæðing, í þessu tilfelli 

hlutafélagavæðing Ríkisútvarpsins, mátuð inn í líkanið sem sjöunda stjórntæki hins opinbera.  

 Áður en það er gert verður stuttlega gerð grein fyrir markmiðum hins opinbera með 

hlutafélagavæðingunni til að meta hvort opinber hlutafélagavæðing falli undir þá 

skilgreiningu að vera stjórntæki og hins vegar verður skoðað hvernig opinber 

hlutafélagavæðing hentar til að ná þeim markmiðum sem stjórnvöld settu sér í upphafi með 

breytingu á rekstrarformi Ríkisútvarpsins. Meginmarkmið stjórnvalda með 

hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins voru fyrst og fremst að uppfylla eftirfarandi atriði sem 

ESA eftirlitsstofnun EFTA gerði kröfur um eftir að hafa gert úttekt á fjármögnun 

Ríkisútvarpsins. Þetta eru megin markmiðin sem drifu áfram hlutafélagavæðingu RÚV: 

 

 að ótakmörkuð ríkisábyrgð á starfsemi RÚV yrði afnumin. 

 að RÚV uppfyllti skilyrði þess að mega taka á móti ríkisstyrkjum 

 að aðskilja fjölmiðlarekstur í almannaþágu og samkeppnisrekstur.55 

                                                                 

 

 

 
54 Salamon, L. D. (2002), 1-5 
55 Þingmaður (munnleg heimild 6. mars 2012). 
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Rétt er að taka það fram gerð verður mun ítarlegri grein fyrir markmiðum stjórnvalda með 

opinberri hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins í kafla 7. um Ríkisútvarpið ohf.  

 Í töflunni hér að neðan eru stjórntækin fyrst greind út frá viðmiðum annars vegar og síðar 

út frá víddunum hinsvegar. Viðmiðin fjögur sem notast er við til þess að meta stjórntækin 

eru; skilvirkni (e. effectiveness), hagkvæmni (e. efficiency), jafnræði (e. equity) og lögmæti og 

pólitískur framkvæmanleiki (e. legitimacy and political feasibility), hér eftir pólitískur 

framkvæmanleiki.56  Skilvirkni snýr að því að meta hvaða stjórntæki hentar best til að ná 

þeim markmiðum sem sett hafa verið fram. Hagkvæmni snýr að því að gera kostnaðar-og 

ábatagreiningu þar sem tilkostnaðurinn er settur inn í jöfnuna og horft er á árangur 

stjórntækis út frá því. Viðmiðið um jafnræði tekur tillit til skiptingu gæða og snýr að því 

hvernig stjórntækið tryggir jafnrétti og jafnræði. Framkvæmanleiki stjórntækja eru misjafn, 

en það snýr að því að meta hversu einfalt er að beita stjórntækinu og koma því til 

framkvæmdar. Fjórða viðmiðið snýst um að meta pólitískan framkvæmanleiki það er hversu 

auðvelt er að réttlæta beitingu stjórntækisins.57 Séu stjórntækin metin út frá viðmiðunum þá 

liggur fyrir að því meiri sem  skilvirkni, hagkvæmni, jafnræði og pólitískur framkvæmanleiki58 

því meiri líkur eru á stjórntækið nái uppfylla markmið stjórnvalda fyrir Ríkisútvarpið. Notast 

er við mælikvarðana lítið (1), meðal (2) og mikið (3) þegar stjórntækin eru metin út frá 

viðmiðunum. Stjórntækin fá svo einkunn á hverju viðmiði fyrir sig og í síðasta dálknum eru 

einkunnirnar lagðar saman. Því hærri einkunn þeim mun betur fellur stjórntækið að 

markmiðum stjórnvalda um Ríkisútvarpið.  

                                                     

                                                                 

 

 

 
56 Stundum eru notuð fimm viðmið til að meta stjórntæki, en það viðmið sem ekki er notast við hér en er oft 
haft með er framkvæmanleiki. 
57 Salamon, L. D. (2002), 23. 
58 Í sumum tilfellum var notast við önnur viðmið en hér koma fram, en það voru undantekningar t.d. má nefna 
lögmæti, val og ábyrgð, en þau verða ekki sérstaklega tekin hér fyrir. 
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Tafla 2. Stjórntæki hins opinbera greind út frá 4 viðmiðum59 
 

Stjórntækin og viðmiðin 

fjögur 

Skilvirkni Hagkvæmni Jafnræði Pólitískur 

framkv. 

= 

Opinber rekstur Lágt(1) Lág(1) Mikið(3) Mikill(3) 8 

Einkaframkvæmd 

/Þjónustusamningur 

Meðal (2) Mikil(3) Mikið(3) Lágur(1) 9 

Ríkisstyrkir Lág(1) Lág(1) Meðal(2) Mikill(3) 7 

Lög og reglur Mikil(3) Meðal(2) Meðal(2) Mikill(3) 10 

Skattar/skattaívilnanir Meðal(2) Meðal(2) Meðal(2) Mikill(3) 9 

Ávísanir Lágt(1) Meðal(2) Mikið(3) Lágur(1) 7 

Opinber 

hlutafélagavæðing 

Mikil(3) Mikil(3) Mikil(3) Meðal(2) 11 

 

 Hér í töflunni að ofan hafa stjórntækin verið metin út viðmiðunum fjórum og þeim gefin 

einkunn ásamt því að nýja stjórntækinu, opinberri hlutafélagavæðingu, hefur verið bætt við 

og það metið út frá viðmiðunum og sem slíkt virðist það falla vel inni í greiningarrammann. 

Miðað við forsendurnar sem stjórnvöld gáfu sér fyrir hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins 

liggur fyrir að opinber hlutafélagavæðing er það stjórntæki sem hentar hvað best til að ná 

fram markmiðum stjórnvalda ef eingöngu er horft á einkunn þess á viðmiðunum fjórum. Hér 

að neðan verður farið stuttlega yfir kosti og galla hvers stjórntækis til að ná markmiðum 

stjórnvalda útfrá viðmiðunum fjórum. Að því loknu verða þau stjórntækin greind út frá 

víddunum fjórum; beinum afskiptum, sjálfvirkni, valdbeitingu og sýnileika. 

 Ef við skoðum fyrst stjórntækið opinberan rekstur þá er ákveðin reynsla er til staðar af því 

stjórntæki og þá sem ríkisrekstur sem flokkast sem bein aðgerð. Ef horft er til þeirra 

markmiða sem stjórnvöld settu sér þá er ljóst að ríkisrekstur hentar ekki til að ná 

markmiðinu um ótakmarkaða ríkisábyrgð og því er skilvirkni lág. Jafnframt er hagkvæmni lá 

þar sem að kostnaðurinn sem settur var í Ríkisútvarpið á meðan það var ríkisstofnun var ekki 

að skila þeim ábata sem gerðar voru kröfur um þar sem að stofnunin var rekin með tapi í 

fjölda ára. Ríkisrekstur er gott tæki til að tryggja jafnfræði en með stjórntækinu er hægt að 

                                                                 

 

 

 
59 Salamon, L. D. (2002), 22-24. Yfirleitt fimm viðmið, hér er ekki notast við framkvæmanleika heldur 
einvörðungu pólitískan framkvæmdaleika. 
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tryggja að allir hafi jafnan aðgang að fjölmiðlinum. Pólitískur framkvæmanleiki er mikill en 

fyrir liggur að samstaða er um rekstur ríkisfjölmiðils meðal stjórnmálaflokka þrátt fyrir að 

einhverjir aðilar innan flokkanna séu því ekki sammála.  

 Einkaframkvæmd / þjónustusamningur, hér eftir einkaframkvæmd, er dæmi um óbeina 

aðgerð þegar hið opinbera útvistar verkefnum eða semur við þriðja aðila. Þetta stjórntæki 

skorar hátt á hagkvæmni en með því að beita einkaframkvæmd er hægt að bjóða út verkefni 

hins opinbera og fá tilboð frá mismunandi aðilum sem getur orðið til þess að hægt er að 

lækka rekstarkostnað. Það eitt og sér getur gert það að verkum að viðkomandi rekstur getur 

orðið hagkvæmari fyrir vikið og því skorar stjórntækið hátt á hagkvæmni. Hægt er að gera 

þær kröfur og setja það sem skilyrði eða forsendu fyrir samningi að jafnræði sé tryggt í 

einkaframkvæmd þannig skorar stjórntækið jafnframt hátt á jafnræðisviðmiðinu. Skilvirknin 

er misgóð en þegar verkefnum er úthýst eða samið við þriðja aðila getur komið upp 

umboðsvandi sem veldur því að skilvirknin er ekki eins há og ætla mætti. Erfitt getur reynst 

fyrir hið opinbera að fylgja eftir kröfum sýnum og sjá til þess að allt sé gert og framkvæmt líkt 

og hið opinbera gerir kröfur um. Pólitískur framkvæmanleiki er lítill þar sem að stjórntækið 

einkaframkvæmd er afar umdeild meðal stjórnmálaflokka og ekki einfalt mál að fá slík mál 

samþykkt. 

 Stjórntækið ríkisstyrkir  flokkast sem bein aðgerð. Það er reynsla af notkun ríkisstyrkja hjá 

Ríkisútvarpinu og í raun er það fyrirkomulag enn við lýði. Félagið er á fjárlögum og fær 

ríkisstyrki sem slíkt en samkvæmt upphaflegu markmiðum stjórnvalda var ætlunin að taka 

RÚV af fjárlögum til að uppfylla markmið ESA um ríkisstyrki. Sett voru ákveðin ákvæði inn í 

lög um Ríkisútvarpið sem ætlað var að gera RÚV uppfyllti þau skilyrði sem ESA setti til að 

félagið mætti taka á móti Ríkisstyrkjum. Þau skilyrði hafa hins vegar ekki verið að fullu 

uppfyllt en nánari umfjöllun um þau er að finna í kafla 7. mm Ríkisútvarpið ohf. Stjórntækið 

skorar því lágt á kvörðunum skilvirkni og hagkvæmni. Jafnræðið er jafnframt lágt af því að 

erfitt getur reynst að tryggja jafnræði með ríkisstyrkjum því ekki er hægt að styrkja alla og 

ríkisstyrkur til Ríkisútvarpsins raskar samkeppnisstöðunni á fjölmiðlamarkaði samkvæmt 

úttekt ESA án þeirra breytinga sem kröfur eru gerðar um. Pólitískur framkvæmanleiki er 

ágætur en úthlutun ríkisstyrkja eru mjög gagnsæ og hefur stjórntækið verið nýtt á öðrum 

sviðum og stjórnmálaflokkarnir hafa verið sammála um að það eigi að vera á höndum hins 

opinbera að reka Ríkisútvarpið. 
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 Stjórntækið lög og reglur eru dæmi um beinar aðgerðir en áhrif þeirra fara að öllu leiti 

eftir eðli laganna. Lagasetningin skorar að mörgu leiti hátt á skilvirkni en hagkvæmnin er hins 

vegar ekki nægjanleg því ekki er alltaf hægt að meta raunverulegan kostnað á bakvið 

lagasetningu. Lagasetning er hins vegar sterk til þess að tryggja jafnræði og pólitískur 

framkvæmanleiki mikill og því stjórntækið mjög hentugt til að leysa flest öll markmið sem 

stjórnvöld hafa sett fram. Stjórntækinu lög og reglur hefur verið beitt í tilviki Ríkisútvarpsins 

og fjölmiðlamarkaðarins í heild annars vegar með lagasetningu um Ríkisútvarpið ohf. 

nr.6/2007 og hins vegar með lögum um hlutafélög nr. 2/1995 og lögum um fjölmiðla nr. 

38/2011. 

 Skattar og skattaívilnanir eru stjórntæki sem flokkast sem bein aðgerð. Skilvirkni 

stjórntækisins út frá þeim markmiðum sem stjórnvöld settu fram er meðalgóð en 

stjórntækið getur hjálpa til við leysa vandann varðandi ríkisstyrki. Það leysir hins vegar ekki 

önnur markmið. Það liggur fyrir að skattheimta er mun hagkvæmari en innheimta 

afnotagjalda af viðtækjum en í athugasemdum upphaflega frumvarpsins um Ríkisútvarpið 

ohf. kom fram að skattheimta í stað innheimta afnotagjalda myndi spara ríkinu 85. milljónir í 

innheimtukostnað. Pólitískur framkvæmanleiki er mikill og nefnskattur eins og upphaflega 

stóð til að innheimta er mjög gagnsær og lagt var upp með að allir 18. ára og eldri með 

heimilisfesti á Íslandi myndu borga hann og þannig var jafnfræði tryggt. 

 Ávísanir eru dæmi um óbeinar aðgerðir. Hægt er að ná ná fram hagkvæmni með 

ávísunum með því að fá þriðja aðila til að sjá um framkvæmd verkefnisins sem þarf að leysa 

en með þeim hætti þarf opinberi aðilin þarf ekki að skapa umgjörð og yfirbyggingu utan um 

verkefnið.  Hægt er að tryggja jafnrétti með ávísunum en háskólamenntun á Íslandi er dæmi 

um notkun ávísana en þar fær hver skóli fast framlag með hverjum nemanda óháð 

rekstrarformi skólans. Skilvirkni er mjög háð útfærslu en ekki er víst að hún virki í tilfelli 

markmiða stjórnvalda fyrir Ríkisútvarpið og upp getur komið umboðsvandi og erfitt getur 

reynst að fylgjast með því hvort að fjármagnið fari í þau verkefni sem því ber. Pólitískur 

framkvæmanleiki er háður aðstæðum og ekki víst að að stjórnmálaflokkarnir væru tilbúnir að 

taka upp ávísanakerfi varðandi fjölmiðlarekstur. Það hefur ekki reynst vera almennur 

grundvöllur fyrir því meðal stjórnmálaflokka í flestum öðrum málaflokkum að undanskyldu 

háskólakerfinu sem er skýrt dæmi um ávísanakerfi. 

 Stjórntækið opinber hlutafélagavæðing myndi flokkast sem bæði bein og óbein aðgerð. 

Reynsla er af stjórntækinu en það er nú þegar í notkun til að leysa verkefni Ríkisútvarpsins. 
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Stjórntækið skorar hátt á skilvirkni en ríkið ber nú takmarkaða ábyrgð á starfsemi 

Ríkisútvarpsins og fjölmiðlarekstur í almannaþágu og samkeppnisrekstur hefur verið 

aðskilinn fjárhagslega. Hins vegar var upphaflega markmiðinu breytt um að nefskatturinn 

svokallaði myndi renna beint til RÚV í stað þess að félagið væri á fjárlögum og því hefur 

skilyrðið um móttöku ríkisstyrkja meðal annars ekki verið uppfyllt. Hagkvæmni stjórntæksins 

hefur sannað sig að því leiti að rekstur Ríkisútvarpssins hefur nú skilað hagnaði undanfarin 3 

ár en 40. árin þar á undan var RÚV rekið með tapi. Jafnræðið hefur verið tryggt bæði með 

sértækri löggjöf um Ríkisútvarpið ohf. auka laga um fjölmiðla ásamt því að gerður var 

sérstakur þjónustusamningur þar sem tryggt er að almenningur hafi jafnan aðgang að 

dagskrá Ríkisútvarpsins og nánast allir borgi jafnt fyrir þjónustuna en stjórntækið skorar 

einna lægst á pólitíska framkvæmanleikanum en það var helst vegna þess að einhverijir 

héldu að opinbera hlutafélagavæðingin væri eitt skref í lengra ferli sem endaði með 

einkavæðingu Ríkisútvarpsins og treystu ekki rekstraforminu þar sem að lítil reynsla var 

komin á starfsemi opinberra hlutafélaga. 

 Nú þegar farið hefur verið yfir stefnutækin út frá viðmiðunum er komið að því að þau 

verði greind út frá víddum fjórum; beinum afskiptum (e. directness), sjálfvirkni (e. 

automaticity), valdbeitingu (e. coerciveness) og sýnileika (e. visibility). 60  

 

  

                                                                 

 

 

 
60 Salamon, L. D. (2002), 25-36.  
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Tafla 3. Stjórntæki hins opinbera greind út frá fjórum víddum61 

Stjórntækin / Víddirnar fjórar Bein 

afskipti 

Sjálfvirkni Valdbeiting 

 

Sýnileiki 

Opinber rekstur Mikil  Lítil Mikil Mikill  

Einkaframkvæmd/ 

Þjónustusamningur 

Lítil  Mikil Meðal  Mikill 

Ríkisstyrkir Mikil Lítill Meðal  Mikill  

Lög og reglur Mikil  Lítil Mikil  Lítill 

Skattar/skattaívilnanir Mikil  Lítil Meðal Meðal  

Ávísanir Lítil  Mikil Lítil Mikill  

Opinber hlutafélagavæðing Meðal Meðal Meðal Lítill 

 

 Bein afskipti snúa að því í hve miklu mæli hið opinbera sem heimilar, fjármagnar og hefur 

eftirlit með verkefninu og tekur þátt framkvæmd þess. Bein afskipti eru mikil ef 

stjórntækjunum ríkisrekstri (opinberum rekstri), lög og reglum ásamt sköttum og 

skattaívilnunum eru beitt þar sem að hið opinbera heimilar, fjármagnar, hefur eftirlit með 

verkefninu og tekur þátt í framkvæmd þess. Bein afskipti eru meðalmikil þegar stjórntækinu 

opinberri hlutafélagavæðingu er beitt, en hið opinbera heimliar, fjármagnar og hefur eftirlit 

með verkefninu en tekur ekki þátt í framkvæmd þess. Bein afskipti eru hins vegar lítil þegar 

stjórntækjunum ávísunum, einkaframkvæmd og ríkisstyrkjum er beitt en hið opinbera 

heimilar og fjármagnar verkefnið og er ekki með eftirlit með því eða tekur þátt í framkvæmd 

þess.  

 Sjálfvirkni snýr að því í hve miklum mæli stjórntækið nýtir þær bjargir sem eru til staðar á 

markaðinum. Sjálfvirkni stjórntækjanna ríkisreksturs (opinbers reksturs), ríkisstyrkja, laga og 

reglna, og skatta og skattaívilnana er lítil. Stjórntækin nýta nýjar aðferðir eða núverandi kerfi 

og eða leysa verkefni sín og skora því ekki hátt á sjálfvirkni víddinni. Sjálfvirkni 

stjórntækjanna ávísana og einkaframkvæmdar er hins vegar mikið þau tæki notast bæði við 

kosti markaðarins. Stjórntækið opinber hlutafélagavæðing notast að einhverju leiti við kosti 

markaðarins s.s. lög um hlutafélög ásamt því að selja auglýsingar á markaði er því sjálfvirknin 

meðalgóð. 

                                                                 

 

 

 
61 Stjórntækin sex borin saman út frá víddunum fjórum sem notast er við til greiningar í bók Salamons. 
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 Valdbeiting snýr að því hversu mikið stjórntækið takmarkar hegðun og frelsi einstaklinga. 

Stjórntækin ríkisrekstur og lög og reglur geta takmarkað hegðun og frelsi einstaklinga og 

stundum notuð til að hafa áhrif á hegðun. Reykningarbannið og rekstur ÁTVR eru dæmi um 

slíkt. Stjórntækin skattar, ríkisstyrkir og opinber hlutafélagavæðing eru dæmi um meðal 

valdbeitingu ef svo má komast að orði. Stjórntækin einkaframkvæmd og ávísanir eru ekki 

talin hafa mikil takmarkandi áhrif á frelsi einstaklingsins né takmarka hegðun og því 

valdbeiting þeirra lítil.  

 Sýnileiki snýr að því að hve miklu leyti kostnaður stjórntækisins sést í ríkisútgjöldunum.62 

Stjórntækin ríkisrekstur, einkaframkvæmd, ríkisstyrkir, skattar og ávísanir hafa mikinn 

sýnileika en útgjöldin tengd þeim eru mjög gagnsæ í felstum tilfellum og skora þau því hátt á 

sýnileika. Stjórntækin lög og reglur ásamt opinberri hlutafélagavæðingu eins og hún er 

framkvæmd í tilviki Ríkisútvarpsins gera það að verkum að sýnileiki þeirra er mjög ógagnsær. 

Í tilviki opinberrar hlutafélagavæðingar þá er skattur innheimtur í nafni Ríkisútvarpsins hann 

látinn renna í ríkissjóð og svo er hluta af honum endurúthlutað til RÚV. Það er ekki einfalt 

mál að sjá hversu miklir fjármunir fara í rekstur RÚV. Lög og reglur er jafnframt ógagnsætt 

stjórntæki því ekki er alltaf hægt að sjá hver kostnaðurinn verður af lagasetningu eða 

reglugerðum. Nú þegar stjórntækin hafa verið greind út frá víddunum og viðmiðunum verður 

lagt mat á hvernig nýja stjórntækið opinber hlutafélagavæðing fellur að 

greiningarrammanum og hvort að skilgreina megi það sem nýtt stjórntæki hins opinbera. 

 Stjórntæki hins opinbera eru notuð til að bregðast við markaðsbrestum og leysa vandamál 

markaðarins sem ekki fást leyst með öðrum hætti. Sem slíkt féll opinber hlutafélagavæðing 

vel að greiningarramma stjórntækjanna og hentar vel við að leysa markaðsbrestinn rýr 

markaður sem er ríkjandi á fjölmiðlamarkaði ásamt því að takmarka neikvæð ytri áhrif sem 

jafnframt voru til staðar. Einnig var stjórntækið afar hentugt til að taka á jafnræði. 

Niðurstaðan rannsakanda á því hvort að opinber hlutafélagavæðing sé nýtt stjórntæki hins 

opinbera er jákvæð að því leiti að stjórntækið sem slíkt hentar til að leysa ýmsa 

markaðsbresti á sama tíma og samþætta flókin markmið hins opinbera. Hins vegar má færa 

rök fyrir því að stjórntækið opinber hlutafélagavæðing sé ekki nýtt heldur blanda af öðrum 

stjórntækjum sem nú þegar hafa verið skilgreind.  

                                                                 

 

 

 
62 Salamon, L. D. (2002), 35. 
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6 Opinber hlutafélög  

 Íslensk hlutafélög má flokka í þrennt; hlutafélög (hf.), einkahlutafélög (ehf.) og opinber 

hlutafélög (ohf.). Einkahlutafélög heyra undir sérlög um einkahlutafélög en bæði hlutafélög 

og opinber hlutafélög heyra undir lög um hlutafélög nr. 2 frá 1995. Með einföldum hætti 

mætti segja að munurinn á þessum þremur tegundum hlutafélaga felist annars vegar í því 

hversu margir hluthafar séu í félaginu og hins vegar hvort að félagið sé í eigu einkaaðila eða 

opinberra aðila. Ef við skoðum svo hvernig þessu er háttað í hlutafélagi þá er hlutaféið er í 

eigu tveggja eða fleiri hluthafa. „Í hlutafélagi ber enginn félagsmanna persónulega ábyrgð á 

heildarskuldbindingum heldur er fjárhagsleg ábyrgð þeirra takmörkuð við það hlutafé sem 

þeir leggja fram.“63 Hlutafélagaformið hefur oftast verið nýtt fyrir stærri félög og hentar 

viðamiklum rekstri. Í einkahlutafélagi getur hlutaféið verið í eigu eins hluthafa eða fleiri. „Í 

einkahlutafélagi er ekkert hámark á hlutafé eða fjölda hluthafa og hentar því félagsformið 

jafnt stærri sem minni fyrirtækjum. Enginn félagsmanna ber persónulega ábyrgð á 

heildarskuldbindingum félagsins.“64 Í opinberu hlutafélagi getur hlutaféið verið í eigu eins 

opinbers aðila eða fleiri. „Opinbert hlutafélag merkir[...] félag sem hið opinbera, einn eða 

fleiri hluthafar, á.“65 Það sama gildir um opinbert hlutafélag og um hlutafélag að ábyrgðin er 

takmörkuð við hlutaféið sem að hluthafinn leggur í félagið.  

 Í lagasafni Alþingis þann 1. janúar 2012 var að finna lög um 26 hlutafélög. Elstu lögin eru 

frá árinu 1985 um þátttöku ríkisins í hlutafélagi til að örva nýsköpun í atvinnulífi og um 

heimildir annarra aðila til þátttöku í félaginu, en þau nýjustu eru lög um stofnun hlutafélags 

um vegaframkvæmdir frá árinu 2010. Það er ekki einfalt sjá í lagasafninu hvort um 

heðbundið hlutafélag (hf.) eða opinbert hlutafélag (ohf.) er að ræða. Einungis í einu tilfelli er 

að finna sérlög um opinbert hlutafélag þar sem skammstöfunin ohf. kemur fram í lagaheitinu 

en það eru lög um Ríkisútvarpið ohf. en reyndar liggur fyrir nýtt frumvarp um Ríkisútvarpið 

þar sem lagt er til að nafni laganna verði breytt í lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í 

almannaþágu og verð þau samþykkt óbreytt þá verður ohf. skammstöfunin tekin út úr 

                                                                 

 

 

 
63 Island.is. (2012). Sótt 10. apríl 2012 af http://www.island.is/flokkur1/stofnun-og-rekstur-
fyrirtaekja/hlutafelag 
64 Sama heimild. 
65 Lög um hlutafélög nr. 2/1995. 1. gr.  
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lagaheitinu. Hins vegar eru fimm lög annars vegar um samruna og hins vegar um stofnun 

opinbers hlutafélags, þar sem að það kemur fram í lagaheitinu að um samruna eða stofnun 

opinbers hlutafélags sé að ræða.66  

 Rekja má upphaf hlutafélagavæðingar opinberra fyrirtækja til stefnuyfirlýsingar 

ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks frá 1995 þar sem að fram kemur að 

„[á]hersla verð[i] lögð á að breyta rekstrarformi ríkisviðskiptabanka og fjárfestingarlánasjóða. 

Það á einnig við um fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkisins sem eru í samkeppni við 

einkaaðila.“67 Jafnframt kom fram í máli þáverandi iðnaðarráðherra, Finns Ingólfssonar, að 

það væri stefna „ríkisstjórnarinnar að breyta í hlutafélög þeim ríkisfyrirtækjum sem starfa á 

samkeppnismarkaði þannig að þau starfi við sömu samkeppnisaðstæður og önnur 

fyrirtæki.“68 Í ræðu ráðherra kemur fram að hann telji margt sem mæli með rekstarforminu 

hlutafélag fyrir fyrirtæki að fullu í eigu ríkisins þótt ekki sé ráðist í sölu viðkomandi 

fyrirtækisins. Finnur útlistaði þrjár megin ástæður að baki þeirri hugmynd að 

hlutafélagavæða ríkisfyrirtæki: 

 

 Í fyrsta lagi að jafna samkeppnisaðstæður á íslenskum fjármagnsmarkaði. 

 Í öðru lagi að treysta samkeppnisstöðu þessara fyrirtækja. 

 Í þriðja lagi að skapa aukna samkeppni á markaðinum og þannig auka hagkvæmni í 

rekstri fyrirtækja og stofnana á þessu sviði, sem skilar sér í betri og ódýrri þjónustu til 

viðskiptavina.69 

 

                                                                 

 

 

 
66 Lög um samruna opinberu hlutafélaganna Flugstoða og Keflavíkurflugvallar,nr. 153/2009. Lög um stofnun 
opinbers hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja, nr. 75/2009. Lög um 
stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík, nr. 64/2010. Lög um 
stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga, nr. 150/2006 og Lög um stofnun opinbers hlutafélags 
um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl., nr. 76/2008 
67Forsætisráðuneytið. (1995, apríl). Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks frá 
1995. Sótt 10. mars 2012 af http://www.forsaetisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/443/ 
68 Iðnaðarráðuneytið. (1997, mars). Framsöguræða vegna frumvarps til laga um stofnun hlutafélaga um 
Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands. Sótt 10. mars 2012 af 
http://www.idnadarraduneyti.is/radherra/fyrri-radherrar/Finnur_Ingolfsson/nr/1011 
69Finnur Ingólfsson, iðnaðarráðherra, Framsöguræða vegna frumvarps til laga um stofnun hlutafélaga um 
Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands. Iðnaðarráðuneytið 11. Mars 1997.: 
http://www.idnadarraduneyti.is/radherra/fyrri-radherrar/Finnur_Ingolfsson/nr/1011  

http://www.althingi.is/lagas/140a/2009153.html
http://www.althingi.is/lagas/140a/2009075.html
http://www.althingi.is/lagas/140a/2010064.html
http://www.althingi.is/lagas/140a/2006150.html
http://www.althingi.is/lagas/140a/2008076.html
http://www.forsaetisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/443/
http://www.idnadarraduneyti.is/radherra/fyrri-radherrar/Finnur_Ingolfsson/nr/1011
http://www.idnadarraduneyti.is/radherra/fyrri-radherrar/Finnur_Ingolfsson/nr/1011
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 Frumvarpið sem þáverandi iðnaðarráðherra fjallaði um snérist um hlutafélagavæðingu 

fjármálstofnanna í eigu ríkisins sem á þeim tíma var fyrsta skrefið á leið að einkavæðingu 

ríkisbankanna. Meðal annars vegna þessa dæmis hefur umræða um hlutafélagavæðingu 

ríkisstofnanna undanfarin ár ávallt leitt til umræðu um einkavæðingu ríkisfyrirtækja. 

