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Þakkir 

Markmið ritgerðar þessarar er að skoða reglur RÚV um ritstjórnarlegt sjálfstæði (sem 

kveðið er á um í lögum um fjölmiðla nr. 38/2011, grein. 24) og hvernig þær hafa áhrif 

á umfjöllun stofnunarinnar um alþingiskosningar vorið 2013. Þá er hlutverk nýrrar 

fjölmiðlanefndar sérstaklega skoðað. 

 

Ritgerð þessi hefði ekki orðið að veruleika ef Creditinfo hefði ekki veitt mér aðgang 

að fjölmiðlavöktun sinni. Sérstakar þakkir fá Elma Atladóttir og Magnús Heimisson 

fyrir aðstoð og liðlegheit. Þá var samstarfið við yfirstjórn fréttasviðs RÚV ómetanlegt 

og fá Óðinn Jónsson og starfsfólk hans innilegar þakkir.  

 

Einnig vil ég þakka öllum viðmælendum mínum fyrir veitta aðstoð og tíma og þá 

sérstaklega Finni Beck, formanni nefndar menntamálaráðherra um aðgengi 

stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga, og Döllu 

Ólafsdóttur og Elfu Ýr Gylfadóttur hjá Fjölmiðlanefnd. Björn Rafn Gunnarsson fær 

innilegar þakkir fyrir ómetanlega hjálp, Sævar Sigurgeirsson fyrir prófarkalestur og 

síðast en ekki síst Gunnþórunn Guðmundsdóttir fyrir hvetjandi og góða leiðsögn. 
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1 Fjölmiðlar og lýðræði 

Kenninguna um þrískiptingu valds í lýðræðisríkjum er m.a. að finna í riti Johns 

Locke, Two Treatises of Civil Government, sem út kom árið 1690. Hann taldi 

nauðsynlegt að dreifa valdinu á milli handhafa þessara þriggja þátta; löggjafarvalds, 

dómsvalds og framkvæmdavalds. Franski heimspekingurinn og stjórnmálamaðurinn 

Montesquieu byggir á þessum hugmyndum Lockes í riti sínu, De l’esprit des lois, frá 

árinu 1748 þar sem hann fjallar um æskilega valddreifingu á milli þessara þátta 

(Eiríkur Tómasson 2010, 41). 

 

Með lýðræði er vísað til þess að ríkisvaldið komi frá þjóðinni og þeir sem fara með 

ríkisvaldið gera það í umboði þjóðarinnar. Það er því í raun þjóðin sem fer með æðsta 

valdið í málefnum ríkisins. En málið er vitanlega flóknara en hér er gefið til kynna. 

Beint lýðræði (þjóðaratkvæðagreiðslur um einstök málefni) og óbeint lýðræði eða 

fulltrúalýðræði, þar sem þjóðin felur fulltrúum að fara með vald sitt, hafa annmarka. 

Það getur verið dýrt og tafsamt að fara með allar ákvarðanir ríkisins í 

þjóðaratkvæðagreiðslu og þjóðin hefur engar tryggingar fyrir því að að kjörnir 

fulltrúar þeirra fari að vilja þeirra á kjörtímabilinu eða uppfylli kosningaloforð sín.  

 

Hvernig getur þá þjóðin veitt ríkisvaldinu aðhald? Þótt leiðir hennar séu eflaust fleiri í 

dag en áður (mótmæli, undirskriftalistar, skjóta málum til forseta ...), má segja að 

sterkasta aðhald þjóðarinnar fyrir ríkisvaldið séu öflugir fjölmiðlar sem m.a. varpa 

kastljósi sínu á umdeild mál og mál sem valdhafar vilja ekki að líti dagsins ljós.  

 

Í skýrslu nefndar á vegum mennta- og menningarmálaráðherra um aðgang 

stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga frá 2013 

kemur fram að mikilvægi frjálsra fjölmiðla fyrir kosningar í lýðræðisþjóðfélagi verði 

ekki nægilega undirstrikað í umfjöllun um hlutverk þeirra. Frelsi til skoðana og 

tjáningar er tryggt með 73. gr. stjórnarskrárinnar og ekki má leggja skorður við 

tjáningarfrelsinu nema að uppfylltum tilteknum skilyrðum. „Slíkar heimildir þurfa að 

vera lögfestar og í þágu allsherjarreglu, öryggi ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði 

manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra og teljast nauðsynlegar og 

samræmast lýðræðishefðum. Ritskoðun eða sambærilegar tálmanir má aldrei leiða í 

lög, sbr. 2. mgr. 73. gr. stjskr.“ (Nefnd á vegum mennta- og menningarmálaráðherra 

um aðgang stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að fjölmiðlum í aðdraganda 

kosninga 2013, 8). 



6 

1.1 Fjölmiðlar á Íslandi 

Fjölmiðlamarkaðurinn hér á landi hefur gengið í gegnum mikið umbreytingarskeið á 

undanförnum tveimur áratugum. Þessar breytingar birtast helst í auknu framboði 

mismunandi fjölmiðla – innlendra sem erlendra – og í stórauknu efnisframboði. Á 

sama tíma hefur þróun á íslenskum fjölmiðlamarkaði verið með líkum hætti og annars 

staðar, þ.e. í átt til samþjöppunar á eignarhaldi og markaðsstöðu og myndunar 

fjölmiðlasamsteypa (Fjölmiðlanefnd 2013a). Í skýrslu Öryggis- og samvinnustofnunar 

Evrópu – ÖSE (e. Office for Democratic Institutions and Human Rights) um 

framkvæmd alþingiskosninga árið 2009 á Íslandi, kemur fram að svo virðist sem 

almennt traust ríki meðal almennings á sjálfstæði fjölmiðla, þó svo áhyggjur af 

samþjöppun í eignarhaldi fjölmiðla séu til staðar (Office for Democratic Institutions 

and Human Rights 2009, 13). 

 

ÖSE vann sambærilega skýrslu í kjölfar alþingiskosninganna árið 2013. Þar eru 

ítrekaðar áhyggjur stofnunarinnar af samþjöppun í eignarhaldi en jafnframt bent á 

nýlegar breytingar á lögum sem hafa það að augnamiði að koma í veg fyrir slíka 

samþjöppun til framtíðar. Stofnunin telur þó rétt að ítreka að „í ljósi mikilvægis 

fjölræðis á fjölmiðlamarkaði fyrir lýðræðislegar kosningar geti verið rétt að íhuga 

frekari aðgerðir til að koma í veg fyrir samþjöppun í eignarhaldi“ (Office for 

Democratic Institutions and Human Rights 2013,12). 

 

Óhætt er að fullyrða að úrval fjölmiðla hér á landi er fjölbreytt. Þetta á jafnt við um 

fjölmiðla sem stuðst hafa við hefðbundnar miðlunarleiðir, þ.e. fréttablöð, hljóðvarps- 

og sjónvarpsstöðvar og nýja miðla eða vefmiðla. Þrátt fyrir vaxandi ítök vefmiðla, er 

sjónvarpið enn sterkasti fjölmiðillinn en á hæla þess koma dagblöðin. RÚV heldur úti 

tveimur sjónvarpsrásum (RÚV og RÚV+) sem ná til alls landsins, sem og tveimur 

útvarpsrásum sem senda út um land allt. RÚV og Stöð 2 (einkarekin stöð) eru helstu 

fréttatengdu stöðvarnar. Þótt dregið hafi úr upplagi prentmiðla, eru þeir enn í sterkri 

stöðu. Stærstu dagblöðin eru Morgunblaðið og Fréttablaðið (fríblað) (Office for 

Democratic Institutions and Human Rights 2013, 13). 

 

Sökum fámennis hefur íslenski fjölmiðlamarkaðurinn nokkra sérstöðu. Fjölbreytni í 

efni og eignarhaldi á fjölmiðlum er ekki eins mikil hér og víðast annars staðar. 

Sömuleiðis gerir smæð markaðarins það að verkum að hann er berskjaldaðri fyrir 
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utanaðkomandi áföllum eins og berlega kom í ljós í kjölfar fjármálakreppunnar árið 

2008. Þeir erfiðleikar hafa ekki síður haft áhrif á fjölmiðla en á aðra atvinnustarfsemi 

og hafa m.a. leitt til fækkunar fjölmiðla og niðurskurðar og erfiðleika á ýmsum 

sviðum í rekstri þeirra fjölmiðla sem eftir standa (Vefur fjölmiðlanefndar, yfirlit yfir 

fjölmiðla). Í skýrslu ÖSE koma fram áhyggjur þess efnis að þessi niðurskurður hafi 

komið niður á gæðum þeirrar fréttamennsku sem hér er stunduð (Office for 

Democratic Institutions and Human Rights 2013,13). 

 

Það er athyglisvert að eftir tímabil, þar sem bein tengsl milli fjölmiðla og stjórnmála 

höfðu að miklu leyti rofnað, virðast slík tengsl vera að eflast að nýju. Má sem dæmi 

nefna Morgunblaðið (ritstjóri er fyrrverandi formaður og forsætisráðherra 

Sjálfstæðisflokksins, Davíð Oddsson), vefmiðilinn Smuguna (að stærstum hluta í eigu 

Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs) auk þess sem samþykkt var á sumarþingi 

Alþingis sú tillaga nýrrar ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks að 

stjórnmálaflokkar skipi á nýjan leik fulltrúa í stjórn RÚV. Ein af ástæðunum fyrir 

þessu er mögulega smæð íslensks fjölmiðlamarkaðar. Ef til vill verður aldrei hægt að 

reka fjölmiðla hér á landi alfarið eftir lögmálum markaðsaflanna. Fjölmiðlar munu að 

líkindum aldrei hætta alveg að þjóna pólitískum tilgangi eigenda sinna þó ekki verði 

bornar brigður á heilindi íslenskra blaða- og fréttamanna almennt. 

Á hinn bóginn hefur það sýnt sig á undanförnum mánuðum að almenningur virðist 

bæði fylgjast betur með umræðu um pólítísk áhrif á starfsemi fjölmiðla og/eða aðra 

starfsemi og hafa minna umburðarlyndi gagnvart slíkum meintum áhrifum. Nýlegt 

dæmi eru ummæli sem þingmaður Framsóknarflokksins, Vigdís Hauksdóttir, lét falla 

í kjölfar fréttar í sjónvarpsfréttatíma RÚV þar sem hún taldi rangt eftir sér haft. Í 

ummælum sínum gagnrýnir Vigdís fréttaflutning RÚV og það sem hún telur vera 

afstöðu stofnunarinnar í pólitík og í garð Evrópusambandsins. Við sama tækifæri 

minnir þingmaðurinn á að hún eigi sæti í hagræðingarnefnd, hverrar hlutverk er að 

koma með tillögur að niðurskurði (Jakob Bjarnar 2013). Skemmst er frá því að segja 

að ummæli þessi vöktu hörð viðbrögð. Í þeim þótti felast lítt dulin hótun í garð RÚV. 

Netheimar loguðu og fjöldi manns skrifaði undir áskorun til þingmannsins um að 

segja af sér (www.petitions24.com 2013) og ýmsir tóku til varna fyrir RÚV, m.a. 

ritstjóri Fréttablaðsins í leiðara (Ólafur Þ. Stephensen 2013) og pistlahöfundur 

blaðsins og rithöfundur, Guðmundur Andri Thorsson (Guðmundur Andri Thorsson 

2013).  

http://www.petitions24.com/
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1.2  Lagarammi íslenskra fjölmiðla 

Rétturinn til tjáningarfrelsis kemur fyrir í fjölda sáttmála, í milliríkjasamningum og 

svæðisbundnum samningum. Má nefna 19. grein alþjóðlega sáttmálans um borgarleg 

og pólitísk réttindi sem og samsvarandi grein mannréttindasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Lönd eins og Ísland, sem eiga aðild að þessum sáttmálum, ber siðferðileg 

skylda, og á stundum lagaleg skylda, til að fara eftir þessu ákvæðum. Þessar 

meginreglur eru lagalegur grundvöllur tjáningarfrelsis (Feneyjarnefndin 2005, 3). Þó 

er mikilvægt að skilja að þessum ákvæðum er einkum ætlað að hafa stjórn á hegðun 

yfirvalda gagnvart fjölmiðlum, frekar en að stýra fjölmiðlunum sjálfum (ACE 

Electoral Knowledge Network 2012, 62). 

Áður hefur verið minnst á 73. grein stjórnarskrárinnar um frelsi til skoðana og 

tjáningar. Í íslenskum lögum um fjölmiðla, 1. gr. nr. 38/2011, kemur einnig fram skýr 

vilji um markmið um fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum. Samkvæmt 10. grein sömu 

laga er fjölmiðlanefnd, sjálfstæðri stjórnsýslunefnd, ætlað að stuðla að þessari 

fjölbreytni og fjölræði. Á heimasíðu fjölmiðlanefndar kemur fram að markmið 

fjölmiðlalaga sé að stuðla að tjáningarfrelsi, rétti til upplýsinga, fjölmiðlalæsi, 

fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlun sem og að efla vernd neytenda á þeim vettvangi. 

Markmið laganna er jafnframt að koma á samræmdri löggjöf á vettvangi fjölmiðlunar 

óháð því miðlunarformi sem notað er (Fjölmiðlanefnd 2013b). 

 

Nokkuð örar breytingar hafa orðið á lögum um fjölmiðla síðustu ár sem má að hluta 

rekja til hrunsins. Í rannsóknarskýrslu alþingis kemur m.a. fram að fjölmiðlum hafi 

ekki tekist nema að hluta til að vera „varðhundar almennings“ og leiða fram og birta í 

fréttum sínum u  l singar um stórkostlegan vanda fjármálafyrirtækja landsins, hvað 

þá að u  l sa að hrun væri yfirvofandi. Miklu heldur blasi við að fjölmiðlar hafi 

endurómað ríkjandi raddir í samfélaginu (Friðrik Þór Guðmundsson o.fl. 2010, 244).  

Siðareglur íslenskra blaða- og fréttamanna fara ekki mörgum orðum um 

aðhaldshlutverk fjölmiðlamanna. Í 3. grein segir að blaðamaður skuli vanda „... 

upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og framsetningu svo sem kostur er ...“ og í 5. grein að 

blaðamaður skuli „... varast að lenda í hagsmunaágreiningi, til dæmis með því að 

flytja fréttir eða frásagnir af fyrirtækjum eða hagsmunasamtökum þar sem hann á 

sjálfur aðild. Hann skal fyrst og síðast gæta hagsmuna lesenda sinna og sóma 

blaðamannastéttarinnar í hverju því sem hann tekur sér fyrir hendur í nafni starfs síns. 
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Blaðamaður hefur í skrifum sínum sannfæringu sína að leiðarljósi.“ (Leturbreyting 

höfundar.  Blaðamannafélag Íslands 1991). 

 

Það er því ljóst að það er ekki margt í regluumhverfi íslenskra fjölmiðla sem setur 

þeim skorður eða ramma í aðdraganda kosninga. Raunar lagði ÖSE til í skýrslu sinni 

árið 2010 að gerðar yrðu breytingar á lögum um fjölmiðla í þá átt að tryggja jafnan 

aðgang allra frambjóðenda í kosningum að fjölmiðlum, m.a. með því að veita þeim 

frían útsendingartíma, þ.e. fyrir birtingar á kynningarefni frambjóðendanna án 

endurgjalds, og með því að gera fjölmiðlanefnd kleift að sinna virku eftirliti með 

framgangi fjölmiðla í kosningabaráttunni. Nefnd mennta- og menningarmálaráðherra 

um aðgang stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að fjölmiðlum í aðdraganda 

kosninga tók undir þessi sjónarmið í skýrslu sinni vorið 2013 (Nefnd á vegum 

mennta- og menningarmálaráðherra um aðgang stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda 

að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga 2013, 4) en þau rötuðu þó ekki í lokagerð 

frumvarps um fjölmiðla sama vor.  

 

Þetta þýðir að mati ÖSE að fjölmiðlaumfjöllun um kosningar er á engan hátt bundin 

nema af almennum tilmælum um að fylgja lýðræðislegum meginreglum, virða 

tjáningarfrelsið og mæta kröfum um hlutlægni og nákvæmni í vinnubrögðum. (Office 

for Democratic Institutions and Human Rights 2013, 13).  Í skýrslu ÖSE frá árinu 

2013, er ítrekuð sú skoðun að tryggja verði fjölmiðlanefnd bjargráð til að sinna 

eftirlitshlutverki sínu með kosningaumfjöllun (Office for Democratic Institutions and 

Human Rights 2013, 14).   

1.3  Regluumhverfi RÚV 

Í lögum nr. 23. frá árinu 2013 segir eftirfarandi um það hvernig RÚV beri að sinna 

lýðræðislegu hlutverki sínu: 

1. Hafa í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur, þ.m.t. um mannréttindi 

og frelsi til orðs og skoðana. 

2. Veita víðtæka, áreiðanlega, almenna og hlutlæga frétta- og 

fréttaskýringarþjónustu um innlend og erlend málefni líðandi stundar. 

3. Vera vettvangur fyrir mismunandi skoðanir á málum sem efst eru á 

baugi hverju sinni og almenning varða. 

4. Kynna margbreytileika mannlífs, lífsviðhorfa og lífsskilyrða í 
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landinu. 

5. Miðla upplýsingum og veita landsmönnum innsýn í alþjóðamál, 

mismunandi menningarheima og ólík sjónarmið. 

6. Hafa hlut karla og kvenna sem jafnastan í starfsemi Ríkisútvarpsins 

og í dagskrá þess. 

7. Kynna framboð til almennra kosninga, helstu stefnumál framboða, 

frambjóðenda og fylkinga eftir atvikum og greina ítarlega frá 

niðurstöðum kosninga. Þá skal það veita öllum gildum framboðum til 

Alþingis og forsetakosninga, sem og fylkingum í þjóðaratkvæða-

greiðslum, jafnt tækifæri til að kynna stefnumál sín á hefðbundnum 

dagskrártíma í sjónvarpi. Ríkisútvarpið skal birta reglur þar að lútandi. Í 

alþingiskosningum er heimilt að takmarka útsendingartíma þeirra 

framboða sem ekki bjóða fram í öllum kjördæmum þannig að þau fái 

hlutfall af heildarútsendingartíma til samræmis við það hlutfall 

kjördæma sem þau bjóða fram í. 

 

Um starfshætti RÚV segir að það skuli: 

 

1. Vera til fyrirmyndar um gæði og fagleg vinnubrögð. 

2. Ábyrgjast að sanngirni og hlutlægni sé gætt í frásögn, túlkun og 

dagskrárgerð, leitað sé upplýsinga frá báðum eða öllum aðilum og 

sjónarmið þeirra kynnt sem jafnast. 

3. Sannreyna að heimildir séu réttar og að sanngirni sé gætt í fram-

setningu og efnistökum. 

4. Virða friðhelgi einkalífsins í fréttum og dagskrárefni nema lýð-

ræðishlutverk Ríkisútvarpsins og upplýsingaréttur almennings krefjist 

annars. 

5. Vera óháð stjórnmálalegum, hugmyndafræðilegum og efnahags-

legum hagsmunum í efnismeðferð og ritstjórnarákvörðunum. 

6. Stunda vandaða og gagnrýna fréttamennsku og rýna m.a. störf yfir-

valda, félaga og fyrirtækja sem hafa áhrif á hag almennings. 

7. Taka dagskrárákvarðanir á faglegum forsendum.  
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Það er ljóst að gríðarlegar kröfur eru gerðar til RÚV enda er það í almannaeigu og í 

raun það „fjórða vald“ sem almenningur á að geta treyst og leitað til. Til viðbótar 

lögum um RÚV, gera mennta- og menningarmálaráðuneyti og RÚV með sér samning 

um útvarpsþjónustu í almannaþágu. Þar segir m.a. að RÚV skuli „... með vönduðum 

hætti miðla fréttum, upplýsingum, menningarefni, fræðsluefni, íþróttum og 

afþreyingu. [...] RÚV skal ávallt flytja fréttir og fréttatengt efni af sanngirni og 

hlutlægni. Halda skal í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og mannréttindi og 

frelsi til orðs og skoðana. Fjalla skal um umdeild mál í þjóðfélagsumræðunni af 

nákvæmni og óhlutdrægni (Ríkisútvarpið 2011, gr. 3.4).“ Þá er sérstaklega tekið fram 

að táknmálstúlkun skuli fylgja sjónvarpsumræðum í aðdraganda kosninga og að 

útvarpsstjóri skuli setja reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði fréttastofu. Einnig segir að 

RÚV skuli „... gæta jafnræðis milli kynja í fréttaumfjöllun, almennu dagskrárefni og í 

umfjöllun um íþróttir og íþróttaviðburði eftir því sem kostur er“ (Ríkisútvarpið 2011, 

gr. 3.4). 