Ástæðan fyrir því er að hlutafélagavæðing ákveðinna ríkisfyrirtækja hefur í einhverjum 

tilvikum verið fyrsta skrefið í lengra ferli í átt að einkavæðingu viðkomandi ríkisstofnunnar, 

en ríkisbankarnir og Síminn eru dæmi um félög sem fyrst var breytt í hlutafélög og þau svo 

einkavædd í kjölfarið en ljóst er að mun auðveldara er að selja ríkisfyrirtæki eftir að þeim 

hefur verið breytt í hlutafélög. Hins vegar hafa það ekki endilega verið áætlanir um 

einkavæðingu sem hafa drifið áfram hlutafélagavæðingu ríkistofnanna undanfarin ár, heldur 

hafa stjórnvöld í auknu litið á opinbera hlutafélagaformið sem eina leið til að reka ákveðnar 

ríkisstofnanir, nú hlutafélög, þar sem að rekstraformið er einfaldlega talið henta starfseminni 

betur en önnur rekstrarform.  

 Það var svo í desember árið 2005 að iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Valgerður 

Sverrisdóttir lagði fram frumvarp til laga um breytingu á hlutafélagalögum þar sem að gert 

var ráð fyrir sérstökum ákvæðum um opinber hlutafélög, innan ramma laganna um 

hlutafélög en áður höfðu verið sett sérlög eða sér lagaákvæði um þau félög sem töldust 

opinber hlutafélög s.s. viðskiptabankana. Í frumvarpinu var í fyrsta skipti sett fram 

skilgreining á opinberu hlutafélagi, en jafnframt voru sett inn fleiri ákvæði sem einvörðungu 

voru ætluð hlutafélögum í eigu hins opinbera s.s. jafnréttisákvæði, kröfu um 

upplýsingaskyldu stjórnenda, ákvæði birtingu samþykkta og starfsreglna opinberlega ásamt 

heimild fjölmiðla til að sækja aðalfund. Lögin voru samþykkt í júní 2006 og það sama ár eru 

tveimur ríkisfyrirtækjum, Rarik, Matís breytt í opinbert hlutafélag en Lánasjóður 

sveitarfélaganna var jafnframt settur á fót það sama ár en samkvæmt fyrstu grein þeirra laga 

er skilgreining á opinberu hlutafélagi eftirfarandi:  

 

Opinbert hlutafélag merkir í lögum þessum félag sem hið opinbera, einn eða fleiri hluthafar, á að öllu 
leyti, beint eða óbeint. Slíkum félögum einum er rétt og skylt að hafa orðin opinbert hlutafélag í heiti sínu 
eða skammstöfunina ohf. og má tengja orðin eða skammstöfunina heiti eða skammstöfun á hlutafélagi.

70
  

 

                                                                 

 

 

 
70 Lög um hlutafélög nr. 2/1995, 1. gr. 
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 Það sem greinir opinber hlutafélög frá almennum hlutafélögum samkvæmt 1. grein laga 

um hlutafélög er að hluthafinn getur verið einn s.s. íslenska ríkið eða sveitarfélag eða fleiri 

opinberir aðilar en Lánasjóður sveitarfélaganna er dæmi um opinbert hlutafélag sem er í eigu 

75 sveitafélaga og Ríkisútvarpið er dæmi um hlutafélag sem er í eigu eins opinbers aðila, 

ríkisins. Þeir aðilar sem hafa heimild til að stofna hlutafélag lögum samkvæmt geta verið 

„...einstaklingar, íslenska ríkið og stofnanir þess, sveitarfélög og stofnanir þeirra, skráð 

hlutafélög, skráð samvinnufélög, önnur skráð félög með takmarkaðri ábyrgð, skráð 

sameignarfélög, skráð samlagsfélög og sjálfseignarstofnanir sem eru undir opinberu 

eftirliti.”71 Ætlunin er í rannsókn þessarri að kortleggja þau opinberu hlutafélög sem eru að 

fullu í eigu hins opinbera, bera þau saman og skoða Ríkisútvarpið ohf. sérstaklega með tilliti 

til þeirra breytinga sem hafa átt sér stað frá því að fyrirtækinu var breytt í hlutafélög. 

 Í Ríkisreikningi frá árinu 2010 er að finna yfirlit yfir hlutafélög, opinber hlutafélög, 

eignarhaldsfélög og sameignarfélög að hálfu eða meira í eigu ríkissjóðs. Í töflunni hér að 

neðan má sjá að ríkið á 6 eignarhaldsfélög (ehf.), 9 hlutafélög (hf.)72, 5 opinber hlutafélög 

(ohf.) og 1 sameignarfélag (sf.) ásamt 5 félögum sem hafa ekkert skilgreint rekstrarform í 

Ríkisreikninginum. 

                                                                 

 

 

 
71 Sama heimild. 
72 Þá er Byr hf. meðtalinn. 
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Tafla 4. Hlutafélög og sameignarfélög að hálfu eða meira í eigu ríkissjóðs 73  

Fjöldi Hlutafélög Ohf. Hf. Ehf. Eignarhlutur 
1 Austurhöfn TR   Ehf. 54,00% 
2 Eignahlutir   Ehf.  100,00% 
3 Grímshagi   Ehf. 100,00% 
4 Vísindagarðurinn   Ehf. 80,80% 
5 Þróunarfélag 

Keflavíkurflugvallar 
 
 

 Ehf. 100,00% 

6 Öryggisfjarskipti   Ehf. 75,00% 
7 Íslandspóstur - hf.  100,00% 
8 Landskerfi bókasafna  hf.  52,20% 
9 NBI  hf.  81,30% 
10 Neyðarlínan  hf.  73,70% 
11 Orkubú Vestfjarða  hf.  100,00% 
12 Rannsókna- og 

háskólanet Íslands
74

 
 hf.  98,00% 

13 Tæknigarður
75

  hf.  56,30% 
14 Vísindagarðar Háskóla 

Íslands 
 hf.  100,00% 

15 BYR  hf.  100,00% 
16 Isavia Ohf.   100,00% 
17 Matís Ohf.   100,00% 
18 Nýr Landspítali Ohf.    - 
19 Rarik Ohf.    100,00% 
20 Ríkisútvarpið Ohf. 

 
  100,00% 

21 Landsvirkjun   (sf.)  99,90% 
22 Sparisjóður 

Bolungarvíkur 
 -  90,90% 

23 Sparisjóður Svarfdæla  -  90,00% 
24 Sparisjóður 

Vestmannaeyja 
 -  55,30% 

25 Sparisjóður Þórshafna 
og nágrennis 

 -  75,90% 

26 Spkef sparisjóður  -  100,00% 

 

 Þessa töflu er að finna í nýjasta Ríkisreikningnum frá árinu 2010. Þetta er yfirlit yfir 

hlutafélög og sameignarfélög að hálfu eða meira í eigu ríkissjóðs. Í töflunni er að finna 26 

félög og yfirlit yfir rekstrarformin fjögur sem ríkið notast við til að reka þau; hlutafélag, 

opinbert hlutafélag, eignahaldsfélag og sameignarfélag ásamt upplýsingum um eignarhlut 

                                                                 

 

 

 
73 Fjársýsla ríkisins. (2010). Ríkisreikningur 2010. Reykjavík: Höfundur, 160. 
74 Rannsókna- og háskólanet Íslands flokkast ekki sem opinbert hlutafélag þar sem að það er jafnframt í eigu 
Háskólans á Bifröst og Háskóla Reykjavíkur sem ekki teljast opinberir aðilar. 
75 Tæknigarður flokkast ekki sem opinbert hlutafélag þar sem að hann er ekki að fullu leiti í eigu hins opinbera 
þrátt fyrir að Háskóli Íslands fari með 50%, hlut og Reykjavíkurborg og Nýsköpunarsjóðpur 6,3% en ástæðan er 
félag sem heitirTækniþróun sem á 9,5% en það félag er ekki að fullu leiti í eigu opinberra aðila heldur eiga 
einkaaðilar þar eignarhlut líka. 
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ríkisins í hverju félagi fyrir sig. 76 Það kemur skýrt fram í töflunni að ríkið rekur 9, hlutafélög, 5 

opinber hlutafélög, 6 eignarhaldsfélög, 1 sameignarfélag, en 5 félög eru ekki með skilgreint 

rekstrarform.77 Það sem er áhugavert við þetta yfirlit úr Ríkisreikningi er að ríkið er að notast 

við 4 mismunandi rekstarform til að reka hlutafélög í sinni eigu. Það sem vekur þó helst 

athygli er sú staðreynd að ríkið hafi á þessum tíma átt 100% eignarhlut í eftirtöldum 4 

félögum, BYR, Vísindagörðum Háskóla Íslands, Orkubú Vestfjarða og Íslandspósti, án þess þó 

að þau séu skilgreind sem opinber hlutafélög í Ríkisreikningi líkt og lög um hlutafélög gera 

ráð fyrir. Það sem er jafnframt áhugavert og kemur fram í þessari töflu Ríkisreiknings er að 

ríkið eigi 99,9% hlut í sameignarfélaginu í Landsvirkjun og eigi svo eignarhaldsfélag sem heitir 

Eignarhlutir sem á 1% í Landsvirkjun sem gerir það að verkum að eignarhlutur ríkisins er 

100% en í gegnum tvö félög. Þetta fyrirkomulag varðandi eignarhaldið er mjög ógagnsætt og 

sér ef til vill einhverja skýringu sem ekki verður rannsökuð nánar hér. Rekstrarform 

sparisjóðanna 5; Sparisjóðs Bolungarvíkur, Sparisjóðs Svarfdæla, Sparisjóðs Vestmannaeyja, 

Sparisjóðs Þórshafnar og nágrennis og Spkef sparisjóður, kemur ekki fram en ljóst er að ríkið 

á þessi félög að hálfu eða meirihluta samkvæmt skilgreiningu töflunnar. Samkvæmt þessu 

yfirliti Ríkisreikningsins eru 5 opinber hlutafélög (ohf.) að fullu í eigu ríkisins á Íslandi og þau 

eru Isavia ohf., Matís ohf. Nýr Landspítali ohf., Rarik ohf., og Ríkisútvarpið ohf., en ef 1. gr. 

laga um hlutafélög og skilgreininguna á opinberu hlutafélagi er skoðuð er ljóst að flokkunin í 

Ríkisreikninginum er ekki allskostar rétt þar sem að í greininni kemur fram að „[o]pinbert 

hlutafélag merkir[...] félag sem hið opinbera, einn eða fleiri hluthafar, á að öllu leyti, beint 

eða óbeint. Samkvæmt þessari grein ættu eftirfarandi fjögur félög, BYR hf., Íslandspóstur hf., 

Orkubú Vestfjarða hf. og Vísindagarðar Háskóla Íslands hf. jafnframt að vera flokkuð sem 

opinber hlutafélög þar sem þau eiga það sameiginlegt með öðrum opinberum hlutafélögum 

að vera að öllu leyti í eigu ríkisins, en einhverra hluta vegna eru þau skilgreind sem hf. í 

ríkisreikningi sem er einfaldlega rangt út frá lögum um hlutafélög. Mismunandi notkun á hf. 

annars vegar og ohf. annars vegar er við lýði hjá opinberum hlutafélögum þrátt fyrir skýr 

ákvæði hlutafélagalaga um að þeim sé skylt að nota ohf. eða opinbert hlutafélag með heiti 

sínu. Íslandspóstur sem er samkvæmt skilgreiningu hlutafélaga laga opinbert hlutafélag, en 

                                                                 

 

 

 
76 Listinn tekur mið af ríkisreikngi 2010. Ríkið hefur nú þegar selt eitthver af þessum fyrirtækjum. 
77 Sparisjóðirnir eru ekki með skilgreint rekstrarform. 



 

54 

samt sem áður félagið notar allsstaðar í kynningarefni sínu og á vefsíðu skammstöfunina hf. 

fyrir aftan nafnið sitt nema á tveimur stöðum það er í starfsreglum sínum og í 1. grein 

samþykkta Íslandspósts hf. en þar kemur fram að „[f]élagið er hlutafélag og nafn þess er 

Íslandspóstur hf. (ohf.)...“. Félagið er skilgreint sem opinbert hlutafélag í samþykktum sínum 

en kýs af einhverjum ástæðum að nota ekki skammstöfunina ohf. með nafni sínu, ekki frekar 

en ríkið sem skilgreinir félagið ekki heldur sem opinbert hlutafélag í Ríkisreikningi heldur 

hlutafélag (hf.).78 Fyrir almenning er þetta fyrirkomulag mjög villandi og á engan hátt einfalt 

fyrir viðskiptavini viðkomandi fyrirtækja að vita að um opinbert hlutafélag er að ræða en ekki 

almennt hlutafélag, hugsanlega í einkaeigu. Samkvæmt þessarri samantekt eru opinber 

hlutafélög, félög að öllu leiti í eigu ríkisins, samkvæmt skilgreiningu laga um hlutafélög, 9 

talsins; BYR hf., Isavia ohf., Íslandspóstur ohf., Matís ohf., Nýr Landspítali ohf. Rarik ohf., 

Ríkisútvarpið ohf., Orkubú Vestfjarða ohf. og Vísindagarðar Háskóla Íslands hf. en ekki 5 líkt 

og kemur fram í Ríkisreikningi. Hins vegar þegar betur er að gáð kemur í ljós að Vísindagarðar 

Háskóla Íslands, sem eru skilgreindir sem hlutafélag í Ríkisreikningi eru raunverulega 

eignarhaldsfélag.79 Við það fækkar félögunum niður í 8 talsins en jafnframt er ljóst að BYR er 

ekki lengur í eigu ríkisins og því er rétt að segja miðað við stöðuna í dag að ríkið eigi að fullu 7 

félög sem ættu samkvæmt lögum um hlutafélög að flokkast sem opinber hlutafélög. Þessi 

listi yfir opinber hlutafélög er þó ekki tæmandi því slík félög geta jafnframt verið í eigu 

sveitafélaga eða sameign sveitafélaga og ríkis og stofnanna. Eftirfarandi 5 félög; Landskerfi 

bókasafna, Neyðarlínan, Orkuveita Húsavíkur, Lánasjóður sveitarfélaganna og Suðurlindir 

sem eru dæmi um opinber hlutafélög annars vegar í sameign ríkis, ríkisstofnanna og 

sveitarfélaga og hins vegar alfarið í eigu sveitarfélaganna. Á listann vantar einnig hlutafélag 

sem stofnað var á Alþingi 2009 með lögum um stofnun opinbers hlutafélags til að stuðla að 

endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja, en því eru ekki gerð skil í 

Ríkisreikningi.80 Jafnframt vantar opinber hlutafélög sem ekki eru skráð sem slík en ríkið á 

með óbeinum hætti en það eru Tern Systems og Landsnet. Opinber hlutafélög á Íslandi eru 

því í heildina 15 talsins. Landskerfi bókasafna og Neyðarlínan eru opinber hlutafélög í 

                                                                 

 

 

 
78  Íslandspóstur. (2010). Samþykktir Íslandspóst 26. febrúar 2010. Reykjavík: Höfundur. 
79 Eiríkur Hilmarsson, framkvæmdastjóri Vísindagarða Háskóla Íslands. (munnleg heimild 4. apríl 2012). 
80 Lög um stofnun opinbers hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja nr. 
75/2009. 
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meirihlutaeign ríkissjóðs þrátt fyrir að þau séu ekki skilgreind sem slík í Ríkisreikningi. Í 

Ríkisreikningi er jafnframt greint frá því að félögin Rannsókna- og háskólanet hf. og 

Tæknigarður hf. séu í meirihluta í eigu ríkisins en þessi félög eru ekki opinber hlutafélög þar 

sem að aðrir hluthafar eru ekki allir opinberir aðilar og þess vegna flokkast þessi tvö félög 

ekki sem opinber hlutafélög. Í tölfunni hér að neðan er að finna yfirlit yfir þau 15 opinberu 

hlutafélög sem rannsakandi hefur skilgreint sem slík, dagsetninguna sem að viðkomandi 

félagi var breytt í hlutafélag, heiti og númer laganna sem ásamt upplýsingum um hagnað eða 

tap samkvæmt Ríkisreikningi 2010 eða öðrum upplýsingum. Jafnframt er að finna 

upplýsingar um fjölda starfsmanna sem starfa hjá þessum fyrirtækjunum samkvæmt nýjustu 

tölum. 
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Tafla 5. Yfirlit yfir opinber hlutafélög (ohf.) 

Ohf. Dagsetning 

Stofnunar 

Lög um 

stofnun hlutafélags 

Hagnaður/ 

tap millj.kr.
81

 

Fjöldi 

starfsm. 

Endurskipulag 

rekstrarhæfra 

fyrirtækja
82

 

14.07.09
83

 Lög um stofnun hlutafélags til að 

stuðla að endurskipulagningu 

rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja 

nr. 75/2009 

- - 

Isavia 29.12.09 Lög um samruna opinberu 

hlutafélaganna Flugstoða og 

Keflavíkur-flugvallar nr. 153/2009 

2.125 750
84

 

Íslandspóstur 14.06.96
85

 Lög um stofnun hlutafélags um 

rekstur Póst- og 

símamálastofnunar.
86

 

93 845 

Matís 30.06.06 Lög um stofnun 

Matvælarannsókna hf. nr. 

68/2006 

18 100
87

 

Neyðarlínan 10.10.95 Engin sérlög 48 26
88

 

Nýr Landspítali 22.06.10 Lög um stofnun opinbers 

hlutafélags um byggingu nýs 

Landspítala við Hringbraut í 

Reykjavík nr. 66/2010 

0
89

 11
90

 

Landskerfi 

bókasafna 

14.11.01 Engin sérlög 3 5 

Lánasjóður 15.12.06 Lög um stofnun opinbers 951
91

 3
92

 

                                                                 

 

 

 
81 Fjársýsla ríkisins. (2010), 160. 
82 Lög um stofnun opinbers hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja nr. 
75/2009. Félagið er ekki með starfsemi samkvæmt upplýsingum Þórhalls Arasonar starfsmanns 
fjármálaráðuneytisins. 
83 Lögin tóku gildi 16. júlí 2009. 
84 Isavia. (2012). Um Isavia. Sótt 6. apríl 2012 af http://www.isavia.is/um-isavia 
85 Upphaflega var félaginu breytt í hlutafélag undir nafninu Póstur og sími hf. en var síðan skipt upp í tvö 
fyrirtæki annars vegar Íslandspóstur og hins vegar Símann hins vegar sem var síðar seldur á markaði. 
86 Lög um stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar nr. 103/1996. 
87 Matis.is 
88 Neyðarlínan ohf. (2010). Ársskýrsla Neyðarlínunnar 2009. Reykjavík: Höfundur, 2-3. 
89 Ríkisendurskoðun. (2011). Ársreikningur Nýs Landspítala ohf. 2010. Reykjavík: Höfundur. 
90 Nyrlandspitali.is 
91 Lánasjóður sveitarfélagaanna. (2012). Ársskýrsla Lánasjóðs sveitarfélaganna 2011. Reykjavík: Höfundur, bls. 
5. 
92 Óttar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Lánasjóðs sveitarfélaganna (munnleg heimild 10. apríl 2012). 

http://www.isavia.is/um-isavia
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sveitarfélaganna hlutafélags um Lánasjóð 

sveitarfélaganna nr. 150/2006 

Landsnet 01.08.04 Engin sérlög.
93

 839
94

 93
95

 

Orkubú Vestfjarða 30.05.01 Lög um stofnun hlutafélags um 

Orkubú Vestfjarða nr. 40/2001 

208
96

 57
97

 

Orkuveita 

Húsavíkur 

22.03.05
98

 Lög um stofnun einkahlutafélags 

um Orkuveitu Húsavíkur nr. 

13/2005 

870
99

 6
100

 

Rarik 12.04.06
101

 Lög um stofnun hlutafélags um 

Rafmagnsveitur ríkisins nr. 

25/2006 

2.518 200
102

 

Ríkisútvarpið 01.02.07
103

 Lög um Ríkisútvarpið ohf. nr. 

6/2007 

206 300
104

 

Suðurlindir 20.12.07 Engin sérlög. 0.97
105

 0
106

 

Tern Systems 15.09 Engin sérlög. -3.5
107

 30
108

 

 

 Fyrsta opinbera hlutafélagið var Rarik ohf. en það var sett á fót 12. apríl 2006 en tók til 

starfa síðar það ár. Nýjasta opinbera hlutafélagið er Orkuveita Húsavíkur sem tók til starfa 

sem slíkt 2. janúar 2012. Félagið sem hefur flesta starfsmenn á sínum vegum er Íslandspóstur 

með 845 starfsmenn, en Isavia fylgir þar fast á eftir með 750 starfsmenn, fæstir eru 

starfsmenn Lánasjóðs sveitarfélaganna en þar starfa þrír einstaklingar. Opinberu hlutafélögin 

eiga að það sameiginlegt að vera öll rekin með hagnaði en þar bera Rarik og Isavia af með 

                                                                 

 

 

 
93 Fyrirtækið var stofnað á grundvelli raforkulaga nr. 65/2003. 
94 Landsnet. (2011). Ársskýrsla 2010. Reykjavík: Höfundur, 5. 
95 Landsnet hf. (2012). Mannauður. Sótt 9. apríl 2012 af http://landsnet.is/landsnet/mannaudur/ 
96 Orkubú Vestfjarða. (2011). Ársskýrsla Orkubús Vestfjarða 2010. Ísafjörður: Höfundur. 
97 Ov.is 
98 Orkuveitu Húsavíkur var breytt í opinbert hlutafélag 2. janúar 2012. 
99 Orkuveita Húsavíkur. (2011). Ársskýrsla Orkuveitu Húsavíkur 2010. Húsavík: Höfundur, 4. 
100 Oh.is 
101 Lögin tóku hins vegar ekki gildi fyrr en 3. maí 2006. 
102 Rarik.is 
103 Lögin tóku gildi 3. febrúar 2007. 
104 Ríkisútvarpið ohf. (2009). Ársskýrsla Ríkisútvarpsins ohf. 2008. Reykjavík: Höfundur, 6, 38, 39, 40. 
105 Suðurlindir ohf. (2011). Ársreikningur Suðurlinda ohf. 2010. Hafnarfjörður: Höfundur. 
106 Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, fulltrúi Hafnarfjarðarbæjar í stjórn Suðurlinda ohf. (munnleg heimild 4. 
apríl 2012). 
107 Isavia. (2011). Ársskýrsla Isavia 2010. Reykjavík: Höfundur, 3, 13, 46. 
108 Isavia. (2012). Dótturfélög. Sótt 6. apríl af http://www.isavia.is/um-isavia/dotturfyrirtaeki/   

http://landsnet.is/landsnet/mannaudur/
http://www.isavia.is/um-isavia/dotturfyrirtaeki/
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hagnað upp á rúmlega 2.500 og 2.000 milljónir króna samkvæmt ríkisreikningi frá 2010. Ekki 

hafa fengist upplýsingar um hagnað/tap Suðurlinda eða Nýs Landspítala. 

 Í fyrstu grein laga um hlutafélög kemur fram að opinberum hlutafélögum sé einum rétt og 

skylt að hafa orðin opinbert hlutafélag eða skammstöfunina ohf. í heiti sínu. Það er skilningur 

rannsakanda að opinberum hlutafélögum beri að hafa ohf. eða opinbert hlutafélag með sínu. 

Jafnframt var leitað álits lögfræðings sem lagði sama skilning í ákvæði hlutafélagalaga um 

heiti opinberra hlutafélaga.109 Staðreyndin er hins vegar sú að opinberu hlutafélögin virðast 

ekki öll notast við ohf. eða opinbert hlutafélag í heiti sínu eins og lögin gera ráð fyrir. Þá er 

áhugavert að skoða hvert félag fyrir sig og notkun þeirra á ohf. eða opinbert hlutafélag í heiti 

sínu.  

 

                                                                 

 

 

 
109 Teitur Björn Einarsson lögmaður (munnleg heimild 3. apríl 2012). 
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 Mynd 4. Kennimerki opinberra hlutafélaga110 

                                                                 

 

 

 
110 Hlutafélag til að stuðla að rekstrarhæfi atvinnufyrirækja og Suðurlindir eiga ekki kennimerki, en önnur 
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 Hlutafélag sem stofnað var til að stuðla að endurskipulagning rekstrarhæfra 

atvinnufyrirtækja á ekki kennimerki né heldur úti opinberri vefsíðu og því er erfitt að segja til 

um með hvaða hætti félagið notar ohf. og opinbert hlutafélag með heiti sínu og ekki auðsótt 

að afla sér upplýsingar um starfsemi félagsins, eftir eftigrennslan rannsakanda kom í ljós að 

félagið er ekki með starfsemi.111  

 Isavia notar nafnið sitt sem kennimerki og gerir skýra grein fyrir því á forsíðu vefs síns, 

Isavia.is, að félagið heiti Isavia ohf. þannig að kemur greinilega og skýrt fram að um opinbert 

hlutafélag er að ræða.  

 Íslandspóstur gengur einna lengst í því að notast ekki við ohf. í heiti sínu. Félagið notast 

við merkið Pósturinn í markaðsefni sínu og það gerir ekki grein fyrir því að það sé opinbert 

hlutafélag á forsíðu vefs síns Postur.is og í raun hefur félagið einkennt sig með hf. í fjölda ára 

og gerir það m.a. neðst á forsíðu vef síns. Jafnframt er notast við auðkenni almennra 

hlutafélaga (hf.) í ársskýrslu félagsins. Á forsíðu samþykkta félagsins stendur Íslandspóstur hf. 

en í 1. gr. þeirra samþykkta frá 2010 um heiti félagsins kemur fram að það sé Íslandspóstur 

hf. (ohf.) en það virðist vera eini staðurinn þar sem það er tekið fram. 

 Landskerfi bókasafna notast við kennimerkið Gegnir. Á vefsíðu Landskerfa bókasafna 

kemur ekki fram að félagið sé opinbert hlutafélag og reyndar kemur það hvergi fram hvorki á 

vefsíðu né öðru efni fyrirtækisins.  

 Á forsíðu Lánasjóðs sveitarfélaganna, Lanasjodur.is, kemur einnig strax fram að félagið sé 

opinbert hlutafélag en Lánasjóðurinn notast við LS sem kennimerki. 

 Landsnet notast við kennimerkið Landsnet. Á vefsíðu félagsins Landsnet.is kemur ekki 

fram að hlutafélagið sé opinbert hlutafélag né í öðru efni um félagið s.s. ársskýrslum osfv. –

og fyrirtæki ekki skráð sem slíkt í Fyrirtækjaskrá. 

 Matís notast við nafnið Matís í markaðsefni sínu en það er einna helst greinlegast hjá 

Matís að um opinbert hlutafélag sé að ræða. Á Matís.is kemur Matís ohf. strax fram efst á 

forsíðu félagsins gerir félagið vel grein fyrir því á vefsíðu sinni að það sé opinbert hlutafélag.  

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 
kennimerki eru fengin af vefsíðum viðkomandi hlutafélaga. 
111 Þórhallur Arason starfsmanni fjármálaráðuneytisins (munnleg heimild 10. apríl 2012). framkvæmdastjóra 
Lánasjóðs sveitarfélaga. 
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 Neyðarlínan notast við 112 sem kennimerki, og neðst á forsíðu Neyðarlínunnar, 112.is er 

gerð skýr grein fyrir því að félagið sé opinbert hlutafélag, en þar stendur, Neyðarlínan ohf. 