 

Þá setur útvarpsstjóri starfsfólki RÚV sem vinnur að fréttaskrifum, fréttaflutningi og 

tengdu dagskrárefni reglur auk þess sem í gildi eru sérstakar vinnureglur og 

leiðbeiningar fyrir fréttastofu RÚV. Í reglum útvarpsstjóra segir m.a.: 

Fréttir og tengt efni skal flutt af sanngirni og óhlutdrægni. Leita skal 

upplýsinga frá báðum eða öllum aðilum og leitast við að kynna 

sjónarmið þeirra sem jafnast. Frétta- og dagskrárgerðarmenn mega ekki 

láta persónulegar skoðanir sínar eða hagsmuni hafa áhrif á störf sín. 

Frétta- og dagskrárgerðarmenn skulu ekki taka þátt í starfi stjórnmála-

félaga eða samtaka. Þátttaka í annars konar hagsmunasamtökum skal 

vera með vitund frétta- og dagskrárstjóra.“ (Ríkisútvarpið 2012,  1.) 

Í vinnureglunum fyrir starfsmenn á fréttastofu er sérstakur kafli um hlutlægni, 

hlutleysi og leiðréttingar. Þar segir m.a. að fréttamenn skuli „... ætíð gæta fyllstu 

mögulegu hlutlægni í störfum sínum og mega ekki láta persónulegar skoðanir hafa 

áhrif á störf sín og fréttamat. Fréttamenn skulu ætíð gæta fyllstu sanngirni gagnvart 

mönnum og málefnum, sem fjallað er um. Andstæð sjónarmið verða að koma fram, 

séu þau til staðar í málum sem fréttastofan fjallar um. Stefnt skal að því að þau komi 

fram í sama fréttatíma, ef þess er kostur.“ (Ríkisútvarpið 2012, 5.) 

Í kafla um siðareglur og hagsmunaárekstra kemur fram að fréttamenn skuli „... ekki 
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taka þátt í starfi stjórnmálafélaga eða samtaka. Þátttaka í annars konar 

hagsmunasamtökum er óheimil, nema með leyfi fréttastjóra“. Að lokum er vert að 

vekja athygli á þessari setningu úr kafla um heimildir, upplýsingaöflun og nákvæmni: 

„Almenningur á að geta treyst því að rétt sé farið með efnisatriði í fréttum 

Ríkisútvarpsins. Til að svo geti verið þurfa heiðarleiki, agi, nákvæmni og sanngirni að 

ríkja í vinnubrögðum“ (Ríkisútvarpið 2012. 5–6). 

Það verður því ekki annað sagt en vinnuumhverfi starfsmanna RÚV og reglur þar að 

lútandi séu skýrar og aðgengilegar.   

1.4 Ritstjórnarlegar áherslur fjölmiðla og áhrif þeirra 

Fræðimenn hafa löngum haft áhuga á áhrifum fjölmiðla á notendur þeirra. Hægt er að 

finna ógrynni rannsókna á efninu og í bókinni Milestones in Mass Communication 

Research – Media Effects er farið yfir 13 rannsóknir sem hver á sinn hátt mörkuðu 

tímamót í rannsóknum á áhrifum fjölmiðla. Hér verður sérstaklega rætt um þrjár 

rannsóknir sem tengjast efni ritgerðarinnar. Sú fyrsta er um áhrif fjölmiðla á 

kjósendur í Erie-sýslu í Ohio í Bandaríkjunum í aðdraganda forsetakosninga árið 

1940. Hún var kynnt í bókinni The People‘s Choice eftir Lazarsfeld, Berelson og 

Gaudet, sem kom út 1944. Þar var í fyrsta sinn talað um svokallaða tveggja þrepa 

kenningu (e. the two-step flow of communication) en hún sýndi með óvæntum hætti 

fram á hlutverk félagslegra samskipta í áhrifum fjölmiðla. Samkvæmt rannsókninni, 

hafa fjölmiðlarnir áhrif á skoðanamyndandi fólk sem síðan hefur áhrif á einstaklinga í 

umhverfi sínu (Lowery og De Fleur 1988, 430). Þessi uppgötvun og niðurstöður 

hennar leiddu af sér nokkuð róttækar breytingar á hugmyndum um áhrif fjölmiðla. 

Flestar fyrri rannsóknir byggðu á þeirri ályktun að almenningur brygðist við 

fjölmiðlum sem einstaklingar en nú varð áherslan á sálfræði- og lýðfræðilegar breytur 

sem móta viðbrögð almennings á ólíkan máta.  

Rannsókn Katz og Lazarsfeld, Personal Influence frá 1955, ýtti stoðum undir 

niðurstöður The People’s Choice. Fólk deildi ekki bara upplýsingum sem það hafði 

fengið beint frá fjölmiðlum, það hafði einnig áhrif á skoðanir og ákvarðanir þeirra 

sem á hlýddu. Áhrifaflæðið reyndist einkum vera lárétt; fólk var líklegra til að verða 

fyrir áhrifum frá manneskjum sem það mætti á jafnræðisgrundvelli. En skoðana-

leiðtogarnir voru í öllum tilfellum álitnir hafa meiri þekkingu. Tengingin við fjölmiðla 

var að þessir skoðanaleiðtogar veittu að líkindum auglýsingum, greinum, sögum eða 



13 

öðru fjölmiðlaefni meiri athygli en þeir einstaklingar sem þeir höfðu áhrif á (Lowery 

og De Fleur 1988, 434). 

 

En rannsókn McCombs og Shaw frá árinu 1972 er sérstaklega áhugaverð út frá 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar en hún snerist um hlutverk fjölmiðla í því að setja 

mál á dagskrá. Frá því að fjölmiðlar komu til sögunnar hafa stjórnmálaskýrendur 

eignað fjölmiðlum vald til þess að hafa áhrif á hugsun og athafnir kjósenda hvað 

varðar frambjóðendur og málefni. Í annan stað, leggja kjósendur sem fylgjast með 

fréttum að líkindum ólíkt mat á málefni og bregðast við þeim á ólíkan hátt út frá því 

hvort þau eru álitin mikilvæg eða ekki. Þetta varð útgangspunktur rannsóknar 

McCombs og Shaw. Mat á mikilvægi málefna þarf ekki að þýða velþóknun eða 

vanþóknun á þeim en slíkt (frétta)mat getur orðið rammi fyrir skoðanir einstaklinga á 

ákveðnum stjórnmálaleiðtogum eða málefnum þeirra. Að endingu, geta þær skoðanir 

og niðurstöður orðið grunnur fyrir pólitíska aðgerð; t.a.m. í vali í kosningum (Lowery 

og De Fleur 1988, 443–444). 

 

Því verður ekki á móti mælt að fréttamat, ritstjórnarlegar áherslur, ráða því hvað er 

borið á borð fyrir almenning. Ekki verður því heldur andmælt að fjölmiðlar fara 

misjöfnum höndum um efni, það getur orðið að fyrstu frétt eða birst undir lok 

fréttatíma, verið uppsláttur á forsíðu blaðs eða grafið á öftustu síðum. Fræðimenn 

voru sannfærðir um að þessar staðreyndir, ásamt stöðugu upplýsingaflæði, hefðu 

einhver áhrif, ef ekki með beinum hætti (breytt afstaða, breytt hegðun), þá að minnsta 

kosti til lengri tíma litið og með óbeinum hætti. Það efni sem fjölmiðlar kjósa að setja 

á dagskrá er það efni sem almenningur fær upplýsingar um og gæti þ.a.l. orðið það 

efni sem kemst á dagskrá hjá einhverjum í hópi áhorfenda (Lowery og De Fleur 1988, 

444), t.a.m. hjá skoðanaleiðtogum. Þessi rannsókn jók mjög áhuga fræðimanna á því 

hvernig fjölmiðlar segja okkur daglega hvað við eigum að hugsa um.  

 

Nýlegar rannsóknir hafa leitt í ljós áhugaverðar spurningar eins og til dæmis þá hvort 

notendur prentmiðla séu líklegri til að geta lesið úr þeim skilaboðum sem þeir fá en 

notendur sjónvarps (Esther Duflo 2008). Einnig er áhugavert að velta því fyrir sér 

hvort vald fjölmiðla til að setja mál á dagskrá hafi að einhverju leyti minnkað með 

tilkomu sterkra vefmiðla og samfélagsmiðla.  
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2 Kosningaumfjöllun á Íslandi  

2.1  Greining og athugasemdir ÖSE á kosningaumfjöllun fjölmiðla 

Eins og áður hefur verið nefnt, sendi ÖSE frá sér skýrslur um framkvæmd 

alþingiskosninga á Íslandi árin 2009 og 2013 þar sem m.a. er fjallað um 

kosningaumfjöllun fjölmiðla. Hér verður farið yfir greiningu og athugasemdir 

stofnunarinnar, fyrst vegna alþingiskosninganna árið 2009 og svo vegna 

alþingiskosninganna árið 2013. 

 

ÖSE tekur til þess að í aðdraganda alþingiskosninganna árið 2009, hafi RÚV sent út 

sex umræðuþætti, einn í hverju kjördæmi, þar sem frambjóðendur frá öllum 

framboðunum komu saman auk tveggja kappræðna flokksleiðtoga (Office for 

Democratic Institutions and Human Rights 2009, 14). Þættirnir voru allir sendir út á 

besta útsendingartíma og endursýndir síðar sama kvöld og daginn eftir, auk þess sem 

hægt var að nálgast þá á vef RÚV, ruv.is.  

 

Kosningabaráttan var óvenju snörp árið 2009 enda aðstæður allar sérstakar í ljósi 

efnahagshrunsins og búsáhaldabyltingarinnar í lok árs 2008 og byrjun árs 2009. Alls 

sendi RÚV út 12 tíma af efni sem flokka má sem beina kosningaumfjöllun á þremur 

vikum. ÖSE getur þess einnig að hin einkarekna Stöð 2 hafi einnig sent út 

kosningaþætti þar sem öllum flokkum í framboði bauðst að taka þátt í umræðum. Það 

er mat stofnunarinnar að þessar umræður allar hafi gefið kjósendum færi á að mynda 

sér skoðun á þeim pólitísku valkostum sem voru í boði (Office for Democratic 

Institutions and Human Rights 2009, 15). 

 

Í skýrslu ÖSE er einnig bent á umfangsmikla umfjöllun fréttastofa RÚV og Stöðvar 2 

um kosningabaráttuna en þar sem ekki er neitt opinbert eftirlit með 

kosningaumfjölluninni, er ekki með einföldum hætti hægt að gefa upp hversu mikinn 

tíma hver flokkur fékk. Fram kom í máli fulltrúa fjölmiðlanna að stærri flokkar hefðu 

fengið meiri umfjöllun þar sem Alþingi hélt áfram störfum þar til aðeins vika var til 

kosninga (Office for Democratic Institutions and Human Rights 2009, 15). 
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Útvarpsréttarnefnd barst ein formleg kvörtun vegna kosningaumfjöllunar RÚV frá 

Lýðræðishreyfingunni sem taldi umfjöllun um kosningabaráttu flokksins vera 

óþarflega takmarkaða. Nefndin hafnaði kröfunni á grundvelli þeirra umræðuþátta sem 

áður var getið og vegna skorts á stoð í þágildandi lögum. ÖSE getur einnig 

sérstaklega frumkvæðis einkareknu stöðvarinnar ÍNN sem bauð 30 mínútna viðtöl við 

frambjóðendur gegn greiðslu. Útvarpsréttarnefd áminnti stöðina þar sem svo löng 

viðtöl gegn greiðslu væru ekki í samræmi við lög. ÍNN gekkst við mistökunum og bar 

við misskilningi (Útvarpsréttarnefnd2011, 9).  

 

ÖSE leggur til í skýrslu sinni í kjölfar alþingiskosninga 2009 að útvarpsréttarnefnd 

gæti íhugað að gefa út viðmið um pólitískar auglýsingar til að tryggja samræmi í 

fjölmiðlaumfjöllun. Slíkar auglýsingar sem greitt væri fyrir ætti að merkja 

skilmerkilega til að vekja athygli á auglýsingagildi skilaboðanna. Þá leggur ÖSE til að 

taka mætti upp í löggjöf ákvæði um ókeypis útsendingartíma fyrir framboð og tryggja 

þannig samræmi í umfjöllun fyrir hverjar kosningar (Office for Democratic 

Institutions and Human Rights 2009, 15). Nefnd á vegum menntamálaráðuneytis um 

aðgengi stjórnmálahreyfinga að fjölmiðlum tók undir þetta sjónarmið í skýrslu sinni 

en fulltrúar RÚV hafa ekki verið ginnkeyptir fyrir hugmyndinni (sjá kafla 2.3). 

 

Þess má geta að fyrir alþingiskosningarnar árið 2009, bauð RÚV að eigin frumkvæði 

öllum sjö framboðunum 10 mínútna ókeypis útsendingartíma, með því skilyrði þó að 

meirihluti þeirra tæki boðinu. Slíkur ókeypis útsendingartími hafði verið í boði áður 

án slíkra skilyrða. Fjögur framboðanna höfnuðu þessu boði með þeim rökum að 

kostnaður við gerð efnis yrði meiri en mögulegur ávinningur og RÚV dró því tilboð 

sitt til baka. Þessari nálgun RÚV var harðlega mótmælt af nýju framboðunum 

tveimur; Borgarahreyfingunni og Lýðræðishreyfingunni, og í raun þýddi hún, að mati 

ÖSE, að smærri flokkar misstu af tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri 

við kjósendur, vegna ákvörðunar stærri flokkanna. ÖSE bendir á að það þekkist víða í 

löndum sem eiga aðild að ÖSE að bjóða slíkan ókeypis útsendingartíma þó það sé 

ekki skylda (Office for Democratic Institutions and Human Rights 2009, 15).  

 

Að endingu fjallar ÖSE um hlutverk prentmiðla í kosningabráttunni. Það var 

uppbyggilegt, prentmiðlar buðu lesendum sínum upp á umfangsmikla umfjöllun um 

hina pólitísku valkosti og beinan aðgang að frambjóðendum með fjölda viðtala og 
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greina. Þá voru vefsíður, bæði sjálfstæðar og þær sem tengdar voru framboðunum, 

mikilvæg uppspretta upplýsinga fyrir kjósendur (Office for Democratic Institutions 

and Human Rights 2009, 15). 

 

Aðdragandi alþingiskosninganna árið 2013 og aðstæður í samfélaginu voru mjög 

ólíkar alþingiskosningunum árið 2009. Segja má að veturinn hafi allur einkennst af 

þeirri staðreynd að framundan voru alþingiskosningar og hin pólítísku öfl hófu í raun 

kosningabaráttu sína, einkum þau sem sæti áttu á þingi, löngu áður en hið opinbera 

tímabil baráttunnar rann upp (við þinglok að vori).  

 

Efnahagshrunið var þó enn miðpunktur umræðunnar og ef til vill mætti segja að 

kosningabaráttan árið 2013 hafi snúist um brostnar vonir búsáhaldabyltingarinnar og 

þeirra sem hafði dreymt um nýtt Ísland. Þess sér meðal annars stað í fjölda framboða 

en alls buðu fimmtán flokkar sig fram til Alþingis en það er met í kosningasögu 

landsins. Þetta var í sjálfu sér heilmikil áskorun fyrir fjölmiðla, ekki síst RÚV, sem í 

krafti stöðu sinnar sem almannaútvarp hefur ríkari skyldum að gegna gagnvart 

almenningi en einkareknu stöðvarnar. 

 

Samkvæmt skýrslu ÖSE, stóðu fjölmiðlar hér á landi sig vel í þessu verkefni. Boðið 

var upp á umfangsmikla og fræðandi kosningaumfjöllun fyrir kjósendur í þáttum sem 

sérstaklega voru helgaðir kosningunum. Sumir viðmælenda eftirlitsnefndar ÖSE 

nefndu þó að almennt hefði vantað greinandi umfjallanir þar sem farið var djúpt ofan í 

málefnin. Slík umfjöllun hefði getað auðveldað kjósendum að leggja mat á 

kosningamál framboðanna. Það er mat ÖSE að dagblöðin hafi boðið upp á 

nákvæmara yfirlit yfir hið pólitíska svið og dýpri umfjöllun um kosningabaráttuna 

(Office for Democratic Institutions and Human Rights 2013, 14) 

 

Fjöldi framboða hafði óhjákvæmilega áhrif á fjölmiðlaumfjöllun um kosninga-

baráttuna vorið 2013. Kosningar til stjórnlagaþings árið 2010 höfðu þegar leitt í ljós 

vanda fjölmiðla þegar fjöldi frambjóðenda er mikill (alls buðu 522 sig fram). Hvernig 

á að tryggja jafnræði með frambjóðendum en tryggja um leið að umfjöllunin sé 

áhugaverð og upplýsandi fyrir kjósendur? 
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Í rannsókn sem unnin var af Guðbjörgu Hildi Kolbeins, var fjölmiðlaumfjöllun fyrir 

kosningar til stjórnlagaþings skoðuð sérstaklega. Með því að bera hana saman við 

fjölmiðlaumfjöllun fyrir Alþingiskosningar árið 2009 og sveitastjórnarkosningar árið 

2010 kom í ljós ákveðið mynstur. Fjölmiðlar þrífast á spennu og pólun, sem og 

umræðum sem einkennast af tveimur sjónarhornum, líkt og hér gerðist vorið 2009. 

Þeir áttu þá hægt með að sýna jafnræði með því fara milli þeirra afla, sem voru við 

völd og stjórnarandstöðu. Þegar umræðan og það sem í húfi er verður flóknara reynist 

fjölmiðlum erfiðara að sinna hlutverki sínu. Í sveitastjórnarkosningum er hægt að 

fjalla um kosningar eins og kapphlaup og fá háskólaprófessora til að tjá sig um það 

hver sé líklegastur til að ná árangri. En þegar málefnin, og frambjóðendur, verða enn 

margbrotnari líkt og gerðist fyrir stjórnlagaþingskosningarnar, vita fjölmiðlar ekki 

hvernig þeir eiga að mæta sinni eigin þörf fyrir hlutleysi og hlutlægni. Niðurstaðan 

verður sú að kastljós fjölmiðlanna beinist að einu málefni með tveimur hliðum; í 

þessu tilfelli blindir og sjónskertir og barátta þeirra við dómsmálaráðuneytið og 

yfirkjörstjórn (Guðbjörg Hildur Kolbeins 2012, 384–385). 

 

Guðbjörg telur að íslenskir fjölmiðlar hafi þannig sýnt fram á vanhæfi sitt til að 

uppfylla hlutverk þess sem upplýsir, þegar málefnin og viðhorfin eru margþætt. Þessi 

skortur á upplýsingum gæti hafa orðið til þess að glæða með almenningi þá tilfinningu 

að hann vissi ekki nægilega mikið um frambjóðendur eða það sem þeir stóðu fyrir, til 

þess að geta valið (Guðbjörg Hildur Kolbeins 2012, 385).  

 

Persónukjör hefur verið í umræðunni síðustu misseri en skv. upplýsingum frá RÚV 

hefur það ekki verið rætt sérstaklega enn sem komið er, hvernig tekið verði á slíku í 

kosningaumfjöllun. Þó má gera ráð fyrir að vefurinn muni í auknum mæli verða 

nýttur í þessum tilgangi auk þess sem aukarás gæti aukið möguleika RÚV (Óðinn 

Jónsson, viðtal, sjá viðauka). Segja má að Alþingiskosningarnar vorið 2013 hafi, líkt 

og stjórnlagaþingskosningarnar, verið prófsteinn á hæfi RÚV til að fjalla um 

kosningar þar sem framboðin eru mörg og málefnin fjölbreytt.   

 

RÚV sendi út sex þematengda umræðuþætti, einn í hverju kjördæmi. Allir flokkar 

sem buðu fram í viðkomandi kjördæmi gafst kostur á að taka þátt í umræðunni. Tekin 

voru fyrir eftirtalin þemu: Kjör almennings, efnahagsmálin, velferð og menntamál, 

auðlindirnar og umhverfið, atvinnulífið og Ísland og umheimurinn. 
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Kjördæmaþættirnir voru sendir út í sjónvarpi, í útvarpi og á netinu. Þá voru fernar 

leiðtogaumræður, þar af tvennar með leiðtogum þeirra hreyfinga sem buðu fram í 

öllum sex kjördæmunum og tvennar á milli leiðtoga hreyfinga sem buðu fram í fimm 

eða færri kjördæmum. Leiðtogaumræður voru sendar út í sjónvarpi og útvarpi. Að 

endingu sendi RÚV út 30 mínútna einstaklingsviðtöl við leiðtoga allra hreyfinga í 

framboði auk þess sem finna mátti ítarefni og gagnlegar upplýsingar á vefsíðu 

helgaðri kosningunum á heimasíðu RÚV (Ríkisútvarpið 2013). 