 Á forsíðu Nýs Landspítala, Nyrlandspitali.is, kemur strax skýrt fram að félagið er opinbert 

hlutafélag en félagið notar nafn sitt sem kennimerki. 

 Orkubú Vestfjarða notast við nafnið sitt í markaðsefni en gerir ekki grein fyrir því að það 

sé opinbert hlutafélag á forsíðu vefsíðu sinnar Ov.is og það kemur ekki heldur fram ef lesið 

erum um fyrirtækið á undirsíðu en þar er greint frá því að fyrirtækið hafi verið sett á fót sem 

hlutafélag 2001 og talað um Orkubú Vestfjarða hf. en í ársskýrslunni kemur hins vegar skýrt 

fram að um opinbert hlutafélag sé að ræða.  

 Orkuveita Húsavíkur notast við nafnið sitt sem kennimerki, en á forsíðu vefs félagsins 

Oh.is kemur ekki fram að um opinbert hlutafélag sé að ræða, en ef smellt er á hlekkinn um 

fyrirtækið og þar undir Sagan má finna upplýsingar um að félaginu hafi nýverið verið breytt í 

opinbert hlutafélag. 

 Rarik notast við kennimerkið Rarik í markaðsefni sínu en það kemur hvergi fram á forsíðu 

vefs fyrirtækisins Rarik.is að fyrirtækið sé opinbert hlutafélag en hins vegar þegar maður 

smellir á Um Rarik kemur það skýrt fram að félagið sé opinbert hlutafélag og talað er um 

Rarik ohf.   

 Því er eins farið hjá Ríkisútvarpinu og Rarik en það notast við merkið RÚV í markaðsefni 

sínu. Það sem er hins vegar áhugavert er að á forsíðu vefsins Ruv.is kemur hvergi fram að 

Ríkisútvarið sé opinbert hlutafélag . Ef að fólk vill lesa sér til um fyrirtækið er smellt á 

hlekkinn Um RÚV og þá kemur strax fram á undirsíðu að um opinbert hlutafélag sé að ræða 

þá eru því einnig gerð góð skil í ítarefni s.s. samningum, samþykktum osfrv.  

 Suðurlindir eiga ekkert kennimerki né halda þeir úti vefsíðu það er því ekki auðsótt að afla 

sér upplýsingar um starfsemi félagsins. 

 Tern systems nota kennimerkið Tern Systems og félagið heldur úti vefsíðunni Tern.is sem 

er á ensku, en þar kemur hvergi fram að félagið sé opinbert hlutafélag né hverjir sitja í stjórn 

þess. 

  Samkvæmt þessum upplýsingum eru opinberu hlutafélögin ekki að leggja mikla áherslu á 

það að upplýsa viðskiptavini sína um rekstrarform sitt og þá staðreynd að fyrirtækið sé 

fyrirtæki í opinberri eigu. Landskerfi bókasafna, Landsnet og Tern Systems greina ekki frá því 

að þau séu opinber hlutafélög enda félögin ekki skráð sem slík. Hvað önnur opinber 

hlutafélög varðar þá ganga Íslandspóstur og Orkubú Vestfjarða einna lengst í því að greina 
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ekki frá því að félögin séu opinber hlutafélög og það getur reynst afar erfitt fyrir almenning 

að afla sér upplýsinga um rétt rekstrarform þessarra fyrirtækja, en það er hins vegar 

spurning um hvað fellur undir skilgreininguna á heiti félags en gert er ráð fyrir í lögum um 

hlutafélög að félögin beri annað hvort skammstöfunina ohf. eða opinbert hlutafélag í heiti 

sínu. 

 Það sem að öll þessi opinberu félög eiga það sameiginlegt að starfa að einhverju leiti á 

samkeppnismarkaði þá getur það verið mjög villandi þegar opinber hlutafélög auðkenna sig 

með hf. líkt og Íslandspóstur hf. gerir en með því að gera það þá á viðskiptavinurinn mjög 

erfitt með að vita við hvaða aðila hann er að eiga viðskipti við þar sem að félag með hf. 

auðkenni getur verið félag á markaði en í tilviki Íslandspóst er um opinbert hlutafélag að 

ræða.  

 Samkvæmt Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra eru 11 skráð opinber hlutafélög, Isavia ohf., 

Lánasjóður sveitafélaga ohf., Matís ohf., Neyðarlínan ohf., Nýr Landspítali ohf., Orkubú 

Vestfjarða ohf., Orkuveita Húsavíkur ohf., Rarik ohf., Ríkisútvarpið ohf., Suðurlindir ohf., og 

Íslandspóstur ohf.112Þar af eru 7 að fullu í eigu ríkisins og 3 í sameign nokkurra sveitafélaga 

og 2 í blandaðri eign ríkisins og sveitafélaga. Hlutafélag um endurskipulagningu 

rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja sem er í eigu ríkisins er ekki skráð sem opinbert hlutafélag 

hjá Fyrirtækjaskrá en það virðist hafa fyrirfarist við stofnun félagsins. Landsnet og Tern 

Systems eru ekki skráð sem opinber hlutafélög en falla undir skilgreiningu opinberra 

hlutafélaga og þar með laga um hlutafélög sem gerir það að verkum að hlutafélögin eru alls 

15 talsins. Hér í töflunni að neðan er að finna yfirlit yfir með hvaða hætti valið er í stjórn hjá 

viðkomandi fyrirtæki, hver handhafi hlutabréfsins er og tilgangur félagsins í stuttu máli. 

 

                                                                 

 

 

 
112 Ríkisskattstjóri. (2012). Fyrirtækjaskrá–Leit. Sótt 6. apríl 2012 af 
http://rsk.is/fyrirtaekjaskra/thjonusta/leit?name=*ohf&kt= 

http://rsk.is/fyrirtaekjaskra/thjonusta/leit?name=*ohf&kt
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Tafla 6. Yfirlit yfir val stjórnar, handhafa hlutabréfs og tilgang opinberra hlutafélaga 

Opinbert 
hlutafélag 

Skipan stjórnar Handhafi hlutabréfsins Tilgangur félagsins 

Endurskipulag 
Rekstrarhæfra 
fyrirtækja113 

„Stjórn félagsins skal 
skipuð fimm 
mönnum og tveimur 
til vara. Skulu þeir 
kosnir á aðalfundi ár 
hvert.“114 

Ráðherra sem fer með 
eignarhlut í félagin, en 
ekki er tilgreint hvaða 
ráðherra.115 

„[A]ð vera ráðgefandi og 
aðstoða fjármálafyrirtæki 
sem hlut eiga að máli við 
fjárhagslega 
endurskipulagningu 
skuldsettra 
atvinnufyrirtækja.“116 

Isavia 7 einstaklingar eru 
kjörnir í stjórn á 
aðalfundi.117 

Fjármálaráðherra fer 
með hlut ríkisins í 
félaginu en samgöngu- og 
sveitarstjórna-ráðherra, 
nú innanríkisráðherra, 
hefur faglegt eftirlit með 
starfseminni og annast 
samskipti við félagið 
vegna þjónustusamnings 
við ríkið.118 

„[V]ið veitum 
flugrekendum, aðilum 
sem þarfnast nálægðar 
við flugvelli og 
viðskiptavinum okkar og 
þeirra örugga og 
þægilega þjónustu með 
rekstri flugvalla, 
flugstöðva og 
flugleiðsögu[...] .“119 

Íslandspóstur 5 einstaklingar eru 
kosnir hlutfalls-
kosningu á 
aðalfundi.120 

„Samgönguráðherra fer 
með alla hluti í 
félaginu.“121 

„Tilgangur félagsins er að 
veita hverskonar 
póstþjónustu[...] að reka 
verslun með varning og 
búnað, sem tengist 
starfsemi félagsins[...] 
flutningsstarfsemi og 
fasteignarekstur og 
lánastarfsemi.[...] .“122 

Landskerfi 
bókasafna 

4 einstaklingar eru 
kjörnir í stjórn á 
aðalfundi.123124 

Ríkið á 52,2%125 ásamt 56 
sveitafélögum.126 

„Tilgangur  
Félagsins er að reka 
upplýsinga-og 

                                                                 

 

 

 
113 Lög um stofnun opinbers hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja 
nr. 75/2009. 
114 Sama heimild, 4. gr. 
115 Ráðherra fer með eignarhlut ríkisins í félaginu og annast undirbúning þess og stofnun í samráði við þann 
ráðherra sem fer með almenn viðskiptamál. Ráðherra er heimilt að framselja eignarhlutinn til Bankasýslu 
ríkisins. Samkvæmt Lög um stofnun opinbers hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra 
atvinnufyrirtækja nr. 75/2009. 
116 Sama heimild, 3. gr. 
117 Isavia. (2011). Ársskýrsla Isavia 2010. Reykjavík: Höfundur, 3. 
118 Sama heimild, 3. 
119 Isavia. (2011). Ársskýrsla Isavia 2010. Reykjavík: Höfundur,13. 
120 Íslandspóstur hf. (2010). Starfsreglur stjórnar. Reykjavík: Höfundur. 
121 Íslandspóstur. (2010). Samþykktir Íslandspóst 26. febrúar 2010. Reykjavík: Höfundur. 
122 Sama heimild. 
123 Landskerfi bókasafna (2011). Fundargerð aðalfundar 25. maí 2011. Reykjavík: Höfundur.  
124 Sveinbjörg Sveinsdóttir (munnleg heimild 10. apríl 2012). 
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skráningarkerfi fyrir 
bókasöfn[...] .“127 

Landsnet 3 einstaklingar eru 
kjörnir í stjórn á 
aðalfundi.128 

Landsvirkjun, Rarik, 
Orkuveita Reykjavíkur og 
Orkubú Vestfjarða.129 

Reka flutningskerfi 
raforku og annast 
kerfisstjórnun með því.130 

Lánasjóður 
sveitafélaganna 

5 einstaklingar eru 
kjörnir í stjórn á 
aðalfundi eða 
hluthafafundi.131 

Það eru 75 sveitafélög 
sem fara hvert með sinn 
eignarhluta í Lánasjóði 
sveitafélaginna.132 

„Meginhlutverk 
lánasjóðsins er að tryggja 
íslenskum 
sveitarfélögum, 
stofnunum þeirra og 
fyrirtækjum lánsfé á 
hagstæðum kjörum með 
veitingu lána eða 
ábyrgða.[...] .“133 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 
125 Fjármálaráðherra fer með hlut ríkisins en félagið var nýverið flutt frá mennta-og 
menningarmálaráðuneytinu til fjármálaráðuneytis. 
126 Hlutafélögin eru 54 sveitarfélög: Akraneskaupstaður, Akureyrarkaupstaður, Blönduósbær, 
Bolungarvíkurkaupstaður, Borgarbyggð, Borgarbyggð (vegna Borgarfjarðarsveitar), Breiðdalshreppur, 
Dalabyggð, Dalvíkurbyggð, Djúpavogshreppur, Eyjafjarðarsveit, Fjallabyggð, Fjarðabyggð, Fjarðabyggð (vegna 
Austurbyggðar), Fljótsdalshérað, Flóahreppur, Garðabær, Grindavíkurkaupstaður, Grundarfjarðarbær, 
Grýtubakkahreppur, Hafnarfjarðarkaupstaður, Hólmavíkurhreppur, Hrunamannahreppur, Húnaþing vestra, 
Hveragerðisbær, Hörgársveit, Ísafjarðarbær, Kópavogsbær, Menntamálaráðuneytið, Mosfellsbær, 
Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Reykjanesbær, Reykjavíkurborg, SamÞing4 (vegna 
Húsavíkurbæjar), SamÞing4 (vegna Öxarfjarðarhrepps), Sandgerðisbær, Seltjarnarneskaupstaður, 
Seyðisfjarðarkaupstaður, Skaftárhreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Snæfellsbær, Stykkishólmsbær, 
Svalbarðsstrandarhreppur, Sveitarfélagið Álftanes, Sveitarfélagið Árborg, Sveitarfélagið Garður, Sveitarfélagið 
Hornafjörður, Sveitarfélagið Vogar, Sveitarfélagið Ölfus, Tálknafjarðarhreppur, Vestmannaeyjabær, 
Vesturbyggð. Vopnafjarðarhreppur og Þingeyjarsveit. 
127 Landskerfi bókasafna (2011). Fundargerð aðalfundar 25. maí 2011. Reykjavík: Höfundur. 
128 Landsnet. (2011). Aðalfundarskýrsla 2011. Reykjavík: Höfundur, 3. 
129 Sama heimild, 3. Eigendur og eignarhlutfall; Landsvirkjun 64,73%, Rarik 22,51%, Orkuveita Reykjavíkur 
6,78% og Orkubú Vestfjarða 5,98%. 
130 Sama heimild,3.   
131 Lánsjóður sveitarfélaganna. (2012). Um lánasjóðinn. Sótt 5. Apríl 2012 af http://lanasjodur.is/um-
lanasjodinn/ 
132 Hluatafélögin eru 75 talsins; Reykjavíkurborg, Vestmannaeyjabær, Kópavogsbær, Akureyrarkaupstaður, 
Hafnarfjarðarkaupstaður, Ísafjarðarbær, Sveitarfélagið Árborg, Garðabær, Reykjanesbær, Fjarðabyggð, 
Akraneskaupstaður, Fjallabyggð, Sveitarfélagið Skagafjörður, Norðurþing, Stykkishólmsbær, Borgarbyggð, 
Snæfellsbær, Rangárþing ytra, Rangárþing eystra, Fljótsdalshérað, Mosfellsbær, Blönduósbær, Sveitarfélagið 
Hornafjörður, Dalvíkurbyggð, Vesturbyggð, Seltjarnarneskaupstaður, Grindavíkurbær, Seyðisfjarðarkaupstaður, 
Hveragerðisbær, Sveitarfélagið Ölfus, Húnaþing vestra, Bolungarvíkurkaupstaður, Sveitarfélagið Álftanes, 
Vopnafjarðarhreppur, Sandgerðisbær, Bláskógabyggð, Dalabyggð, Grundarfjarðarbær, Langanesbyggð, 
Sveitarfélagið Garður, Strandabyggð, Sveitarfélagið Vogar, Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur, Eyjafjarðarsveit, 
Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Breiðdalshreppur, Þingeyjarsveit, Djúpavogshreppur, Reykhólahreppur, 
Súðavíkurhreppur, Sveitarfélagið skagaströnd, Flóahreppur, Hrunamannahreppur, Grímsnes- og 
Grafningshreppur, Hvalfjarðarsveit, Skútustaðahreppur, Tálknafjarðarhreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, 
Hörgárbyggð, Húnavatnshreppur, Grýtubakkahreppur, Borgarfjarðarhreppur, Kjósarhreppur, Akrahreppur, 
Svalbarðshreppur, Kaldrananeshreppur, Eyja- og Miklaholtshreppur, Ásahreppur, Árneshreppur, Skagabyggð, 
Fljótsdalshreppur, Tjörneshreppur, Skorradalshreppur, Helgafellssveit. 
133 Lánsjóður sveitarfélaganna. (2012). Um lánasjóðinn. Sótt 5. Apríl 2012 af http://lanasjodur.is/um-
lanasjodinn/ 

http://lanasjodur.is/um-lanasjodinn/
http://lanasjodur.is/um-lanasjodinn/
http://lanasjodur.is/um-lanasjodinn/
http://lanasjodur.is/um-lanasjodinn/
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Matís 7 einstaklingar eru 
kjörnir í stjórn á 
aðalfundi.134 

Ráðherra fer með 
eignarhlut ríkissjóðs í 
félaginu. 135Sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra 
fer með hlutabréfið.136 

„Tilgangur félagsins er að 
sinna rannsóknum og 
nýsköpun á sviði 
matvæla[...] .“ 

Neyðarlínan 4 einstaklingar eru 
kjörnir í stjórn á 
aðalfundi.137 

Það eru 4 hluthafar í 
Neyðarlínunni. 
Ríkissjóður á 73,5%,og á 
3 fulltrúa í stjórn 
Reykjavíkurborg á 10,5% 
og 1 fulltrúa í stjórn. 
Aðrir hluthafar eiga ekki 
fulltrúa í stjórn. 
Landsvirkjun   8,0%, 
Orkuveita Reykjavíkur       
8,0%.138 

„Að efla öryggi og velferð 
á Íslandi.“139 
 

Nýr Landspítali 3 einstaklingar eru 
kjörnir í stjórn á 
aðalfundi.140 

Fjármálaráðherra fer 
með hlut ríkisins í NLSH 
en það kemur ekki fram í 
lögunum heldur 
stofnsamningi 
félagsins.141 

„[M]markmiðið er að 
standa að nauðsynlegum 
undirbúningi og láta 
bjóða út byggingu nýs 
Landspítala við 
Hringbraut í Reykjavík[...] 
.142 

Orkubú 
Vestfjarða 

5 einstaklingar eru 
kjörnir í stjórn á 
aðalfundi. 143 

„Fjármálaráðherra og 
iðnaðarráðherra fóru 
upphaflega saman með 
eignarhlut ríkisins í 
Orkubúi Vestfjarða hf.“144 
Fjármálaráðherra fer 
hinsvegar einn með 
eignarhaldið í dag.145 

„Tilgangur Orkubús 
Vestfjarða hf. er að virkja 
vatnsafl og jarðhita á 
Vestfjörðum, eiga og reka 
orkuver og 
raforkustöðvar til 
raforkuframleiðslu[...] 
.“146 

                                                                 

 

 

 
134 Lög um stofnun Matvælarannsókna hf. nr. 68/2006. 4. gr. 
135 Sama heimild. 
136 Sjávarútvegs-og landbúnaðarráðherra fer með hlutabréfið. Jón Haukur Arnarson starfsmaður Matís ohf. 
(munnleg heimild 11. apríl 2012). 
137 Neyðarlínan ohf. (2012).Skipurit og stjórn. Sótt 5. apríl 2012 af http://www.112.is/um-fyrirtaekid/skipurit-
og-stjorn/ Fjármálaráðherra tilnefndir 3 og Reykjavíkurborg 2. 
138 Neyðarlínan ohf. (2010). Ársskýrsla Neyðarlínunnar 2009. Reykjavík: Höfundur, 2. 
139 Sama heimild, 3. 
140 Lög um stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík nr. 22/2010. 
3. gr. 
141 Fjármálaráðuneytið. (2010). Stofnsamningur um Nýjan Landspítala ohf. Reykjavík: Höfundur. 2. 1. gr. 
142 Nýr Landspítali ohf.(2012). Um NLSH. Sótt 5 apríl 2012 af 
http://nyrlandspitali.is/nyrlandspitali/islenska/um_nlsh/ 
143 Kristján Haraldsson, Orkubússtjóri Orkubúss Vestfjarða ohf. (munnleg heimild 2. apríl 2012). 
144 Lög um stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða nr. 40/2001. 7. Gr. 
145 Kristján Haraldsson, Orkubússtjóri Orkubúss Vestfjarða ohf. (munnleg heimild 2. apríl 2012)..  
146 Lög um stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða nr. 40/2001. 7. Gr. 

http://www.112.is/um-fyrirtaekid/skipurit-og-stjorn/
http://www.112.is/um-fyrirtaekid/skipurit-og-stjorn/
http://nyrlandspitali.is/nyrlandspitali/islenska/um_nlsh/
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Orkuveita 
Húsavíkur 

3 einstaklingar eru kjörnir í 
stjórn á aðalfundi.147 

Sveitarfélagið 
Norðurþing fer með 
eignarhlut Orkuveitu 
Húsavíkur.148 

„Tilgangur félagsins er 
orkurannsóknir, vinnsla og 
framleiðsla raforku, varma 
og vatns[...] .“149 

Rarik 5 einstaklingar eru 
kjörnir í stjórn á 
aðalfundi.150 

Ráðherra sem fer með 
eignir ríkisins fer með 
eignarhlut ríkisins í 
hlutafélaginu.151 

„Tilgangur hlutafélagsins 
skal vera að framleiða, 
dreifa og eiga viðskipti 
með raforku og 
varmaorku[...] hvort 
heldur er í heildsölu eða 
smásölu[...] .“152 

Ríkisútvarpið 5 einstaklingar eru 
Kjörnir hlutfalls 
kosningu á Alþingi 
sem 
er svo staðfest á 
aðalfundi af 
hluthafanum.153 

Sá ráðherra er fer með 
eignir ríkisins fer með 
eignarhlut íslenska 
ríkisins í Ríkisútvarpinu 
ohf.154 

„Hlutverk Ríkisútvarpsins 
ohf. er rekstur hvers 
konar útvarpsþjónustu í  
almannaþágu, svo sem 
hljóðvarps og sjónvarps, 
eftir því sem nánar er 
ákveðið í lögum 
þessum.“155 

Suðurlindir 5 einstaklingar eru 
kjörnir í stjórn á 
aðalfundi.156 

Hluthafarnir eru þrír 
bæjarráð; 
Hafnarfjarðarbær, 
Grindavík og Vogar.157 

„Tilgangur félagsins er að 
standa vörð um 
sameiginlega hagsmuni 
sveitarfélaganna[...] 
varðandi náttúruauðlindir 
í landi sveitarfélaganna 
við[...] .“158 

Tern Systems 3 einstaklingar 
kjörnir á 
aðalfundi.159 

Hluthafarnir eru Isavia 
77% og Háskóli Íslands 
23%.160 

Markmið fyrirtækisins er 
að efla rannsóknir, þróun 
og þekkingaröflun á sviði 
flugsamgöngutækni.161 

 

                                                                 

 

 

 
147 Orkuveita Húsavíkur. (2012). Samþykktir fyrir Orkuveitu Húsavíkur. Húsavík: Höfundur, 1-2. 
148 Orkuveita Húsavíkur ohf. (2012). Sagan. Sótt 6. apríl 2012 af http://oh.is/page/sagan 
149149 Orkuveita Húsavíkur. (2012), 1-2. 
150 Rarik. (2012). Stefnumið og stjórn. Sótt 6. apríl 2012 af http://rarik.is/umrarik/stefnumi-og-stjrn 
151 Lög um stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins nr. 25/2006. 3. gr. 
152 Sama heimild. 4. Gr. 
153 Lög um Ríkisútvarpið ohf., nr. 61/2007. 
154 Sama heimild. 7. gr. 
155 Sama heimild. 3. gr. 
156 Grindavíkurkaupstaðar, Hafnarfjarðarkaupstaðar og Sveitarfélagsins Voga. (2007). Stofnsamþykktir 
Suðurlinda ohf. Hafnarfjörður: Höfundar, 1-2. 
157 Sama heimild. 

158 Stofnsamþykktir Suðurlinda ohf. 20. Desember 2007. 2. gr. 
159 Magnús Már Þórðarson, framkvæmdastjóri Tern Systems (munnleg heimild 10. apríl 2012).  
160 Isavia. (2012). Dótturfélög. Sótt 6. apríl af http://www.isavia.is/um-isavia/dotturfyrirtaeki/   

161 Sama heimild. 

http://oh.is/page/sagan
http://rarik.is/umrarik/stefnumi-og-stjrn
http://www.isavia.is/um-isavia/dotturfyrirtaeki/
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 Í yfirlitinu hér að ofan má sjá að í flestum félögum eða 8 þeirra eru 5 manna stjórnir, en í 

Isavia og Matís eru reyndar fleiri eða 7 stjórnarmeðlimir og 3-4 í öðrum félögum og allar eru 

stjórnirnar kjörnar á aðalfundi. Fyrirkomulagið hjá Ríkisútvarpinu er þó öðruvísi en hjá öllum 

öðrum opinberum hlutafélögum en þar er stjórnin kosin hlutfallskosningu á Alþingi og svo er 

það hlutverk eigandans að staðfesta og kjósa aftur þessa stjórnarmeðlimi sem Alþingi kaus, á 

aðalfundi félagsins. Þegar opinber hlutafélög halda hluthafafundi ber þeim að bjóða 

stjórnarmönnum, framkvæmdastjóra félagsins og endurskoðendum félagsins, og á aðalfundi 

ber þeim jafnframt að bjóða fulltrúa fjölmiðla en þetta er ákvæði er sérstaklega sett inn 

vegna opinberra hlutafélag til að tryggja upplýsingaflæði til almennings.162 Kjörnum 

fulltrúum eigenda er jafnframt heimilt að mæta á aðalfundi og bera fram skriflegar 

fyrirspurnir, „[...]þingmönnum ef ríkið er eigandi og viðkomandi sveitarstjórnarmönnum ef 

sveitarfélag er eigandi[...] .“163 Opinberum hlutafélögum ber einnig að huga að kynjahlutfalli í 

stjórnum og frá og með 2013 munu almenn hlutafélög jafnframt þurfa að tryggja 

kynjajafnrétti í stjórnum. Í 9 kafla hlutafélagalaga kemur fram að „[í] stjórnum opinberra 

hlutafélaga[...] skal hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn þegar stjórn er skipuð þremur mönnum og 

þegar stjórnarmenn eru fleiri en þrír í slíkum félögum skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé 

ekki lægra en 40%.”164 Hér á eftir fer kynjagreining á stjórnum opinberu hlutafélaganna. 

Hlutafélag um að stuðla að rekstrarhæfi atvinnufyrirtækja (kvk 0 & kk 0)165, Isavia (3 kk & 2 

kvk), Íslandspóstur (3 kk & 2 kvk), Landskerfi bókasafna (2 kk & 2 kvk), Landsnet (2 kk & 1 

kvk), Lánasjóður Sveitarfélaganna (3 kk & 2 kvk), Matís(4 kk & 3 kvk), Neyðarlínan (3 kvk & 1 

kk), Nýr Landspítali (2 kk & 1 kvk), Orkubú Vestfjarða(3 kvk & 2 kk), Orkuveita Húsavíkur (2 kk 

&1 kvk), Rarik(3 kk & 2 kvk), Ríkisútvarpið(2 kvk & 3 kk), Suðurlindir (4 kvk & 1 kk) Tern 

Systems (2 kk & 1 kvk).166 Í 13 af þeim 14 opinberu hlutafélögum sem rannsakandi hefur 

upplýsingar um kynferði stjórnarmeðlima eru skilyrði um kynjajafnrétti uppfyllt. Í einu félagi 

er ákvæði 63. greinar í kafla um félagsstjórn, framkvæmdastjóra og fulltrúanefnd um 

kynjahlutfall í lögum um hlutafélögum brotin ásamt ákvæði 15. Greinar. Um þátttöku í 

                                                                 

 

 

 
162 Lög um hlutafélög nr. 2/1995. 88. gr. 
163 Sama heimild. 80. gr. 
164 Lög um hlutafélög nr. 2/1995. 63. gr. 
165 Fyrirtækið er ekki í rekstri. 
166 Kk stendur fyrir karlkyns og kvk fyrir kvenkyns. 
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nefndum, ráðum og stjórnum á vegum hins opinbera í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008. Í stjórn Suðurlinda ohf. eru 80% stjórnarmanna konur en 

einungis 20% karlmenn. Neyðarlínan ohf. hefur nýverið leiðrétt sitt brot, en síðasta stjórn 

félagsins braut sömu lög en fram í miðjan apríl þessa árs 2012 voru 75% stjórnarmanna 

konur en einungis 25% karlmenn. Í 10 af 14 stjórnum opinberu hlutafélaganna eru karlmenn 

í meirihluta en í 2 opinberum hlutafélögum eru konur í meirihluta í stjórninni og það er í 

Orkubúi Vestfjarða og Suðurlindum en hjá Landskerfi bókasafna og Neyðarlínunni ohf. er 

kynjahlutfall jafnt en þar eru stjórnarmeðlimir 4 talsins. 

6.1 Stjórnskipulag 

 Það eru gerðar ríkar kröfur til stjórnenda og stjórnarmanna í opinberum hlutafélögum en 

gert er ráð fyrir að „[s]tjórnarmenn og framkvæmdastjórar í opinberum hlutafélögum[...] 

gef[i] stjórninni skýrslu um eign sína í félögum skipti það máli varðandi starf þeirra. Þá skulu 

þeir síðar gefa skýrslu um kaup og sölu sína á slíkum hlutum.“167 Jafnframt er gert ráð fyrir að 

„[s]tarfsreglur stjórna opinberra hlutafélaga séu birtar á vef félagsins ef til er en ella annars 

staðar á netinu.“168 Þar sem að hlutafélögin Suðurlindir ohf. og hlutafélag um að stuðla að 

rekstrarhæfi atvinnufyrirtækja eru hvorug með vefsíðu þá virðist sem að þau séu ekki að 

uppfylla þetta skilyrði laga um opinber hlutafélög. Rannsakandi getur ekki betur séð en að 

starfsreglur þessarra félaga séu ekki birtar á öðrum vef eða annarsstaðar á netinu eins og 

kröfur eru gerðar um. Reyndar er ákvæðið um annarsstaðar á netinu frekar óljóst. Það getur 

því reynst erfitt að leita uppi slíkar reglur séu félögin ekki með eigin vefsíðu. Einnig er gert 

ráð fyrir því í hlutafélagalögum að opinber hlutafélög birti samþykktir, ársreikning, 

samstæðureikning og sex mánaða uppgjör á vef sínum en þau félög sem ekki eru með 

vefsíðu virðast vera að brjóta gegn ákvæði 149. greinar laga um hlutafélög.169 

6.2 Hluthafar 

 Það er mismunandi eftir hlutafélögum hvaða aðili fer með hlutafé félagsins en þróunin 

virðist vera í þá átt að minnsta kosti hjá ríkinu að hlutabréf opinberra hlutafélag sitji hjá 

                                                                 

 

 

 
167 Lög um hlutafélög nr. 2/1995. 67. gr. 
168 Sama heimild. 70. gr. 
169 Sama heimild. 149. gr. 
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fjármálaráðherra. Í tilviki Rarik og Ríkistúvarpsins er það tilgreint í lögunum að sá ráðherra 

sem fari með eignir ríkisins, sem er fjármálaráðherra, fari með hlut félagsins. Það kemur skýrt 

fram að fjármálaráðherra fari með hlutabréf Nýs Landspítala, Orkubús Vestfjarða og Isavia. Í 

tilviki Matís og hlutafélags um endurskipulagningu atvinnufyrirtækja kemur einvörðungu 

fram að ráðherra haldi á hlutabréfinu en engar nánari skýringar er að finna um hvaða 

ráðherra fari með hlutabréfið. Hjá hlutafélaginu Landskerfi bókasafna fer fjármálaráðherra 

með hlut ríkisins og sveitarfélögin 54 með minnihluta. Í tilviki Landsnets fara hluthafarnir 

fjórir, Landsvirkjun, Rarik, Orkuveita Reykjavíkur og Orkubú Vestfjarða með sinn hlut hver. 

Sveitafélögin fara með hlut sinn í Lánasjóði sveitarfélaganna. Bæjarráð sveitarfélaganna 

þriggja, Grindavíkur, Hafnafjarðar og Voga fara með hlutabréfin í Suðurlindum. Í tilviki 

Neyðarlínunnar þá eru hluthafarnir fjórir, ríki, Reykjavíkurborg og ein stofnun í eigu 

Reykjavíkurborgar og fleiri sveitafélaga (Orkuveita Reykjavíkur) og ein stofnun í eigu ríkisins 

(Landsvirkjun) og að lokum þá fer Sveitarfélagið Norðurþing fer með hlutabréfið í Orkuveitu 

Húsavíkur. Ef við veltum fyrir okkur tilnefningum í stjórnirnar fyrir aðalfundi þá eru þær 

gerðar með óformlegum hætti í flestum félögunum, en á fundinum sjálfum eru þær 

framkvæmdar eins og tíðkast í öðrum hlutafélögum þar sem að fundarstjóri óskar eftir 

tilnefningum í stjórn og hluthafar leggja fram sínar tillögur, sín nöfn, eða lista og svo er kosið 

um þau nöfn. Í reynd þýðir þetta að hluthafinn ræður. Ef að fjármálaráðherra fer með 

hlutabréfið þá er úrslitavaldið í hans höndum þar sem að atkvæðisrétturinn liggur hjá 

honum. Annars gildi hluturinn sem viðkomandi stofnun, sveitarfélag eða ríki heldur á 

varðandi kosningu stjórnar. 

6.3 Tilgangur 

 Þegar tilgangur félaganna er skoðaður kemur í ljós að flest þessarra fyrirtækja eru að 

einhverju leiti starfandi á samkeppnismarkaði, en þeir markaðir eru misvirkir og einhverjir 

myndu teljast frekar rýrir þegar kemur að samkeppni á markaði. Það sem átt er við með rýrir 

er að það séu fáir kaupendur eða seljendur á markaðinum. Félögin hafa flest mjög ólíkan 

tilgang og starfa á ólíkum mörkuð nema kannski ef horft er á Orkubú Vestfjarða og Orkuveitu 

Húsavíkur en þessi félög eru með sambærilega starfsemi en svæðisbundna og skarast því 

markaðir þessarra tveggja fyrirtækja ekki eins og er. Starfsemina mætti flokka með 

einföldum hætti í 12 þætti; fjármálstarfsemi, flugtengdan rekstur, póstþjónustu, þjónusta á 

bókasafnskerfis, rekstur á flutningskerfi raforku, lánaþjónustu, neyðarþjónustu, 
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fjölmiðlaþjónustu, orkuframleiðslu (2), rafmagnsframleiðslu, hagsmunafélag um auðlindir og 

byggingarfélag um spítala. Fyrirtækin starfa á mjög takmörkuðum mörkuðum og eru flest 

með mjög ólíka starfsemi og búa í raun við náttúrlega einokun. „Þar sem einn aðili getur 

framleitt fyrir markaðinn með hagkvæmari hætti en samkeppnismarkaður vegna mikillar 

stærðarhagkvæmni.“170 Félögin eiga sameiginlegt að vera að öllu leiti í eigu hins opinbera og 

starfa á grundvelli hlutafélagalaga en þau eru hins vegar ekki öll skráð sem opinber 

hlutafélög og starfa því ekki sem slík líkt og þeim ber að gera. 

                                                                 

 

 

 
170 Gunnar Helgi Kristinsson. (2007). Lýðræðisleg ábyrgð og rekstrarform stjórnsýslu. Stjórnmál og stjórnsýsla 
veftímarit, bindisnúmer 2, 226. 
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7 Ríkisútvarpið ohf. 

 Ríkisútvarpið var stofnað árið 1930, en í dag heyra jafnframt undir það Sjónvarpið sem 

stofnað var árið 1966 og Rás 2 sem tók til starfa árið 1983. RÚV eins og það er stundum 

kallað starfar á grundvelli laga um Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007 þá var ríkisstofnunin lögð 

niður sem slík og Ríkisútvarpið ohf. sett á fót sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins með 

samþykkt laga þess efnis á Alþingi. 

  Það var ekki auðsótt mál að breyta rekstrarformi Ríkisútvarpsins. Miklar pólitískar deilur 

stóðu í þrjú ár um hvaða félagaform væri farsælast fyrir stofnunina og ýmislegt var reynt 

áður en lög um Ríkisútvarpið ohf. voru samþykkt. Frumvarpið um hlutafélagavæðingu 

Ríkisútvarpsins var fyrst lagt fram á 132. löggjafarþingi þann 6. desember 2005 af þáverandi 

menntamálaráðherra, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, en þá sem frumvarp til laga um 

Ríkisútvarpið hf. Það var hins vegar ekki í fyrsta sinn sem frumvarp um nýtt rekstrarform á 

stofnuninni var lagt fram því þann 15. mars sama ár á 131. löggjafaarþinginu var lagt fram 

frumvarp um Ríkisútvarpið sf. en það var svo ekki fyrr en 4. október árið 2006 á 133. 

löggjafarþingi sem að frumvarp um Ríkisútvarpið ohf. var fyrst tekið til umræðu og svo 

samþykkt þann 23. febrúar 2007 en tók gildi sama ár.  

7.1 Hlutafélagavæðing 

Ástæður þess að farið var í breytingar á rekstraforminu voru fyrst og fremst niðurstöður 

úttektar Samkeppnis-og ríkisstyrkjadeildar Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) á fjármögnun og 

rekstri Ríkisútvarpsins. Árið áður hafði stofnunin gefið út leiðbeinandi reglur um ríkisstyrki á 

sviði almannaútvarpsþjónustu (e. public service broadcasting).171 Það var mat ESA að 

ríkissjóður bæri ótakmarkaða ábyrgð á öllum skuldbindingum Ríkisútvarpsins á meðan 

stofnunin væri ríkisstofnun. Það hefði ekki nægt að breyta Ríkisútvarpinu í 

sjálfseignarstofnun líkt og upphaflega frumvarpið gerði ráð fyrir, það þurfti að ganga lengra. 

Niðurstaða ESA var að ríkjandi fyrirkomulag bryti í bága við 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins. 

Ástæðan fyrir því var meðal annars sú að Ríkisútvarpið gæti innheimt útvarpsgjald sem 

samkeppnisaðilar þeirra gætu ekki. Þetta fyrirkomulag skapaði Ríkisútvarpinu gríðarlegt 

                                                                 

 

 

 
171 Lög um Ríkisútvarpið ohf., nr. 61/2007. 
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fjárhagslegt samkeppnisforskot á fjölmiðlamarkaði sem stofnunin nyti í krafti þess að vera 

ríkisstofnun og myndi ekki njóta við eðlilegar markaðsaðstæður.172 Aðrir fjölmiðlar sem 

Ríkisútvarpið var í samkeppni við þurftu að búa við það að stofnunin fengi ríkisframlög, væri 

með ríkisábyrgð og keppti jafnframt við aðra fjölmiðla á auglýsingamarkaði. Þessi staða 

Ríkisútvarpsins á fjölmiðlamarkaði var óásættanleg að mati ESA út frá 

samkeppnissjónarmiðum. Til þess að Ríkisútvarpið mætti áfram taka við útvarpsgjaldinu og 

njóta þess samkeppnisforskots sem því fylgdi varð það að uppfylla eftirfarandi fjögur skilyrði í 

samráði við stjórnvöld til að mega starfa áfram á samkeppnismarkaði: 

 

1. að vel skilgreind skylda hvíli á viðtakanda ríkisstyrks til að láta í té opinbera þjónustu;  
2. að forsendur fyrir útreikningi og ákvörðun ríkisstyrks hafi verið skilgreindar fyrir fram með hlutlægum 

og gagnsæjum hætti; 
3. að ríkisstyrkur fari ekki fram úr nauðsynlegum kostnaði við að láta í té hina opinberu þjónustu, að öllu 

leyti eða að hluta, að teknu tilliti til tekna og sanngjarnrar framlegðar af rekstri þjónustunnar;  
4. að þegar aðili sé valinn til að veita opinbera þjónustu án undangengins útboðs þurfi upphæð 

ríkisstyrks að hafa verið ákveðin á grundvelli reiknilíkans um kostnað dæmigerðs, vel rekins fyrirtækis, 
með nægilegan styrk, af því að veita hina opinberu þjónustu, að teknu tilliti til sanngjarnrar 
arðsemiskröfu.

173
  

 

Önnur skilyrði samkvæmt ríkisstyrkjareglum ESA sem snúa að starfsemi ríkisrekinna fjölmiðla 

á samkeppnismarkaði líkt og Ríkisútvarpsins sem þiggur bæði ríkisstyrki og er mjög stór og 

fyrirferðamikill aðili á auglýsingamarkaði á Íslandi eru: 

 

1. að útvarpsþjónustan sé skilgreind (í lögum) sem þjónusta sem varði almenna efnahagslega þýðingu;  
2. að stjórnvöld hafi skýrlega falið fyrirtækinu að reka útvarpsþjónustu; 
3. að beiting samkeppnisreglna mundi hindra fyrirtækið í að sinna framangreindum skyld um sínum og 

að undantekning frá samkeppnisreglum standi ekki í vegi fyrir þróun viðskipta. 
174

 

 

 Megin ástæða þess að ákveðið var að velja hlutafélagaformið fram yfir önnur form var 

jafnframt að lagaramminn var ítarlegur og skýr og mikil reynsla var komið á formið sem slíkt 

ásamt því að leikreglur eru vel þekktar. Jafnframt var formið talið hentað vel til að skilja að 

rekstur fjölmiðlunar í almannaþágu og samkeppnishluta stofnunarinnar sem var lykilþáttur í 

kröfum ESA.  

                                                                 

 

 

 
172 Lög um Ríkisútvarpið ohf., nr. 61/2007. 
173 Sama heimild. 
174 Sama heimild. 
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 Þegar frumvarpið var lagt fram var mikið rætt um hvort að þetta skref væri liður í því ferli 

að einkavæða Ríkisútvarpið en í frumvarpinu var hins vegar sérstaklega tekið fram að sala 

hlutafjár væri óheimil og fyrirvarinn, nema með samþykki Alþingis, fjarlægður til að 

undirstrika þá áherslu að ekki stæði til að selja hlutfélagið eða einkavæða það, en þann 

fyrirvara er að finna í flestum öðrum tilvikum þar sem að ríkisstofnunum er breytt í 

hlutafélag.175 Jafnframt var horft til þess að allir ríkisfjölmiðlar á Norðurlöndunum sem eru 

með svipaða starfsemi og RÚV notast við rekstrarformið opinbert hlutafélag að undanskyldu 

Danmarks Radio, sem er ekki á auglýsingamarkaði og er fjárhagslega sjálfstæð ríkisstofnun 

sem hefur aðaltekjurnar af afnotagjöldum sem dönum er skylt að greiða.176 Reynsla annarra 

ríkisfjölmiðla hafði gefist vel bæði af faglegum ástæðum sem lítur að sjálfstæðinu og af 

rekstrarlegum ástæðum.  

 Önnur markmið sem knúðu áfram breytinguna á rekstarformi RÚV var að snúa við 

tæplega hálfrar aldar tapi á Ríkisútvarpinu og takmarka ábyrgð ríkisins á starfseminni, en gert 

var ráð fyrir að Ríkisútvarpið yrði rekið á rekstrarlegum forsendum og að stjórnun þess yrði 

alfarið á höndum stjórnarinnar en ekki ráðherra. Jafnframt var markmiðið að snúa við þeirri 

þróun að sífellt fór minni hluti fjármagns í dagskrárgerð. Starfsmaður ríkisstofnunar segir að 

„eflaust hafi ein ástæða þess að menn fóru þessa leið opinberrar hlutafélagavæðingar sú að 

menn vildu fjarlægja ríkisstimpilinn af sér.“177 Jafnframt bætir hann við og segir „að það hafi 

að öllum líkindum verið pólitísk niðurstaða að þessar stofnanir væru í samkeppni og þyrftu 

að búa við samkeppnisumhverfi, til að standa ekki í stöðugum deilum við 

samkeppniseftirlitið.“178  

 Markmiðið var einnig að skilgreina með skýrari hætti útvarpsþjónustu í almannaþágu og 

aðgreina hana frá annarri starfsemi ásamt því að aðskilja almannaþjónustuna fjárhagslega frá 

annarri starfsemi. Þátttaka Ríkisútvarpsins í rekstri Sinfóníuhljómsveitar Íslands var felld út 

með það að markmiði að afmarka starfsemi RÚV enn frekar við fjölmiðlun. Starfsmaður 

ríkisstofnunar sagði að „forstöðumenn hefðu verið hlynntir hlutfélagavæðingunni, þar sem 

                                                                 

 

 

 
175 Lög um Ríkisútvarpið ohf., nr. 61/2007. 
176 Þingskjal 56 – mál 56. (2006-2007).Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið ohf. Sótt þann 10. mars 2012 af 
http://www.althingi.is/altext/133/s/0056.html 
177 Forstöðumaður ríkisstofnunar (munnleg heimild 30. janúar 2012). 
178 Sama heimild. 

http://www.althingi.is/altext/133/s/0056.html
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að þeir sáu hagnaðar gulrót fyrir sig ásamt því að losna úr veseni, losna við samkeppniskærur 

og vera með hreint borð[...] Menn hafa séð spennandi tækifæri sem stjórnendur en minna 

verið að hugsa um ábyrgð og vald.“179  

 

Það er algjörlega skiljanlegt að menn þurftu að breyta rekstrarfyrirkomulaginu á sínum tíma. Vegna þess 
að það mátti ekki samkvæmt ríkisstyrkjareglunum vera ótakmörkuð ábyrgð, tap á félagi. Þannig að ef að 
þetta hefði verið B-hlutastofnun, ríkisstofnun þá er ótakmarkað tapþol og þannig var þetta búið að vera í 
mörg mörg ár að Ríkisútvarpið var rekið með tapi og hvað gerðist svo jú útvarpsstjóri var kallaður á 
teppið og skammaður, hvað gerist svo. Það var í sjálfu sér ekkert hægt að gera. Þetta gekk ekki upp. Þú 
mátt ekki hafa þetta svona. Þú verður að hafa þetta sér rekstrareiningu sem er þá rekin þannig. Það var 
búið að skoða hin formin þetta var í raun hagkvæmasta og einfaldasta leiðin til að geta breytt þessu 
miðað við þær kröfur sem ESA eftirlitsstofnun EFTA var búin að gera.

180
 

 

 Breytingin á rekstarforminu hefur haft víðtæk áhrif á starfsemi félagsins ekki bara innviði 

Ríkisútvarpsins, heldur líka samskipti fyrirtæksins við stjórnvöld, bæði ráðherra og 

fagráðuneyti, fjármögnun félagsins, ábyrgð og völd stjórnar og stjórnenda og margt fleira en 

hér verður farið yfir veigamestu breytingarnar í tengslum við hlutafélagavæðinguna.  

 Ein stærsta breytingin eftir hlutafélagavæðinguna var að bein pólitísk tengsl 

menntamálaráðherra við Ríkistúvarpið voru aflögð en í dag eru hvorki útvarpsstjóri né stjórn 

skipuð af menntamálaráðherra líkt og áður. Stjórn Ríkistúvarpsins, alls 5 einstaklingar og 5 til 

vara eru kosnir hlutfallskosningu á Alþingi sem þýðir að stjórnmálaflokkarnir fá ákveðinn 

fjölda fulltrúa í stjórnina eftir atkvæðavægi á þingi. Stjórnin er því skipuð í samræmi við úrslit 

kosninga og stjórnarformaður Ríkisútvarpsins kemur úr röðum stjórnarflokkanna hverju 

sinni. Kosning stjórnarinnar er svo staðfest á aðalfundi félagsins í janúar á ári hverju af 

hlutahafanum. Fyrirkomulagið er þannig að þar sem að Ríkisútvarpið er 100% í eigu ríkisins 

þá fer ráðherra með hlutabréfið í félaginu. Upphaflega féll það í hlut menntamálaráðherra, 

fagráðherra Ríkisútvarpsins að staðfesta eða endurkjósa stjórnina á aðalfundi, en nú þegar 

hlutabréfið hefur verið fært úr menntamálaráðuneytinu til fjármálaráðuneytis er það í 

höndum fjármálaráðherra sem fer nú með eignarhald íslenska ríkisins í Ríkisútvarpinu ohf. að 

staðfesta kjörið. Hluthafinn hefur alltaf staðfest stjórnina sem Alþingi hefur kosið og því hafa 

aldrei verið gerðar breytingar á stjórninni sem Alþingi skipar og þeirri sem handhafi 

hlutabréfsins samþykkir. Þetta þýðir að stjórnvöld á hverjum tíma eru með meirihluta í stjórn 

                                                                 

 

 

 
179 Forstöðumaður ríkisstofnunar (munnleg heimild 30. janúar 2012). 
180 Starfsmaður eftirlitsstofnunar (munnleg heimild 20. febrúar 2012). 
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Ríkisútvarpsins. Hlutabréfið í Ríkisútvarpinu var á sínum tíma, september 2009, fært frá 

menntamálaráðuneytinu, fagráðuneyti RÚV til fjármálaráðuneytisins. Í áliti allsherjarnefndar 

sem fjallaði um málið kom fram að „[m]arkmiðið með breytingunum [va]r m.a. að tryggja að 

ríkið h[e]f[ð]i eina samræmda eigendastefnu til að auka trúverðugleika og einingu um 

hlutverk þess sem eiganda.“181 Jafnframt kom fram í nefndarálitinu að innan ríkja OECD væri 

þróunin í þessa sömu átt og að aukin áhersla væri lögð á aðskilja með skýrum hætti ríkið sem 

eiganda annars vegar og faglegan eftirlitsaðila hins vegar.  

7.2 Stjórnskipulag 

 Í lögunum um Ríkisútvarpið kemur fram að „stjórnarmenn skulu í störfum sínum eingöngu 

hafa að leiðarljósi hagsmuni Ríkisútvarpsins ohf., fyrst og fremst skyldur þess til útvarps í 

almannaþágu.“182 Það hefur aldrei verið launungarmál að stjórnmálaflokkarnir skipuðu sína 

pólitísku fulltrúa í stjórn RÚV, þá Útvarpsráð, sem gættu hagsmuna síns flokks innan 

stofnunarinnar. Útvarpsráð hafði gríðarleg völd innan RÚV og hafði mikil afskipti bæði af 

ráðningum og dagskrá en við hlutafélagavæðinguna var fyrirkomulaginu breytt og hefur 

bæði hlutverk stjórnarinnar og valið stjórnarmönnum breyst mikið. Í dag er stjórnin kjörin á 

Alþingi og endurkjörin á aðalfundi fyrirtækisins. Þegar fyrrverandi starfsmaður er inntur eftir 

muninum á störfum Útvarpsráðs og því fyrirkomulagi sem núverandi stjórna starfar eftir 

segir hann: 

 

Það hljómar mjög illa að hafa alla pólitíkusana við borðið. Það hljómar svo lýðræðislegt og miklu eðlilegra 
að hafa hlutlausa stjórn en hún er ekkert hlutlaus, hún er rammpólitísk stjórnin nema að stjórnin núna 
virðist bara vera núll og nix. Þegar þú ert með stjórnina einvörðungu í rekstrarhlutanum, þarftu þá 
virkilega pólitíska stjórn í það?

183
 

 

 Sá rammi sem stjórnin starfar eftir í dag eru fyrst og fremst lög um Ríkisútvarpið ohf. og 

samþykktir félagsins en hún þarf líka að sjá til þess að félagið starfi samkvæmt lögum um 

hlutafélög nr. 2/1995 en í þeim er sérstaklega er fjallað um starfsemi opinberra hlutafélaga. 

Starfsemi Ríkisútvarpsins þarf jafnframt að vera innan ramma laga um fjölmiðla nr. 38/2011 

                                                                 

 

 

 
181 Þingskjal 298 – mál 89. (2008-2009). Nefndarálit frá meirihluta allsherjarnefndar. Sótt 14. mars af 
http://www.althingi.is/altext/137/s/0298.html 
182 Lög um Ríkisútvarpið ohf. nr. 7/2006. 8. Gr. 
183 Fyrrverandi starfsmaður Ríkisútvarpsins (munnleg heimild 14. febrúar 2012). 

http://www.althingi.is/altext/137/s/0298.html
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ásamt því er það á ábyrgð stjórnarinnar að sjá til þess að sú starfsemi RÚV sem ekki telst til 

fjölmiðlunar í almannaþjónustu heldur samkeppnishluta s.s. auglýsingar, kostanir ofl. að hún 

sé innan ramma Samkeppnislaga nr. 44/2005. Einnig ber starfsemi RÚV að vera í samræmi 

við upplýsingalög nr. 50/1996 en það er sérstaklega tilgreint í 12. grein laga um Ríkisútvarpið 

en upplýsingalög gilda ekki um almenn hlutafélög og því var þetta ákvæði sett sérstaklega 

inn í lög um RÚV til að tryggja aðgengi almennings að upplýsingum um starfsemi 

Ríkisútvarpsins. Þegar rætt var um gildi upplýsingalaga við fyrrverandi starfsmann RÚV segir 

hann að „með þessum ohf. lögum þá hafi RÚV í raun og veru breyst í einhversskonar fríríki 

sem enginn fylgist með. RÚV er í mjög sérkennilegri stöðu innan stjórnsýslunnar.“184 Það 

liggur því fyrir að ábyrgð stjórnarmanna er mikil og hún er meiri en annarra stjórnarmanna 

sem sitja í stjórnum ríkisfyrirtækja, en það er vegna rekstrarformsins. 

 Í samþykktum Ríkisútvarpsins frá 2009 kemur fram að stjórnin fari með æðsta vald í 

málefnum félagsins á milli hluthafafunda og að hlutverk hennar sé meðal annars að móta 

stefnu félagsins, ráða útvarpsstjóra, hafa eftirlit með rekstri félagsins, taka ákvarðanir um lán 

og ábyrgðir og annað sem ekki fellur undir daglegan rekstur ásamt því að samþykkja 

fjárhagsáætlun og gera grein fyrir því í ársskýrslu hvernig lögbundnar skyldur um útvarp í 

almannaþágu eru uppfylltar.185 Hins vegar þegar starfsmaður eftirlitsstofnunar er inntur eftir 

hlutverki stjórnarinnar í stefnumótun fyrir Ríkisútvarpið segir hann að: 

 

Stjórnin hefur bara verið rekstrarlega þenkjandi. Þau eiga ekki að taka dagskrárákvarðanir. Stjórnin tekur 
ekki ákvarðanir um stóru myndina. Stjórnin hefur ekki skipt sér af öðru en rekstinum frá því að félagið var 
ohf. vætt. Ég hef furðað mig á því af hverju stjórnin er ekki meira í stóru myndinni.

186
 

 

 Þegar rætt var við fyrrverandi stjórnarmann um hlutverk stjórnarinnar í stefnumótun 

fyrirtækisins sagði hann að „stjórnin hafi ekki litið á það sem sitt hlutverk að móta stefnu 

fyrir Ríkisútvarpið heldur hafi stjórnin einbeitt sér að rekstarþættinum.“187  

 Ef horft er á það fyrirkomulag sem nú er við lýði hvað varðar skipan í stjórn Ríkisútvarpsins 

er ljóst að sú stjórn sem við borið situr er beintengd stjórnmálaflokkunum. Stjórnin er valin 

                                                                 

 

 

 
184 Fyrrverandi starfsmaður Ríkisútvarpsins (munnleg heimild 14. febrúar 2012). 
185 Stofnfundur Ríkisútvarpsins ohf. (2009). Samþykktir fyrir Ríkisútvarpið ohf. Reykjavík: Hluthafafundur, 3-4. 
186 Starfsmaður eftirlitsstofnunar (munnleg heimild 20. febrúar 2012). 
187 Fyrrverandi stjórnarmaður Ríkistútvarpsins (munnleg heimild 27. febrúar 2012). 
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hlutbundinni kosningu á Alþingi sem þýðir að þeir flokkar sem eiga sæti á Alþingi fá úthlutað 

stjórnarsætum í stjórn Ríkisútvarpsins miðað við hlutfall hvers flokks á Alþingi og þá í 

samræmi við niðurstöðu kosninga og það er ávallt þannig að annar ríkisstjórnarflokkanna 

skipar stjórnarformanninn. Þegar starfsmaður eftirlitsstofnunar er spurður út í tilganginn 

sem lá að baki því að breyta fyrirkomulaginu varðandi skipan stjórnarinnar segir hann að: 

 

„Upphaflegi tilgangurinn með að hætta með gamla Útvarpsráð var að gera stjórnina svona óháðari 
pólitíkinni. Ég held að það hafi tvímælalaust verið tilgangurinn en svo er spurning hvort að það hafi tekist. 
Ég held að þetta hafi líka verið pólitískar stjórnir, hið minnsta hafa komið inn í stjórnina aðilar sem 
tengjast pólitíkinni á einhvern hátt. Maður sér augljós pólitísk tengsl milli stjórnarinnar og flokka.“

188
 

 

 Núverandi starfsmaður RÚV segir að „rekstrarparturinn hafi liðið fyrir stjórnunarpartinn. 

Útvarpsráð bar ekki ábyrgð á rekstri RÚV, það var óljóst hvort Útvarpsstjóri bæri ábyrgð og 

það sama með ráðherran. Ríkisútvarpið hafði verið rekið með tapi í u.þ.b. 40 ár og enginn 

gerði neitt í því.“189 Fyrrverandi starfsmaður RÚV ber Útvarpsráði hins vegar ágætlega 

söguna og segir „menn voru ekkert að fela það að þeir voru að passa upp á að þeirra 

hagsmunir yrðu ekki fyrir borð bornir. Þegar pólitíska landslagið var komið í kringum eitt 

borð var útkoman ekkert svo hryllileg.“190Núverandi starfsmaður RÚV sér málið öðruvísi og 

segir: 

 

Pólitískt skipað Útvarpsráð gætti hagsmuna annarra en RÚV og hafði ekki formlegt vald en skipti sér beint 
af ráðningum og þetta fyrrum fyrirkomlag gerði það að verkum að ábyrgðarsvið og valdsvið voru óskýr og 
hver gat vísað á annan þegar upp komu vandamál. Fréttastjóramálið 2004 sýndi best hversu 
stjórnunarlegur bastarður RÚV var. Hver réð hann, hver rak hann? Var það ráðherran, útvarpsstjórinn eða 
starfsmenn, það veit enginn“ segir starfsmaður RÚV.