 

Í skýrslu ÖSE kemur fram að aðeins hafi með takmörkuðum hætti verið fjallað um 

kosningabaráttuna í fréttatímum RÚV. Þá hafi sumir viðmælenda eftirlitsnefndarinnar 

gagnrýnt formið sem valið var fyrir umræðurnar. Þeir töldu það ekki laða áhorfendur 

að skjánum og gerði þeim ekki kleift að bera saman frambjóðendur þar sem það voru 

of margir þátttakendur. Afstaða RÚV var að áherslan væri á jafnræði allra 

frambjóðenda (Office for Democratic Institutions and Human Rights 2013, 15). 

 

Í skýrslu ÖSE er vikið aftur að hugmyndinni um ókeypis útsendingartíma. Bent er á 

að í ljósi þess að almannaútvarp eigi að tryggja breiða og réttláta umfjöllun um 

kosningar í öllum þáttum sínum, gæti verið rétt að skoða að nýju möguleikann á því 

að veita flokkum aðgang að ókeypis útsendingartíma meðan á kosningabaráttu 

stendur. Þannig kvörtuðu sumar minni stjórnmálahreyfinganna við eftirlitsnefnd ÖSE 

yfir takmörkuðu aðgengi að fjölmiðlum og skorti á möguleikum til að kynna 

stefnumál sín. Það er mat ÖSE að ókeypis útsendingartími tryggi minni keppendum 

með takmörkuð bjargráð aðgengi og tækifæri til að kynna sig fyrir kjósendum (Office 

for Democratic Institutions and Human Rights 2013, 14–15). 

 

Hin einkarekna Stöð 2 byggði umfjöllun sína á opinberum skoðanakönnunum og 

fjallaði einvörðungu um þær sex stjórnmálahreyfingar sem fengu meira en fimm 

prósent atkvæða. Stöðin sendi út sex umræðuþætti með þátttöku sex hreyfinga, einn í 

hverju kjördæmi, og einn umræðuþátt með leiðtogum. Þess utan sendi Stöð 2 út tvo 

umræðuþætti fyrir minni framboðin sem skipt var upp í tvo hópa. 

 

Eftirlitsnefnd ÖSE vekur sérstaka athygli á því að svo virðist sem minna hafi verið 

um greiddar pólitískar auglýsingar í þessari kosningabaráttu en þeim fyrri. Einnig 

telur ÖSE að fjölmiðlar hafi ekki alltaf greint frá niðurstöðum skoðanakannana með 
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nægilega miklum ítarupplýsingum þannig að almenningur gæti lagt mat á trúverðug-

leika þeirra. Því leggur ÖSE til að skoða mætti að koma upp viðmiðum fyrir fjölmiðla 

varðandi þær upplýsingar sem fylgja þurfi könnun svo leggja megi mat á hana, s.s. 

nafn flokksins eða hreyfingarinnar sem pantaði könnunina, nafn og aðferðarfræði þess 

sem framkvæmdi könnunina, úrtakið og skekkjumörk og hvenær könnunin var 

framkvæmd (Office for Democratic Institutions and Human Rights 2013, 15). 

 

Eins og áður hefur verið bent á, kemur rétturinn til tjáningarfrelsis fyrir í fjölda 

sáttmála, í milliríkjasamningum sem og svæðisbundnum samningum. Tjáningarfrelsi 

merkir að það má dreifa upplýsingum en ákvæðið felur jafnframt í sér rétt borgaranna 

til aðgangs að upplýsingum. Það er hins vegar nokkuð mismunandi hvernig lögum og 

reglum um tjáningarfrelsi er framfylgt.  

 

Í handbókinni, Media and elections eftir Yasha Lange sem gefin er út á vegum 

Evrópuráðsins, má finna eftirfarandi upptalningu sem sýnir vel hversu ólíkar leiðir 

hafa verið farnar við eftirlit með fjölmiðlum:  

 

 Í Frakklandi eru lög um fjölmiða og lögbundið kerfi til að fylgja eftir 

reglugerðum um fjölmiðla. Það er engin sjálfstæð stofnun sem fylgir eftir 

reglunum (fjölmiðlanefnd). 

 Á Ítalíu eru engin sérstök lög um fjölmiðla en þar er fagleg stofnun með 

lagalegt vald. 

 Í Þýskalandi hefur hvert sambandsland (þ. Bundesland) sín eigin lög um 

fjölmiðla. Það er starfandi fjölmiðlanefnd en hún hefur engar lagalegar leiðir 

til að fylgja ákvörðunum sínum eftir. Hún er ekki sérlega vel þekkt í 

Þýskalandi og fær fáar umkvartanir. Þær tengjast yfirleitt ekki kosninga-

umfjöllun. 

 Bretland er sér á báti að því leyti að þar er tjáningarfrelsi ekki tryggt með 

skýrum hætti í skrifaðri stjórnarskrá. Þá hefur Stóra-Bretland hvorki sérstök 

lög um fjölmiðla þar sem réttindi og takmarkanir fjölmiðla eru tíundaðir, né 

sértæk lög um persónuvernd (Fjölmiðlakvartananefnd – e. Press Complaints 

Commission – var talin vera nægilega skilvirk, það hefur reyndar verið dregið 
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alvarlega í efa). Fjölmiðlakvartananefnd tók við af Fjölmiðlanefnd Stóra-

Bretlands árið 1991. 

 Í Svíþjóð er löng hefð fyrir reglum um fjölmiðla að frumkvæði fjölmiðlanna 

sjálfra og þar í landi reiða menn sig nær alfarið á þær reglur (öfugt við 

Frakkland). Sænska fjölmiðlanefndin er ein sú fyrsta í heiminum. (Lange 

1999, 9). 

 

Mörg lönd hafa farið þá leið að færa regluvald yfir fjölmiðlum til sjálfstæðra stofnana. 

Þessar stjórnsýslustofnanir/-nefndir, sem eiga að framfylgja lögum um fjölmiðla, hafa 

margar hverjar aðeins það hlutverk að framfylgja lögum um hljóð- og myndmiðla, en 

þó eru ýmis dæmi um að þeim sé jafnframt falið að framfylgja tilteknum lögum sem 

varða fjölmiðla í víðtækari skilningi, t.d. banni við auglýsingum á áfengi og tóbaki. 

Löggjöfin sem gildir um prentmiðla er mun minni í sniðum en löggjöfin fyrir sjónvarp 

og hljóðvarp. Í fjölmiðlalögum eru fjölmörg ákvæði sem aðeins eiga við um hljóð- og 

myndmiðla (Fjölmiðlanefnd 2013c). 

Öll lönd Evrópu hafa sjálfstæðar fjölmiðlastofnanir/nefndir sem eru ekki hluti af 

ráðuneytum og njóta sjálfstæðis gagnvart hinu pólitíska valdi. Þær hafa eflst með 

aukinni samkeppni á fjölmiðlamarkaði, m.a. þegar útvarpsrekstur var gefinn frjáls í 

mörgum löndum Vestur-Evrópu upp úr 1980. Stjórnsýslustofnanir/-nefndir í 

fjölmiðlamálum eiga það svo flestar sameiginlegt að hafa eftirlit með bæði 

einkareknum og ríkisreknum fjölmiðlum. Hér á landi var sett á fót fjölmiðlanefnd árið 

2011. Ísland er síðasta ríkið í Evrópu sem hefur komið á fót slíkri sjálfstæðri 

stjórnsýslunefnd sem sér um eftirfylgni löggjafar um fjölmiðla (Fjölmiðlanefnd 

2013c). 

2.2  Fjölmiðlanefnd, hlutverk hennar og áherslur 

Fjölmiðlanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem annast eftirlit samkvæmt lögum um 

fjölmiðla nr. 38/2011 (fjölmiðlalög) og daglega stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná 

til. Þá annast fjölmiðlanefnd þau hlutverk sem henni eru falin í öðrum lögum. 

Markmið fjölmiðlalaga er að samræma undir einni löggjöf alla fjölmiðlun óháð því á 

hvaða formi miðlun fer fram. Því leysir fjölmiðlanefnd af hólmi útvarpsréttarnefnd 

sem hafði það hlutverk að fylgjast með hljóðvarpi og sjónvarpi frá árinu 1986 til 1. 

september 2011 þegar fjölmiðlanefnd tók til starfa. Fjölmiðlanefnd er m.a. ætlað að 
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efla fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum, standa vörð um tjáningarfrelsi 

og rétt almennings til upplýsinga (Fjölmiðlanefnd 2013d).  

Fjölmiðlanefnd annast samskipti við einstaklinga, fyrirtæki, fjölmiðla, stjórnvöld og 

dómstóla auk þess sem hún annast samskipti við erlend fjölmiðlaeftirlit og aðrar 

erlendar stofnanir og samtök sem fást við málefni fjölmiðla. 

Fyrir alþingiskosningarnar 2013 sendi fjölmiðlanefnd frá sér tilkynningu um hlutverk 

og skyldur fjölmiðla í aðdraganda kosninga. Þar kemur m.a. fram að fjölmiðlar gegni 

veigamiklu hlutverki í aðdraganda lýðræðislegra kosninga og þeim beri að veita 

almenningi hlutlægar fréttir og upplýsingar. Þeir skulu samkvæmt 26. gr. laga um 

fjölmiðla halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og standa vörð um 

tjáningarfrelsi. Þeir skulu virða mannréttindi og jafnrétti auk þess að hafa í huga 

friðhelgi einkalífs. Fjölmiðlar skulu gæta þess að uppfylla kröfur um hlutlægni og 

nákvæmni í umfjöllun um fréttir og fréttatengt efni og gæta þess að mismunandi 

sjónarmið komi fram, jafnt karla sem kvenna (Fjölmiðlanefnd 2013e). 

Ljóst er af þessu að ábyrgð fjölmiðla er mikil. En hvaða ráð eða völd hefur 

fjölmiðlanefnd til að sinna eftirliti sínu? Í starfsreglum fjölmiðlanefndar, sem birtar 

voru í Stjórnartíðindum í lok desember 2011, kemur fram að telji fjölmiðlanefnd að 

erindi gefi nægar ástæður til meðferðar hefst viðkomandi stjórnsýslumál. Um 

málsmeðferðina sem og meðferð þeirra mála sem nefndin hefur frumkvæði að og 

lokið getur með stjórnvaldsákvörðun gilda ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993 

(Starfsreglur fjölmiðlanefndar nr. 1363/2011).  

Fjölmiðlanefnd getur krafið fjölmiðlaveitur um skriflegar upplýsingar og gögn vegna 

ætlaðra brota á ákvæðum fjölmiðlalaga og skulu slíkar upplýsingar og gögn þá veitt 

innan hæfilegs frests sem nefndin setur. Fjölmiðlanefnd getur við rannsókn ætlaðra 

brota gegn þeim ákvæðum VI. kafla fjölmiðlalaga er varða viðskiptaboð og fjarkaup, 

gert nauðsynlegar athuganir á starfsstöð fjölmiðlaveitu eða stað þar sem gögn eru 

varðveitt þegar ríkar ástæður eru til að ætla að brotið hafi verið gegn umræddum 

ákvæðum. Við framkvæmd aðgerða skal fylgja ákvæðum laga um meðferð sakamála 

um leit og hald á munum (Fjölmiðlanefnd 2013f). 
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Í samtölum við fulltrúa RÚV, kom fram ákveðin varkárni í garð Fjölmiðlanefndar. 

Þannig kom fram í máli Óðins Jónssonar, fréttastjóra RÚV, að þar á bæ átti menn sig 

ekki endilega á því hvað fjölmiðanefnd eigi að gera. „En við gerum ráð fyrir að hún 

eigi með tíð og tíma að sjá til þess að lögum um fjölmiðla sé framfylgt og vera 

einhver milliliður milli fjölmiðla og almennings hvað það varðar, umkvartanir berist 

til hennar og svo framvegis. Ég geri bara ráð fyrir því að þannig eigi þetta að virka en 

þetta er svo skammur tími orðinn ennþá að ég get ekki sagt að við höfum mikla 

reynslu af því, hvorki slæma né góða.“ Sigríður Hagalín Björnsdóttir, ritstjóri 

kosningaumfjöllunar RÚV gengur nokkuð lengra: „Ég get ekki svarað fyrir RÚV, en 

sjálf er ég algerlega andsnúin þeirri hugmynd að stjórnvöld hafi afskipti af ritstjórn 

RÚV, í aðdraganda kosninga eða annars staðar. Hugmyndin er ólýðræðisleg og 

skerðir ritstjórnarlegt frelsi RÚV“ (Sigríður Hagalín Björnsdóttir, viðtal, sjá viðauka). 

2.3 Niðurstöður nefndar um aðgang stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að 

fjölmiðlum í aðdraganda kosninga  

Í nóvember árið 2012 skipaði mennta- og menningarmálaráðherra nefnd um aðgang 

stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga. Var 

nefndin skipuð fulltrúum tilnefndum af öllum stjórnmálaflokkum sem sæti áttu á 

Alþingi en formaður var skipaður af ráðherra án tilnefningar. Nefndinni var ætlað að 

fjalla um athugasemdir ÖSE um framkvæmd kosninga til Alþingis árið 2009 og móta 

af því tilefni reglur um aðgang stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að fjölmiðlum í 

aðdraganda kosninga (Nefnd á vegum mennta- og menningarmálaráðherra um aðgang 

stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga 2013, 2). 

Nefndin skilaði skýrslu og tillögum sínum í lok febrúar árið 2013, réttum tveimur 

mánuðum fyrir kjördag. Tillögur nefndarinnar voru teknar fyrir í umræðum um ný 

fjölmiðlalög á vorþingi en hlutu ekki brautargengi að þessu sinni.  

Í inngangi að skýrslu nefndarinnar kemur fram að á Íslandi séu kosningar reglulegar 

og fjölmiðaumfjöllun um þær mikil. Það er mat nefndarinnar að þrátt fyrir ábendingar 

eftirlitsnefndar ÖSE hafi ekki margt komið fram sem bendir til þess að verulegir 

ágallar séu á umfjöllun fjölmiðla fyrir kosningar. Hins vegar telur nefndin að skoða 

þurfi nánar nokkur atriði (Nefnd á vegum mennta- og menningarmálaráðherra um 

aðgang stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga 

2013, 8). 
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Meðal þess sem nefndin lagði til var að hnykkt yrði á þýðingu lýðræðislegra skyldna 

fjölmiðlaveitna í tengslum við umfjöllun aðdraganda kosninga. Við ákvæði 26. gr. 

fjölmiðlalaga skyldi bætast eftirfarandi málsliður: „Fjölmiðlaveita skal við umfjöllun í 

aðdraganda almennra kosninga gæta sérstaklega að lögbundnum skyldum sínum. 

Aðdragandi kosninga telst frá þeim degi er sex vikur eru til kjördags“ (Nefnd á vegum 

mennta- og menningarmálaráðherra um aðgang stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda 

að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga 2013, 11). Það er mat nefndarinnar að með 

tillögunni sé ekki verið að leggja til neina eðlisbreytingu, frekar verið að bæta við 

vísireglu sem undirstrikaði og lýsti betur ríku hlutverki og skyldum fjölmiðla í 

tengslum við lýðræðislegar kosningar. Hið sex vikna tímamark er að mati 

nefndarinnar hæfilegt og nálægt því viðmiði sem almennt er talið til kosningabaráttu í 

kosningum til Alþingis, sveitarstjórna og forseta. Að mati nefndarinnar er það augljóst 

að þýðing umfjöllunar þegar stutt er til kosninga getur haft meiri áhrif en jafnan 

gerist.  

Með þessari tillögu telur nefndin sig hafa mætt athugasemdum eftirlitsnefndarinnar 

um að meta mætti hvort þörf sé á sérstökum reglum um umfjöllun í aðdraganda 

kosninga (Nefnd á vegum mennta- og menningarmálaráðherra um aðgang 

stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga 2013, 

11). Tillaga nefndarinnar náði ekki fram í nýjum lögum um fjölmiðla sem samþykkt 

voru á Alþingi í júlí sl. 

Þá lagði nefndin einnig til að úthlutað yrði gjaldfrjálsum útsendingartíma til framboða 

og voru rökin fyrir því annars vegar að draga úr aðstöðumun stjórnmálaflokka og 

framboða í kosningum og skapa meira jafnræði með þeim, og hins vegar að dýpka 

umfjöllun um þá valkosti sem í boði eru með því að framboð og flokkar geti kynnt 

málefni ítarlegar en kostur gefst á í stuttum auglýsingum eða stuttum svörum í fréttum 

og dægurmálaumfjöllun. Þá geti gjaldfrjáls útsendingartími einnig nýst þeim 

framboðum sem vilja kynna til leiks frambjóðendur sem ekki eru þekktir og vegið 

þannig upp á móti forskoti þeirra sem þegar eru þjóðþekktir (Nefnd á vegum mennta- 

og menningarmálaráðherra um aðgang stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að 

fjölmiðlum í aðdraganda kosninga 2013,12).  

Í tilmælum ráðherranefndar Evrópuráðsins CM/Rec (2007/15)23 til aðildarríkja um 

úrræði varðandi fjölmiðlaumfjöllun um kosningabaráttu er í II. hluta tilmælanna 
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sérstaklega fjallað um úrræði vegna ljósvakamiðla. Í 14. gr. II. kafla er fjallað um 

gjaldfrjálsan útsendingartíma. Tilmælin gera ráð fyrir að ríki meti gildi þess að reglur 

um umfjöllun fjölmiðla um kosningar geri ráð fyrir að ljósvakamiðlar í 

almannaþjónustu megi úthluta útsendingartíma án endurgjalds til flokka eða framboða 

meðan á kosningabaráttu stendur. Þetta geti átt við hvort sem um er að ræða línulega 

eða ólínulega dagskrá en í hinu síðarnefnda tilfelli skuli þess gætt að sýnileiki allra 

framboð sé jafn. Úrræðinu verði beitt af sanngirni, jafnræði, gagnsæi og hlutlægni 

(Ráðherranefnd Evrópuráðsins 2007). 

Tillagan mætti mótstöðu af hendi fréttasviðs RÚV sem færði m.a. fram þau rök að 

með úthlutun útsendingartíma til framboða væri verið að framselja ritstjórnarvald 

pólitískum framboðum í stað þess að skapa framboðum tækifæri til kynningar á 

forsendum Ríkisútvarpsins. Í öðru lagi gæti verið vandkvæðum bundið að veita mjög 

mörgum framboðum útsendingartíma s.s. í sveitarstjórnarkosningum eða ef tekið yrði 

upp einhvers konar einstaklingskjör eða annars konar kosningakerfi sem leiddi af sér 

mikinn fjölda framboða. Í þriðja lagi væri hætt við því að aðstöðumunur framboða 

endurspeglaðist í gæðum þess efnis sem þau legðu til síns útsendingartíma (Nefnd á 

vegum mennta- og menningarmálaráðherra um aðgang stjórnmálahreyfinga og 

frambjóðenda að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga 2013, 13). Tillaga nefndarinnar 

um breytingu á 7. tl., 2. mgr. 3. gr. fjölmiðlalaganna hlaut ekki brautargengi hjá 

alþingismönnum. 

Nefndin lagði einnig til að við 10. grein laga um fjölmiðla, sem fjallar um starfsemi 

fjölmiðlanefndar, myndi bætast nýr liður þar sem nefndinni væri falið að safna 

athugasemdum og upplýsingum um starfsemi fjölmiðlaveitna í aðdraganda hverra 

almennra kosninga og taka saman sérstaka skýrslu um virkni þeirra sem skal liggja 

fyrir áður en níu mánuðir eru liðnir frá kjördegi. (Nefnd á vegum mennta- og 

menningarmálaráðherra um aðgang stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að 

fjölmiðlum í aðdraganda kosninga 2013, 21). Sú tillaga náði ekki inn í lög um 

fjölmiðla. 

Nefndin fjallaði einnig um það sem kallað er „skoðanaauglýsingar“ sem og notkun 

skoðanakannana í aðdraganda kosninga. Þó nefndin hafi tekið undir ýmsar 

athugasemdir ÖSE frá árinu 2009, sem síðar voru ítrekaðar í skýrslu 

eftirlitsnefndarinnar árið 2013, og komið með tillögur til að mæta þeim, þá sá Alþingi 
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ekki ástæðu til að gera breytingar á lögum um fjölmiðla í þá veru. Það má því leiða að 

því líkur að mat ÖSE frá árinu 2013 mun eiga við enn um sinn; þ.e. að 

fjölmiðlaumfjöllun um kosningar hér á landi sé á engan hátt bundin nema af 

almennum tilmælum um að fylgja lýðræðislegum meginreglum, virða tjáningarfrelsið 

og mæta kröfum um hlutlægni og nákvæmni í vinnubrögðum. (Office for Democratic 

Institutions and Human Rights 2013, 13). Eins lítur ekki út fyrir að fjölmiðlanefnd 

verði í bráð tryggð bjargráð til að sinna eftirlitshlutverki með kosningaumfjöllun líkt 

og mælt er með í skýrslum ÖSE frá árunum 2009 og 2013. (Office for Democratic 

Institutions and Human Rights 2013, 14).   
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3 Ritstjórnarlegar starfsreglur RÚV og kosningaumfjöllun vorið 

2013 

3.1 Starfsreglur RÚV 

Hér að ofan var vikið að því regluumhverfi sem RÚV starfar í. Þar kom berlega í ljós 

að starfsmenn RÚV hafa skýrar og aðgengilegar reglur um það hvernig þeir eigi að 

haga starfi sínu; lög um RÚV, samningur menntamálaráðuneytis við RÚV um 

útvarpsþjónustu í almannaeigu, reglur útvarpsstjóra og vinnureglur/leiðbeiningar fyrir 

starfsmenn á fréttastofu (sjá kafla. 1.3). 