191
  

 

 Hvað varðar skipan útvarpsstjóra og annarra starfsmanna í dag þá fellur það í hlut 

stjórnarinnar að ráða útvarpsstjóra, en það er svo hans hlutverk að ráða aðra starfsmenn, 

stjórnin skiptir sér ekki beint af ráðningum líkt og Útvarpsráð gerði. Fyrir 

hlutafélagavæðinguna skipaði ráðherra útvarpsstjóra og þrjá framkvæmdastjóra 

stofnunarinnar eins og lögbundið skipurit hennar gerði ráð fyrir en skipuritið sjálft er ekki 

                                                                 

 

 

 
188 Starfsmaður eftirlitsstofnunar (munnleg heimild 20. febrúar 2012). 
189 Starfsmaður Ríkisútvarpsins (munnleg heimild 15. febrúar 2012). 
190 Fyrrverandi starfsmaður Ríkisútvarpsins (munnleg heimild 14. febrúar 2012). 
191 Starfsmaður Ríkisútvarpsins (munnleg heimild 15. febrúar 2012). 
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lengur bundið í lög heldur er stjórnendum frjálst að breyta því eftir því sem þeir telja henta 

félaginu hverju sinni eins og í öðrum hlutafélögum.  

 Nú þegar Ríkisútvarpið er ekki lengur stofnun heldur opinbert hlutafélag er ábyrgð 

stjórnenda með öðrum hætti en hjá ríkisstofnunum. Þegar framkvæmdastjóri opinbers 

hlutafélags er inntur eftir sinni ábyrgð segir hann að: „Ábyrgð stjórnenda í hlutafélögum [sé] 

persónubundin og hún er fjárhagslegs eðlis.“192 Framkvæmdastjórinn segir að horft fram hjá 

þessu þegar framkvæmdastjórar opinberra hlutafélaga voru settir undir Kjaradóm. „Partur af 

launum forstjóra í hlutafélögum er áhættan út af þessari ábyrgð. Bara það að lenda í 

málaferlum getur kostað milljónir[...] ábyrgðin er eins og um einkafyrirtæki sé að ræða, 

ábyrgðin á rekstrinum og starfsemi fyrirtækisins.“193 Það er mat framkvæmdstjórans að þessi 

áhætta hafi ekki verið metin inn í Kjaradóm og hann segir að: „Menn beri allir þessa 

tilvistarlegu ábyrgð að gera rétt og vel en það sem er umfram í þessum opinberu 

hlutafélögum er að menn geta verið sóttir til saka á grundvelli hlutafélagalaga.“ 194 Mikill 

styrr hefur verið meðal forstöðumanna ríkisstofnanna vegna mismunandi launakjara hjá 

forstöðumönnum ríkisstofnnanna og framkvæmdastjórum opinberra hlutafélaga og ein leið 

stjórnvalda til að taka á þessum deilum var að setja alla framkvæmdastjóra opinberra 

hlutafélaga undir Kjaradóm og undir laun forsætisráðherra. Það verður þó ekki farið nánar út 

í þessi atriði í þessarri rannsók en launamál opinberra stjórnenda annars vegar í hjá 

opinberum hlutafélögum og hins vegar hjá ríkisstofnunum eru áhugavert rannsóknarefni. 

 Ef við snúum okkur aftur að stjórn Ríkisútvarpsins þá fellur það í hennar hlut að eiga 

samskipti annars vegar við þann ráðherra sem fer með hlutabréfið í Ríkisútvarpinu hverju 

sinni, nú fjármálaráðherra, í tengslum við aðalfundi og hluthafafundi ásamt því að sjá til þess 

að fylgja eftir þjónustusamningi við fagráðherra Ríkisútvarpsins, menntamálaráðherra, um 

útvarpsþjónustu í almannaþágu samkvæmt 3 gr. laga um Ríkisútvarpið. 195 Stjórn félagsins 

gerir þjónustusamning við menntamálaráðuneytið þar sem tilgangi og hlutverki RÚV er lýst 

ásamt nánari skilgreiningu á útvarpsþjónustu í almannaþágu. Þjónustusamningurinn er 

                                                                 

 

 

 
192 Framkvæmdastjóri opinbers hlutafélags (munnleg heimild 7. mars 2012). 
193 Sama heimild. 
194 Sama heimild. 
195 Starfsmaður eftirlitsstofnunar (munnleg heimild 20. febrúar 2012). 
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gerður til 5. ára en aðilar hans funda árlega um innihald samningsins.196 Í 

þjónustusamninginum er meðal annars kveðið á um að allt árið um kring skuli vera reknar að 

minnsta kosti tvær hljóðvarpsdagskrár og ein sjónvarpsdagskrá auk svæðisútvarps, RÚV skuli 

setja sér dagskrárstefnu ásamt reglum um ritstjórnarlegt sjálfstæði fréttastofu en þær reglur 

er að finna á vefsíðu Ríkisútvarpsins settar fram af útvarpsstjóra 1. maí 2008.197 Einnig eru 

sett fram mælanleg markmið í samninginum hvað varðar íslenskt sjónvarpsefni og nýsköpun 

í dagskrárgerð.198 Það er jafnframt komið inn á fjármál félagsins í þjónustusamninginum þar 

sem sérstaklega er tekið fram að tekju-og kostnaðarliðum vegna útvarpsþjónustu í 

almannaþágu sé haldið aðskildum frá því sem flokkast undir samkeppnisrekstur í samræmi 

við leiðbeinandi reglur ríkisstyrkja- og samkeppnisdeildar Eftirlitsstofnunar EFTA um 

útvarpsþjónustu í almannaþágu.199 Jafnframt er gerð sú krafa að kostnaðar-og verkbókhald 

félagsins uppfylli kröfur um aðskilnað tekna og útgjalda af útvarpsþjónustu í almannaþágu og 

samkeppnisrekstri samkvæmt 14. gr. samkeppnislaga:200  

 

Þegar um er að ræða opinbert fyrirtæki eða fyrirtæki sem starfar að einhverju leyti í skjóli opinbers 
einkaleyfis eða verndar er Samkeppniseftirlitinu heimilt að mæla fyrir um fjárhagslegan aðskilnað, annars 
vegar á milli þess hluta rekstrar fyrirtækisins sem nýtur einkaleyfis eða verndar og hins vegar þess hluta 
rekstrar sem er í frjálsri samkeppni við aðra aðila. Skal þess gætt að samkeppnisrekstur sé ekki 
niðurgreiddur af starfsemi sem nýtur einkaleyfis eða verndar.

201
 

 

7.3 Eftirlitsaðilar 

 Eftirlitsaðilar Ríkisútvarpsins eru 3, Ríkisendurskoðun, Samkeppniseftirlitið og 

menntamálaráðuneytið. Eflaust myndu einhverjir halda að eitt af hlutverkum nýstofnaðrar 

Fjölmiðlanefndar væri að hafa eftirlit með Ríkisútvarpinu sérstaklega en svo er ekki. Í 

þjónustusamninginum kemur fram að RÚV skuli lúta eftirliti Ríkisendurskoðunar er varðar 

upplýsingagjöf vegna leiðbeinandi reglna ríkisstyrkja-og samkeppnisdeildar Eftirlitsstofnunar 

EFTA um útvarpsþjónustu í almannaþágu ásamt því að veita Ríkisendurskoðanda upplýsingar 

                                                                 

 

 

 
196 Ríkisútvarpið ohf. (2007). Samningur um útvarpsþjónustu í almannaþágu.Reykjavík. Höfundur, 8. 
197 Ríkisútvarpið ohf. (2008). Reglur um fréttir og dagskrárefni tengt þeim í Ríkisútvarpinu. Reykjavík: 
Höfundur. 
198 Ríkisútvarpið ohf. (2007). Samningur um útvarpsþjónustu í almannaþágu.Reykjavík. Höfundur, 1-3. 
199 Sama heimild, 6. 
200 Sama heimild, 6. 
201 Samkeppnislög nr. 44/2005. 14. Gr. 
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til að sannreyna gagnsæi og hlutlæga kostnaðargreiningu á almannaþjónustuhlutverki RÚV. 

Samkeppniseftirlitið á rétt á að fá upplýsingar frá RÚV óski það eftir því til að sannreyna 

hvort félagið uppfylli skyldur samkvæmt 14. grein samkeppnislaga, sjá greinina hér að ofan. 

Menntamálaráðuneytið hefur eftirlit með því hvort félagið sé að uppfylla 

þjónustusamninginn. Þegar starfsmaður eftirlitsstofnunar RÚV er spurður út í hvernig honum 

finnist eftirlit með RÚV vera háttað þá segir hann „að ekkert sé hægt að gera ef lögin um 

RÚV eru brotin. Það er rétt að Ríkisendurskoðun eigi að hafa eftirlit með vissum þáttum en 

ég hef ekki séð að það eftirlit hafi verið virkt.“ og hann bætir við og segir 

„Samkeppniseftirlitið á einvörðungu hafa eftirlit með samkeppnishlutanum.“202Samkvæmt 

starfsmanni eftirlitsins er enginn aðili í dag sem hefur eftirlit með því hvort RÚV fari að lögum 

um Ríkisútvarpið ohf. Starfsmaðurinn segir: 

 

Þótt þú sért með eftirlit þá eru engin viðurlög. Í kjölfar hrunsins hefur mikið verið talað um eftirlit. Þarna 
erum við með fyrirtæki með heildarveltu upp á 4.5 milljarða, 3. milljarða frá ríkinu en samt sem áður vilja 
menn ekki setja krónu í eftirlit með þessu fyrirbæri

203
  

 

 Ef eftirlitshlutverk fagráðuneytisins, mennta-og menningarmálaráðuneytisins, er skoðað 

þá má sjá að þjónustusamningurinn er eini formlegi vettvangurinn þar sem að stjórn 

Ríkisútvarpsins hittir fagráðherra félagsins mennta-og menningarmálaráðherra. Gert er ráð 

fyrir að farið sé yfir þjónustusamninginn einu sinni á ári en þessir aðilar hittast 2-3 ár ári. 

Þessi formlegi vettvangur er er eina aðkoma ráðherra að RÚV þar sem að með 

hlutafélagavæðingunni voru bein tengsl ráðherra og RÚV afnumin og því heyrir RÚV ekki 

lengur undir ráðherra, né lítur boðvaldi hans en ráðherran getur haft áhrif á starfsemi 

félagsins í gegnum þjónustusamninginn. Starfsmaður eftirlitsstofnunarinnar er á þeirri 

skoðun að: 

 

Enginn standi lengur í lappirnar og berjist fyrir sjálfstæði stofnunarinnar. Það eru allir í erfiðri stöðu. 
Fagráðuneytið sem var búið að bera ábyrgð á RÚV í alla þessa áratugi lendir í erfiðri stöðu vegna þess að 
það er fjármálaráðuneytið sem fer á aðalfundi. Þetta er orðið samtal milli stjórnarformanns 
Ríkisútvarpsins og fjármálaráðherra.

204
  

 
                                                                 

 

 

 
202 Starfsmaður eftirlitsstofnunar (munnleg heimild 20. febrúar 2012). 
203 Sama heimild. 

204 Starfsmaður eftirlitsstofnunar (munnleg heimild 20. febrúar 2012). 
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 Mennta-og menningarmálaráðherra, fagráðherra Ríkisútvarpsins, hefur litla aðkomu að 

félaginu í dag og hans eina aðkoma er í gegnum þjónustusamninginn sem er endurnýjaður 

einu sinni á ári. Það er ekkert í núverandi lögum sem gerir ráð fyrir því að hann hafi frekari 

áhrif á RÚV. Ef fagráðherran er ósáttur við eitthvað sem gerist innan stofnunarinnar þá er 

eina leið hans til að reyna að hafa áhrif á þróun mála er að ræða við stjórnina eða reyna að 

koma sínum sjónarmiðum á framfæri við stjórnarformann Ríkisútvarpisins, en ráðherran 

hefur ekkert boðvald yfir stjórninni eða útvarpsstjóra. Ráðherran framselur valdið en 

ábyrgðarkeðjan gengur ekki til baka líkt og umboðskenningar gera ráð fyrir. Mennta-og 

menningarmálaráðherra sér um að gera þjónustusamninginn en það er ekki gert ráð fyrir því 

að haft sé með honum eitthvað virkt eftirlit, hvorki í honum sjálfum né lögunum um 

Ríkisútvarpið. Það eru engin sektarúrræði eða annars konar viðurlög ef Ríkisútvarpið stendur 

ekki við sinn hluta samningsins. Hins vegar hefur ráðherra tvö úrræði til að hafa áhrif á 

starfsemi félagsins annars vegar í gegnum þjónustusamninginn og hitt úrræðið sem ráðherra 

hefur er að breyta lögum og setja reglugerðir. Starfsmaður Ríkisútvarpsins sagði að honum 

þætti merkilegt að allir mennta-og menningarmálaráðherrar undanfarinna ára virtust hafa 

tilhneyginu til að setja ný lög ný lög um Ríkisútvarpið.205 

 Ef hann ráðherra ætlar að hafa annars konar áhrif en með fjárlögum þarf hann að biðja 

fjármálaráðherra að koma sínum óskum á framfæri á aðalfundi. Í nágrannlöndunum hafa á 

fjölmiðlastofnanir, systurstofnanir Fjölmiðlanefndar, það hlutverk að leggja sjálfstætt mat á 

það hvort að það sé búið að uppfylla sambærilega þjónustusamninga og mennta-og 

menningarmálaráðuneytið gerir við RÚV. Starfsmaður eftirlitsstofnunarinnar segir stöðuna 

vera þannig að: 

 

Stjórnin er kjörin af Alþingi og stofnunin hefur kannski einhverjar allt aðrar meiningar um RÚV, en 
mennta-og menningarmálaráðherra sem á að vera fylgjast með RÚV en hann hefur akkurat enga aðkomu 
að Ríkisútvarpinu. Það er enginn trúnaðarmaður menntamálaráðherra í þessari stjórn.

206
 

 

 Hér að ofan hefur verið farið yfir helstu breytingar á stjórnháttum og skipulagi sem áttu 

sér stað eftir hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins en í næsta kafla verður farið yfir þær 

                                                                 

 

 

 
205 Fyrrverandi starfsmaður Ríkisútvarpsins (munnleg heimild 14. febrúar 2012). 
206 Starfsmaður eftirlitsstofnunar (munnleg heimild 20. febrúar 2012). 



 

82 

breytingar sem gerðar voru á fjármögnunarfyrirkomulagið Ríkisútvarpisins envið breytinguna 

á á hlutafélagaforminu var jafnframt ákveðið að breyta tekjustofnum Ríkisútvarpsins 

samhliða. Þegar litið er til evrópskra ríkisfjölmiðla kom í ljós að tekjustofnar þeirra eru eins 

misjafnir og þeir voru margir. Algengast er þó að innheimt sé afnotagjald en í einhverjum 

löndum eru ríkisfjölmiðlarnir á fjárlögum, en allflestir þeirra fá jafnframt tekjur sínar af 

auglýsingamarkaði líkt og Ríkisútvarpið.207 Flestir ríkisfjölmiðlar í Evrópu fá blandaðar tekjur 

og eru reknir á sama grunni og RÚV en undantekningarnar frá því módeli eru BBC (British 

Broadcasting Corporation), SVT og NRK (Norsk Rikskringkasting) en þessar stöðvar fá 95% af 

sínum tekjum af leyfisgjöldum.208  

7.4 Fjármögnun hlutafélagsins  

 Við hlutafélagavæðinguna voru eignir RÚV taldar um 4.6 milljarðar en skuldir 4.7. 

milljarðar og eigið féð neikvætt um 186 milljónir og félagið því á þessum tíma tæknilega 

gjaldþrota. Ákveðið var að ríkissjóður myndi leggja Ríkisútvarpinu til 5. milljarða króna 

framlag í hlutafé sem yrði þó ekki talið til útgjalda í ríkisreikningi heldur sem eign ríkisins en 

sérstakt leyfi þurfti í fjárlögum til að framkvæma þessa aðgerð. 209 Nýtt hlutafé sem lagt var 

inn í félagið voru rétt tæplega 840 milljónir en í heildina lagði ríkissjóður 878 milljónir.210 Auk 

hlutafjárins var gert ráð fyrir að í stað þess að innheimta afnotagjöld af þeim einstaklingum 

sem áttu sannarlega viðtæki var ákveðið að leggja á sérstakan skatt vegna starfsemi 

Ríkisútvarpsins eða svokallað útvarpsgjald sem tók gildi 1. janúar 2009.211 Ástæður þess að 

valið var að fara þessa leið voru meðal annars þær að við það féll niður ákveðinn fastur 

kostnaður við innheimtu afnotagjalds sem á þeim tíma var í kringum 80. milljónir ásamt því 

að tengsl ríkisfjölmiðilsins við viðtækin var þá úr sögunni. Einnig „[...] [vo]ru tekjur 

Ríkisútvarpsins tryggðar á þann hátt að ekki [væri] hægt að minnka tekjur fjölmiðilsins þegar 

                                                                 

 

 

 
207 Menntamálaráðuneytið. Spurt og svarað um ríkisfjölmiðla. Sótt 15. mars 2012 af 
http://www.menntamalaraduneyti.is/malaflokkar/Menning/fjolmidlar/sos/   
208 Sama heimild.  
209 Þingskjal 56 – mál 56. (2006-2007).Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið ohf. Sótt þann 10. mars 2012 af 
http://www.althingi.is/altext/133/s/0056.html 
210 Lög um útvarpsgjald og innheimtu þess nr. 122/2000. 
211 Menntamálaráðuneytið. Spurt og svarað um ríkisfjölmiðla. Sótt 15. mars 2012 af 
http://www.menntamalaraduneyti.is/malaflokkar/Menning/fjolmidlar/sos/  

http://www.menntamalaraduneyti.is/malaflokkar/Menning/fjolmidlar/sos/
http://www.althingi.is/altext/133/s/0056.html
http://www.menntamalaraduneyti.is/malaflokkar/Menning/fjolmidlar/sos/
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samdráttur [yrði]á fjárlögum.“212 Jafnframt var útvarpsgjaldinu talið til tekna að með 

upptöku þess þyrftu þeir efnaminni ekki að greiða fyrir að njóta útvarps í almannaþágu. Allir 

einstaklingar 18. ára og eldri heimilisfastir á Íslandi meirihluta ársins greiða gjaldið, með 

örfáum undantekningum s.s. einstaklingum sem ekki greiða gjald í Framkvæmdasjóða 

aldraðra ásamt lögaðilum, að undanskyldum dánarbúum, stofnunum í eigu sveitarfélaga eða 

ríkis og ýmssa aðila sem eru undanskyldir skattheimtu. Þetta voru ums 190. þúsund 

einstaklingar og lögaðilar samkvæmt útreikningum fjármálaráðuneytisins 2006. 

Nefskatturinn eins og útvarpsgjaldið er jafnan kallað átti samkvæmt lögunum um 

Ríkisútvarpið ohf. að renna óskertur til RÚV frá og með 1. janúar 2009 en því var breytt í 

byrjun árs 2009. Í stað þess að tekjurnar rynnu beint til Ríkisútvarpsins líkt og lögin gerðu ráð 

fyrir og áætlað hafði verið voru þær látnar renna inn í Ríkissjóð sem endurúthlutaði þeim svo 

aftur til félagsins en þetta fyrirkomulag gengur gegn upphaflegu markmiðunum um 

útvarpsgjaldið. Við þessa breytingu voru stjórnvöld aftur komin með fjármál RÚV inn á sitt 

borð og við það var félagið á ný orðið háð góðvild sitjandi stjórnvalda á hverjum tíma um 

framlag til rekstursins og því ekki lengur fjárhagslega sjálfstætt. Í fjárlögunum fyrir 2012 má 

sjá að ríkissjóður flokkar gjald vegna Ríkisútvarpsins sem skatttekjur upp á rétt 3.790 

milljónir. Þegar útgjöld vegna Ríkistútvarpsins undir mennta-og menningarmálaráðuneytinu 

eru skoðuð má sjá að gert er ráð fyrir að félagið fái 3.100 milljónir og að það sé fjármagnað 

með greiðslum úr ríkissjóði. Félagið er því samkvæmt þessu á fjárlögum og mismunurinn á 

milli skatteknanna og hinsv vegar þeirrar upphæðar sem Ríkisútvarpið fær eru 690. milljónir. 

Með því að útfæra innheimtu nefskattsins með þessum hætti ná stjórnvöld taka tæplega 

700. milljónir árlega af skattinum sem settur var sérstaklega á til að standa undir rekstri 

Ríkisútvarpsins.213 Þetta fyrirkomulag verður til þess að skattheimtan er ógagnsæ, því 

fjármunirnir sem innheimtir eru í nafni Ríkisútvarpsins renna til einhverns annars málsstaðar. 

Þegar starfsmaður RÚV er inntur eftir því hvort að upphaflegu markmið 

hlutafélagavæðingarinnar hafi náðst eru þetta svörin „þessi markmið náðust öll, en 

stjórnvöld skutu lappirnar undan systeminu með því að defacto taka RÚV inn á fjárlög en það 

                                                                 

 

 

 
   
213 Þingskjal 1 – 1. Mál. (2011-2012). Fjárlög fyrir árið 2012. Sótt 10. apríl af 
http://www.althingi.is/altext/140/s/pdf/0493.pdf 

http://www.althingi.is/altext/140/s/pdf/0493.pdf
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hlýtur bara að vera tímaspursmál hvernær menn opna augun fyrir þessu.“214 Starfsmaðurinn 

segir jafnframt að bæði fulltrúar núverandi stjórnarflokka og fulltrúar úr stjórnarflokkum 

síðustu ríkisstjórnar hafi kosið að nota þessa breytingu til þess að hafa áhrif á fréttaflutning 

Ríkisútvarpsins og að það hafi þeir gert með því að hóta lægri fjárframlögum til 

Ríkisútvarpsins ef að það léti ekki af fréttaflutningi sem væri stjórnvöldum á þeim tíma 

óhagfelldur.215 Þessi frásögn starfsmanns Ríkisútvarpsins bendir til þess að það getur verið 

hættulegt sjálfstæði Ríkisútvarpsins að stjórnvöld á hverjum tíma ákveði fjárframlögin til 

stofnunarinnar og nýti þau til að reyna að hafa áhrif á fréttaflutning og nýta það sem tæki til 

að stýra RÚV. Þegar starfsmaður eftirlitsstofnunar RÚV er spurður af hverju RÚV hafi verið 

sett aftur á fjárlög þá segir hann: 

 

Þessu var breytt vegna þess að RÚV var gjaldþrota. Lögin voru samþykkt í janúar 2007 og taka gildi 1. apríl 
2007. Afnotagjöldin voru látin rúlla til loka árs 2008 og frá og með 1. janúar 2009 byrjar útvarpsgjaldið að 
tikka. Það sem gerist í milli tíðinni er að það verður hrun. Menn sáu það að það voru væntningar um 
tekjur sem menn reiknuðu með í lok 2008, en síðan reitist af því í hruninu, af lögaðilahlutanum, 
fyrirtækjunum sem fóru á hausinn. Þar munar svo miklu og þeir áttu að fá þetta í nokkrum greiðslum yfir 
árið og það leit allt út fyrir það að þeir yrðu tekjulausir síðustu mánuði ársins. Í lok árs 2008 var ljóst að 
þetta myndi aldrei ganga upp. Það er þá sem að er ákveðið að festa krónutöluna og það var gert ekki 
vegna þess að menn ætluðu að fara að klípa af Ríkisútvarpinu til þess að eiga upp í skuldir heldur vegna 
þess að menn sáu það að RÚV myndi aldrei fá þessar tekjur sem áætlar voru og að þeir þyrftu til að hafa 
fyrir rekstrinum. Fyrsta árið sem að ákvörðunin er tekin, var það gert til að bjarga tekjum Ríkisútvarpsins. 
Síðan eftir það verður þetta vítahringur (e. vicious circle) og þá er farið að reita eitthvað af, og menn 
hugsað með sér þetta eru nú 3. milljarðar. Þetta eru rosalegir peningar, tökum aðeins af þessu. Það gerist 
sem í raun var búið að vara við. Þegar þú ert með 3. milljarða tölu getur þú alveg tekið 300 milljónir. Þú 
ert enn með 2.7 milljarða en án þess þó að hugsa um það að hægt sé að reka Rás 2 fyrir þann pening. 
Þetta gengur algjörlega gegn upphaflegu markmiðunum um sjálfstæði RÚV.

216
 

 

                                                                 

 

 

 
214 Starfsmaður Ríkisútvarpsins (munnleg heimild 15. febrúar 2012) 
215 Fyrrverandi starfsmaður Ríkisútvarpsins (munnleg heimild 14. febrúar 2012). 
216 Starfsmaður eftirlitsstofnunar (munnleg heimild 20. febrúar 2012). 
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Mynd 5. Áralangur rekstrarvandi RÚV var staðreynd 

 

 Það er staðreynd líkt og kemur fram í orðum starfsmanns eftirlitstofnunarinnar að 

Ríkisútvarpið var tæknilega gjaldþrota 2008. Félagið tapaði 739,5 milljónum á reikningsárinu 

sem lauk 31. ágúst sama ár.217 Ástæða þessa mikla taps skýrðist einkum af tvennu annars 

vegar hárri verðbólgu og hins vegar gengisfalli krónunnar en þessir tveir þættir hækkuðu 

verulega langtímaskuldir Ríkisútvarpsins. Heildartekjur RÚV 31. ágúst 2008 voru 4.399 

milljónir. Fjármagnsgjöld voru 874 milljónir króna en á móti hafði félagið 112,8 milljónir í 

fjármagnstekjur.218Eigið fé í lok ágúst var aðeins tæplega 30 milljónir.219 Í ársreikningi 

Ríkisútvarpsins 2008 kom fram að heildareignir þess væru 5.635 milljónir og heildarskuldir 

5.604,3 milljónir og á sama tíma erlendar skuldir voru 333 milljónir sem höfðu hækkað 

verulega vegna gengisfalls íslensku krónunnar.220 Verðtryggðar skuldir voru um 3000 

milljónir sem þýddi að allt eigið fé RÚV var horfið og gott betur og félagið því tæknilega 

gjaldþrota í annað sinn á stuttum tíma. 

                                                                 

 

 

 
217 Ríkisútvarpið ohf. (2009). Ársskýrsla Ríkisútvarpsins ohf. 2008. Reykjavík: Höfundur, 38. 
218 Sama heimild, 39. 
219 Sama heimild, 6.  
220 Sama heimild, 40. 
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 Þegar fyrir lá hver staða Ríkisútvarpsins væri árið 2008 ákvað þáverandi 

menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, að leggja fram breytingar á lögum um 

Ríkisútvarpið nr. 6/2007 í byrjun desember 2008, en gert var ráð fyrir því að innheimta 

útvarpsgjaldsins tæki gildi þann 1. janúar 2009. Ástæður þess að frumvarpið var lagt fram var 

í fyrsta lagi til laga tekjustofna félagsins svo hægt væri að afla félaginu aukinna tekna og 

breyta fyrirkomulaginu með nefskattinn og láta hann renna beint í ríkissjóð í stað þess að 

hann rynni beint til Ríkisútvarpsins. Í öðru lagi lagi að ákvæði laganna um þjónustusamning 

verði gerð ítarlegri. Í þriðja lagi til að takmarka enn frekar veru RÚV á auglýsingamarkaði og í 

fjórða lagi að koma á skilvirku eftirliti með Ríkisútvarpinu ohf..221 Frá því að þessar 

breytingartillögur voru lagðar fram hefur ýmislegt ræst af þessu og annað breyst. Starfsemi 

RÚV hefur verið takmörkuð á auglýsingamarkaði. Eftirlitsaðilinn, Útvarpsréttarnefnd, er ekki 

lengur starfandi en samkvæmt skilgreiningu á hlutverki Fjölmiðlanefndar á vefsíðu þeirra 

kemur fram að „Fjölmiðlanefnd leysi af hólmi útvarpsréttarnefnd sem hafði það hlutverk að 

fylgjast með hljóðvarpi og sjónvarpi frá árinu 1986 til 1. september 2011[...]“222 

Þjónustusamningurinn hefur verið gerður ítarlegri en stærsta breytingin snéri að 

tekjustofnum Ríkisútvarpsins. Í stað þess að tekið væri upp útvarpsgjald var það kallað 

sérstakt gjald það lagt á einstaklinga og lögaðila og hækkað úr 14.800 kr. í 17.900 kr. látið 

renna beint í ríkissjóð en ekki til Ríkisútvarpsins eins og upphaflega hafði verið gert ráð fyrir. 