 

 En það getur einnig verið forvitnilegt að skoða hvernig þessum reglum er svo 

framfylgt meðal starfsmannanna. Hvernig eru ritstjórnarlegar ákvarðanir teknar „á 

gólfinu“, hver markar ritstjórnarstefnuna? Óðinn Jónsson er fréttastjóri fréttasviðs 

RÚV:  

 

Það er auðvitað fréttastjórinn sem ber mesta ábyrgð í þeim efnum, að 

móta ritstjórnarstefnuna, en það koma engu að síður margir aðrir þar 

nærri því við erum fréttastofa sem starfar allan sólarhringinn, alla daga 

ársins þannig að það eru auðvitað margir sem koma að því að móta 

hvert við stefnum með okkar fréttir, hvað eru fréttir og hvernig við 

nálgumst þau verkefni. Auk fréttastjóra eru það varafréttastjórar, og í 

umboði fréttastjóra, vaktstjórar, eða ritstjórar einstakra þátta sem 

heyra undir fréttastofuna. Þessi hópur hittist auðvitað reglulega, ræðir 

hvaða mál er mikilvægt að fara í og skoðanir allra þar eru jafngildar 

og þetta er vegið og metið. Við leggjum áherslu á að hafa hópinn 

nokkuð blandaðan þannig að það heyrist öll sjónarmið og svo 

framvegis. En auðvitað er yfir og allt um kring svona meginhugmynd 

sem mótast á löngum tíma um það hvað er fréttnæmt, hvað er frétt.  

 

Stór hluti af okkar starfi er auðvitað að sinna þessu almenna 

fréttahlutverki, almennum fréttaflutningi, sem sagt að flytja hin 

almennu tíðindi af því sem við teljum að almenningur þurfi að vita. 

Oft eru þetta eiginlega ótrúlega miklar hendingar sem ráða í því í hvað 
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er farið. Það hefur auðvitað alltaf verið þannig og er þannig um allan 

heim að þetta mótast af persónulegum áhuga einstakra starfsmanna 

eða fæðist í einhverri umræðu manna á meðal hvaða efni skuli skoðað. 

3.2  Hvað er helst í fréttum? 

Eins og fram kom í kafla 1.4 geta ritstjórnarlegar áherslur fjölmiðla haft áhrif á það 

hvað nær athygli almennings. Það getur verið fróðlegt að skoða hvaða málefni það 

voru sem einkum var fjallað um í fyrstu þremur fréttum í hádegisfréttatíma RÚV 

(útvarp) og í kvöldfréttatíma RÚV (sjónvarp) á tímabilinu 1. janúar–27. apríl 2013.  

Fréttunum er skipt upp í efnisflokka. Þess ber að geta að þetta er einvörðungu ein leið 

til að skoða áherslur, önnur hefði verið að skoða hvaða fréttir rötuðu í hin svokölluðu 

„helsti“, það er þær fréttir sem kynntar eru sem helstu fréttir í upphafi og lok 

fréttatíma.  

 

  

Mynd 1.  
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Á mynd 2, hafa þeir sex efnisflokkar sem oftast voru í fyrstu fréttum í hádegisfréttum 

RÚV (útvarp) verið teknir út.  

 

Mynd 2.  

 

Á myndum 3 og 4 hefur sömu aðferðum verið beitt á fyrstu þrjár fréttir í 

kvöldfréttatíma RÚV (sjónvarp).  

 

 

Mynd 3. 
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Mynd 4.   

 

Rétt er að greina frá því að undir stjórnmál eru settar allar fréttir sem fjalla t.d. um 

störf Alþingis, aðgerðir á vegum stjórnvalda eða þar sem fulltrúar stjórnmálaflokka tjá 

sig. Erlent heldur utan um allar fréttir af erlendri grundu og flokksstörf eru fréttir af 

innra starfi flokkanna; s.s. prófkjör eða landsfundir/flokksþing. Í viðauka er að finna 

lista yfir fréttirnar. 

 

Ekki verður lagt mat á það hér hvort eðlilegt megi telja að þessir efnisflokkar séu þeir 

sem oftast rata í fyrstu fréttir, fréttamatið er margrætt eins og fram kom í orðum Óðins 

Jónssonar hér að ofan. Stundum er það haft í flimtingum að hverskyns ólukka, ósætti 

og ófögnuður sé fréttnæmur og því fjær sem þessi óáran er landsteinunum, þeim mun 

skelfilegri þarf hún að vera til að rata framarlega í fréttir. Það skal ósagt látið hvort í 

þessu leynist sannleikskorn. 

3.3  Fréttir og stjórnmál 

Í aðdraganda kosninga keppast framboðin við að ná athygli kjósenda, m.a. í gegnum 

fjölmiðla. Fyrir stofnun í almannaeigu sem sinnir útvarpsþjónustu er sérlega 

mikilvægt að gæta jafnræðis. Stjórnendur á RÚV eru þess meðvitaðir. Óðinn Jónsson 

nefnir m.a. að í þeim kosningum sem hann hefur borið ábyrgð á hafi verið leitast við 

að halda vel utan um alla þræði: 
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Við erum með skráningu á allri umfjöllun Ríkisútvarpsins svo hún sé í 

jafnvægi. Menn geta „laumað“ sér í ýmsa þætti sem teljast kannski ekki 

á yfirborðinu líklegir sem kosningavettvangur en það er alveg ótrúlegt 

hvað menn eru oft slyngir í því og svo eru umsjónarmenn misvakandi 

yfir því. Þú getur fengið mann til að tala um matreiðslu sem virkar 

sakleysislegt en svo er hann í framboði og þetta getur gagnast honum 

sem kynning. Auðvitað hafa almennar fréttir sinn gang og það er 

auðvitað sagt frá því þegar eitthvað gerist sem samkvæmt okkar 

hefðbundna fréttamati er fréttnæmt. En það er reynt jafnframt að 

stemma stigu við þessu og það er metið hvort fyrst og fremst sé um 

einhvers konar kynningu að ræða eða hvort viðkomandi maður er að 

reyna að draga að sér athygli með einhverjum óeðlilegum hætti.  

 

Óðinn nefnir sérstaklega að þegar þingstörfum ljúki, séu fréttamenn mjög á verði 

hvað þetta varðar. En það getur verið hægara sagt en gert að gæta þessa margumtalaða 

jafnræðis:  

 

Stærsta vandamál okkar í þessu er það að ráðherrar eru náttúrulega í 

betri stöðu en aðrir frambjóðendur vegna þess valds sem þeim er trúað 

fyrir. Þeir geta í einstaka tilfellum farið dálítið frjálslega með það t.d. að 

kynna einhver framtíðarverkefni sem jafnvel verða síðan ekki í þeirra 

höndum í framtíðinni, bara til þess að koma því á dagskrá hvað þeir séu 

nú góðir og gegnir stjórnmálamenn. Það getur verið erfitt að neita 

þessu. Annað mál af svipuðum meiði sem getur líka verið mjög erfitt, 

það er jafnræði kynjanna í umfjöllun. Það er stundum dálítið sá 

misskilningur uppi í þjóðfélaginu að fjölmiðlar einir og sér geti bara 

tekið upp á því sem slíkir að segja: Það á að vera jafnrétti í landinu og 

allt sem við gerum á að endurspegla þá hugmynd. Þá værum við 

náttúrulega ekki að sinna hlutverki okkar að því leyti að fjalla um þá 

sem að fara með völdin og það yrði mjög ankannanlegt. Sem dæmi má 

taka leiðtogaumræður þar sem leiðtogar fengju ekki að mæta af því þeir 

væru karlar. Ég get alveg tekið undir að þetta er vond birtingarmynd af 

þjóðfélaginu sem ég vona auðvitað, og þá er ég ekki að undanskilja 

neina flokka, að breytist á komandi árum. Þó ekki væri nema bara út frá 
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faglegu sjónarmiði, sem einhver gæti kannski kallað hégómlegt 

sjónarmið, en bara birtingarmyndin ein og sér, að hafa fjóra eða fimm 

kalla í röð í stólum er bara mjög vont sjónvarp, þó það sé ekki annað.  

 

Fréttastjóri tilnefnir sérstakan ritstjóra kosningaumfjöllunar. Fyrir alþingiskosn-

ingarnar vorið 2013, var það Sigríður Hagalín Björnsdóttir sem fór með það 

vandasama hlutverk: 

  

RÚV er ákaflega meðvitað um hlutverk sitt og sérstöðu í aðdraganda 

kosninga. Fréttastofan reynir að tryggja að framboðum sé gert jafnhátt 

undir höfði, þótt fréttamatið njóti forgangs. Ritstjóri kosningaumfjöll-

unarinnar reynir að hafa yfirsýn yfir umfjöllun allra ritstjórna 

stofnunarinnar og kemur með ábendingar ef hallað þykir á einhvern. 

Reglan gildir innan skynsemismarka – flokkur á þingi eða í ríkisstjórn 

er óhjákvæmilega oftar í fréttum en nýtt og óþekkt framboð. Í 

kosningaumfjölluninni sjálfri gilda sérstakar reglur, öllum framboðum 

er gert jafnhátt undir höfði og fá nokkuð staðlaða umfjöllun á vefnum, í 

útvarpi og í sjónvarpi. Reynt er að gæta þess að fulltrúar framboða í 

umræðuþáttum fái jafnlangan tíma til að koma stefnumálum sínum á 

framfæri og svara spurningum. Reglurnar eru að mestu leyti óskrifaðar, 

þó eru til leiðbeiningar frá útvarpsstjóra um takmarkanir á þátttöku 

frambjóðenda í þáttum og fréttum RÚV eftir að framboðsfrestur rennur 

út. RÚV hefur fengið álit lögfróðra manna um að svipaðar reglur gildi 

um vanhæfi starfsmanna til að fjalla um ættingja sína, vini og 

samstarfsmenn og gilda um opinbera starfsmenn. 

 

Það er forvitnilegt að skoða hvernig fréttir á RÚV sem sannarlega tengjast 

stjórnmálum skiptast annars vegar niður á efnisflokka og hins vegar á 

stjórnmálaflokka. Annars vegar eru fréttir í útvarpi (mynd 5 og 6) skoðaðar á 

tímabilinu 1. janúar til 27. apríl 2013 (fréttatímar kl. 8.00, 12.20, 16.00 og 18.00) og 

hins vegar fréttir í sjónvarpi (mynd 7 og 8) á sama tímabili (fréttatímar kl. 19.00 og 

22.00).  
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Mynd 5. 

Flokkurinn almennt tekur yfir fréttir þar sem t.d. ráðherrar fjalla um eigin málaflokka 

sem og umsagnir annarra, s.s. stjórnarandstöðu. Á stundum getur verið erfitt að greina 

á milli flokka en yfirlit yfir fréttirnar fylgir í viðauka.  

 

 

Mynd 6. 

Rétt er að skýra að undir allir falla fréttir sem líklegt má telja að nái yfir alla flokka, 

s.s. fréttir af skoðanakönnunum og kjördæmafundum á vegum RÚV. Það er þó ljóst 

að þær fréttir gagnast augljóslega betur þeim sem koma vel út úr t.d. viðkomandi 

skoðanakönnun en síður þeim sem þar verða undir.  
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Mynd 7. 

 

 

Mynd 8. 

 

Það er deginum ljósara að þá flokka sem sitja á þingi ber oftar á góma í fréttatímum 

RÚV á tímabilinu sem þarf ekki að koma á óvart, í ljósi þess sem fram kom hér að 

ofan. Hins vegar kemur sá mikli munur sem þarna kemur fram ef til vill á óvart. Rétt 

er að ítreka að hér er ekki verið að skoða kosningaumfjöllunina sjálfa heldur fréttir í 

aðdraganda kosninganna.  
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Hér verður heldur ekki gerð tilraun til að leggja mat á það hvort fréttirnar, sem fjalla 

um eða tengjast með einum eða öðrum hætti stjórnmálaflokkum, séu jákvæðar eða 

neikvæðar. Slíkt mat getur verið erfitt og farið eftir mati þess sem rýnir auk þess sem 

stundum er talað um að það sé ekkert til sem heitir neikvæð umfjöllun (e. there is no 

such thing as bad press/publicity). Fyrir þá sem vilja engu að síður kynna sér slíkt 

gildismat, er bent á skýrslu CreditInfo, Alþingiskosningar 2013, Greining á 

stjórnmálaumræðu 1. mars–27. apríl 2013. 

 

Það getur hins vegar verið áhugavert að skoða umfjöllun um hvern stjórnmálaflokk út 

frá efnisflokkunum fjórum (almennt, þingstörf, flokksstörf, kosningar). Farið er eftir 

stafrófsröð flokkanna en þar að auki eru nokkur smærri framboðanna sýnd saman á 

einni mynd. Þá eru einnig sýndar myndir þar sem annað hvort enginn sérstakur 

flokkur er undir eða þeir allir. 

 

   
Mynd 9.                             Mynd 10. 

 

   
Mynd 11.                  Mynd 12.  

   
Mynd 13.                  Mynd 14. 

6 
5 

Kosningar Þingstörf

Björt framtíð 

1 3 5 35 

Framsóknarflokkurinn 

7 8 13 34 

Sjálfstæðisflokkurinn 

28 
11 7 58 

Samfylkingin 

1 
3 9 

Flokkstörf Kosningar Þingstörf

Hreyfingin/Dögun 

37 12 9 40 

Vinstri grænir 
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Mynd 15.                  Mynd 16.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Mynd 17. 

 

Hér kemur enn og aftur fram forskot þeirra flokka sem sitja á þingi á ný framboð, 

þegar kemur að fréttaumfjöllun. Það er hins vegar erfiðara að svara því hvaða áhrif sú 

staðreynd hefur í niðurstöðum kosninga. Af þeim nýju framboðum sem buðu fram 

krafta sína fyrir alþingiskosningarnar 2013, náðu tvö inn mönnum; Björt framtíð og 

Píratar. Það vekur athygli að í röðum beggja þessara framboða eru þingmenn sem sátu 

þegar á þingi fyrir kosningar, undir öðrum merkjum þó. Þessar niðurstöður renna 

engu að síður stoðum undir þær ábendingar ÖSE að ný framboð geti átt erfitt með að 

ná í gegn, að minnsta kosti þegar kemur að fjölmiðlaumfjöllun.  

 

Ef teknar eru saman tölur fyrir umfjöllun sem líklegt er að tengist kosningum beint 

(kosningar og flokkstörf), hafa Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri grænir fengið mesta 

umfjöllun (28 fréttir), þá koma Samfylkingin (18 fréttir), Framsóknarflokkurinn (8 

fréttir), Björt framtíð (6 fréttir) og Hreyfingin/Dögun (4 fréttir). Ellefu ný framboð 

skipta með sér 22 fréttum sem er að meðaltali tvær fréttir á framboð. Ýmislegt getur 

orðið til þess að fréttir af einum flokki séu tíðari en af öðrum. Hægt er að leiða að því 

líkum að skoðanakönnun skömmu fyrir kosningar, sem sýndi að fleiri myndu kjósa 

Sjálfstæðisflokkinn væri Hanna Birna Kristjánsdóttir við stjórnvölinn, hafi orðið til 

10 
1 

36 29 

Enginn sérstakur flokkur 

1 
31 

2 

Almennt Kosningar Þingstörf

Allir flokkar 

1 1 
22 

2 

Almennt Flokksstörf Kosningar Þingstörf

Ýmsir flokkar (F, G, H, I, J, 
K, L, M, R, Þ, óháðir) 
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þess að birtar voru fréttir um mögulega afsögn Bjarna Benediktssonar. Einnig urðu 

leiðtogaskipti hjá Vinstri grænum og Samfylkingunni sem eflaust hafa fjölgað fréttum 

af innra starfi flokkanna. Þarna ræður að líkindum fréttamat fjölmiðlanna. Þá verður 

ekki fram hjá því litið að framboðin eru misdugleg (eða snjöll) við að koma sér á 

framfæri við fjölmiðla. Þannig getur það t.a.m. vakið athygli fjölmiðla þegar formaður 

eins flokks skorar á annan í kappræður. 
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Niðurstöður 

Það er engum blöðum um það að fletta að hlutverk fjölmiðla í aðdraganda kosninga er 

umtalsvert og mikilvægt. Í litlum samfélögum á borð við Ísland, verður mikilvægi 

fjölmiðla sérlega áþreifanlegt þar sem fjöldi þeirra er takmarkaður og aðgengi 

almennings að þeim er mikið.  

 

Sumum gæti þótt eðlilegt að setja fjölmiðlum skýran ramma og regluverk til að fylgja 

eftir, auk þess að hafa með þeim strangt eftirlit. En það hefur sína vankanta, frelsi 

fjölmiðla er það sem gerir þá að meginstoð lýðræðisins. Hvernig er þá hægt að tryggja 

að jafnræði sé með þeim sem vilja bjóða sig fram til starfa fyrir samfélagið í 

fjölmiðlaumfjöllun? 

 

Meðvitund um eðli og starfshætti fjölmiðla getur án efa komið þar að gagni og ekki 

síður meðvitund fjölmiðlafólks um ábyrgð sína. Slíkri meðvitund verður m.a. náð 

með því að halda uppi öflugum rannsóknum á fjölmiðlamarkaði og greiningu á því 

sem þar fer fram, bæði af hálfu hins opinbera, t.a.m. í gegnum fjölmiðlanefnd, og af 

hálfu fræðasamfélagsins. 

 

Einnig þyrfti að styrkja þá möguleika sem almenningur hefur til að koma á framfæri 

skoðunum sínum, kvörtunum og hrósi, ekki síst gagnvart þeirri stofnun sem honum 

tilheyrir, RÚV. Í dag er það svo að hægt er að senda inn formlegar kvartanir til 

fjölmiðlanefndar sem og með því að hafa samband beint við RÚV. Mögulega mætti 

efla og styrkja samband eigenda RÚV og þeirra sem stofnunina reka með því að koma 

á fót embætti umboðsmanns almennings innan RÚV. Sá hefði það hlutverk að halda 

utan um þær umsagnir sem berast, rannsaka þær og svara eftir þörfum. Slík staða 

myndi einnig að líkindum efla gæði starfsins og um leið gæðavitund starfsmanna.  

 

Í þessari ritgerð var farið yfir hlutverk fjölmiðla í lýðræðisríkjum og þær reglur sem 

um þá gilda. Skýrt kom fram mikilvægi fjölmiðla í lýðræðisskipaninni og einnig að 

um tjáningarfrelsið er rætt í ótal sáttmálum, reglum og lögum, bæði alþjóðlegum og á 

vettvangi þjóðríkja. Þá er ljóst að áhrif fjölmiða eru margræð og geta bæði verið 

skoðanamyndandi og stjórnað umræðu. 
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Þá var farið yfir íslenska fjölmiðlamarkaðinn sem er að mörgu leyti sérstæður sökum 

smæðar sinnar og samfélagsins. Athugasemdir eftirlitsnefndar Öryggis- og 

samvinnustofnunar Evrópu í kjölfar alþingiskosninga á Íslandi árin 2009 og 2013 lutu 

að mörgu leyti að sömu atriðum. Þó fjölmiðlaumfjöllunin sé að langflestu leyti 

viðunandi, þá gerir ÖSE athugasemdir við möguleika nýrra framboða á að koma sér á 

framfæri í fjölmiðlum. Undir það sjónarmið tekur nefnd á vegum menntamálaráðherra 

um aðgengi stjórnmálahreyfinga að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga. Þegar litið var 

á fréttaflutning RÚV, kom í ljós að oftar er fjallað um þá stjórnmálaflokka sem fyrir 

eiga sæti á Alþingi, jafnvel þegar fréttir sem snúast einvörðungu um kosningar og/eða 

flokkstörf eru skoðaðar.  

 

Ísland er síðasta ríkið í Evrópu sem hefur komið á fót sjálfstæðri stjórnsýslunefnd til 

að sjá um eftirfylgni löggjafar um fjölmiðla. Fjölmiðlanefnd tók hér til starfa árið 

2011 en enn sem komið er, virðast áhrif hennar á starfsemi fjölmiðla vera harla lítil. 