Rökstuðningur stjórnvalda fyrir því að láta gjaldið renna í ríkissjóð var að lágmarka óvissu um 

rekstur RÚV því ekki var fyrirsjánlegt hversu margir lögaðilar myndu geta greitt gjaldið vegna 

efnahagsástandsins. Þannig tók ríkissjóður áhættuna af óvissu um fjölda greiðenda sem 

félagið hefði annars þurft að bera.223 

 Í nýja frumvarpinu um Ríkisútvarpið kemur fram að þessu verði breytt aftur til baka 

þannig að nefskatturinn renni óskertur til Ríkisútvarpsins. Fyrirkomulagið er þannig í dag að í 

stað þess að nefskatturinn renni beint til Ríkisútvarpsins líkt og upphaflega var gert ráð fyrir 

þá rennur hann til ríkisins sem tekur hluta af upphæðinni til annarra verkefna og 

                                                                 

 

 

 
221 Þingskjal 295 – mál 218. (2008-2009). Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið ohf. Athugasemdir við frumvarp 
þetta. Sótt 15. febrúar 2012 af http://www.althingi.is/altext/136/s/pdf/0295.pdf 
222 Fjölmiðlanefnd. (2012). Nýtt vefsvæði Fjölmiðlanefndar. Sótt 13. febrúar 2012 af 
http://fjolmidlanefnd.is/2012/02/13/allt-ad-gerast/ 
223 Þingskjal 295 – mál 218. (2008-2009). Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið ohf. Athugasemdir við frumvarp 
þetta. Sótt 15. febrúar 2012 af http://www.althingi.is/altext/136/s/pdf/0295.pdf 

http://www.althingi.is/altext/136/s/pdf/0295.pdf
http://fjolmidlanefnd.is/2012/02/13/allt-ad-gerast/
http://www.althingi.is/altext/136/s/pdf/0295.pdf
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endurúthlutar svo skertri upphæðinni til RÚV. Eftir fjármálahrunið ákváðu stjórnvöld að 

skerða tekjur allra ríkisstofnanna ásamt því að skerða tekjur RÚV. 

7.5 Nýtt frumvarp til laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu 

 Nýverið skilaði nefnd mennta-og menningarmálaráðherra af sér drögum að frumvarpi til 

laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Drögin eru afrakstur vinnu nefndar sem fékk 

það hlutverk að endurskoða lög um Ríkisútvarpið ohf. með tilliti til athugasemda 

Eftirlitsstofnunar EFTA við núgildandi lög ásamt samningi um útvarpsþjónustu í 

almannaþágu. Jafnframt var hlutverk hennar að útfæra tillögur starfshóps mennta-og 

menningarmálaráðherra frá 2010 og taka afstöðu til þess hvort stofna ætti sérstakt 

dótturfélag um samkeppnishluta RÚV ásamt því að meta hvort þörf væri á því að auka 

sjálfstæði félagsins, sem fjölmiðils í almannaþágu. Frumvarpsdrögin hafa nú verið gerð 

opinber og birt á vef ráðuneytisins og eru í opnu samráðsferli, en í því ferli gefst öllum þeim 

sem eru með ábendingar eða vilja gera athugsemdir við frumvarpið að senda þær inn til 

ráðuneytisins.  

 Frumvarpið hefur nú verið lagt fram á Alþingi og í því er að finna ýmis nýmæli ásamt 

ýtarlegri útlistun á núverandi greinum í laganna. Markmið frumvarpsins er meðal annars að 

stuðla að valddreifingu innan Ríkisútvarpsins og aukins samráðs við stjórn, starfsmenn og 

notendur um við mótun dagskrár. Þegar vísað er til valddreifingar þá kemur skýrt fram hjá 

starfshópinum að honum finnist völd útvarpsstjóra vera of mikil.  

 

Völd útvarpsstjóra eru mjög mikil. Hann hefur nánast alræðisvald varðandi dagskrá, mannaráðningar og 
stefnumótun. Nefndarmenn telja þetta fyrirkomulag ólýðræðislegt og ógagnsætt og ekki viðeigand í 
félagi sem hefur mikilvægt mennignar- og lýðræðishlutverk og starfar í almannaþágu.

224
 

 

 Í frumvarpinu er gert ráð fyrir nafnabreytingu á lögunum úr lög um Ríkisútvarpið ohf. í lög 

um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Þessi breyting er gefur til kynna að það sé vilji til 

að auka áherslu á almannaþjónustu hlutverk RÚV. Sérstakt ákvæði um fjölmiðlaþjónustu í 

almannaþágu hefur verið sett inn og það útskýrt nákvæmlega hvað í því felst í sjö liðum í 

frumvarpinu. Ein af þeim nýjungum serm er að finna í frumvarpinu kemur fram undir þeirri 

                                                                 

 

 

 
224 Tillögur starfshóps mennta-og menningarmálaráðherra um almannaútvarp á Íslandi. (2010, janúar). Sótt: 
15. apríl 2012 af http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/5316 

http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/5316
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grein og það er sú hugmynd að opna á aðkomu almennings að stefnumótun fjölmiðlunar í 

almannþágu með einhverjum hætti. Ein veigamesta breytingin er sú að samkvæmt 

frumvarpinu er skal „Ríkisútvarpið[...] stofna og reka dótturfélag, sem er að fullu leiti í eigu 

þess, fyrir aðra starfsemi en þá er kveðið er á í 3. gr.“225 Í 3. grein er fjallað um 

almannaþjónustuhlutverkið. Með þessu er gert er ráð fyrir því að stofnað verið sérstakt 

dótturfélag um samkeppnisrekstur RÚV ásamt því að skýr fjárhagslegur aðskilnaður verði á 

rekstri félagsins í tengslum við fjölmiðlun í almannaþjónustu og samkeppnisrekstrinum. 

Jafnframt er lagt bann við því að greiða niður samkeppnishlutann með tekjum af 

almannaþjónustuhlutanum. Verði hagnaður af starfsemi samkeppnishlutans er gert réð fyrir 

að hann sé látinn renna til almannaþjónustuhlutans eða nýttur til að auka eigið fé félagsins 

gerist þess þörf. Í frumvarpinu er gerð krafa um ritstjórnarlegan aðskilnað Ríkisútvarpsins og 

dótturfélaga þess og mun öll starfsemi dótturfélagsins falla undir eftirlit 

Samkeppniseftirlitsins. Hvað þjónustusamninginn varðar þá er gert ráð fyrir að samningurinn 

verði gerður til 4. ára í senn í stað 5. ára. Gert er ráð fyrir að öll auglýsingastarfsemi sé 

starfrækt í dótturfélaginu og að hún verði enn frekar takmörkuð og þannig dregið úr 

umsvifum Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði. Takmarkanir í frumvarpinu snúa að því að 

gert er ráð fyrir að auglýsingatími á klukkustund fari úr 12 mínútum niður 8 mínútur.Þessi 

skerðing um 4 mínútur kann að hljóma sakleysisleg, en áætlað er að þessi breyting ásamt 

banni við því að slíta í sundur dagskrá til auglýsinga, nema í örfáum undantekningartilvikum, 

muni valda Ríkisútvarpinu tekjutapi upp á tæpar 250. milljónir krónar á ársgrundvelli. Katrín 

Jakobsdóttir, mennta-og menningarmálaráðherra sagði samtali við Fréttablaðið nýlega að 

hún vilji takmarka þátttöku RÚV á auglýsingamarkaði þó án þess að skerða heildartekjur 

félagsins, samkvæmt orðum ráðherra mun því Ríkisútvarpinu verða bætt tekjutapið með 

einhverjum öðrum hætti.226 Heildar hlutdeild Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði er um 19% 

í dag og hefur aukist um 5,1% frá árinu 2008, mest jukust auglýsingar í sjónvarpi eða úr 33% í 

42%. 227 Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að að gjaldskrá vegna auglýsinga verði birt 

                                                                 

 

 

 
225 Þingskjal 1186 – mál 748. (2011-2012). Frumvarp um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Sótt 27. 
febrúar 2012 af http://www.althingi.is/altext/140/s/1186.html 
226 Fréttablaðið. (2012). Takmarkanir hafa lítil áhrif á RÚV. Laugadagurinn 18. febrúar 2012, 6. 
Fréttablaðið. (2012). Auglýsingasölu RÚV settar meiri skorður í nýju lagafrumvarpi. Miðvikudagurinn 21. mars 
2012, 4. 

http://www.althingi.is/altext/140/s/1186.html
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opinberlega svo og öll afsláttarkjör. Starfsmaður Ríkisútvarpsins er á því Ríkisútvarpið ætti 

ekki að vera á auglýsingamarkaði líkt og BBC í Bretlandi en finnst af sögulegum ástæðum ætti 

það að uppfylla þjónustuhlutverk sitt og segja frá fundum og mannfögnuðum. Ástæða þess 

að starfsmaðurinn er á þessarri skoðun er að honum finnst felast ákveðin mótsögn í því að 

RÚV sé annars vegar fjármagnað af almannfé og að hinu leitinu að það þurfi að vera að 

keppa á markaði um 30% af tekjunum eins og staðan er í dag.228 Það má hins vegar velta fyrir 

sér hvað afleiðingar það hefði fyrir fjölmiðlamarkaðinn á Íslandi ef að RÚV væri ekki á 

markaðinum. Samkvæmt starfsmanni Ríkisútvarpsins myndi „brotthvarf RÚV af 

auglýsingamarkaði þýða hátt í 2. milljarða fyrir samkeppnisaðilan 365. “ 229 Þar sem að 

markaðurinn er rýr eins og áður hefur komið fram og í raun tveir risar á markaðinum þá gæti 

brotthvarf Ríkisútvarpsins hugsanlega haft þau áhrif að stærstur hluti auglýsingatekna myndi 

flytjast frá RÚV yfir á hinn samkeppnisaðilan, 365, þar sem að fákeppni ríkir á markaðinum 

en við það gæti ríkið þurft að bæta Ríkisútvarpinu upp tekjutapið sem samkvæmt 

ársreikninginum frá 2009 væru 1.3 milljarðar eða taka þá ákvörðun um að minnka umfang 

Ríkisútvarpsins. Það hefur verið vilji til þess að minnka hlutdeild Ríkisútvarpsins á 

auglýsingamarkaði að því er virðist hjá öllum flokkum og hefur það verið gert í nokkrum 

skrefum og er meðal annars lagt til í nýja frumvarpinu. Hins vegar hefur ekki verið pólitískur 

viji til þess að leggja niður hluta af starfsemi Ríkisútvarpsins nema kannski hjá einstaka 

þingmanni en ekki heilt yfir hjá stjórnmálaflokkunum. 

 Ein stærsta breytingin í nýja frumvarpinu gerir ráð fyrir að hlutabréfið fari aftur til 

ráðherra menningarmála líkt og áður var og mun hann því fara með eignarhlutinn í stað 

fjármálaráðherra samkvæmt frumvarpinu en megin rökstuðningurinn fyrir því að 

eignarhaldið færist aftur til mennta-og menningarmálaráðherra sem er yfirmaður 

fjölmiðlamála samkvæmt verkaskiptingu stjórnarráðsins er að nú sjái mennta-og 

menningarmálaráðuneytið ekki lengur um eftirlit með Ríkisútvarpinu heldur sé það í höndum 

Fjölmiðlanefndar nú þegar lög um fjölmiðla nr. 38/2011 hafa tekið gildi.230 Starfsmaður 

eftirlitsstofnunarinnar er þó ekki sammála þessari skilgreiningu og það er hans mat að það sé 

                                                                 

 

 

 
228 Starfsmaður Ríkisútvarpsins (munnleg heimild 15. febrúar 2012). 
229 Sama heimild. 
230 Þingskjal 1186 – mál 748. (2011-2012). Frumvarp um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Sótt 27. 
febrúar 2012 af http://www.althingi.is/altext/140/s/1186.html 
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ekki hlutverk Fjölmiðlanefndar að fylgja eftir lögum um Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007.231 Það 

er hins vegar gert ráð fyrir því að í nýja frumvarpinu að hlutverk Fjölmiðlanefndar sé annars 

vegar að meta sjálfstætt hvort að Ríkisútvarpið sé að uppfylla almannaþjónustu hluta 

starfsemi sinnar og hins vegar að meta það hvort Ríkisútvarpið megi setja á fót nýja 

fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu ásamt menningarmálaráðherra óski RÚV þess.232  

Jafnframt er gert ráð fyrir því að Fjölmiðlanefnd geti beitt Ríkisútvarpið stjórnvaldssektum 

brjóti það gegn 7. grein um viðskiptaboð eða auglýsingar og geta þær sektir numið allt að 10. 

milljónum króna.233  Samkvæmt frumvarpinu geta þeir sem hafa athugsemdir og kvartanir við 

umfjöllun um ákveðin málefni eða efnismeðferð Ríkisútvarpsins geta samkvæmt skotið máli 

sínu til Fjölmiðlanefndar. 

 

 

 

Mynd 6. Tillaga að breyttri skipan í stjórn Ríkisútvarpsins 

 

                                                                 

 

 

 
231 Starfsmaður eftirlitsstofnunar (munnleg heimild 20. febrúar 2012). 
232 Þingskjal 1186 – mál 748. (2011-2012). Frumvarp um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Sótt 27. 
febrúar 2012 af http://www.althingi.is/altext/140/s/1186.html  
233 Sama heimild. 
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 Það eru fleiri stórar breytingartillögur gerðar á stjórnskipulagi Ríkisútvarpsins í frumvarinu 

og þar hefur bæði kosningu og hlutverk stjórnar verið breytt talsvert í frumvarpsdrögunum. 

Gert er ráð fyrir því að stjórnin sé kosin á aðalfundi líkt og í gildandi lögum en 

stjórnarmönnum er fjölgað úr 5 í 7 og jafn margir til vara. Af þessum 5 er gert ráð fyrir því að 

tveir aðilar séu skipaðir í stjórnina. Annars vegar fellur það í hlut ráðherra mennta-og 

menningarmála að tilnefna 1 fulltrúa og annan til vara og sá aðili skal vera kosinn formaður 

stjórnarinnar. Hins vegar fellur það í hlut starfsmannasamtaka Ríkisútvarpsins að tilefna 1 

fulltrúa og annan til vara. Þá er gert ráð fyrir að mennta-og menningarmálaráðherra skipi 5 

einstaklinga í valnefnd og jafn marga til vara, af þeim tilnefnir allsherjar- og 

menntamálanefnd 3 fulltrúa og jafn marga til vara og Bandalag íslenskra listamanna tilnefnir 

1 fulltrúa og annan til vara og Samstarfsnefnd Háskólastigsins tilnefnir 1 fulltrúa og annan til 

vara, alls 5 fulltrúar. Hlutverk valnefndarinnar er svo að tilnefna 5. fulltrúa og jafnmarga til 

vara í stjórn Ríkisútvarpsins, en þessir 7 fulltrúar eru svo kosnir formlega í stjórnina á 

aðalfundi Ríkisútvarpsins til tveggja ára í senn í stað eins árs af mennta-og 

menningarmálaráðherra nái sú breytingartillaga fram að ganga. 

 

 

 

Mynd 7. Stjórn RÚV samkvæmt frumvarpi 
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 Í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að stjórnvöld hafi viljað breyta núgildandi 

fyrirkomulagi við skipan stjórnar RÚV og var ein af kröfunum að Alþingi kæmi hvergi nærri 

skipan stjórnarinnar, en nefndin taldi ekki forsvaranlegt að rjúfa tengsl Alþingis og 

Ríkisútvarpsins þar sem að á Alþingi sætu fulltrúar allra landsmanna og því tilnefnir 

allsherjar-og menntamálanefnd 3 fulltrúa í valnefndina. Það er hins vegar sérstaklega tekið 

fram að stjórnmálamenn séu ekki kjörgengir í stjórn RÚV, hvorki Alþingismenn né 

sveitarstjórnarmenn. Starfsmaður eftirlitsstofnunarinnar segir breytingartillöguna í 

frumvarpinu varðandi skipan stjórarinna vera í samræmi við það sem gert er í löndum sem 

við berum okkur saman við: 

 

Eitt af því sem sérfræðingar á Norðurlöndunum hafa verið að benda á er það skiptir máli að hafa 
sérþekkingu í stjórninni. Til hvers eru fjölmiðlar, hvert er hlutverk ríkisfjölmiðilsins í samanburði við aðra 
fjölmiðla og þá er hugsunin að leiðrétta markaðsskekkjur[...] Stjórnin samanlagt á að geta gefið mynd af, 
mismunandi þekkingu.

234
 

 

 Í frumvarpsdrögunum eru starfsviði stjórnarinnar gerð skýr skil. Þar er gert ráð fyrir að 

hlutverk hennar sé meðal annars að móta meginstefnu og dagskrárstefnu RÚV ásamt því að 

staðfesta skipurit félagsins og dótturfélaga þess. Jafnframt er gerð veigamikil 

breytingartillaga á ráðningarferli útvarpsstjóra, en stjórninni er gert skylt að auglýsa starf 

hans opinberlega og sett takmörk á hversu lengi hver einstaklingur má gegna embætti 

útvarpsstjóra. Útvarpsstjóri er ráðinn til 5. ára í senn og má mest sitja í 10. ár. Útvarpsstjóra 

er jafnframt gert að auglýsa stöður stjórnenda opinberlega. Í framvarpinu er staða 

útvarpsstjóra skilgreind sem framkvæmdastjórastaða og hlutverk hans er að vera æðsti 

yfirmaður dagskrárgerðar og ber hann ábyrgð á daglegum rekstri. Útvarpsstjóra er ekki 

heimilt að gegna öðrum stöðum innan félagsins. Einnig kemur fram að hans hlutverk sé að 

ráða aðra starfsmenn ásamt að setja reglur um skilyrði áminningar og brottreksturs líkt og 

tíðkast á Norðurlöndunum þar sem að starfsmenn ríkisfjölmiðla hafa aukna vernd í 

kjarasamningum til að tryggja ritstjórnarlegt sjálfstæði þessara starfsmanna. Í frumvarpinu 

eru skilin á milli verksviðs útvarpsstjóra og stjórnarinnar sett fram með skýrari hætti en nú 

er. 

                                                                 

 

 

 
234 Starfsmaður eftirlitsstofnunar (munnleg heimild 20. febrúar 2012). 
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 Sérstakt gjald oftast nefnt nefskattur tók gildi 1. janúar 2009 og var þá gert ráð fyrir að 

hann myndi renna óskertur til Ríkisútvarpsins en því var breytt fljótlega eftir fjármálahrunið 

en þá var gjaldið látið renna beint í ríkissjóð sem svo úthlutaði Ríkisútvarpinu hluta af þeirri 

fjárhæð sem innheimt var af einstaklingum og lögaðilum í nafni RÚV. Þar með voru 

stjórnvöld aftur komin með fjármál Ríkisútvarpsins á sitt forræði og fjárhagslegu sjálfstæði 

félagsins því ógnað en í núverandi frumvarpsdrögum er gert ráð fyrir að fyrra fyrirkomulag 

verði tekið upp þar sem núgildandi fyrirkomulag er talið ógna sjálfstæði stofnunarinnar en 

það kemur fram skýr vilji til þess að Ríkisútvarpið sé sjálfstætt í frumvarpsdrögunum þá er 

bæði minnst á sjálfstæði frá hinu pólitíska og hinu efnahagslega valdi.  

 

Fjölmiðlaþjónusta í almannaþágu á að geta verið í þeirri stöðu að geta sett mál á dagskrá; mál sem oft 
geta komið sér illa fyrir stjórnvöld eða fyrirtæki. Samkvæmt gildandi lögum má telja að Ríkisútvarpið sé 
ekki fyllilega sjálfstætt fá hinu pólitíska valdi.

235
 

 

 Lagt er til að breytingin á tekjustofnum RÚV taki gildi 2013 og að þeir verði fjórir; 

 

1. Sérstakt gjald sem lagt er á einstaklinga og lögaðila, innheimt af skattstjóra 
2. Rrekstrarafgangur af þeirri starfsemi sem fellur undir samkeppnishlutann 
3. Tekjur af þjónstu vegna fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 
4. Aðrar tekjur sem Alþingi kanna að ákveða.

236
  

 

 Þá er gert ráð fyrir að Ríkisútvarpið fái ¼ gjaldsins greitt 15. febrúar og ¼ 15. maí hvers árs 

og svo að eftirstöðvar gjaldsins renni óskertar til félagsins á tímabilinu ágúst til desember. 

 Frumvarpið gerir ráð fyrir aðskilnaði eiganda Ríkisútvarpsins og eftirlits samkvæmt 

leiðbeinandi reglum ESA um útvarpsþjónustu í almannaþágu en það fellur í hlut 

Fjölmiðlanefndar að meta það hvort Ríkisútvarpið hafi uppfyllt hlutverk sitt sem fjölmiðill í 

almannaþágu í samræmi við 3. grein frumvarpsdraganna en nefndin getur fengið aðstoð 

Ríkisendurskoðunar við að meta hvort að félagið hafi uppfyllt hlutverk sitt. Það er hins vegar í 

höndum Samkeppniseftirlitsins að fylgjast með dótturfélögum Ríkisútvarpsins sem starfa á 

                                                                 

 

 

 
235 Þingskjal 1186 – mál 748. (2011-2012). Frumvarp um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Sótt 27. 
febrúar 2012 af http://www.althingi.is/altext/140/s/1186.html 
236 Sama heimild. 

http://www.althingi.is/altext/140/s/1186.html


 

94 

samkeppnismarkaði og halda utan um samkeppnishluta starfsemninnar.237 Að lokum verður 

hér birt tilvitnun frumvarpið um markmið og tilætluð áhrif frumvarpsins: 

 

Frumvarpinu er ætlað að stuðla að meiri dreifingu ábyrgðar og aukins samráðs innan Ríkisútvarpsins. Þá 
er stjórn Ríkisútvarpisins ætlað aukið hlutverk við mótun dagskrárstefnu til langs tíma.[...] Almenningi og 
starfsmönnum er einnig ætlað hlutverk við mótun dagskrárstefnu til langs tíma.[...] Grundvallarforsendan 
er sú að lýðræðislegir starfshættir innan Ríkisútvarpsins séu nauðsynlegir fyrir trúverðugleika þess, sem 
ein af meginstoðum lýðræðis í landinu.

238
 

 

Það eru tvær mjög jákvæðar breytingar í farvatninu fyrir Ríkisútvarpið verði þetta frumvarp 

að lögum, annars vegar tilfærsla á eignarhaldinu til fagráðherrans, mennta-og 

menningarmálaráðherra og hins vegar sú breyting að nefskatturinn verði látinn renna beitn 

til Ríkisútvarpsins eins og upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir. Það sem sem að öllum 

líkindum mun verða til þess að þetta frumvarp verði mjög umdeilt er fyrirkomlagið við 

skiptan í stjórn Ríkisútvarpsins. Ef að að samspil ábyrgðar og valds er flókið í dag, þá er það‘ 

barnaleikur miðað við þá útfærslu sem sett er fram í frumvarpinu um Ríkisútvarpið, 

fjölmiðlun í almannaþágu. Fyrirkomulagið er það flókið að það þurfti með tvær 

skýringarmyndir hér til að ná utan um skipan í stjórnina. Það eitt og sér segir okkur jafnframt 

að umboðskeðjan verður mun flóknari gangi þessi markmið eftir. Eina leiðin er að teikna 

þetta upp til þess að gera sér grein fyrir áhrifum breytinganna á umboðskeðjuna. 

Kjósendur 
 

Alþingi 
 

Ríkisstjórn/forsætisráðherra 
 

Allsherjarnefnd                            Mennta-og menningarmálaráðherra  
 

                Stjórn RÚV               Starfsmenn RÚV 
 

      Bandalag íslenskra listamanna              Valnefnd              Samstarfsnefnd Háskólastigsins 
 

Mynd 8. Umboðskeðja stjórnar RÚV samkvæmt breytingartillögu í nýju frumvarpi um RÚV  

                                                                 

 

 

 
237 Þingskjal 1186 – mál 748. (2011-2012). Frumvarp um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Sótt 27. 
febrúar 2012 af http://www.althingi.is/altext/140/s/1186.html 
238 Sama heimild. 

http://www.althingi.is/altext/140/s/1186.html
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Það er mjög erfitt að átta sig á umboðskeðjunni út frá þessarri mynd. Reyndar er keðjan 

nokkuð eðlileg framan af en þegar kemur að því að framselja völdunum til stjórnar RÚV þá 

eru þrír ólíkir aðilar fengnir til að skipa fulltrúa í valnefndina sem skipar svo hluta 

stjórnarinnar. Hvorki Bandalag íslenskra listamanna né Samstarfsnefnd Háskóla Íslands bera 

ábyrgð gagnvart öðrum í umboðskeðjunni. Þannig að þeirra aðkoma að skipun í stjórn RÚV 

er afar óvenjuleg. Jafnframt er óvenjulegt að starfsmenn skipi fulltrúa í stjórnina en það 

sama á við um fulltrúa starfsmanna, hann ber ekki ábyrgð gagnvart öðrum í 

umboðskeðjunni, hvorki ráðherra né Alþingi. Með þessu eru ábyrgð og rofin, nema að einu 

leiti og það er sú staðreynd að mennta-og menningarmálaráðherra skipar formann 

stjórnarinnar. Það mætti hins vegar velta því fyrir sér hvort ekki væri heppilegra að fara leið 

Majone til að auka trúverðugleika stofnunarinnar og gefa henni fullt sjálfstæði í stað þess að  

flækja málið með þessum hætti. 

8 Niðurstöður 

8.1 Opinber hlutafélög 

 Upphaflega hugmyndin um opinber hlutafélög má rekja til stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnar 

Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins frá árinu 1999. Þá var mörkuð sú stefna að 

breyta ríkisfyrirtækjum sem störfuðu á samkeppnismarkaði í hlutafélög. Hugmyndin, sem lá 

þar að baki var að ríkisfyrirtækin myndu starfa við sömu samkeppnisaðstæður og önnur 

fyrirtæki. Þar með væri samkeppnisstaða þeirra treyst og hagkvæmni aukin fyrir viðskiptavini 

þeirra. Tíu árum síðar í desember 2005, var fram frumvarp til breytinga á hlutafélagalögum 

þar sem bætt var inn ákvæðum um opinber hlutafélög. Þau lög samþykkt í júní árið 2006. 

Sama ár voru 3 opinber hlutafélög sett á fót, Rarik, Matís og Lánasjóður sveitarfélagaanna. 