Þó kemur fram í starfsreglum fjölmiðlanefndar að telji nefndin að erindi gefi nægar 

ástæður til meðferðar megi hefja stjórnsýslumál. Um málsmeðferðina sem og meðferð 

þeirra mála sem nefndin hefur frumkvæði að og lokið getur með stjórnvaldsákvörðun 

gilda ákvæði stjórnsýslulaga. Þá getur fjölmiðlanefnd krafið fjölmiðlaveitur um 

skriflegar upplýsingar og gögn vegna ætlaðra brota á ákvæðum fjölmiðlalaga. Við 

framkvæmd aðgerða skal fylgja ákvæðum laga um meðferð sakamála um leit og hald 

á munum. 

En virkasta aðhaldið fyrir fjölmiðla er án efa almenningur. Hann getur gert 

athugasemdir við fréttaflutning, kosningaumfjöllun og almennt um starfsemi fjölmiðla 

og krafist breytinga, ekki síst þegar um er að ræða fjölmiðla í hans eigu. Það má hins 

vegar einnig halda því fram að það sé almennings að berjast fyrir og standa vörð um 

sjálfstæði fjölmiðla, fjórða valdsins í nútímalegri lýðræðisskipan. 
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Útdráttur 

Hugmyndin um fjölmiðla sem svokallað fjórða vald í lýðræðisríkjum er ekki ný af 

nálinni. Hana má rekja allt aftur til 19. aldar og er ætlað að ná utan um það hlutverk 

fjölmiðla að veita stjórnvöldum og öðrum ríkjandi öflum virkt aðhald. Þetta hefur 

löngum verið talið eitthvert mikilsverðasta hlutverk fjölmiðla (Friðrik Guðmundsson 

2006, 23). Í þessari ritgerð verður sjónum beint að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga 

og þá sérstaklega að ritstjórnarlegum áherslum RÚV í aðdraganda kosninga vorið 

2013. Markmiðið er að skoða hvernig RÚV hagar fréttaflutningi og umfjöllun fyrir 

kosningar þegar hlutverk fjölmiðla er sérstaklega mikilvægt og vandmeðfarið. 

 

Í fyrsta hluta verður rætt um hlutverk fjölmiðla í lýðræðisríkjum og þær reglur sem 

um þá gilda, í öðrum hluta verður rætt um athugasemdir eftirlitsnefndar Öryggis- og 

samvinnustofnunar Evrópu, með tilliti til kosningaumfjöllunar, hlutverk og starfsemi 

fjölmiðlanefndar sem og niðurstöður nefndar á vegum menntamálaráðherra um 

aðgengi stjórnmálahreyfinga að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga. Í þriðja hluta 

verða starfsreglur RÚV í aðdraganda kosninga og fréttaflutningur stofnunarinnar í 

aðdraganda Alþingiskosninga vorið 2013 skoðuð.  
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Viðaukar 
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Viðtal við Óðin Jónsson 

 

1. Hvernig eru ritstjórnarlegar áherslur ákvarðaðar? Til hvers er litið? Hverjir 

koma að ákvarðanatökunni? 

 

Það er stórt spurt. Það er auðvitað fréttastjórinn sem ber mesta ábyrgð í þeim efnum, 

að móta þessa stefnu, ritstjórnarstefnuna, sem að margir aðrir koma samt nærri, að 

sjálfsögðu því við erum fréttastofa sem starfar allan sólarhringinn, alla daga ársins 

þannig að það eru auðvitað margir sem koma að því að móta, ja, hvert við stefnum 

með okkar fréttir, hvað eru fréttir og hvernig við nálgumst þau verkefni. Auk 

fréttastjóra eru það varafréttastjórar, og í umboði fréttastjóra, vaktstjórar, eða ritstjórar 

einstakra þátta sem heyra undir fréttastofuna. Þessi hópur hittist auðvitað reglulega, 

ræðir hvaða mál er mikilvægt að fara í og skoðanir allra þar náttúrulega jafngildar og 

þetta er vegið og metið. Við leggjum áherslu á að hafa hópinn nokkuð blandaðan 

þannig að það heyrist öll sjónarmið og svo framvegis. En auðvitað er yfir og allt um 

kring svona meginhugmynd sem mótast á löngum tíma um það hvað er fréttnæmt, 

hvað er frétt. Stór hluti af okkar starfi er auðvitað að sinna þessu almenna 

fréttahlutverki, almennum fréttaflutningi, sem sagt að flytja hin almennu tíðindi af því 

sem við teljum að almenningur þurfi að vita. Valið er kannski meira fólgið í því að 

skoða ábendingar eða einhverjar hugmyndir um það sem menn hafa um að við þurfum 

að fara betur í þetta málið eða hitt málið og þá fæðast oft fréttir innan gæsalappa eða 

einhvers konar upplýsingabrunnar koma í ljós. Við höfum ... eins og þú veist þá 

breytist farvegur hugmynda eða bara stjórnvalda vegna þess að það var farið í 

eitthvert mál. Oft eru þetta eiginlega ótrúlega miklar hendingar sem ráða því í hvað er 

farið. Það hefur auðvitað alltaf verið þannig og er þannig um allan heim að þetta 

mótast af persónulegum áhuga einstakra starfsmanna eða fæðist í einhverri umræðu 

manna á meðal hvaða efni skuli skoðað. Við getum tekið sem dæmi bara einhver fer 

suður með sjó og sér hvaða aðstaða er boðin ólöglegum innflytjendum. Þá kemur 

hann á vaktina daginn eftir og segir: „Hérna, eigum við ekki að skoða þessi mál 

eitthvað betur?“ Og svo er það gert og það er einhver sendur á staðinn og þetta getur 

orðið heilmikil umfjöllun sko. Eins bara með hvaða mál sem er sko, þú átt ömmu sem 

þú hefur áhyggjur af og þér finnst ekki nógu vel búið að henni á hjúkrunarheimilinu 

og það getur endað með margra daga úttekt á aðbúnaði aldraðra. Þannig að þetta er 

auðvitað bara, það er enginn einn sem mótar þetta. En það er einhver einn, eða tveir, 

eða þrír eða fjórir sem bera ábyrgð á því að þetta sé vel gert, þetta sé boðlegt og þetta 

sé hlutlægt og vandað.  

 

2. Hvað með eins og lög um RÚV eða þann ramma sem kemur utan að frá? 

 

Ertu að tala um það hvort hann móti fréttastefnuna?  

 

 Já, eða þessar ritstjórnarlegu áherslur. Til dæmis þetta með að þetta sé 

 útvarp allra landsmanna og það hafi ákveðnum skyldum að gegna. 

 

Já, þetta eru auðvitað mjög almennar reglur eða almenn viðmið og ramminn er býsna 

víður og gengur nú aðallega út á það að segja okkur að vera skikkanleg, að vera sem 

sagt hlutlæg og gegna jafnræðis og sýna viðfangsefnum okkar tilhlýðilega virðingu. 

Svona almenn viðmið sem að allir eiga að skilja. Ég er mjög hlynntur því að 

fréttamiðlum eða fjölmiðlum séu settar svona almennar og skýrar reglur en ekki sé 
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verið að reyna að þrengja mjög að þeim eða nánast segja þeim fyrir verkum hvað þeir 

eiga að gera.  

 

3. Þessar ritstjórnarlegu áherslur, sem við getum kannski líka kallað fréttamat, 

hvernig er því fylgt eftir innan húss? Er einhvers konar innra eftirlit, er 

kynning meðal starfsfólks, eru reglulegir fundir um akkúrat þessa hluti, ég veit 

að þið eruð með starfsreglur.  

 

Já, það er eiginlega já við þessu öllu. Við erum með reglulega vaktfundi þar sem er 

náttúrulega farið að mestu leyti yfir bara konkret hvaða verkefni við erum að taka 

fyrir þann daginn. Á hverjum einasta fundi er lýst eftir hugmyndum starfsmanna, 

hvaða hugmyndir hafið þið, hafið þið áhuga á einhverjum sérstökum málum? Yfirleitt 

kemur nú eitthvað út úr því. Það er skráð niður með rafrænum hætti og þetta safnast 

inn í ákveðnar bækur hjá okkur, hvaða hugmyndir fólk hefur og hvaða mál er síðan 

farið í og hvaða mál skila sér í frétt. Við höldum síðan svona faglega fundi, svona 

stærri fundi, aðeins afslappaðra andrúmsloft þar sem þetta er ekki alveg bundið 

deginum. Við höldum þannig reglubundið einhverja fundi þar sem við förum bara yfir 

stærri mál, hvert við erum að fara og hvað við getum gert betur og svo framvegis, 

bæði með tæknileg atriði og fagleg. Það er einn svoleiðis fundur á döfinni hjá okkur 

núna í næsta mánuði. Við erum með stóra slíka fundi kannski tvisvar, þrisvar á ári og 

svo eru svona smærri fundir, kvöldfundir, oftar þar sem við erum að taka á einstökum 

atriðum. En auðvitað eru þessar reglur um okkur ítarleg, bæði lögin og 

þjónustusamningurinn við menntamálaráðuneytið  og fjölmiðlalögin og 

fréttareglurnar svokölluðu, þetta eru auðvitað margar síður en er auðvitað þannig, bara 

eins og með umferðarreglurnar, þetta er eiginlega runnið mönnum í bein, menn skilja 

alveg út á hvað þetta starf gengur. Það segir í lögum um Ríkisútvarpið að við eigum 

að halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og mannréttindi og svo framvegis. 

Þetta er eitthvað sem maður bara skírskotar stundum í, almennt í starfinu. Það verða 

öllum á einhver mistök, það er sagt, ja, ég meina, okkur varðar ekkert um það hvaða 

skoðun þú hefur sem fréttamaður á þessu máli, það er áhorfandinn eða hlustandinn 

þarna úti sem vill bara fá almennar upplýsingar. Okkur kemur ekkert við hvað þér 

finnst sjálfum. Það er auðvitað freisting margra á löngum blaðamannaferli einhvern 

veginn að koma sinni skoðun einhvers staðar að. Og til þess höfum við ritstjórn, til 

þess einmitt að hafa aðhald að því og það sé einhver samræða í gangi. Það er ekki til 

neitt sem heitir hlutleysi en það er til viðleitni til að vera hlutlægur.  

 

4. Svo er einhvers konar ytra eftirlit, sem er væntanlega sko fjölmiðlanefndin, en 

kannski ekki síður ykkar áheyrendur eða áhorfendur.  

 

Fyrst og fremst held á áhorfendur og hlustendur sem veita okkur aðhald.  

 

 Já, hvaða augum lítur þú fjölmiðlanefndina, hvernig virkar hún gagnvart 

 ykkur? 

 

Engan veginn held ég ennþá. Þetta er einhver stofnun sem að stjórnmálamenn búa til 

og við áttum okkur ekki endilega alveg alltaf á hvað eigi að gera en við gerum ráð 

fyrir að hún eigi með tíð og tíma að sjá til þess að lögum um fjölmiðla sé framfylgt og 

vera einhver milliliður milli fjölmiðla og almennings hvað það varðar, umkvartanir 

berist til hennar og svo framvegis. Ég geri bara ráð fyrir því að þannig eigi þetta að 
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virka en þetta er svo skammur tími orðinn ennþá að ég get ekki sagt að við höfum 

mikla reynslu af því, hvorki slæma né góða.  

 

5. Hefur komið til greina –nú þekkist til dæmis hjá Guardian, sem er með 

ombudsmann eiginlega, er það, ég veit það að hingað er mikið hringt, fólk 

hefur ýmsar athugasemdir við fréttir eða fréttir sem ekki birtast – hefur það 

einhvern tíma komið til tals að það væri eðlilegt að svona stór stofnun eins og 

RÚV, sem er útvarp og sjónvarp allra landsmanna, sé með slíkan aðila? 

 

Já, það hefur oft verið rætt og ég held að það væri gagnlegt að mörgu leyti. Það væri 

kannski líka gagnlegt að við hefðum ráð á því að vera með töluvert stóra 

lögfræðideild til að fjalla um klögumál og athugasemdir lögfræðinga fyrir hönd sinna 

umbjóðenda. Það er eitthvað sem er vaxandi hérna, ég hef einmitt svolitlar áhyggjur 

af. Það hefur verið heiftarlegur niðurskurður hjá Ríkisútvarpinu, mjög mikill, miklu 

meiri heldur en fólk áttar sig á, fólk hleypur bara hraðar. Það sem hefur kannski einna 

helst verið skorið niður er svona allt ytra utanumhald, getur maður sagt, svona 

millilagið. Ég er ekki með neinn ritara til dæmis. Ég er fréttastjóri hér yfir stóru 

batteríi og ég er ekki með neinn ritara. Þetta náttúrulega gengur kannski ekki til 

lengdar, að hafa þetta með þessum hætti. En mörg erindi sem hingað berast, eins og 

þú segir réttilega, við reynum að svara því eftir bestu getu. Yfirleitt og það er stærsti 

hlutinn, þá er fólk að lýsa því yfir að það sé ósátt við eitthvað sem hafi verið sagt um 

það eða ekki sagt eða eitthvað slíkt eða þá ábendingar hreinlega og einhverjar 

skoðanir, það er bara fínt og við reynum að svara því og segja eitthvað á móti og meta 

það sem eitthvert gagn er í. Síðan er verið að fjalla t.d. um erfið dómsmál og þá eru, 

og það hefur verið vaxandi, og allir fjölmiðlar finna fyrir því, að þar eru menn sem 

sagt orðnir mjög harðskeyttir í því að leita réttar síns ef þeim finnst eitthvað á sig 

hallað eða eitthvað hafi verið staðhæft sem að ekki er sannanlegt eða hægt að standa 

við. Það er auðvitað bara réttur manna og ekkert við því að segja en dómafordæmi 

kannski eru líka þess eðlis, finnst mér, að menn eru, þeim er gefinn svolítill vindur í 

seglin með það að kvarta út af smáatriðum, einhverju sem litlu skiptir. Til dæmis 

menn sem eru, sem er alkunna að tengjast einhverjum glæpasamtökum sko, ef að það 

er sagt í fréttum og við höfum allar heimildir fyrir því innan úr lögreglunni og annars 

staðar en ef við höfum ekki bara skírteini upp á það þá er það orðið að ganga á rétt 

viðkomandi meints glæpamanns og lögfræðingar sumir virðast þrífast mjög á þessu að 

gera þessar athugasemdir en fjölmiðlarnir eru mjög veikir í viðnáminu. Og af því þú 

nefnir Guardian, svona stórir fjölmiðlar, þeir hafa stórar lögfræðideildir sem taka á 

öllum svona málum. Það er mjög mikilvægt að skapa vinnufrið inni á ritstjórn, að 

mönnum sé treyst sem þar eru að vinna í verkunum og það sé ekki ókyrrðin þarna úti 

og áreitið fari ekki alveg inn á ritstjórnina alltaf. Hún þarf að enda einhvern veginn 

inni í þessari litlu kompu minni.  

 

6. En finnst þér að fjölmiðlanefndin gæti þarna líka átt hlutverk? Þ.e.a.s. að 

standa vörð um akkúrat þennan frið? 

 

Já, ég sé enga viðleitni til þess. Og sé ekki að stjórnvöld hafi sýnt neina viðleitni til 

þess að styrkja fjölmiðlana í þessu, eiginlega þvert á móti. Það er meiri viðleitni að 

veita þeim aðhald að mér skilst, og það er auðvitað mikilvægt að veita fjölmiðlum 

aðhald en það þarf líka að veita fjölmiðlum gott starfsumhverfi.  
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7. Finnst þér eins og það sé hérna ... að það stafi kannski svolítil hætta að þessu 

fjórða valdi? 

 

Nei, ég meina, hvað áttu við?  

 

 Ég meina með þessu, að það sé búið að veikja innviði ykkar þannig að þið 

 getið ekki ... 

 

Já, alveg klárlega, alveg klárlega. T.d. mörk frétta og óvilhallra upplýsinga og svo 

aftur auglýsinga eða einhvers pantaðs ritstjórnarefnis eru mjög óskýr t.d. og það eru 

heilu fjölmiðlarnir sem einhvern veginn bara eru á þannig óljósum mörkum að 

lesandi, eða hlustandi eða áhorfandi áttar sig ekki alltaf á því að þetta er keypt 

frásögn. Hjá Ríkisútvarpinu er þetta alveg á hreinu ... [bil í upptöku] 

 

8. Í ábendingum ÖSE í kjölfar kosninga árið 2009 er meðal annars talað um að 

mögulega ætti að veita Fjölmiðlanefndinni ákveðið eftirlitshlutverk gagnvart 

fjölmiðlum í aðdraganda kosninga. Hvernig líst RÚV á það?  

 

Ég hef ekkert út á það að setja, ég held að það sé ágætt að lögum og reglum um 

hlutlægni og jafnræði, þeim sé fylgt eftir. Það er bara hið besta mál að einhver hafi 

eftirlit með því.  

 

9. Annað sem þeir nefna er að veita mætti framboðum ókeypis útsendingartíma 

til að tryggja einmitt þetta jafnræði og undir það sjónarmið virðist þessi 

starfandi nefnd á vegum flokkanna taka. Hvernig líst þér á það? 

 

Mér líst mjög illa á það. Ég held að það yrði mikil afturför og afturför í því tilliti að 

fjölmiðlar eiga að vera sjálfstæðir og óháðir og ekki síst sjálfstæðir og óháðir gagnvart 

stjórnmálaflokkunum. Stjórnmálaflokkarnir eru vissulega mjög mikilvægar stoðir í 

lýðræðissamfélagi, að sjálfsögðu, en fjölmiðlarnir eru það líka. En fjölmiðlarnir virka 

ekki sem slíkar stoðir nema þeir séu sjálfstæðir og það er ekkert að því að gera þá 

almennu kröfu til fjölmiðla að þeir sinni því af kostgæfni að sinna kosningum og 

kynna alla kosti sem eru í kosningum en það verður að gera það auðvitað af 

fagmennsku. Sem sagt undir faglegri ... í faglegu umhverfi fjölmiðlanna, en ekki 

þannig að flokkarnir sendi inn spólur frá flokksskrifstofunum. Það er þannig 

fyrirkomulag í nokkrum löndum, sem er gamalt, en í öðrum er það ekki. Það er ekki 

t.d. lagaskylda á Norðurlöndum. Ríkisútvarpið hefur oft boðið, og margsinnis, í 

mörgum kosningum, boðið flokkunum að senda inn svona efni og það getur vel verið 

að við gerum það áfram og ættum kannski að gera það en þá er það efni sem við 

förum yfir og metum hvort það er boðlegt og standist allar reglur okkar og svo 

framvegis. Við ákveðum lengd og breidd og allt það. 

 

10. En er nefndin ekki einmitt líka að tala um það að þið leggið í raun og veru til 

ykkar tæki og tækni ... 

 

Jú, sem væri náttúrulega enn fráleitara. Þessar hugmyndir hafa nú ... ef þú ... það 

nýjasta í málinu er eiginlega að sjálf þingnefndin, allsherjarmenntamálanefnd, hún 

hefur ekki tekið undir þetta álit starfshópsins þannig að ég held að ... niðurstaðan er 

orðin sú að það verði þessi almenna krafa á Ríkisútvarpið að hún sinni, að 

Ríkisútvarpið sinni sem sagt kynningum á öllum flokkum, gæti jafnræðis og svo 
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framvegis sem er sjálfsagt mál en undir ritstjórn Ríkisútvarpsins. Það er ekkert út á 

það að setja.  

 

11. Þú minntist á það væri svona á Norðurlöndunum, væru ekki svona kröfur, en 

er það ekki þannig samt í Danmörku að ... 

 

Danir hafa ákveðið að láta flokkana birta.  

 

Já, en þeir blanda þessu saman, er það ekki? 

 

Þeir blanda þessu saman.  

 

Þeir sýna þetta efni en láta svo fólk sitja fyrir svörum.  

 

Já. Það er t.d. ein leiðin sem við gætum alveg hugsað okkur að fara í þessu. Þetta 

hefur verið allavega. Í sumum kosningunum hefur þetta ekki verið. Í öðrum hafa 

menn semst fengið bara efni frá flokkunum og svo er það bara spilað á einhverjum 

tíma. Ein leiðin er sú að það sé sem sagt eitthvert efni frá flokkunum, eða flokkarnir 

komi með sitt efni, það sé bara sett í hendur Ríkisútvarpsins að vinna það efni 

beinlínis og ég held að það sé svona matsatriði á hverjum tíma hvað hentar best. En ég 

held að það sé hættulegast af öllu (er) að taka ritstjórnarvaldið af okkur. Þetta á að 

standast faglegar kröfur, ekki bara útlitslega og gæðalega heldur bara efnislega líka. 

Það eru alls konar hópar þarna úti sem eru með skoðanir sem að kannski eru á 

jaðrinum við það að standast stjórnarskrána. Ég er ekki að segja að það sé núna en það 

getur alveg verið. Þannig að, hver ætlar að bera ábyrgð á svoleiðis efni. Ef að kæmi 

hér nasistahreyfing og verði á jaðrinum allaveganna að brjóta stjórnarskrána og 

ákvæði hennar um jafnan rétt kynjanna eða kynþátta eða hvað það er, á Ríkisútvarpið 

að bera ábyrgð á svoleiðis? Ég segi nei. En ég held að það sé mjög..., Danir hafa held 

ég gert þetta með ágætum hætti, að leyfa flokkunum að fá þarna einhverja mínútu til 

að segja eitthvað óheft, og síðan séu menn spurðir betur út í það. Það er ein leiðin. 

Við höfum líka þá leið að sem við svo sem ... er bara hefðbundin ... að kynna flokkana 

með hlutlægum hætti og vera síðan með forystumennina í viðtölum. Ég held að 

hvernig sem þetta verður gert, þá er flott að hafa bara grunnregluna klára, það á að 

gefa öllum færi á að koma fram með sínar skoðanir og virða menn í því tilliti en 

jafnframt að áhorfendur og hlustendur hafi eitthvert gagn af kynningunni. 

 

12. Þú segir, leyfa öllum að koma fram. Það kannski kristallaðist svolítið í 

kosningum til stjórnlagaþings þessi vandkvæði sem geta komið upp hjá 

fjölmiðlum þegar um persónukjör er að ræða. Núna horfum við kannski til 

þess í framtíðinni að hér verði í boði persónukjör. Nú veit ég ekki hversu langt 

þið eruð komin á veg, eða þið þurftuð náttúrulega að takast á við þetta í 

kringum stjórnlagaþingskosningarnar, en hvernig sjáið þið fyrir ykkur að 

bregðast við þessu? 

 

Þá höfðum við ekki við neitt að miða, sko, og það voru fundir um þetta, hvernig í 

ósköpunum áttum við að gera þetta. Það hefði verið hægt að segja; ja, þetta eru bara 

svo margir, þetta er ekki hægt. Og þá hefðum við svo sem bara fengð á okkur 

einhverja gusu fyrir að hafa ekki gert neitt í þessu.  

 

Og fenguð kannski á ykkur smá gusu ... 
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Já, já, að sjálfsögðu. En svo var þetta ákveðið, að gefa öllum færi á að segja eitthvað, 

en þá er það orðið þannig að það er nánast orðið hlægilegt því að það er náttúrulega 

enginn einasti maður sem horfir á þetta allt saman eða hlustar á þetta allt saman. 

Þannig að það er ákveðin sýndarmennska í því líka. En það var þó, menn gátu nálgast 

þetta á netinu og svo framvegis. Sá sem hafði áhuga á Siggu eða Nonna, hvað þau 

höfðu að segja, þau gátu nálgast þeirra viðhorf þarna einhvers staðar í þessum stóra 

haug. Það er engin vinna farin í gang til þess að meta það hvernig við bregðumst við 

persónukjöri almennt ef að það verður niðurstaðan í stjórnarskránni eða 

kosningalöggjöfin breytist þannig að persónukjör verður heimilað og hvað gerist þá. 

Það er auðvitað vinna sem að bíður okkar. Grundvallarprinsippin verða þau sömu, að 

gæta jafnræðis og leyfa öllum að koma fram.  

 

13. Er það ekki einsýnt að það hlýtur að verða í gegnum vefinn í auknum mæli? 

 

Jú, það held ég að sé alveg augljóst og það er bara eins og með allt í okkar starfi. Það 

er náttúrulega allt að renna í þann farveginn. Við erum náttúrulega hins vegar líka að 

stefna að því að fá aðra rás í sjónvarpi og það mun auðvelda okkur vonandi eða 

eftirmönnum okkar hér í komandi kosningum. Að geta unnið á tveimur 

sjónvarpsrásum. Það verður til mikilla bóta.  

 

14. Fylgist þið sérstaklega með því í aðdraganda kosninga hvort að almennur 

fréttaflutningur sem maður getur talað um, svo sem af flokkstarfi tiltekins 

flokks, eða af alþingisumræðum, eða öðrum pólítískum málefnum, sé að 

gagnast einum flokki umfram annan þannig að hann sé að fá meiri 

útsendingartíma? 

 

Já, í þeim kosningum sem að ég hef stýrt, hef borið ábyrgð á, þá höfum við hérna 

leitast við að gera þetta. Við erum með skráningu á allri umfjöllun Ríkisútvarpsins og 

hún sé í jafnvægi. Við reynum að hafa, bæði í einstökum þáttum, því að menn geta 

innan gæsalappa laumað sér í ýmsa þætti sem að kannsi á yfirborðinu teljast ekki 

líklegir til að notast sem kosningavettvangur en það er alveg ótrúlegt hvað menn eru 

oft slyngir í því og svo bara eru umsjónarmenn mismunandi vakandi yfir því, sko. Þú 

getur fengið mann til að tala um matreiðslu sem virkar sakleysislegt en svo er hann í 

framboði og þetta getur gagnast honum sem kynning hvað hann er viðfelldinn og 

góður. Þannig að það er reynt að hafa, já, það er kosningaritstjóri sem að við setjum 

yfir verkefnið með margra mánaða fyrirvara, og auðvitað hafa fréttir, almennar fréttir 

sinn gang og það er ekkert verið að hindra það ef eitthvað gerist, sem er samkvæmt 

okkar hefðbundna fréttamati fréttnæmt, að þá er auðvitað sagt frá því. En það er reynt 

jafnframt að stemma stigu við þessu, eða sem sagt hafa ... svona meta það ískalt hvort 

að þetta sé ekki bara fyrst og fremst einhvers konar kynning eða hvort þessi maður sé 

að reyna að draga að sér athygli með einhverjum óeðlilegum hætti.  

 

15. Þannig að á þessum tímapunkti, þ.e.a.s. þegar eru svona sirka tveir og hálfur 

mánuður til kosninga, þá eruð þið á vaktinni með það? 

 

Já, sprengjusvæði. Sérstaklega núna eftir að þing verður, þingstörfum lýkur og við 

förum inn í kosningabaráttuna að þá tekur þetta gildi af fullum krafti. Stærsta 

vandamál okkar í þessu er það að ráðherrar eru náttúrulega í betri stöðu en aðrir 

frambjóðendur vegna þess valds sem þeim er trúað fyrir. Þeir geta í einstaka tilfellum 
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farið dálítið frjálslega með, þykir manni, að t.d. að kynna einhver framtíðarverkefni 

sem jafnvel verða síðan ekki í þeirra höndum í framtíðinni bara til þess að koma því 

einhvern veginn á dagskrá hvað þeir séu nú góðir og gegnir stjórnmálamenn. Það er 

erfitt að neita þessum mönnum alltaf um þessi mál. Tökum sem dæmi ef einhver 

samgöngumálaráðherra eða innanríkisráðherra boðaði fund og segði; jæja, nú er bara 

mjög mikilvægt að við borum göt á öll fjöll á landinu á næstu 20 árum, eigum við þá 

að sleppa því að mæta á þann fund? Aðrir fjölmiðlar myndu kannski koma en 

Ríkisútvarpið væri svo heilagt og segja; Nei, þarna er hann bara að reyna að slá sig til 

riddara, við ætlum ekkert að mæta. Skilurðu hvað ég meina? Það er svona matsatriði í 

þessu.  

 

16. Þið kannski lentuð líka í þessu í forsetakosningunum þegar sitjandi forseti var 

í framboði.  

 

Já, þetta er mjög erfitt.  

 

En annað sem er líka, kannski svona af svipuðum meiði, en er væntanlega  líka 

mjög erfitt, það er jafnræði kynjanna í umfjöllun. Nú er það svo í  þessum 

alþingiskosningum að allir formenn flokkanna eru karlmenn, en  engu að síður eru 

ykkur settar ákveðnar skyldur með að ... 

 

Það gæti nú ein kona verið kosin núna um helgina.  

 

Já, en eruð þið eitthvað sérstaklega á vaktinni með þetta? Af því að það  eru 

náttúrulega ákveðnar skyldur líka með jafnræði á milli kynja.  

 

Já og nei. Það er stundum dálítið sá misskilningur uppi í þjóðfélaginu að fjölmiðlar 

einir og sér geti bara tekið upp á því sem slíkir að segja bara: Ja, það á að vera 

jafnrétti í landinu og allt sem við gerum á að endurspegla þá hugmynd. Þá værum við 

náttúrulega ekki, í fyrsta lagi, að sinna hlutverki okkar að því leyti að fjalla um þá sem 

að fara með völdin og það yrði mjög ankannanlegt. T.d. að bjóða upp á 

leiðtogaumræður þar sem leiðtogarnir fengju ekki að mæta af því þeir væru karlar, þá 

værum við nú farin yfir strikið. Ég get alveg sagt að þetta er vond birtingarmynd á 

þjóðfélaginu sem ég vona auðvitað, og þá er ég ekki að undanskilja neina flokka, sem 

ég vona auðvitað að breytist á komandi árum. Það er bara mjög slæmt og meira að 

segja bara út frá faglegu sjónarmiði, sem einhver gæti kannski kallað hégómlegu 

sjónarmiði, en bara birtingarmyndin ein og sér, að hafa fjóra eða fimm kalla í röð í 

stólum er bara mjög vont sjónvarp, þó það sé ekki annað.  

 

17. En þegar það eru ekki leiðtogaumræður, þá eruð þið vakandi fyrir þessum 

þætti.  

 

Já. Og reynum það virkilega. En aftur lendum við stundum bara á staðreyndum. Það 

getur verið bara að allir þingflokksformennirnir séu kallar og þegar þú ætlar að segja; 

Hérna, nei, heyrðu, þú ert kominn með..., ég þekki bara praktískt dæmi um þetta sem 

ég hef sjálfur lent í, að það átti að boða alla þingflokksformenn í þátt og þetta eru allt 

kallar nema það var ein kona held ég í því tilviki, þá sér maður þetta, hvað þetta er 

vont útvarp eða vont sjónvarp, og þá segir maður, er ekki hægt að hafa eina konu úr 

hinum flokknum þarna eða varaformanninn eða eitthvað. Þá verður formaðurinn 
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móðgaður eða eitthvað slíkt, skilurðu, þannig að við breytum ekki hérna þessum 

valdahlutföllum ein og sér.  

 

18. Annað sem var svolítið rætt í síðustu forsetakosningum, sem ég bara fór að 

velta fyrir mér, er tímamælt? Tímamælið þið t.d. þegar það er kosninga-, hrein 

og klár kosningaumfjöllun eða kosningaumræða, tímamælið þið hvaða tíma 

hver fær til að tala, hvernig gætið þið jafnræðis? Ég man að þessi umræða kom 

svolítið sterk fram eftir fyrstu sjónvarpsumræður forsetaframbjóðenda. 

 

Við gerðum það síðast, við tímamælum. En það er ekki samt þannig að okkur hafi 

tekist eða við höfum það strangar reglur að við þöggum niður í fólki ef það er komið 

yfir tímann. En við reynum og leitumst við, það eru gefnar skipanir í gegnum 

myndstjórn til stjórnenda um það að þessi eða hinn sé langt á eftir með tíma, reynið að 

fá hann til að tala meira og svo framvegis. Bæði nota frambjóðendur sér þetta mjög 

misvel, sko, einhver vill kannski vera í framboði án þess að segja mjög margt, og telur 

að hann komi best út þannig, á meðan annar vill tala aðra í hel, telur að það verði sér 

til framdráttar. Þetta hefur ekki verið menningin hér að hafa strangar takmarkanir á 

þessu. En það eru til dæmi um það í nágrannalöndunum að það sé gert. Auðvitað er 

það ekkert útilokað, sérstaklega ef að hér verður viðvarandi að framboð verða átta eða 

tíu eða tólf eða eitthvað slíkt. Þá hreinlegt sé ég ekki annað hægt en að við þurfum að 

fara að takmarka þetta mjög stranglega. Ég veit t.d. þegar maður fylgist með sænska, 

umræðum í sænska sjónvarpinu, svo ég taki sem dæmi, þar fá menn bæði tiltekinn 

tíma til að segja sitt álit og tiltekinn tíma til að kommentera á það sem 

andstæðingurinn segir líka tiltekinn tíma í það sem kallað er „herblik“, eða svona 

andsvör.  

 

19. Ef það væri eitthvað sem þú mættir, fengir frjálsar hendur til að gera til að 

tryggja það að ykkar ritstjórnalegu áherslur næðu fram að ganga, hvað væri 

það? 

 

Gefðu mér svolítið meiri pening. Það er svolítið þannig. Það er svolítið þannig. Það er 

... stærsta vandamál íslenskrar fjölmiðlunar er fjárskortur og við erum ekkert þeir einu 

á Íslandi sem eru að líða fyrir fjárskort. Við erum mjög lítið samfélag en það eru 

ótrúlega fáir sem muna eftir því þegar þeir fjalla um t.d. fjölmiðla, hvað þetta er lítið 

samfélag. Við munum aldrei eignast BBC eða Guardian eða NYTimes eða hvað það 

heitir, og ekki einu sinni Danmarks Radio. Við verðum alltaf litla Ísland. Með miklu 

minni getu en stærri fjölmiðlar til að rannsaka mál, fylgja málum eftir, vakta mál, 

sérhæfa starfsmenn eins og þyrfti að vera, við höfum reynt það og höfum viðleitni í þá 

átt en því miður er ramminn svo þröngur að það er bara mjög erfitt. Við höfum litið á 

það sem okkar fyrstu skyldu að vera almennur fréttamiðill, veita fólki þessar 

grunnupplýsingar, um allt það sem er á okkur að dynja hérna á Íslandi, hvort sem það 

er í stjórnmálum eða veðri eða í náttúrunni á annað borð, og síðan að fylgja svona 

eftir einhverjum þráðum eftir bestu getu. En ef vel ætti að vera þá ættum við að hafa 

vöktun á öllum mikilvægustu sviðum þjóðfélagsins, hvort sem það eru menntamál eða 

heilbrigðismál eða sjávarútvegsmál eða lýðræðismál eða jafnréttismál og hvað þetta 

væri allt saman, og réttindamál hvers konar, við ættum að hafa sérfræðinga á hverjum 

fingri. Þannig verður það aldrei hérna.  
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20. En myndirðu halda að þessi fjárskortur og kannski tímaskortur líka þá, vegna 

þess að það eru fáir starfsmenn sem reyna að fylla tímann, eins og sagt er, sé á 

stundum að koma niður á ritstjórnarlegum gæðum? 

 

Ég myndi ekki segja það, ekki þannig að gæði ritstjórnarinnar eru bara í hlutfalli við 

stærð verkefnanna. Ég held að við höfum ágæta stjórn á þeim verkefnum sem við 

förum í. Ég er að segja bara að metnaðarstigið er miklu hærra. Við vildum gera miklu 

meira og fara miklu dýpra. Hversu áhugavert væri það ekki núna t.d. að hafa þrjá 

fréttamenn í fullu starfi að fjalla um heilbrigðiskerfið, bara í allan vetur? Það er að 

molna undan fótum okkar og við erum með eina manneskju kannski sem er svona 

dedikeruð í þessu, einbeitir sér að þessu svona nokkuð vel en hún þarf samt að hlaupa 

í önnur verk. Fara í Kolgrafarfjörð þegar síldin rýkur þar upp í fjöru og svo framvegis.  

 

 Og svo þarf hún að fara í frí. 

 

Svo þarf hún að taka frí og vaktafrí og allt þetta, skiljiði, þannig að það er svo margt 

svona ... og eins er með náttúrulega með þessa stjórnarskrá. Auðvitað hefði, ef vel átti 

að vera, hefðum við átt að hafa hóp manna algjörlega í því að vakta þetta mál og 

skoða það frá öllum hliðum. En ég minni nú á það að það er mjög margt sem okkur 

tekst samt að gera sem að vekur oft stjórnmálamennina, meira að segja, vegna þess að 

vöktun er ekki einu sinni nógu góð þar. Og þá segja menn, ja, þetta kom fram í 

Ríkisútvarpinu í morgun eða í Morgunblaðinu í morgun eða í Fréttablaðinu í morgun 

og þá fara stjórnmálamenn af stað. Þannig að fjölmiðlarnir eru að gera ýmislegt og 

margt gott. Menn vilja oft gleyma því. Við, Ríkisútvarpið, hefur vakið mikla athygli 

meðal okkar samstarfsstöðva á undangengnum árum fengið viðurkenningar frá EBU 

og Emmy-viðurkenningu eða tilnefningu til þeirra, o.s.frv. og það er engin tilviljun. 

Menn sjá að það er mikil fagmennska á þessu litla sviði sem að við ráðum við. T.d. í 

náttúruhamförum erum við einhver besta stöð sem Evrópa á og það er bara 

viðurkennt. Og það er ekkert lítið mál, að vera þó góð í því. Við vorum ekki bara að 

þjónusta okkur sjálf, við vorum að þjónusta alla heimsbyggðina. Þetta vita menn 

ekkert mjög vel hérna heima. En í útlöndum þekkja menn þetta og vita hvað við 

getum. En guð minn góður, við gætum gert betur og það á bara við um öll önnur svið 

á Íslandi; skólarnir gætu verið miklu betri, sjúkrahúsin, lögreglan, að maður tali ekki 

um stjórnmálaflokkana. Þeir gætu líka verið betri. 
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Viðtal við Sigríði Hagalín Björnsdóttur, varafréttastjóra og ritstjóra 

kosningaumfjöllunar RÚV 2010-2013 

 

1. Hvernig eru ritstjórnarlegar áherslur ákvarðaðar? Til hvers er litið? Hverjir 

koma að ákvarðanatökunni? 

 

Svar: Á fréttastofunni tekur fréttastjóri ákvarðanir um ritstjórnarlegar áherslur, 

og varafréttastjórar, vaktstjórar og ritstjórar þátta í umboði hans. Fréttamat, 

hagur almennings og lýðræðislegar skyldur RÚV skipta þar mestu máli. 

Ákvarðanir um fréttaáherslur dagsins eru teknar á fundum að morgni með 

fréttastjóra, varafréttastjórum, vaktstjórum, fréttamönnum og pródúsentum. 

 

2. Hvernig er ritstjórnarlegum áherslum fylgt eftir? Innra eftirlit? Kynning meðal 

starfsfólks? Reglulegir fundir? Ytra eftirlit? Fjölmiðlanefnd? Umboðsmaður 

áhorfenda/áheyrenda? 

 

Svar: Starfsemi og framleiðsla fréttastofunnar er með þeim hætti, að það 

kemur strax í ljós hvort áherslum hefur verið fylgt eftir eður ei. Vaktstjórar, 

varafréttastjórar og pródúsentar fara yfir fréttir áður en þær eru sendar út og 

fara yfir þær með tilliti til fréttamennsku, málfars, áherslna og myndrænnar 

framsetningar. Farið er yfir hvern fréttadag í lok sjónvarpsfrétta kl. 19 með 

fréttamönnum og tæknimönnum á vakt. Yfirstjórn fréttastofunnar heldur fundi 

a.m.k. vikulega til að fara yfir áherslur og vinnubrögð. Hlustendur og 

áhorfendur hafa greiðan aðgang að fréttastofunni og eru fljótir að láta í sér 

heyra ef þeim mislíka vinnubrögð eða efnistök fréttastofunnar. Fjölmiðlanefnd 

hefur engin afskipti haft af fréttastofunni, og enginn umboðsmaður notenda er 

við störf við stofnunina. Kvartanir undan fréttaflutningi hafna á borði 

fréttastjóra, sem ákveður viðbrögð við kvörtuninni. 

 

3. Breytast ritstjórnarlegar áherslur RÚV í aðdraganda kosninga? Gilda sérstakar 

reglur í kosningaumfjöllun? 

 

Svar: Já. RÚV er ákaflega meðvitað um hlutverk sitt og sérstöðu í aðdraganda 

kosninga. Fréttastofan reynir að tryggja að framboðum sé gert jafnhátt undir 

höfði, þótt fréttamatið njóti forgangs. Ritstjóri kosningaumfjöllunarinnar 

reynir að hafa yfirsýn yfir umfjöllun allra ritstjórna stofnunarinnar og kemur 

með ábendingar ef hallað þykir á einhvern. Reglan gildir innan 

skynsemismarka – flokkur á þingi eða í ríkisstjórn er óhjákvæmilega oftar í 

fréttum en nýtt og óþekkt framboð. Í kosningaumfjölluninni sjálfri gilda 

sérstakar reglur, öllum framboðum er gert jafnhátt undir höfði og fá nokkuð 

staðlaða umfjöllun á vefnum, í útvarpi og í sjónvarpi. Reynt er að gæta þess að 

fulltrúar framboða í umræðuþáttum fái jafnlangan tíma til að koma 

stefnumálum sínum á framfæri og svara spurningum. Reglurnar eru að mestu 

leyti óskrifaðar, þó eru til leiðbeiningar frá útvarpsstjóra um takmarkanir á 

þátttöku frambjóðenda í þáttum og fréttum RÚV eftir að framboðsfrestur 

rennur út. RÚV hefur fengið álit lögfróðra manna um að svipaðar reglur gildi 

um vanhæfi starfsmanna til að fjalla um ættingja sína, vini og samstarfsmenn 

og gilda um opinbera starfsmenn. 
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4. Í ábendingum ÖSE í kjölfar kosninga árið 2009 er meðal annars talað um að 

mögulega ætti að veita Fjölmiðlanefndinni ákveðið eftirlitshlutverk gagnvart 

fjölmiðlum í aðdraganda kosninga. Hvernig líst RÚV á það?  