 Opinber hlutafélög hafa verið starfrækt á Íslandi frá árinu 2006. Þessi félög eiga það 

sameiginlegt að vera að fullu í eigu hins opinbera beint eða óbeint og eru 15 talsins 

samkvæmt úttekt rannsakanda. Úttektin sýnir að lögum um hlutafélög er ekki fylgt eftir af 

hinu opinbera. Skýrt dæmi þess er að finna í nýjasta ríkisreikningnum árituðum af 

fjármálaráðherra og fjársýslustjóra. Auk þess er þar áritun ríkisendurskoðanda frá árinu 

2010. Fram kemur að ríkið eigi fimm opinber hlutafélög; Isavia, Matís, Nýjan Landspítala, 

Rarik og Ríkisútvarpið. Niðurstaða rannsakanda sýnir hins vegar að átta opinber hlutafélög 

eru að fullu í eigu ríkisins, þau fimm fyrirtæki sem áður var greint frá auk Félagi til að stuðla 

að endurskipulagningu rekstarhæfra atvinnufyrirtækja, Orkubúi Vestfjarða og Íslandspósti. 
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Jafnframt sýnir úttektin að ríkið eigi meirihluta fjórum fyrirtækjum til viðbótar alls 12 

opinberum hlutafélögum. Í ríkisreikningi koma fram heiti níu af tólf þessara félaga en aðeins 

fimm þeirra eru skilgreind sem opinber hlutafélög (ohf.) enn fjögur sem hlutafélög (hf.) í 

ríkisreikninginum. Það að þau skuli ekki bera ohf. fyrir aftan heiti sitt er brot á 1. gr. laga um 

hlutafélög. Þessi fjögur félög sem skilgreind eru sem almenn hlutfélög í ríkisreikningi en eru 

opinber hlutafélög eru Íslandspóstur, Landskerfi bókasafna, Neyðarlínan og Orkubú 

Vestfjarða. Þau þrjú félög sem ekki er minnst á í ríkisreikningi en falla undir skilgreininguna á 

opinberu hlutafélagi og eru í eigu ríkisins, eru annars vegar, félag sem er að öllu leiti í eigu 

ríkisins en hefur ekkert sérstakt nafn en félagið var sett á fót með lögum árið 2009 og var 

stofnað til að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja. Fyrirtækið er 

ekki skráð í fyrirtækjaskrá sem opinbert hlutafélag Samkvæmt heimildum 

fjármálaráðuneytisins hefur fyrirtækið aldrei tekið til starfa. Hins vegar eru það félögin Tern 

Systems sem Isavia ohf. er eigandi að ásamt Háskóla Íslands og Landsnet sem er í eigu 

Landsvirkjunar, Rarik, Orkuveitu Reykjavíkur og Orkubús Vestfjarða. Eigendur þessara tveggja 

fyrirtækja Tern Systems og Landsnets eiga það sameiginlegt að vera opinberir aðilar og því 

ber að skilgreina félögin tvö í eigu þeirra sem opinber hlutafélög þar sem bæði félögin eru í 

að öllu leyti í óbeinni eigu hins opinbera. Hins vegar er það ekki gert og því farið á svig við 1. 

gr. laga um hlutfélög. Opinber hlutafélög eru ekki einvörðungu í eigu ríkisins heldur geta þau 

verið í eigu annarra opinberra aðila líkt og sést á eignarhaldi Tern Systems og Landsnets. Þau 

þrjú félög sem ekki hefur verið minnst á hér að framan en eru þó einnig opinber hlutafélög 

eru Orkuveita Húsavíkur, Lánasjóður sveitarfélaga og Suðurlindir. Þessi félög eiga það 

sammerkt að vera í eigu sveitarfélaga. Orkuveita Húsavíkur eru í að fullu í eigu 

sveitarfélagsins Norðurþings. Lánasjóður sveitarfélaga er í sameign 75 sveitarfélaga og 

Suðurlindir eru í sameign þriggja sveitarfélaga. Eignarhaldi á opinberum hlutafélögum er 

þannig háttað að þau eru ýmist að fullu í eigu ríkisins eða sveitarfélags, eða í sameign 

sveitarfélaga, eða í blandaðri eign ríkisins, sveitarfélaga eða stofnanna þeirra, eða í óbeinni 

eign hins opinbera í gegnum opinber hlutafélög eða aðrar stofnanir í eigu hins opinbera og 

þar af leiðandi í sameign með ríki eða sveitarfélögum. 
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  Opinberu hlutafélögin  eiga það sameiginlegt að hafa öll verið rekin með hagnaði 

samkvæmt ríkisreikningi og öðrum heimildum árið 2010 ef frá er talið Tern Systems sem 

tapaði 3.5 milljónum. Samanlagt starfa 2426 eintaklingar hjá opinberum hlutafélögum og 

skiluðu félögin rétt tæplega 8. milljörðum í samanlagðan hagnað árið 2010.239  

 Opinberum hlutafélögum er skylt að hafa ohf. eða opinbert hlutafélag í heiti sínu. Aðeins 

átta 8 félög; Isavia, Lánasjóður sveitarfélagaanna, Matís, Neyðarlínan, Nýr Landspítali, 

Orkuveita Húsavíkur, Rarik og Ríkisútvarpið af 15 uppfylla þetta skilyrði 1. gr. laga um 

hlutafélög. Önnur félög sem gera það að einhverju leyti eru Íslandspóstur og Orkubú 

Vestfjarða, en ósamræmi er í notkun þess hjá báðum félögum. Nota þau bæði hf. og ohf. til 

skiptis. Tvö félög eru ekki með vefsíðu, Suðurlindir og hlutafélag sem stofnað var til að stuðla 

að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja og því afar erfitt að afla sér 

upplýsinga um starfsemi þeirra. Í þeim gögnum sem rannsakandi hefur aflað frá stjórn 

Suðurlinda þá virðist félagið nota ohf. með heiti sínu. Félögunum er jafnframt skylt að birta 

starfsreglur sínar á netinu ásamt samþykktum, ársreikningi, samstæðureikningi og sex 

mánaða uppgjöri. Þar sem þessi tvö félög eru ekki með vefsíðu og birta þessi gögn ekki 

heldur annarsstaðar eru þau að brjóta gegn 70. gr. og 149. gr. laga um hlutafélög. Landskerfi 

bókasafna, Landsnet og Tern Systems virðast ekki vera álitin opinber hlutafélög af eiganda 

sínum þrátt fyrir að þau séu það samkvæmt skilgreiningu hlutafélagalaga. Þessi félög brjóta 

því lög um hlutafélög nr. 2/1995 þar með því að fylgja ekki þeim lögum sem þeim ber að gera 

sem opinber hlutafélög. 

 Fjármálaráðherra fer með hlutabréfið í sjö félögum; Isavia, Landskerfi bókasafna, 

Neyðarlínunni, Nýjum Landspítala, Orkubúi Vestfjarða, Rarik og Ríkisútvarpinu. 

Samgönguráðherra fer með hlutabréfið í Íslandspósti og sjávarútvegs-og 

landbúnaðarráðherra með hlutabréfið í Matís. Sveitarfélög fara með hlutabréfin í Lánasjóði 

sveitarfélaganna, Suðurlindum og Orkuveitu Húsavíkur. Isavia og Háskóli Íslands fara með 

hlutabréfin í Tern Systems og Landsvirkjun, Rarik, Orkuveita Reykjavíkur og Orkubú 

Vestfjarða fara með hlutabréfið í Landsneti. Ráðherra fer með eignarhlut í félaginu sem á að 

stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja, en ekki er tilgreint hvaða 

ráðherra það er. Ljóst er að breyta þarf lögum um hvaða ráðherra fer með hlutabréfið bæði í 

                                                                 

 

 

 
239 7.876 milljónir króna. 
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Íslandspósti og Matís þar sem stjórnarráðið hefur tekið breytingum og hvorki 

samgönguráðherra né landbúnaðar-og sjávarútvegsráðherra eru lengur til innan 

stjórnsýslunnar. Hið sama gildir um Orkubú Vestfjarða. Fram kom í lögum um stofnun 

Orkubús Vestfjarða að fjármálaráðherra-og iðnaðarráðherra færu saman með hlutabréfið. Í 

dag er það eingöngu fjármálaráðherra sem það gerir. 

 Þegar tilgangur opinberu hlutafélaganna er skoðaður kemur í ljós að flest þessara 

fyrirtækja eiga það sameiginlegt að starfa á samkeppnismarkaði. Þeir markaðir eru flestir 

frekar rýrir hvað varðar fjölda seljenda og kaupenda og sum fyrirtækjanna búa við 

náttúrulega einokun. Félögin hafa flest mjög ólíkan tilgang. Starfsemi Orkuveitu Húsavíkur, 

Orkubús Vestfjarða, Rarik og Landsnets tengist þó nokkuð en fyrirtækin eru öll starfandi á 

sviði orku, annars vegar orkuframleiðslu og hins vegar orkudreifingu. Önnur félög hafa mjög 

ólíkan tilgang s.s. fjármálastarfsemi, hagsmunafélag um auðlindir, lánaþjónusta, 

fjölmiðlaþjónusta, neyðarþjónusta, byggingarfélag um spítala, póstþjónusta, rekstur 

bókasafnskerfis og flugtengdur rekstur. Í raun má segja að flest þessi fyrirtæki starfi á 

markaði þar sem að um náttúrulega einokun er að ræða. 

8.2 Opinber hlutafélagvæðing sem stjórntæki hins opinbera 

 Í upphafi þessarar rannsóknar var sett fram sú kenning að opinber hlutafélagavæðing væri 

ný tegund af stjórntæki hins opinbera. Opinber hlutafélagavæðing hafði ekki verið rannsökuð 

sem stjórntæki og því áhugavert að setja hana inn í greiningarramma stjórntækjanna og 

meta áhrif opinberrar hlutafélagavæðingar Ríkisútvarpsins til að taka á vandamálinu sem 

skapast þegar markaðsbresturinn rýr markaður er á fjölmiðlamarkaði. Stjórntæki hins 

opinbera eru notuð til að bregðast við markaðsbrestum og leysa þau vandamál markaðarins 

sem ekki fást leyst með öðrum hætti. Opinber hlutafélagavæðing féll vel að greiningarramma 

stjórntækjanna og hentaði vel við að leysa markaðsbrestinn rýr markaður, og takmarkaði þau 

neikvæðu ytri áhrif sem fylgdu. Jafnframt var stjórntækið afar hentugt til að stuðla að 

jafnræði.  Niðurstaðan rannsakanda á því hvort opinber hlutafélagavæðing sé nýtt stjórntæki 

hins opinbera er jákvæð að því leyti að stjórntækið hentar til að leysa ýmsa markaðsbresti á 

sama tíma og samþætta flókin markmið hins opinbera. Hins vegar má færa rök fyrir því að 

stjórntækið opinber hlutafélagavæðing sé ekki nýtt heldur blanda af öðrum stjórntækjum 

sem nú þegar hafa verið skilgreind. Rannsóknin er takmörkuð við stjórntækið, opinbera 

hlutafélagavæðingu, hjá Ríkisútvarpinu,  og ef að áhrif þess eru skoðuð hjá RÚV má segja að í 
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því felist samspil eftirfarandi fjögurra stjórntækja: laga og reglna (lög um Ríkisútvarpið ohf., 

laga um hlutafélög, lag um fjölmiðla, samkeppnislag), opinbers reksturs (reksturs á vegum 

hins opinbera), þjónustusamninga (þjónustusamnings við mennta-og 

menningarmálaráðuneyti) og ríkisstyrkja (framlög af fjárlögum). Ef skoðað er hvernig 

upphaflega stóð til að nota stjórntækið og svo hvernig það er notað í dag kemur í ljós að eitt 

af stjórntækjunum innan opinberrar hlutavæðingar fer út og annað kemur í staðinn. 

Ríkisstyrkir fara út en skattar sem renna beint til RÚV koma inn í staðinn. Í raun má segja að 

opinber hlutafélagavæðing sé sambland notkunar á fjórum stjórntækjum hins opinbera á 

sama tíma og því ekki nýtt í grunnin. Hins vegar er það nýlunda að svo mörg stjórntæki séu 

notuð á sama tíma. 

8.3 Ríkisútvarpið sem opinbert hlutafélag 

 Rannsóknarspurningin, sem lagt er upp með að svara var: Hver eru áhrif opinberrar 

hlutafélagavæðingar á starfsemi og stjórnskipulag Ríkisútvarpsins út frá umboðskenningum? 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna út frá umboðskenningum hvaða áhrif breytingar á 

rekstrarformi Ríkisútvarpsins, úr ríkisstofnun yfir í opinbert hlutafélag, hafa haft á starfsemi 

fyrirtækisins á þeim fimm árum sem liðin eru frá því að félaginu var breytt í opinbert 

hlutafélag. Niðurstaða rannsakanda er að breytingin á rekstrarforminu hafi haft víðtæk áhrif 

á starfsemi félagsins, ekki einungis á innviði Ríkisútvarpsins, heldur einnig á samskipti 

fyrirtæksins við stjórnvöld, bæði fagráðherra og fjármálaráðherra. Áhrifanna hefur jafnframt 

gætt í fjármögnun félagsins ásamt því að talsverð breyting er á ábyrgð og völdum stjórnar og 

stjórnenda RÚV.  

 Það reyndist hins vegar ekki einfalt mál að breyta rekstrarformi félagsins og aðdragandinn 

var langur, en áður en félaginu var breytt í opinbert hlutafélag. Áður hafði verið gerð tilraun 

til að breyta rekstrarforminu tvisvar, fyrst í sameignarfélag og því næst í hlutafélag en það 

var svo árið 2007 sem að Ríkisútvarpinu var breytt í opinbert hlutafélag.  

 Megin ástæða þess að hlutafélagaformið varð fyrir valinu var sú að lagaramminn var 

talinn ítarlegur og skýr og mikil reynsla komin á hlutafélagaformið. Þótt lög um opinber 

hlutafélög hefði aðeins verið í gildi frá árinu 2006, var opinbera hlutafélagaformið þekkt sem 

rekstrarform ríkisfjölmiðla á Norðurlöndunum. Margir óttuðust hins vegar að 

hlutafélagavæðingin væri liður í stærri áætlun um að einkavæða Ríkisútvarpið. Til að slá á 
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þann ótta var fjarlægt úr frumvarpinu á sínum tíma að sala hlutafjár væri óheimil nema með 

samþykki Alþingis. 

 Ástæður þess að farið var í hlutafélagavæðinguna var úttekt Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) 

á fjármögnun Ríkisútvarpsins. Stofnunin mat það svo að ríkissjóður bæri ótakmarkaða ábyrgð 

á öllum skuldbindingum RÚV á meðan það væri ríkisstofnun sem væri óviðunandi. Jafnframt 

að það væri brot á  1. mgr. 61. gr. EES-samningsins að Ríkisútvarpið gæti innheimt 

útvarpsgjald sem samkeppisaðilar þeirra gætu ekki. Þessar tvær staðreyndir, að RÚV væri 

bæði með ótakmarkaða ríkisábyrgð og fengi ríkisstyrki sem veitti fyrirtækinu gríðarlegt 

fjárhagslegt samkeppnisforskot, voru ekki taldar ásættanlegar samkvæmt ESA vegna veru 

þess á samkeppnismarkaði. Aðgreining fjölmiðlunar í almannaþágu og starfsemi á 

samkeppnismarkaði var líka markmið sem menn vildu ná og ESA gerði kröfu um. Aðrar 

ástæður, sem knúðu áfram breytinguna á rekstraforminu voru að snúa við taprekstri 

félagsins, sem hafði verið rekið með tapi í tæp fjörtíu ár. Markmiðið var einnig að RÚV yrði 

rekið á rekstrarlegum forsendum og að stjórnun þessi yrði alfarið á ábyrgð stjórnarinnar, en 

ekki ráðherra, auk þess að snúa við þeirri þróun að sífellt minni hluti fjármagns færi í 

dagskrárgerð. 

 Stærstu breytingarnar sem hlutust af hlutafélagavæðingunni urðu á stjórnháttum og 

skipulagi. Bein pólitísk afskipti menntamálaráðherra voru aflögð, en fyrir breytinguna sá 

hann um að skipa bæði útvarpsstjóra og þrjá aðra yfirmenn og skipuritið var bundið lög. Nú 

er það hlutverk stjórnarinnar að ráða útvarpsstjóra og hans hlutverk að ráða aðra 

starfsmenn. Stjórnin er  kjörin hlutbundinni kosningu á Alþingi líkt og útvarpsráð en kosning 

hennar staðfest af hluthafanum á aðalfundi félagsins. Hins vegar hefur hlutverki hennar 

mikið verið breytt. Útvarpsráð, sem var pólitískt skipað hafði gríðarleg völd innan RÚV á 

sínum tíma og hafði afskipti af bæði ráðningum og dagskrá sem núverandi stjórn gerir ekki. 

Megin-hlutverk núverandi stjórnar er að fara með æðsta vald milli hluthafafunda og að móta 

stefnu félagsins, ráða útvarpsstjóra, hafa eftirlit með rekstri félagsins, taka ákvarðanir um lán 

og ábyrgðir og annað sem fellur ekki undir daglegan rekstur auk þess að samþykkja 

fjárhagsáætlanir og gera grein fyrri því í ársskýrslu hvernig lögbundnar skyldur um útvarp í 

almannaþágu eru uppfylltar. Samkvæmt fyrrverandi stjórnarmanni hefur stjórnin ekki litið á 

það sem hlutverk sitt að móta stefnu fyrir RÚV, heldur hefur hún aðeins einbeitt sér að 

rekstrarþættinum. Viðmælendur rannsakanda voru allir sammála um að stjórnin væri pólitísk 

og beintengd stjórnmálaflokkum. Jafnframt mætti sjá á skipan hennar frá því að félagið var 
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hlutafélagavætt að fulltrúi stjórnarflokkanna gengir stjórnarformennsku í stjórn RÚV. Fyrir 

hlutafélagavæðinguna þótti óljóst hvar ábyrgðin á stöðu Ríkisútvarpsins lægi. Var hún 

ráðherra, útvarpsstjóra eða stjórn félagsins? Nú þegar Ríkisútvarpið hefur verið 

hlutafélagavætt er ábyrgðin enn óljós? Er hún stjórnarinnar, er hún fagráðherra, er hún 

fjármálaráðherra eða er hún Alþingis?  

 Eftirlitsaðilar Ríkisútvarpsins eru þrír; Ríkisendurskoðun, Samkeppniseftirlitið og mennta-

og menningarmálaráðuneytið. Eflaust myndu einhverjir telja það til hlutverka nýstofnaðrar 

Fjölmiðlanefndar að hafa eftirlit með RÚV en svo er ekki. Það er hlutverk Ríkisendurskoðunar 

að fylgjast með því að félagið fari að reglum ríkisstyrkja-og samkeppnisdeildar ESA ásamt því 

að sannreyna gagnsæi og hlutlæga kostnaðargreiningu á almannaþjónustuhlutverki RÚV.  

Hlutverk Samkeppniseftirlitsins er að sannreyna hvort félagið uppfylli skyldur samkvæmt 14. 

grein samkeppnislaga um fjárhagslegan aðskilnað þess hluta rekstrarins sem nýtur 

einkaleyfis eða verndar og hins vegar þess hluta rekstrar sem er í frjálsri samkeppni við aðra 

aðila. Mennta-og menningarmálaráðuneytið hefur eftirlit með því hvort félagið uppfylli 

þjónustusamning sem gerður er á milli stjórnar RÚV og ráðuneytisins. Það er hins vegar 

enginn sem fylgir því eftir hvort að RÚV fari að lögum um Ríkisútvarpið ohf. og ekki var gert 

ráð fyrir því í upphaflegu lögunum. Með athugasemdunum við upphaflega frumvarpið kom 

fram að ef Ríkisútvarpið færi ekki að lögum væri sá möguleiki að kæra lögbrotin til 

dómsstóla. Það fyrirkomulag er kostnaðarsamt fyrir almenning eða samkeppnisaðila 

Ríkisútvarpsins sem telur á sér brotið. Það er mat rannsakanda að eðlilegra væri að hægt 

væri að kvarta til fjölmiðlanefndar en að fara í mál við Ríkisútvarpið fyrir dómstólum. 

 Eftir hlutafélagavæðinguna var hlutabréfið í Ríkisútvarpinu fært frá mennta-og 

menningarmálaráðherra til fjármálaráðherra. Markmiðið með breytingum var að hafa eina 

samræmda eigendastefnu fyrir ríkið, þar sem að skýr aðskilnaður væri á milli eigenda og 

eftirlitsaðila. Þess breyting hefur falið í sér nokkuð einkennilega stöðu fyrir fagráðherra 

Ríkisútvarpsins. Nú fer fjármálaráðherra með hlutabréfið og sækir aðalfundi félagins og því er 

nánast búið að slíta á öll tengsl fagráðuneytis og RÚV. Ef aðkoma fagráðherra RÚV er skoðuð 

má sjá að eini formlegi vettvangur ráðherrans að félaginu er í gegnum þjónustusamninginn. 

Við hlutafélagavæðinguna voru bein tengsl ráðherra við félagið afnumin. RÚV heyrir nú 

hvorki undir ráðherra, né lítur boðvaldi hans. Ef fagráðherrann er ósáttur við eitthvað sem 

gerist innan stofnunarinnar er eina leið hans að reyna að hafa áhrif á þróun mála að ræða við 

stjórnina eða koma sínum sjónarmiðum á framfæri við stjórnarformann Ríkisútvarpisins. 
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Ráðherran hefur ekkert boðvald yfir stjórninni eða útvarpsstjóra. Ráðherran framselur valdið 

en ábyrgðarkeðjan gengur ekki til baka líkt og umboðskenningar gera ráð fyrir. Mennta-og 

menningarmálaráðherra sér um að gera þjónustusamninginn, en það er ekki gert ráð fyrir því 

að haft sé með honum virkt eftirlit, hvorki í samningnum sjálfum né lögunum um 

Ríkisútvarpið. Hvorki eru til staðar sektarúrræði né annars konar viðurlög ef Ríkisútvarpið 

stendur ekki við sinn hluta samningsins. Hins vegar hefur ráðherra tvö úrræði og það er aðð 

hafa áhrif í gegnum þjónustusamninginn einu sinni á ári og að breyta lögum um félagið og 

setja reglugerðir. 

 Við hlutafélagavæðingu RÚV lagði ríkissjóður félaginu til 878 milljónir í nýtt hlutafé og 

samkvæmt lögum um hlutafélög takmarkast ábyrgð ríkisins við þá upphæð sem ríkið leggur 

félaginu til líkt og í öðrum hlutafélögum. Hins vegar er það spurning hvort að ábyrgð ríksins 

sé raunverulega takmörkuð þrátt fyrir að hlutafélagaformið geri ráð fyrir því. Hlutafélög geta 

orðið gjaldþrota hvort sem þau eru almenn hlutafélög eða opinber hlutafélög slíkt er í eðli 

þessara félaga. Hins vegar má velta fyrir sér hvort Ríkisútvarpið geti raunverulega orðið 

gjaldþrota eða hvort það sé enn með ótakmarkaða ríkisábyrgð, líkt og það var með þegar 

það var ríkisstofnun. Í raun er tvennt sem styður þessa tilgátu að ábyrgð ríkisins sé í raun enn 

ótakmörkuð. Annars vegar sú staðreynd að Ríkisútvarpið varð tæknilega séð gjaldþrota síðari 

hluta ársins 2008, eftir að félagið var gert að opinberu hlutafélagi og hljóp ríkið undir bagga 

með félaginu og bjargaði því frá gjaldþroti. Hin ástæðan er svo sú að á félaginu hvíla 

lagalegar skyldur um vissa þjónustu sem Ríkisútvarpinu ber að veita samkvæmt lögum. 

Niðurstaða rannsakanda er að Ríkisútvarpið yrði ekki gert gjaldþrota þrátt fyrir að það yrði 

einhverntímann tæknilega gjaldþrota aftur, ekki frekar en sveitarfélög eða ríki verða 

gjaldþrota.240 Það er mat rannsakanda að vegna ákveðinnar skyldu og þjónustu sem 

Ríkisútvarpinu ber að halda úti samkvæmt lögum og á meðan það ríkir samstaða meðal 

stjórnmálaflokkanna um að ríkið eigi að halda úti ríkisfjölmiðli muni opinbera hlutafélagið, 

Ríkisútvarpið, ekki verða gjaldþrota. 

                                                                 

 

 

 

240 Lánasjóður sveitarfélaga. (2011). Lánasjóður sveitarfélaga grunnlýsing. Sótt 20. apríl 2012 af 

http://www.fme.is/media/lysingar/Lysing.grunnlysing_LSS150224_2011.03.28.pdf Þar kemur fram að 

„Sveitarstjórnarlögin mynda traustan ramma um starfsemi sveitarfélaganna, m.a. geta íslensk sveitarfélög ekki 

orðið gjaldþrota en ákvæði eru í lögunum um aðkomu ríkisvaldsins ef fjárhagslegir erfiðleikar koma upp hjá 

sveitarfélagi.“ 

http://www.fme.is/media/lysingar/Lysing.grunnlysing_LSS150224_2011.03.28.pdf
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 Þegar ljóst var að Ríkisútvarpið var tæknilega gjaldþrota síðari hluta árs 2008 voru gerðar 

breytingar á tekjustofnum félagsins en fyrirlagt var að lagður yrði á nefskattur frá og með 1. 

janúar 2009 vegna Ríkisútvarpsins sem myndi renna beint til félagsins. Ljóst var að spár um 

fyrirséðar tekjur myndu ekki ganga eftir vegna fjármálahrunsins og gjaldþroti lögaðila. Því var 

gripið til þess ráðs að breyta lögunum um Ríkisútvarpið tímabundið með þeim hætti að 

hækka nefskattinn og kalla hann sérstakan skatt og láta fjárhæðina renna í ríkissjóð og greiða 

félaginu sömu upphæð og innheimtist af nefskattinum af fjárlögum. Þannig tæki ríkissjóður 

áhættuna sem fylgdi því að tekjur af nefskattinum yrðu lægri, sem ríkisstjóður myndi svo 

bæta RÚV upp. Þessi aðgerð gekk algerlega gegn upphaflegu markmiðunum um fjárhagslegt 

sjálfstæði RÚV. Komið hefur á daginn að þessi breyting hefur leitt til þess að þær tekjur sem 

aflað er með sköttum í nafni Ríkisútvarpsins renna ekki allar til félagsins. Í fjárlögum ársins 

2012 tekur ríkið til sín tæplega 700 milljónir af þeim tekjum sem fengnar eru með 

skattheimtu í nafni Ríkisútvarpsins. Þetta fyrirkomulag leiðir til þess að skattheimtan verður 

ógagnsæ og villandi. Jafnframt hefur það gerst sem óttast, að ráðríkir stjórnmálamenn hafi 

samband við Ríkisútvarpið og hóti lækkun á fjárframlögum hætti þeir ekki fréttaflutningi af 

tilteknum málum. Því er ljóst að þetta fyrirkomulag ógnar sjálfstæði Ríkisútvarpsins sem 

fjölmiðils í almannaþágu.  

 Katrín Jakobsdóttir, mennta-og menningarmálaráðherra, hefur lagt fram nýtt frumvarp til 

breytingar á lögum Ríkisútvarpsins. Í frumvarpinu er lögð meiri áhersla á fjölmiðlun í 

almannaþágu og gert ráð fyrir því að samkeppnisrekstur félagsins verði rekinn í sérstöku 

dótturfélagi, líkt og tíðkast í öðrum opinberum hlutafélögum og hjá ríkisfjölmiðlum á 

Norðurlöndunum. Jafnframt er gerð sú krafa að dregið verði úr auglýsingastarfsemi, sem 

mun fela í sér tekjuskerðingu upp á 250 milljónir fyrir félagið. Ráðherra hefur lýst því yfir að 

hann vilji ekki takmarka heildartekjur RÚV, sem ekki er hægt að skilja á annan hátt en að sótt 

verði aukið fé til almennings fyrir rekstri RÚV. Auglýsingatekjur Ríkisútvarpsins slaga hátt upp 

í annan milljarð á ársgrundvelli en ekki hefur verið vilji meðal stjórnmálaflokkanna fyrir því að 

banna þátttöku RÚV á auglýsingamarkaði. Viðmælandi rannsakanda benti á ef að sú yrði 

raunin myndu þessir tæpu tveir milljarðar í flytjast nánast allir beint yfir til 

samkeppnisaðilans 365, þar sem um fákeppni á markaðinum væri að ræða og í raun aðeins 

bara tveir stórir aðilar á markaðinum. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að hlutabréfið færist 

aftur til mennta-og menningarmálaráðherra þar sem eftirlitið verður fært frá ráðuneytinu til 

Fjölmiðlanefndar. Nefndin mun meðal annars hafa heimild til að beita stjórnvaldsskektum 
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sem geta numið allt að 10. milljónum króna. Gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að skipan 

stjórnar verði breytt að nýju og mun mennta-og menningarmálaráðherra skipa formann 

stjórnarinnar. Þannig er beinum pólitískum tengslum aftur komið á við Ríkisútvarpið. 