 

Svar: Ég get ekki svarað fyrir RÚV, en sjálf er ég algerlega andsnúin þeirri 

hugmynd að stjórnvöld hafi afskipti af ritstjórn RÚV, í aðdraganda kosninga 

eða annars staðar. Hugmyndin er ólýðræðisleg og skerðir ritstjórnarlegt frelsi 

RÚV. 

 

5. Annað sem ÖSE nefnir er að veita mætti framboðum ókeypis útsendingartíma 

til að tryggja jafnræði í kosningum og undir það sjónarmið virðist starfandi 

þingnefnd um þessi málefni taka. Hvernig hugnast RÚV það? 

 

Svar: Ég get ekki svarað fyrir RÚV, en sjálfri finnst mér það léleg fjölmiðlun 

að ætla að sjónvarpa óritstýrðum áróðri frá stjórnmálasamtökum á 

dagskrártíma. Ef spurningin snýst um ókeypis mínútur í 

sjónvarpsauglýsingum, þá finnst mér það þó engin goðgá. Einnig er sjálfsagt 

að RÚV kynni framboð með skipulögðum og gagnrýnum hætti sem hluta af 

kosningaumfjöllun, og hafi sjálft ritstjórnarvaldið. Hugmyndir sem hafa verið 

settar fram um að RÚV borgi fyrir framleiðslu efnisins eða leggi til 

dagskrárgerðarmenn, en hafi ekki ritstjórnavald yfir efninu, þykja mér 

svívirðilegar og lýsa skilningsleysi á mikilvægi gagnrýninnar og faglegrar 

fjölmiðlunar.    

 

6. Í kosningum til stjórnlagaþings kristölluðust vandkvæði sem geta komið upp 

hjá fjölmiðlum þegar um persónukjör er að ræða? Hvernig sér stofnunin fyrir 

sér að leysa þau mál eða bregðast við þeim? 

 

Svar: Fyrir stjórnlagaþingskosningarnar sætti RÚV mikilli gagnrýni fyrir að 

ætla eingöngu að kynna frambjóðendur á kosningavef sínum. Þegar 

frambjóðendur skipta hundruðum, er það þó eina raunhæfa leiðin til að kynna 

frambjóðendur þannig að kjósendur geti kynnt sér þá og stefnumál þeirra með 

skipulögðum hætti. RÚV brást við gagnrýninni með því að útvarpa nokkurra 

mínútna viðtali við hvern frambjóðanda á Rás 1, samtals mörgum 

klukkutímum af efni. Ég efast um að nokkur kjósandi hafi hlustaði á alla 

þættina og tekið ákvörðun út frá því í kjörklefanum, en engu að síður virtist 

almenningur ánægður með þessa ákvörðun RÚV, og taldi að með henni væri 

stofnunin að rækja lýðræðislegar skyldur sínar. 

Við höfum á undanförnum árum lagt sífellt meiri áherslu á þjónustu okkar á 

vefnum, og ég vona að með nýjum kynslóðum fjölmiðlanotenda, sem eru 

hagvanar á vefnum, verði sátt um að hann sé hentugri vettvangur fyrir 

kynningu á miklum fjölda einstaklingsframboða heldur en útvarp og sjónvarp. 

Þangað til verðum við að taka ákvarðanir eftir því sem mál koma upp. 

 

7. Er fylgst sérstaklega með því í aðdraganda kosninga hvort almennur 

fréttaflutningur, t.a.m. af flokksstarfi tiltekins flokks, af Alþingi eða af öðrum 

pólítískum málefnum er að gagnast einum flokki umfram annan? 

 

Svar: Já, við reynum það. Það er reyndar algengur misskilningur að það 

gagnist fólki eða flokkum eitthvað sérstaklega að fjallað sé um þá í fréttum, 
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því fréttir eru yfirleitt fremur neikvæðar og miðast að því að fjalla um 

stjórnmál á gagnrýninn hátt. Við reynum þó að tryggja að ekki sé mikill halli á 

umfjöllun okkar um flokka og framboð – en fréttagildið hefur alltaf forgang í 

fréttaumfjölluninni. 

 

8. Er tímamælt hvaða tíma hvert framboð fær í kosningaumræðu? Hvernig er 

jafnræðis gætt? 

 

Svar: Já, í kosningaumræðuþáttum situr skrifta við, tímamælir svör hvers 

þátttakanda og lætur umsjónarmann vita ef vantar upp á tíma hjá einhverjum. 

Það getur þó reynst vandasamt í beinum útsendingum, þar sem þátttakendur 

eru margir og þarf að fara yfir mörg málefni. Málglaðir frambjóðendur sjá 

stundum engan tilgang með því að hleypa keppinautum sínum að, og þá þarf 

umsjónarmaður að beita hörku til að taka af þeim orðið. Það er alltaf 

keppikefli okkar að allir fái sama tíma, en í reynd er það ógerlegt. 
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RÚV Hádegisfréttir útvarps. Flokkun eftir málaflokkum 

  