Starfsmenn RÚV skipa líka sinn fulltrúa í stjórn. Stjórnarmönnum er fjölgað úr fimm í sjö og 

skipar valnefnd fimm aðila að fengnum tilnefningum frá allsherjar-og menntamálanefnd, 

Samstarfsnefnd háskólastigsins og Bandalagi íslenskra listamanna. Það fyrirkomulag að 

starfsmenn skipi sinn fulltrúa í stjórnina er mjög óvenjulegt, en við það er viðkomandi komin 

báðu megin við borðið, ef svo má segja sem fulltrúi eigenda annars vegar og sem fulltrúi 

starfsmanna hins vegar. Því má velta fyrir sér hvaða hagsmunir verði ofan á þegar þessi aðili 

tekur ákvarðanir í stjórninni. Hvað starfsmannamálin varðar er lögð fram sú breytingartillaga 

að staða útvarpsstjóra verði auglýst og seta hans á útvarpsstóli takmörkuð við mest tíu ár. 

Það verður áfram hlutverk útvarpsstjóra að ráða aðra starfsmenn, en sérstaklega er tekið 

fram að hann megi ekki gegna öðrum stöðum innan fyrirtæksins sjálfur. Jafnframt er lagt til 

að starfsmannamálin verði meira í anda laga um ríkisstarfsmenn þar sem útvarpsstjóri setji 

skilyrði um áminningar og brottrekstur starfsmanna. Einnig er gert ráð fyrir því að 

nefskatturinn verði látinn renna milliliðalaust til Ríkisútvarpsins í samræmi við upphaflegu 

markmið þessa skattheimtu. 

8.4 Umboðskeðjan eftir hlutafélagavæðingu 

 Umboðskeðjan snýst um samskipti umbjóðanda og fulltrúa. Umbjóðandinn býr yfir valdi 

sem hann framselur til fulltrúans sem axlar þá ábyrgð að framfylgja vilja og hagsmunum 

umbjóðandans í verkum sínum hver sem þau eru. Keðja ábyrgðar gengur svo sömu leið til 

baka, en fulltrúinn ber ábyrgð gagnvart umbjóðanda sínum. Hefðbundin umboðskeðja í 

lýðræðisríkjum sem búa við þingræði er í fjórum hlekkjum og valdið er framselt með 

eftirfarandi hætti: 

 

1. Kjósendur → Alþingi 

2. Alþingi → ríkisstjórn / forsætisráðherra 

3. Forsætisráðherra → ráðherrar 

4. Ráðherrar → starfsmenn ríkisfyrirtækja 
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Keðja ábyrgðar gengur síðan sömu leið til baka. Starfsmenn ríkisfyrirtækja bera ábyrgð 

gagnvar ráðherra og lúta boðvaldi hans. Ráðherrar bera ábyrgð gagnvart forsætisráðherra. 

Vald ríkisstjórnarinnar kemur frá Alþingi og ráðherrar bera ábyrgð gagnvart Alþingi. 

Þingmenn, sem eru fulltrúar almennings, bera ábyrgð gagnvart kjósendum sem geta tjáð 

skoðun á  störfum þingmanna í kosningum. Valdið á sér rætur hjá kjósendum og keðja 

ábyrgðar gengur alla leið aftur til þeirra.  

 Í tilviki Ríkisútvarpsins er þessu öðruvísi farið. Umboðskeðjan er mjög ólík þeirri 

hefðbundnu keðju sem  hefur verið teiknuð upp hér að framan. Umboðskeðja Ríkisútvarpsins 

er í sjö hlekkjum og valdið er framselt með eftirfarandi hætti: 

 

Kjósendur 

 

Alþingi 

 

 Ríkisstjórn/forsætisráðherra 

 

                      fjármálaráðherra                  mennta-og menningarmálaráðherra 

 

stjórn Ríkisútvarpsins          stjórn Ríkisútvarpsins                stjórn Ríkisútvarpsins 

 

Mynd 9. Umboðskeðjan og Ríkisútvarpið ohf. 

 

 Þegar umboðskeðjan eftir hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins  er skoðuð, kemur í ljós að 

hún er mjög óhefðbundin. Stjórn Ríkisútvarpsins heyrir undir þrjá ólíka aðila, mennta-og 

menningarráðherra, fjármálaráðherra og Alþingi. Alþingi kýs stjórn RÚV með hlutbundinni 

kosningu. Fjármálaráðherra kýs stjórnina að nýju á aðalfundi félagsins og fer með hlutbréfið í 

RÚV. Mennta-og menningarmálaráðherra gerir þjónustusamning við RÚV um starfsemi 

félagsins og jafnframt heyra fjármframlög til félagsins undir útgjaldaramma ráðuneytisins. 

Þetta stjórnskipulag þar sem þrír aðilar, tveir úr framkvæmdavaldinu og einn úr 

löggjafarvaldinu hafa boðvald yfir Ríkisútvarpinu er mjög einkennilegt og ekki augljóst hver 

beri meginábyrgð á starfsemi félagsins. Því má segja að umboðskeðjan sé klofin í þrennt. 

Líkja mætti þessu fyrirkomulagi við að skip hefði þrjá skipstjóra. Ef skipið strandar. Hvaða 
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skipstjóri ætti þá að fara síðastur frá borði samkvæmt ábyrgðarkenningum um sökkvandi 

skip og skipstjóra þess. Fyrirkomulag er meingallað og starfsemi Ríkisútvarpsins ekki til 

framdráttar. Ábyrgðin verður að vera skýr að öðrum kosti virkar lýðræðið innan kerfisins ekki 

sem skyldi samkvæmt umboðskenningunni. Hægt væri að fara tvær leiðir til að tryggja skýra 

ábyrgð á starfsemi Ríkisútvarpsins, annars vegar leið Ström að þar sem að umboðskeðjan er 

skýr frá ráðherra til starfsmanna Ríkisútvarpsins. Ráðherra hafi boðvald yfir fyrirtækinu. Hin 

leiðin væri að gera Ríkisútvarpið sjálfstætt að hætti Majone, þar sem að skorið væri á alveg á 

tengsl ráðherra og fyrirtækinu væri gefið fullt sjálfstæði til að auka trúverðuleika þess. 

8.5 Lokaorð 

 Niðurstöður rannsakanda sýna að opinber hlutafélög á Íslandi eru mun fleiri en þau sem 

skráð eru sem slík ásamt því að eftirliti með félögunum er ábótavant og óljóst hver eigi að sjá 

um það. Alls eru 11 opinber hlutafélög skráð samkvæmt Fyrirtækjaskrá en fimm félög eru 

skráð að fullu í eigu ríkisins samkvæmt ríkisreikningi frá árinu 2010 en ættu að vera níu. 

Jafnframt ættu þrjú önnur félög í eigu ríkisins að vera skráð sem opinber hlutafélög í 

ríkisreikningi en eru það ekki. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að félögin eru 15 talsins. 

Það er hlutverk eiganda eða fulltrúa eiganda, stjórnar félagsins, að skrá félagið sem opinbert 

hlutafélag hjá Fyrirtækjaskrá en stofnunin skiptir sér ekki af skráningum nema að henni sé 

ábótavant.241 Sé skráningunni ábótavant er það á ábyrgð fjármálaráðuneytis að sjá til þess að 

hún sé lagfærð.242 Efnahags-og viðskiptaráðuneytið er með félagarétt sem viðfangsefni 

ráðuneytisins en hlutverk ráðuneytisins er að leiðrétta galla í framkvæmd laga en ekki 

fylgjast með hvort að lögunum sé framfylgt.243 Ríkisendurskoðun hefur heimild til að gera 

stjórnsýsluúttekt á opinberum hlutafélögum og endurskoðar ársreikninga þeirra en hefur 

ekki eftirlit með hvort að fyrirtækin séu að fylgja lögum um opinber hlutafélög.244 Enginn af 

þessum aðilum taldi það vera í sínum verkahring að fylgja eftir lögum um hlutafélög og sjá til 

þess að félögin væru rétt skráð og væru að starfa eftir lögum. Það virðist því ekkert eftirlit 

vera með því hvort að opinber hlutafélög fylgi lögum um hlutafélög. Úttektin á félögunum 15 

                                                                 

 

 

 
241 Svala Hilmarsdóttir, starfsmaður Fyrirtækjaskrár (munnleg heimild 24. apríl 2012). 
242 Svala Hilmarsdóttir, starfsmaður Fyrirtækjaskrár (munnleg heimild 24. apríl 2012). 
243 Jón Ögmundur Þormóðsson skrifstofustjóri efnahags-og viðskiptaráðuneytis (munnleg heimild 24. apríl 
2012). 
244 Jón Loftur Björnsson skrifstofustjóri Ríkisendurskoðunar (munnleg heimild 24. apríl 2012). 
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sýnir að fjögur félög eru að brjóta lög um hlutafélög nr. 2/1995 og eitt félag lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt karla og kvenna nr. 10/2008. Þau ákvæði sem brotin eru snúa að 

kynjahlutfalli í stjórnum tveggja félaga. Í stjórn Suðurlinda ohf.  eru 80% stjórnarmanna 

konur en lögin gera ráð fyrir að hlutur hvors kyns skuli ekki vera lægri en 40%. Lögbrot 

opinberra hlutafélaga sem snúa að hlutafélagalögum hafa með þá staðreynd að gera að þrjú 

hlutafélög; Landsnet, Landskerfi Bókasafna og Tern Systems, notast ekki við ohf. eða 

opinbert hlutafélag við heiti sitt eins og þeim ber að gera samkvæmt 1.gr. ákvæði laga um 

hlutafélög og Íslandspóstur og Orkbú Vestfjarða gæta ekki samræmis í notkun hf. og ohf. 

með heiti félagsins og eru því á gráu svæði. Jafnframt birta Suðurlindir ekki samþykktir, 

ársreikninga og önnur gögn sem þeim ber að gera á vefnum samkvæmt 70. gr. og 149. gr. 

laga um hlutafélög. Þess ber jafnframt að geta að félögin; Landskerfi bókasafna, Landsnet, 

Tern Systems hafa aldrei kennt sig við ohf. og líta að öllum líkindum ekki á að starfsemi 

félagsins falli undir það að vera opinbert hlutafélag en það er niðurstaða rannsakanda að 

þessum félögum beri að breyta rekstarformi sínu úr hf. í ohf. og uppfylla lög um hlutafélög. 

Það er kannski ekki skrítið að þessi félög hafi ekki breytt rekstrarformi sínu þar sem að þau 

voru öll stofnuð áður ákvæði um opinber hlutafélög voru sett inn í lög um hlutafélög. Hver 

ætti svo sem að benda þeim á það að starfsemi þeirra falli undir lög um opinber hlutafélög, 

það vill enginn kannast við það að hafa eftirlit með þessum lögum. Það er skoðun 

rannsakanda að þessum félögum og öðrum félögum beri samfélagsleg skylda til að auðkenna 

sig með ohf. þó ekki væri nema til að viðskiptavinir þeirra gerðu sér grein fyrir að þeir ættu í 

viðskiptum við opinberan aðila. Annað atriði sem opinber hlutafélög og stjórnvöld þurfa að 

huga að snýr að eiganda félaganna. Í flestum tilfellum fer fjármálaráðherra með eignarhlut 

ríkisins í félögunum en þar sem að stjórnarráðið tekur örum breytingum þá verða úreltast 

eigendur félaganna við breytingar á stjórnarráði, en samkvæmt samþykktum Íslandspósts fer 

samgönguráðherra með hlutabréfið og hjá Matís fer landbúnaðar-og sjávarútvegsráðherra 

með hlutabréfið. Báðar þessar stöður hafa runnið inn í önnur ráðuneyti og eru ekki lengur til 

innan stjórnsýslunnar. 

Niðurstaðar rannsóknarinnar á kenningunni um, opinbera hlutafélagavæðingu, sem 

stjórntæki er að hlutafélagavæðing Ríkisútvarpsins sé samspil fjögurra stjórntækja; laga og 

reglna, opinbers reksturs, þjónustusamnings og ríkisstyrkja. Þannig er stjórntækið ekki nýtt í 

grunninn en það er nýtt að svo mörg stjórntæki séu notuð á sama tíma. Það væri hins vegar 

áhugavert ef að gerðar yrðu frekari rannsóknir á opinberri hlutafélagavæðingu sem 
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stjórntæki. Skoða mætti hlutafélagavæðingu annarra ríkisstofnanna og kanna annars vegar 

hvort opinber hlutafélagavæðing sé ávallt blanda af notkun á fjórum stjórntækjum og hins 

vegar hvort það séu þau sömu og notuð eru í tilfelli Ríkisútvarpsins. 

Það voru þrjár megin ástæður þess að farið var í hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins í 

kjölfar úttekta Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) á fyrirtækinu: 

 

 að ótakmörkuð ríkisábyrgð á starfsemi RÚV yrði afnumin. 

 að RÚV uppfyllti skilyrði þess að mega taka á móti ríkisstyrkjum. 

 að aðskilja fjölmiðlarekstur í almannaþágu og samkeppnisrekstur. 

 

Aðrar ástæður stjórnvalda sem knúðu fram breytinguna á rekstrarforminu voru: 

 

 að snúa við taprekstri félagsins. 

 að RÚV yrði rekið á rekstrarlegum forsendum. 

 að stjórnun þessi yrði alfarið á ábyrgð stjórnarinnar en ekki ráðherra. 

 að snúa við þeirri þróun að sífellt fór minni hluti fjármagns í dagskrárgerð. 

 

Opinber hlutafélagvæðing Ríkisútvarpsins hafði mest áhrif á stjórnhætti og skipulag félagsins. 

Bein pólitísk afskipti menntamálaráðherra hafa verið aflögð. Það er nú hlutverk stjórnarinnar 

að ráða útvarpsstjóra og hans hlutverk að ráða aðra starfsmenn. Stjórnin er nú kjörin 

hlutbundinni kosningu á Alþingi og kosning hennar endurtekin af hluthafanum, 

fjármálaráðherra, á aðalfundi félagsins. Megin hlutverk núverandi stjórnar er rekstarlegs 

eðlis. Það er hins vegar niðurstaða rannsakanda að stjórnin sé beintengd stjórnmálaflokkum, 

en fyrirkomulagið við valið á henni sýnir að svo er. Stjórnin er því ekki ósvipuð útvarpsráði 

nema að nafninu til nema stjórnarmenn hlutafélagsins virðast ekki taka sér eins mikil völd og 

útvarpsráð gerði. Fyrir hlutafélagavæðinguna þótti óljóst hvar ábyrgðin á stöðu 

Ríkisútvarpsins lægi, var hún ráðherra, útvarpsstjóra eða stjórn félagsins? Nú þegar 

Ríkisútvarpið hefur verið hlutafélagavætt er ábyrgðin enn óljósari ef eitthvað er. Hlutabréfið í 

Ríkisútvarpinu var fært frá mennta-og menningarmálaráðherra eftir hlutafélagavæðinguna, 

til fjármálaráðherra markmiðið með þessum breytingum var að hafa eina samræmda 

eigendastefnu fyrir ríkið þar sem að skýr aðskilnaður væri á milli eigenda og eftirlitsaðila. 
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Þessi breyting hefur falið í sér nokkuð einkennilega stöðu fyrir fagráðherra Ríkisútvarpsins, 

en nú fer fjármálaráðherra með hlutabréfið. Það eru þrír aðilar ríkisvaldsins sem hafa bein 

afskipti af RÚV þannig að óljóst er um hver beri megin ábyrgð á starfsemi RÚV? 

 

 er það mennta-og menningarmálaráðherra?  

 er það Alþingi?  

 er það fjármálaráðherra?  

 

 Höfundur hallast að því að ábyrgðin hljóti að vera mest hjá fagráðherranum sem hefur 

málaflokkinn undir sínu ráðuneyti, en er það sanngjarnt að hann beri ábyrgð á opinberu 

hlutafélagi sem hann hefur ekkert boðvald yfir? Aðkoma fagráðherrans takmarkaðst við tvö 

stjórntæki annars vegar við þjónustusamninginn sem hann gerir við RÚV og hins vegar við 

vald hans til að breyta lögum um RÚV. Aðra aðkomu hefur ráðherra ekki að félaginu sem 

stendur. Umboðskeðjan skiptist í þrennt ef hún er skoðuð frá fyrirtækinu aftur til stjórnvalda. 

Þetta fyrirkomulag gerir það að verkum að ekki er augljóst að ábyrgðin liggi eingöngu hjá 

fagráðherranum. Hann hefur ekki mikla stjórn yfir því sem gerist hjá stofnuninni eftir að 

henni var breytt í opinbert hlutafélag. 

 Eftirlitsaðilar Ríkisútvarpsins eru þrír; Ríkisendurskoðun, Samkeppniseftirlitið og mennta-

og menningarmálaráðuneytið en höfundur hefði talið að það myndi vera eitt af hlutverkum 

Fjölmiðlanefndar að annast eftirlit með RÚV en svo er ekki. Hvað lögin um Ríkistúvarpið ohf. 

nr. 6/2007 þá eru engin viðurlög ef Ríkisútvarpið fylgir ekki lögunum eða stendur ekki við 

sinn hluta þjónustusamningsins. 

 Samkvæmt lögum um hlutafélög takmarkast ábyrgð ríkisins við þá upphæð sem ríkið 

leggur félaginu til líkt og í öðrum hlutafélögum. Hins vegar er spurning hvort að ábyrgð 

ríksins sé raunverulega takmörkuð þrátt fyrir að hlutafélagaformið segi að svo sé. Hlutafélög 

geta orðið gjaldþrota hvort sem þau eru almenn hlutafélög eða opinber hlutafélög það er í 

eðli þessarra félaga. Niðurstaða rannsakanda er hins vegar að ábyrgð ríkisins sé í raun enn 

ótakmörkuð og að Ríkisútvarpið yrði ekki gert gjaldþrota þrátt fyrir að það yrði 

einhverntímann tæknilega gjaldþrota aftur, vegna lögbundinna skyldna og samfélagslegra 

ástæðna. 
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 Nefskatturinn átti að taka gildi 1. janúar 2009 og tekjurnar að renna beint til 

Ríkisútvarpsins en lögunum var breytt með þeim hætti að skatturinn var látinn renna beint í 

ríkissjóð sem endurúthlutar svo skertri upphæðinni til Ríkisútvarpsins. Þessi aðgerð hefur að 

mati höfundar skaðað fjárhagslegt og ritstjórnarlegt sjálfstæði RÚV þar sem að ráðríkir 

stjórnmálamenn hafa nýtt sér þessa breytingu til að hafa í hótunum um að skerða 

fjárframlög til að hafa áhrif á fréttaflutning RÚV. 

 Á Alþingi liggur nú fyrir frumvarp um breytingar á lögum um Ríkisútvarpið þar sem lagðar 

eru fram hugmyndir um að taka upp að mennta-og menningarmálaráðherra hafi bein pólitísk 

tengsl inn í stjórnina og skipi formann stjórnar RÚV. Jafnframt er breytingartillaga sem mun 

auka flækjustig stjórnsýslunnar enn meira og snýr það að skipun í stjórn RÚV. Tveir aðilar eru 

skipaðir beint einn af ráðherra og einn af starfsmönnum RÚV. Það er mjög óvenjulegt að 

starfsmaður sitji í stjórn hlutafélags en við það mun hann sitja báðu megin borðsins eins og 

sagt er sem að mati höfundar er ekki góð staða fyrir stjórnarmann að vera í. Því 

stjórnarmönnum hlutafélaga er skylt að hafa hagsmuni eigenda að leiðarljósi, en 

stjórnarmaður sem er þar í krafti þess að vera fulltrúi starfsmanna mun ekki eiga auðvelt 

með að gegna þessum tveimur ólíku stöðum á sama tíma. Hann er bæði undirmaður og 

yfirmaður útvarpsstjóra á sama tíma. Útvarpsstjóri getur rekið starfsmanninn og 

starfsmaðurinn getur rekið útvarpsstjóra. Þetta fyrirkomulag er vægast sagt einkennilegt.  

Ef niðurstöðurnar eru dregnar saman í stuttu máli eru þær eftirfarandi: 

 

 Opinber hlutafélög eru talsvert fleiri en skráð eru af hinu opinbera 

 Ekki er virkt eftirlit með því hvort opinber hlutafélög fylgi hlutafélagalögum 

 Opinber hlutafélög brjóta lög sem þeim ber að fylgja 

 Ábyrgð og vald fer ekki saman hjá RÚV og umboðskeðjan því rofin 

 

Valdaframsalið hefur átt sér stað og það er í höndum stjórnar og forstöðumanns 

Ríkisútvarpsins sem þurfa ekki að svara fyrir sínar ákvarðanir, stefnu og gjörðir. Ráðherra 

getur ekki áminnt forstöðumanninn líkt og aðra forstöðumenn, þar sem lög um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins gilda ekki um Ríkisútvarpið. Ráðherra getur heldur ekki skipt út 

stjórn RÚV þar sem að hún er skipuð af Alþingi. Umboðskeðjan er því í raun rofin þar sem að 

keðja ábyrgðar gengur ekki sömu leið til baka og keðja valdsins ef svo má kalla. Í rauninni má 



 

111 

segja um fyrirkomulagið sé nær því að vera vörslusamband. Í því felst að Ríkisútvarpið fær 

slíkt sjálfstæði að umbjóðandinn, ráðherra, færir sitt pólitíska vald á ákveðnu sviði til 

hlutafélagsins.245 Ástæða þesskonar valdaframsals er til að auka trúverðugleika 

stofnunarinnar en umboðskenningin nær ekki að skýra þann þátt fullkomlega. Samkvæmt 

kenningunni um vörslusamband er RÚV dæmi um fullkomið valdaframsal frá ráðherra til 

fulltrúa í þessu tilfelli RÚV á sviði fjölmiðlunar í almannaþágu. Það er hins vegar ekki alveg 

raunin í tilfelli Ríkisútvarpsins en jafnvel eitthvað sem stjórnvöld mættu hugleiða til að bæta 

úr lýðræðishallanum sem nú er til staðar þar sem að umboðskeðjan er rofin.   

                                                                 

 

 

 
245 Giandomenico Majone. (2001), 104. 
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10.1 Kynningarbréf til þátttakenda í rannsókn 

Reykjavík, 24. janúar 2012 
 
 
Beiðni um þátttöku í rannsókn um Ríkisútvarpið ohf. 
 
Erla Ósk Ásgeirsdóttir heiti ég og er stjórnmálafræðingur og meistaranemi í opinberri 
stjórnsýslu. Ég vinn nú að meistaraprófsverkefni mínu um „Áhrif hlutafélagavæðingar 
Ríkisútvarpsins út frá umboðskenningum“ (vinnutitill). Áhugi minn á rekstraforminu opinbert 
hlutafélag varð til þess að ég ákvað að skrifa meistararitgerðina mína um Ríkisútvarpið. 
Ástæðan fyrir því að ég valdi RÚV fram yfir önnur opinber hlutafélög er að Ríkisútvarpið var 
fyrsta opinbera hlutafélagið og þar af leiðandi er mesta reynslan komin á þetta nýja 
rekstrarform hjá RÚV. Einnig hafa verið uppi ólík sjónarmið, bæði jákvæð og neikvæð, hvað 
rekstrarfomið varðar og því áhugavert að kanna hvað hagaðilum finnst vera kostir þessa 
rekstrarforms og hins vegar gallar út frá reynslunni á Ríkisútvarpinu.  
 
Ég ætla að framkvæma eigindlega rannsókn og rannsóknarsniðið sem ég notast við eru viðtöl 
við valda einstaklinga sem ég met að að geti varpað ljósi á tilurð og reynsluna á 
hlutafélagavæðingu RÚV. 
 
Mig langar til að biðja þig um að vera þátttakandi í rannsókninni minni, en ég tel að þín 
sjónarmið geti reynst gagnleg við að varpa ljósi á tilurð og áhrif hlutfélagavæðingarinnar á 
Ríkisútvarpið. 
 
Ég væri afar þakklát ef þú gætir gefið þér tíma til að hitta mig og ræða við mig um áhrif 
þessara breytinga hjá RÚV.  
 

● Hvar: Samkomulag 
● Tími: 1 klst. 
● Fyrirkomulag: Við spjöllum saman í klukkustund. Samtalið er tekið upp á 

upptökutæki og tölvu. 
● Nafnleynd: Allir viðmælendur munu njóta nafnleyndar og ummæli sem höfð verða 

eftir þeim í ritgerðinni verða undir dulnefni. 
 
Með von um jákvæðar viðtökur. 
Erla Ósk Ásgeirsdóttir 
Nemi í opinberri stjórnsýslu 
S: 899 3940 
T: erlaosk@gmail.com 
 
Um mig 
Erla Ósk Ásgeirsdóttir, 34 ára stjórnmálafræðingur, meistaranemi í opinberri stjórnsýslu, 
markaðsstjóri hjá Handpoint Ltd. og varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins. Þar sem að ég er 
varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins vil ég taka það sérstaklega fram að þetta verkefni er fyrst 
og fremst fræðilegt og ég hyggst ekki nýta mér upplýsingarnar sem ég fæ í viðtalinu við þig í 
pólitískum tilgangi.  
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10.2 Viðtalsvísir fyrir eigindleg viðtöl 

 

Efni: Opinber hlutafélagavæðing Ríkisútvarpsins  
 
Bakgrunnsspurningar 

1. Nafn: x 
2. Fæðingarár:  
3. Menntun:  
4. Starf: x 

 
OPINBER HLUTAFÉLÖG 

5. Finnst þér að það ættu að vera almenn lög um opinber hlutfélög eða að þau eigi að 
heyra undir hlutafélagalögin líkt og þau gera í dag? 

6. Hvernig eru opinber hlutafélög frábrugðin opinberum stofnunum að þínu mati? 
 
HLUTAFÉLAGAVÆÐING Ríkisútvarpsins 

7. Hvaða ástæður telur þú að hafi legið að baki hlutafélagavæðingar Ríkisútvarpsins á 
sínum tíma? 

8. Hvert er þitt mat á áhrifum hlutafélagavæðingarinnar á Ríkisútvarpið? 
9. Hafði hlutafélagavæðingin áhrif á sjálfstæði stofnunarinnar að þínu mati? 
10. Hver eru áhrif hlutafélagavæðingarinnar á starfsmenn Ríkisútvarpsins að þínu mati?  
11. Telur þú að hlutafélagavæðingin hafi haft áhrif á samskipti ráðherra og þingmanna 

við forstöðumann RÚV? 
12. Telur þú að staða forstöðumanns RÚV hafi breyst við hlutafélagavæðinguna?  

a. Ef já, með hvaða hætti? 
13. Er munur á stöðu forstöðumanns hjá opinberri stofnun og hjá opinberu hlutafélagi? 

a. Ef já að hverju snýr munurinn? 
14. Var rétt að ráðast í hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins að þínu mati? 

 
FJÁRMÖGNUN Ríkisútvarpsins 

15. Hvaða skoðun hefur þú á fjármögnun Ríkisútvarpsins með nefskatti? 
16. Hvað finnst þér um að nefskatturinn renni í ríkissjóð en ekki beint til stofnunarinnar? 
17. Hvar finnst þér ábyrgð á fjármögnun Ríkisútvarpsins eigi að liggja? Þing v.s. 

forstöðumaður v.s Stjórn RÚV. 
 

18. ÁBYRGÐ og vald í tengslum við hlutafélagavæðingu RÚV 
19. Hvar telur þú að megin ábyrgð á rekstri opinberra hlutafélaga liggji? 

a. Er munur á ábyrgð á rekstri opinberra stofnana og opinberra hlutafélaga? 
20. Telur þú að skýr rammi sé um starfsemi Ríkisútvarpsins? 
21. Hver ber ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum Ríkisútvarpsins að þínu mati? 
22. Telur þú að gagnsæi sé um starfsemi Ríkisútvarpsins? 
23. Hvaða skoðun hefur þú á því að ríkið hafi ekki lagt fram eigenda- og kaupandastefnu? 
24. Breytingar framundan 
25. Eitthvað að lokum? 
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10.3 Yfirlit yfir viðmælendur 

1. Forstöðumaður ríkisstofnunar. 

2. Framkvæmastjóri opinbers hlutafélags. 

3. Framkvæmdastjóri opinbers hlutafélags. 

4. Fyrrverandi starfsmaður RÚV.  

5. Fyrrverandi stjórnarmaður RÚV. 

6. Starfsmaður eftirlitsstofnunar RÚV. 

7. Starfsmaður RÚV. 

8. Þingmaður. 

 