RÚV - Hádegisfréttir útvarp Tegund fréttar Málaflokkur

Siglt til móts við draugaskip Aprílgabb

Makrílkvóti Atvinnumál

Neita sök í Aurum-málinu Dómsmál

Olíufélögin sleppa við samráðssekt Dómsmál

Aðalmeðferð í Héraðsdómi Norðurlands vestra Dómsmál

Stefnir sýslumanni á Blönduósi Dómsmál

Réttur Blævari í hag Dómsmál

Fordæmalaus staða - Al thani Dómsmál

Þinghald fer fram í Al thani málinu Dómsmál

Gunnar Andersen dæmdur til að greiða sekt Dómsmál

Réttarhöldum í Al thani málinu frestað Dómsmál

Réttarhöld í Al thani málinu Dómsmál

Mikil lækkun í endurreiknun lána - Landsbanki Efnahagsmál

Skuldir heimilanna hækkað um 70 milljarða Efnahagsmál

Verðmæti EFF lækkar um 30 milljarða Efnahagsmál

Krónan styrkist Efnahagsmál

Bresk yfirvöld rannsaka Barclay's Efnahagsmál

Rannsókn FME lokið Efnahagsmál

Fyrirkomulag lánasamninga Efnahagsmál

Verðbólga Efnahagsmál

Verðbólguaukandi neyslustýring Efnahagsmál

Hagvöxtur þarf að aukast Efnahagsmál

Tekjur fyrirtækja í ferðaþjónustu Efnahagsmál

Skatttekjur Efnahagsmál

Samkomulag ríkisfjármál USA Erlent

Indland - gagnrýni á lögreglu Erlent

Sýrland Erlent

Jórdanía Erlent

Danmörk - Gæsluvarðhald fram á sumar Erlent

Malí - alþjóðlegt herlið Erlent

Sómalía - Reyndu að bjarga gísli Erlent

Indland - önnur hópnauðgun Erlent



Svíþjóð - hópnauðgun Erlent

Alsír - gíslataka Erlent

Alsír - enn setið um gasvinnslustöð Erlent

Alsír - örlög átta norðmanna ókunn Erlent

Erlent - heimsmarkaðsverð hækkar Erlent

Alsír - Íslamistarnir umkringdir Erlent

Alsír - Líflát 23 gísla staðfest Erlent

Egyptaland - knattspyrnuaðdáendur d. Til dauða Erlent

Írak - 32 látnir eftir árás Erlent

Bandaríkin neyðarástand Erlent

Erlent - Páfinn segir af sér Erlent

Erlent - spenna vegna Norður-Kóreu Erlent

Mið-Rússland - Margir slösuðust Erlent

Loftsteinn veldur meiðslum Erlent

Rússland - Nærri 3 þúsund hús skemmdust Erlent

Erlent - rannsaka hvort hrossakjöt leynist víðar Erlent

ESB - milljónir missi vinnuna Erlent

Sýrland - stjórn býður friðarviðræður Erlent

Sviss - skotárás Erlent

Malí - Belmokhtar Erlent

Ítalía - Berlusconi dæmdur í ársfangelsi Erlent

Norður-Kórea lokar landamærunum Erlent

Vatikanið - Páfakjör Erlent

Grænland - kosningaúrslit Erlent

Nýr páfi Erlent

Kýpur forðað frá þjóðargjaldþroti Erlent

Kýpur - bíða eftir nýjum tillögum Erlent

Kýpur - Hrun blasir við Erlent

Kýpur - Hafa frest fram á mánudag Erlent

Pakistan - kominn heim eftir 4 ára útlegð Erlent

Kýpur - neyðarlán Erlent

Kýpur - Öryggisgæsla við banka Erlent

Norður-Kórea undirbýr árásir á bandarískar herstöðvar Erlent



Kóreuskaginn - Hvatt til stillingu Erlent

Indland - Einkaleyfisbeiðni hafnað - lyf Erlent

Kórea - Kjarnorkustríð yfirvofandi? Erlent

Danmörk - Verkbann í skólum Erlent

Kóreuskaginn - Enn meiri hótanir Nkmanna Erlent

Norður - Kórea - Bandarískur herafli í viðbragðsstöðu Erlent

Rússland - fordæma hótanir N-K Erlent

Kóreuskagi - vaxandi spenna Erlent

Kóreuskaginn - Kínverjar tali um fyrir N-K mönnum Erlent

Norður - Kórea Undirbúa tölvuárásir Erlent

Kóreuskagi - hætta á kjarnorkustríði Erlent

Bretland - Thatcher látin Erlent

Norður - Kórea erlendir ríkisborgarar hvattir til að flýja Erlent

Kórea - hæsta viðbúnaðarstig Erlent

Sýrland - um 60 almennir borgarar drepnir Erlent

Kýpur óska eftir viðbótaraðstoð Erlent

Sýrland - Efnavopnum beitt Erlent

Erlent - sætta sig ekki við kjarnorkuvopn N-Kóreu Erlent

Venesúela - Capriles krefst endurtalningar Erlent

Bandaríkin - sprengingar í Boston Erlent

Íslendingar í Boston Erlent

BNA - sprenging í áburðarverksmiðju í Texas Erlent

Boston - 10 enn í lífshættu Erlent

Boston - annar grunaði maðurinn skotinn til bana Erlent

BNA - Annar grunaðra í haldi Erlent

Kína - Óttast að hundruðir hafi farist Erlent

Kína - Margra er enn saknað Erlent

Boston - yfirmenn FBI fyrir þingnefnd Erlent

Bangladesh - 200 látnir og um 1000 slasaðir Erlent

Sýrland - Upplýsingar um beitingu efnavopna Erlent

Sýrland - Stríðshrjáðir flóttamenn Erlent

Árni Páll tekur við keflinu Flokksstörf

Guðbjartur heitir stuðningi Flokksstörf



Skerpa á stefnumálum Flokksstörf

Katrín býður sig fram í formann Flokksstörf

Katrín býður sig fram í formann Flokksstörf

Jafnan hlut kynja í ríkisstjórn Flokksstörf

Snýst um að breyta forgangsröðun Flokksstörf

Lagasetning endurskoðuð Flokksstörf

Tillaga endurskoðuð - landsfundur Flokksstörf

Stjórnmálaályktun VG Flokksstörf

Ríkið skuldar milljónir fatlaðir Heilbrigðismál

Mygla á LSH - Herbergi tæmd Heilbrigðismál

Tvær deildir opnaðar á LSH vegna sýkinga Heilbrigðismál

Enn fjölgar í einangrun á LSH Heilbrigðismál

Biðlistar lengjast enn frekar Heilbrigðismál

Fjármálaráðherra leiðréttir mál Björns Zoega Heilbrigðismál

Alvarlegt að geta ekki sinnt bráðaþjónustu Heilbrigðismál

Erfið staða á Landspítala Heilbrigðismál

Læknar harðorðir Heilbrigðismál

Bæta þarf þjónustu Heilbrigðismál

Landspítalinn verður að endurskoða vinnulag sitt Heilbrigðismál

Fólk hamstrar lyf Heilbrigðismál

Nauðsynlegt að leita lausna - hjúkr.fræðinga Heilbrigðismál - kjaradeila

Kjaradeila hjúkrunarfræðinga í hnút Heilbrigðismál - kjaradeila

Allt á suðupunkti innan Landspítalans Heilbrigðismál - kjaradeila

Nokkrir hafa dregið uppsagnir til baka Heilbrigðismál - kjaradeila

Hjúkrunarfræðingar semja Heilbrigðismál - kjaradeila

Einhverjar uppsagnir dregnar til baka Heilbrigðismál - kjaradeila

Lífeindafræðingar vilja launahækkun Kjaradeila

Fjórðungur kýs framsókn - könnun Kosningar

Fylgi minnkar Kosningar

Könnun á fylgi flokka Kosningar

Getur ekki kært sig inn á kjörskrá Kosningar

Ný könnun frá MMR Kosningar

Tekur sér umhugsunarfrest Kosningar



Ætla að styðja Bjarna kjósi hann að vera áfram Kosningar

Situr áfram sem formaður Kosningar

Öllum einstaklingsframboðum hafnað Kosningar

Ný fylgiskönnun Kosningar

Fylgi flokkanna Kosningar

Gátu séð á kjörseðil annarra - utankjörfund. Sviss Kosningar

Kjörsókn í Reykjavík Kosningar

Veðrið um kosningahelgina Kosningar

Norðausturkjördæmi Kosningar

Djúpið sigurvegari Eddunnar Menning

Prince Avalance fékk silfurbjörninn Menning

Jörð hefur haldið áfram að skjálfa Náttúruhamfarir

Jarðhræringar í Heklu Náttúruhamfarir

Jarðskjálftahrina Náttúruhamfarir

Virðast ekki hafa áhrif á önnur svæði - jarðskjálftar Náttúruhamfarir

Rannsókn á smyglhring Sakamál

Dæmdir fyrir nauðgun Sakamál

Skoða notkun tálbeitna Sakamál

Viðkvæmt - notkun tálbeitna Sakamál

Engar vísbendingar brot Sakamál

Lögreglumaður sætir rannsókn Sakamál

Kynferðisbrotadómur Sakamál

Kynferðisbrot á Akureyri Sakamál

Fjórir menn í haldi grunaðir um kynferðisbrot Sakamál

Tveir menn handteknir kynferðisbrot Sakamál

Lögreglan rannsakar tildrög slyss Sakamál

Árásin tengist kæru um kynferðisbrot Sakamál

Yfir 60 kynferðisbrot til rannsóknar Sakamál

Stórtækt smygl Íslendinga Sakamál

Samsvarar ársneyslu Íslendinga - amfetamínsmygl Sakamál

Reynt að flýta meðferð nauðgunarmáls Sakamál

Fangelsi fyrir innherjasvik Sakamál

Með kókaín innvortis Sakamál



Fyrrverandi bankastarfsmenn handteknir Sakamál

Markaðsmisnotkun og umboðssvik Sakamál

Kannabisræktun stöðvuð SAkamál

Markaðsmisnotkun og umboðssvik Sakamál

Einsdæmi að sjá svo margar yfirheyrslur í manndrápsmálum Sakamál

Erla Bolladóttir kærir nauðgun Sakamál

Brot á gjaldeyrishöftum rannsökuð SAkamál

Kæra á hendur rannsóknarlögreglumanni - G&G málið Sakamál

Alvarleg líkamsáras Sakamál

Dæmdur fyrir hættulega líkamsárás Sakamál

Ákærður fyrir fjárdrátt Sakamál

Yngsti sakborningur er 12 ára - nauðganir 2008-2009 Sakamál

Nauðgunarmál á landsbyggðinni frekar send áfram Sakamál

Ofbeldisbrotum hefur fjölgað SAkamál

Enginn ákærður - glæpagengi Sakamál

Markaðsmisnotkunarmál - Kaupþing Sakamál

Frumrannsókn lokið - fjárdráttur VMA Sakamál

Karl Vignir í yfirheyrslu Sakamál - barnaníð

Áskirkja - Karl Vignir Sakamál - barnaníð

Karl Vignir - nýleg brot Sakamál - barnaníð

Ekki ástæða að rannsaka Kumbaravog aftur Sakamál - barnaníð

Karl Vignir Sakamál - barnaníð

Danmörk - dómar yfir barnaníðingum Sakamál - barnaníð

Barnaníðingur fyrir dóm Sakamál - barnaníð

Aukið eftirlit með barnaníðingum Sakamál - barnaníð

Skýrslur teknar í Barnahúsi Sakamál - barnaníð

Nam tvær stelpur á brott og braut á þeim Sakamál - barnaníð

Saka nágranna sinn um barnaníð Sakamál - barnaníð

Grunaður um að hafa brotið gegn fleirum Sakamál - barnaníð

Alvarleg ástand - Barnahúsið Samfélagsmál

Konur 44% af stjórnarmönnum Samfélagsmál

Atvinnuleysi Samfélagsmál

Þurfa vernd gegn glæpasamtökum - Stígamót Samfélagsmál



Tæpur helmingur heimila á erfitt með að ná endum saman Samfélagsmál

Launamunur kynjanna Samfélagsmál

Öryrkjar hafa ekki ráð á læknisþjónustu Samfélagsmál

Lífdísill kann að vera sökudólgurinn Samgöngumál

Til tals kemur að lækka hámarkshraða Samgöngumál

Ekki liggur fyrir hver er bótaskyldur Samgöngumál

Lífolía notuð sem mýkingarefni - vegir Samgöngumál

Eimskip óttast lokun hafna í Bandaríkjunum Samgöngumál

Lífolía áður verið til vandræða Samgöngumál

Flugi aflýst til Bandaríkjanna Samgöngumál

Þungaflutningar takmarkaðir Samgöngumál - veður

Fiskurinn fastur á Snæfellsnesi Samgöngumál - veður

Þungatakmörkunum aflétt Samgöngumál - veður

Vegurinn í Auðsholt ófær Samgöngumál - veður

Vegaskemmdir Samgöngumál - veður

Létta þarf hvern einasta flutningabíl Samgöngumál - veður

Banaslys á Akrafjallsvegi í nótt Slys

Viðbrögð við nýársávarpi forseta Stjórnmál

Undrast söfnun kirkju sem bað um meira Stjórnmál

Forsetinn í fullum rétti - bókun á ríkisráðsfundi Stjórnmál

Óvíst hvort segja má frá - ríkisráðsfundir Stjórnmál

Rammaáætlun samþykkt Stjórnmál

Ríkisstjórnin hægir á aðildarviðræðum Stjórnmál

Tillaga Jóns hefði fellt stjórnina Stjórnmál

Hægt að ná samkomulagi um ákv. Kafla stjrskr. Stjórnmál

Vill klára stjórnarskrármálið fyrir kosningar Stjórnmál

Feneyjarnefndin fundar Stjórnmál

Enginn árangur fundur stjkrmálið Stjórnmál

Forsetinn gekk nokkuð langt - Davos Stjórnmál

Segir íslensk stjórnmál óhugsandi án sterks vinstri flokks Stjórnmál

Staða ríkisstjórnarinnar hefur veikst Stjórnmál

Klúður að hafa ekki samþykkt flýtimeðferð Stjórnmál

Fulltrúar FBI sendir á brott Stjórnmál



Frumvarp um stjórnun fiskveiða Stjórnmál

Mikil vonbrigði Stjórnmál

Icesave-dómur hefur áhrif á könnun Stjórnmál

Ísland studdi mannréttindabrot Bandaríkjamanna Stjórnmál

Skilar eigin greinargerð um komu FBI Stjórnmál

Fjölmargar athugasemdir Feneyjarnefndin stjórnarskr. Stjórnmál

Koma Fbi manna rædd Stjórnmál

Stjórnarskrármálið Stjórnmál

Vinna þarf gegn kynbundnum launamun Stjórnmál

Valgerður segist skynja meiri samningsvilja Stjórnmál

Gæti þurft að fresta stjórnskipunarkaflanum Stjórnmál

Þjóðareign skilgreind betur Stjórnmál

Lögfræðiálit á niðurstöðum Feneyjarnefndar Stjórnmál

Vantrauststillaga dregin til baka Stjórnmál

Fundað um stjórnarskrármálið Stjórnmál

Farið yfir álit og umsagnir - stjórnarskrá Stjórnmál

Hefði ekki áhrif á fjármálastöðugleika Stjórnmál

Mikil tækifæri í fríverslunarviðræðum Stjórnmál

60% þingmanna og þjóðar þarf til - stjórnarskrá Stjórnmál

Klárast ekki fyrir þinglok - stjórnarskráin Stjórnmál

Vonbrigði hvernig komið er fyrir stjórnarskrármálinu Stjórnmál

Vill ekki veita lengri frest - jafna hlut kynja í stjórnum Stjórnmál

Vinstri grænir ræða stjórnarskrá Stjórnmál

Fundað um stjórnarskrármálið Stjórnmál

Fékk frest fram yfir kosningar - óbeint Stjórnmál

Björt framtíð ver stjórnina falli Stjórnmál

Skýrsla um lánveitingar Seðlabankans lögð fyrir Alþingi Stjórnmál

70 milljarðar í framkvæmdir á vegum hins opinbera Stjórnmál

Vilja láta reyna á stjórnarskrárfrumvarpið Stjórnmál

Óheppilegt ef flóttamenn fá ekki ríkisborgararétt Stjórnmál

Frkv.áætlun í barnavernd afgreidd úr nefnd í vikunni Stjórnmál

Vantraust á ríkisstjórnina Stjórnmál

Verðtryggingin rædd á Alþingi Stjórnmál



Þingi ekki frestað í dag Stjórnmál

Ekkert samkomulag um þinglok Stjórnmál

Óvissa um breytingar - stjórnarskráin Stjórnmál

Átök á Alþingi Stjórnmál

Frumvarp um neytendalán samþykkt Stjórnmál

Segjast ekki hafa hótað málþófi Stjórnmál

Vantar skýran meirihluta - stjórnarskráin Stjórnmál

Ný löggjöf um neytendamál Stjórnmál

Geir gefur ekki leyfi - útskrift á símtali Stjórnmál

Skattmál stóriðjufyrirtækja Stjórnmál

Fyrirfram greiddur tekjuskattur Stjórnmál

Reyna að semja um þinglok Stjórnmál

Útilokar ekki tillögu Þorgerðar - þjóðaratk. ESB Stjórnmál

Viðræður um þinglok Stjórnmál

Þingfundir - samkomulag um þinglok STjórnmál

Tap íbúðalánasjóðs Stjórnmál

Alþingi lauk störfum í nótt Stjórnmál

Stóru málin náðu ekki fram að ganga Stjórnmál

Vill ekki ráðgjöf við D og B um sölu fjármálafyrirtækja Stjórnmál

Hefði átt að byrja upp á nýtt - stjórnarskrá Stjórnmál

Samráð við stjórnarandstöðum um sérfræðing Stjórnmál

Sendinend komin til Kína Stjórnmál

Tillögur nefndar um bætta neytendavernd á fjármálamarkaði Stjórnmál

Öllum málsatriðum hafnað - Icesave Stjórnmál - Efnahagsmál

Hefur jákvæð áhrif Stjórnmál - Efnahagsmál

Nauðsynlegt að fá dóma Stjórnmál - Efnahagsmál

Ekki hafa allir fengið sitt Stjórnmál - Efnahagsmál

Lánshæfismat breytist ekki Stjórnmál - Efnahagsmál

Framganga Norðmanna skammarleg Stjórnmál - Efnahagsmál

Fríverslunarsamningur milli Íslands og Kína Stjórnmál - Efnahagsmál

Ríkið fær arð af hagnaði Landsbankans Stjórnmál - Efnahagsmál

Svifryksmengun Umhverfismál

Allt virðist hafa drepist (síld) Umhverfismál



Friðaðar fuglategundir gætu orðið illa úti Umhverfismál

Engar skýrar niðurstöður - raflinur í jörð Umhverfismál

Varúðarsjónarmiða var ekki gætt - Lagarfljót Umhverfismál

Lífríki Lagarfljóts ógnað Umhverfismál

Áhrif Kárahnjúka á lífríkið í Lagarfljóti Umhverfismál

Vill nýtt umhverfismat fyrir Bjarnarflag Umhverfismál

Þrjú svæði bætast á votlendisskrá Umhverfismál

Vill fresta Bjarnarflagi Umhverfismál

Stjórnvöld óskuðu eftir skoðun Ramsar Umhverfismál

Leyfi til olíurannsókna Umhverfismál/atvinnumál

Útgáfu leitarleyfa frestað Umhverfismál/atvinnumál

Rafmagn komið á Veður

Snjór ruddur á Vestfjörðum Veður

Enn snjóflóðahætta Veður

Hættustigi aflýst Veður

Stórhætta á Siglufirði Veður

Óveður á Norðurlandi Veður

Brotnir rafmagnsstaurar í Dýrafirði Veður

Sátu föst í alla nótt Veður

Fólki hjálpað af Steingrímsfjarðarheiði Veður

Veðurhorfur og innanlandsflug Veður

Fólk haldi sig heima við Veður

Fjöldi bíla í einum árekstri Veður

Sat fastur á aðra klukkustund Veður

Sat fastur í snjóflóði Veður

Pétur hættir störfum hjá Straumi Viðskipti

OR fékk fimm milljónir fyrir sinn hlut Viðskipti

Tveir stjórnarmenn Hörpu fengu yfir 10 milljónir Ýmislegt

Fékk hjartaáfall í sundi Ýmislegt

Áhyggjur af stöðu raforkumála á Vestfjörðum Ýmislegt

Vatnstjón Ýmislegt

Eldur í herbergi Ýmislegt

Verslanir neita ASÍ um verðkannanir Ýmislegt



Segir verðkannanir ASÍ ómarktækar Ýmislegt

Enn leitað að manni á Siglufirði Ýmislegt

Íslenskar stúlkur í erlendum myndabanka Ýmislegt

Féll fram af svölum og lést Ýmislegt

Framkvæmdir við hjúkrunarheimili í uppnámi Ýmislegt

Vertu á verði - fylgjast með vöruverði átak Ýmislegt

Ásakanir ASÍ fráleitar Ýmislegt

87 börn í Kvennaathvarfinu Ýmislegt

Ekki unnið nógu markvisst að forvörnum Ýmislegt

Í fangelsi í Tyrklandi Ýmislegt

Fær ríkisborgararétt Ýmislegt

Kröfur á hendur kaþólsku kirkjunni Ýmislegt

Engin skýring á neyðarblysi Ýmislegt

Tveir Íslendingar létust í fallhlífarstökki Ýmislegt

Myndbandsupptaka lykilatriði í rannsókn - fallhlífarslys Ýmislegt

Sinubruni í Skorradal Ýmislegt

Fasteignaverð á landsbyggðinni Ýmislegt

Brýnt að gera viðbragðsáætlanir - gróðureldar Ýmislegt

Fékk símtöl vegna sjálfstæðis Palestínu Ýmislegt

Veiðimenn ósáttir Ýmislegt

Vígslubiskup fundar með sóknarpresti - nauðgun Ýmislegt

Jarðakaup langtímafjárfesting - Huang Nubo Ýmislegt
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RÚV - Kvöldfréttir sjónvarps Tegund fréttar Flokkur

Bjarni ákærður fyrir skattsvik Dómsmál

Dómari tók sér frest Dómsmál

Baugsmálinu lokið Dómsmál

Skarphéðinn greiði 100 milljónir Dómsmál

Stjórendur Kaupþings ákærðir Dómsmál

Umfangsmiklar ákærur vegna bankahrunsins Dómsmál

Ákærðir fyrir brot á gjaldeyrislögum Dómsmál

Hefur ekki tekið ákvörðun - G&G málið Dómsmál

Sérfræðingur gætir hagsmuna kröfuhafa Dómsmál

Ítrekuð réttarbrot - Al thani Dómsmál

Samherji kærður vegna gjaldeyrislagabrota Dómsmál

Aðalmeðferð hefst fyrr en til stóð - Al Thani Dómsmál

Efnahagsbatinn virðist hægja á sér Efnahagsmál

Bankarnir mislangt á veg komnir Efnahagsmál

Krónan styrkist Efnahagsmál

Fitch hækkar lánshæfismat Íslands Efnahagsmál

Óttast launahækkanir Efnahagsmál

Óðaverðbólga í febrúar Efnahagsmál

Svipuð fjárfesting í fyrra og var1997 Efnahagsmál

Lánareglur Seðlabankans brotnar Efnahagsmál

Borga litla sem enga tekjuskatta hérá landi Efnahagsmál

Lífeyrissjóðirnir líklegastir til viðræðna Efnahagsmál

Kaupendur verði íslenskir - sala banka Efnahagsmál

Fasteignamarkaðurinn frosinn Efnahagsmál

Nýsmíði í sögulegu lágmarki Efnahagsmál

Legið í loftinu í eitt eða tvö ár - Tap seðlabankans Efnahagsmál

Ríkið hagnast um 55 milljarða Efnahagsmál

Fríverslunarsamningur lækkar verð á fatnaði Efnahagsmál

Norðurslóðahagsmunir tengjast fríverslunarsamningi Efnahagsmál

Bandaríkin - efnahagslíf Erlent

Sýrland - hafna tillögum Erlent

Mali og Frakkland Erlent



Indland - önnur hópnauðgun Erlent

Alsír - 13 norðmenn í haldi Erlent

Alsír - Gíslatakan tengist ófriðnum í Malí Erlent

Alþjóðlegt - Lagardere hvetur til... Erlent

BNA - Obama sór eið á nýjan leik Erlent

Egyptaland - óeirðir Erlent

Egyptaland - uppkvaðning dauðadóms Erlent

Brasilía - eldsvoði Erlent

Vatikanið - óvænt afsögn páfa Erlent

Vatikanið - erfiðir tímar fyrir barnið Erlent

Rússland - loftsteinn slasar þúsund manns Erlent

Pakistan - 63 létu lífið Erlent

Erlent - samdrætti og atvinnuleysi spáð Erlent

Ítalía - Femínistar mótmæla Berlusconi Erlent

BNA - gengur illa að ná saman Erlent

BNA - Dómur yfir Bed Erlent

Norður-Kórea hótar kjarnorkustríði Erlent

Páfagarður - Fylgst með páfakjörsfundi Erlent

Ítalía - hvítur reykur Erlent

Erlent - ánægðir með páfakjör Erlent

Kýpur - forseti talar um neyðarástand Erlent

Kýpur - hafna skattlagningu Erlent

Kýpur - hafa frest fram á mánudag Erlent

Kýpur - engar góðar lausnir Erlent

Kýpur - segjast hafa afstýrt þjóðargjaldþroti Erlent

Kýpur - Bankar opnaðir á morgun Erlent

Norður-Kórea - Undirbúa stríð Erlent

Indland - kröfu um einkaleyfi hafnað Erlent

Suður-Kórea - Í viðbragðsstöðu Erlent

Norður - Kórea tilbúnir í stríð Erlent

Norður - Kórea geta ekki tryggt öryggi sendiráða Erlent

Kóreuskagi - ófriðarbrölt Erlent

Bretland - Margaret Thatcher Erlent



Kóreuskaginn - Kerry varar N-Kmenn við Erlent

Kóreuskaginn - vinna saman að lausn Erlent

BNA - mikill viðbúnaður Erlent

BNA - Átti mínútu eftir í mark Erlent

BNA - Grunaður um sprengjuárásirnar Erlent

BNA - Gríðarleg sprenging í áburðarverksmiðju Erlent

BNA - Telja sig vera að ná grunaða manninum Erlent

BNA - íbúum Boston létt Erlent

Frakkland, mótmælaganga í París - samkynhneigðir Erlent

BNA - minntust fórnarlamba hryðjuverka í Boston Erlent

Erlent - Ísraelar telja að efnavopnum sé beitt í Sýrlandi Erlent

Vilja konu sem varaformann Flokksstörf

Dagur hættir sem varaformaður Flokksstörf

Ekki á meðal fimm efstu Flokksstörf

Árni Johnsen dettur út af þingi Flokksstörf

Landsfundur Samfylkingarinnar Flokksstörf

Árni vill hætta karlagrobbi Flokksstörf

Fór vítt og breitt um sviðið Flokksstörf

Hanna Birna vill varaformannsembættið Flokksstörf

Setja skuldamál heimilanna á oddinn Flokksstörf

Endurskoðuðu stefnumál sín Flokksstörf

Hættir sem formaður en ekki í pólitík Flokksstörf

Stjórnmálasaga Steingríms Flokksstörf

Katrín Jakobs í formanninn Flokksstörf

Brotthvarf SJS tíðini - umsögn Flokksstörf

Landsfundur Sjálfstæðisflokksins settur Flokksstörf

Sjálfstæðisflokkur vill aftur í ríkisstjórn Flokksstörf

Katrín sakar stjórnarandstöðu um ótrúverðugl. Flokksstörf

Vilja hætta aðildarviðræðum Flokksstörf

Stærsti formannssigur Bjarna Flokksstörf

VG vilja ljúka aðildarviðræðum Flokksstörf

Hætt á þingi eftir 35 ára setu - JS Flokksstörf

Þjást af sjaldgæfum sjúkdómi Heilbrigðismál



Vantar 600 milljónir fyrir S-lyf Heilbrigðismál

Ótímabært að bregðast við kostnáætlun LSH Heilbrigðismál

Andleg líðan gamals fólks hunsuð Heilbrigðismál

Komugjöld til lækna hækka Heilbrigðismál

Ný aðferð við að greina Alsheimer Heilbrigðismál

Ekkert lát á flensufaraldri Heilbrigðismál

Gleymdist í níu dag - Sigmar B. Heilbrigðismál

Ekki hægt að skýla sér á bak við álag Heilbrigðismál

Breytileiki sem veldur ósæðarþrengslum Heilbrigðismál

Alvarleg læknamistök á Akranesi Heilbrigðismál

Lág laun sjúkraliða Heilbrigðismál

Vantar yfirsýn yfir heilbrigðiskerfið Heilbrigðismál

Tvítug á öldrunardeild Heilbrigðismál

Endurnýjun vantar í heilsugæslu Heilbrigðismál

Aðstæður á geðdeild vart boðlegar Heilbrigðismál

Þarf að auka öryggi starfsmanna og sjúklinga - LSH bráðadeild Heilbrigðismál

Starfaði við hjúkrun án leyfis Heilbrigðismál

Lág laun hjúkrunarfræðinga Heilbrigðismál - kjaradeila

Hjúkrunarfræðingum settir úrslitakostir Heilbrigðismál - kjaradeila

Kjaradeila í hnút Heilbrigðismál - kjaradeila

Engan bilbug að finna (hjúkrunarfræðingar) Heilbrigðismál - kjaradeila

Kjaradeilu hjúkrunarfr. Verður að leysa Heilbrigðismál - kjaradeila

Hafa til miðnættis á morgun (hjúkr.fr) Heilbrigðismál - kjaradeila

Gætu fengið eingreiðsluna (hjúkr.fr) Heilbrigðismál - kjaradeila

Vantar aukafjárveitingu til að semja um kjör hjúkrunarfræðinga Heilbrigðismál - kjaradeila

Skrifuðu undir framlengingu kjarasamninga Kjaradeila

Lífeindafræðingar hafna tilboði Kjaradeila

Björt framtíð bætir við sig fylgi Kosningar

Allt opið í stjórnarmyndunarviðræðum í vor Kosningar

Björt framtíð á siglingu - könnun Kosningar

Missa helmig fylgis síns - könnun Kosningar

Stór kosningaloforð Kosningar

Framsókn bætir við sig Kosningar



Fylgi flokkanna eftir bakgrunni Kosningar

VG fær engan í tveimur kjördæmum Kosningar

Sjálfstæðisflokkurinn hefur kosningabaráttu Kosningar

Íhuga að sameina krafta sína Kosningar

Framsóknarflokkurinn áfram stærstur Kosningar

Kosningaumfjöllun hefst í kvöld Kosningar

Stefnir í uppstokkun flokkakerfisins Kosningar

Of seint að skipta um formann Kosningar

Mikilvægustu málaflokkarnir í huga kjósendanna Kosningar

Fylgi Samfylkingar í sögulegu lágmarki Kosningar

Hanna Birna styður Bjarna Kosningar

Fylgi Sjálfstæðisflokksins minnkað um 15% Kosningar

Bjarni situr áfram Kosningar

Birgir Guðmundsson um Sjálfstæðisflokkinn Kosningar

Stefnir í 72 lista í kosningum Kosningar

Stjórnarflokkarnir með lítið fylgi Kosningar

Framsókn tapar fylgi en mælist enn stærsti flokkurinn Kosningar

Hópur kjósenda leitar heim Kosningar

Meirihluti þjóðarinn vill halda áfram viðræðum við ESB Kosningar

Stefnir í Íslandsmet - kjósa annað en síðast Kosningar

Síðasti kjördæmafundur fyrir kosningar Kosningar

Stefnir í hægristjórn Kosningar

Sjálfstæðisflokkurinn með mest fylgi Kosningar

Kosningar á morgun Kosningar

Stöðugur straumur í Laugardalshöll - utankjörfundaratkvæði Kosningar

Víðast minni kjörsókn en árið 2009 Kosningar

Kjörsókn í Norðvesturkjördæmi Kosningar

Heiðursverðlaunahafi gagnrýnir hlut kvenna Menning

Óvissustig við Heklu Náttúruhamfarir

Gasmælingar á Heklu Náttúruhamfarir

Jörð hefur skolfið dögum saman Náttúruhamfarir

Kynferðisbrot kært á Þórshöfn Sakamál

Vill taka nektarmyndir af ungum stúlkum Sakamál



Sér eftir árásinni Sakamál

Lögreglumaður aftur til rannsóknar Sakamál

Mörg kynferðisbrotamál til rannsóknar Sakamál

Fimm í gæsluvarðhald vegna smygls Sakamál

Þrír handteknir Sakamál

Fimm ára fangelsi fyrir manndrápstilraun Sakamál

Höfuðpaur smyglhrings er Íslendingur Sakamál

Tollvörður í gæsluvarðhald Sakamál

Nálgunarbann gagnvart 16 ára stúlku Sakamál

Umfangsmikið smyglmál Sakamál

Tyrkland - Íslendingur - Smygl Sakamál

Davíð enn í fangelsi Sakamál

Grunaður um misnotkun á þroskaheftri konu Sakamál

Aldrei hefði átt að dæma sakborningana Sakamál

Danmörk - 11 ákærðir smygl Sakamál

Aldrei fleiri hópnauðganir Sakamál

Ofsótt fyrir að kæra nauðgun Sakamál

Ekki brot í starfi - nauðgun Sakamál

Í 8 ára fangelsi - nauðgun, líkamsárásir, o.fl. Sakamál

15% þekktust ekki - nauðganir Sakamál

Braut trúnað við veika stúlka Sakamál

Barnaníðingur Sakamál - barnaníð

Karl Vignir - Skýrslutaka Sakamál - barnaníð

Karl Vignir - Samfélagið Sakamál - barnaníð

Danmörk - umræða um barnaníð Sakamál - barnaníð

Karl vignir - níddist í 11 ár Sakamál - barnaníð

Vikið úr starfi - barnaníð Sakamál - barnaníð

Gunnar Jakobsson gæsluvarðhald barnaníð Sakamál - barnaníð

Eftirlit með barnaníðingum Sakamál - barnaníð

Vilja auknar heimildir - nið Sakamál - barnaníð

Í gæsluvarðhald fyrir að tæla ungar stúlkur Sakamál - barnaníð

Nam tvær telpur á brott Sakamál - barnaníð

Kærum hefur rignt yfir lögreglu (barnaníð) Sakamál - barnaníð



Sakaður um kynferðisofbeldi í bréfi Sakamál - barnaníð

Talinn hafa brotið gegn 19 stúlkum Sakamál - barnaníð

Rannsaka 12 kynferðisbrotamál Sakamál - barnaníð

Reiknivél fengið góðar viðtökur Samfélagsmál

Gæti auðveldað sönnun - tálbeitur Samfélagsmál

Vægðarlaus umræða getur skaðað Samfélagsmál

Sýknaður en samt rekinn Samfélagsmál

Leggja til hert viðurlög við bótasvikum Samfélagsmál

Tryggja þarf að unglingar séu vistaðir sér Samfélagsmál

Ekkert nautakjöt í nautabökum Samfélagsmál

Merkingum ábótavant - matvörur Samfélagsmál

Traustar upplýsingar hagsmunamál Samfélagsmál

Synjað um ríkisborgararétt Samfélagsmál

Uppfyllti ekki lagaskilyrði - ríkisborgararétt Samfélagsmál

Mary Luz fær ríkisborgararétt Samfélagsmál

Ólafía nýr formaður VR Samfélagsmál

Ný lög um neytendalán Samfélagsmál

Ekkert bólar á reglum - lögmenn/innheimta Samfélagsmál

Hlutfall drengja líklega vanmetið Samfélagsmál

Engin úrræði fyrir tekjulága Samfélagsmál

Engin úrræði fyrir geðveika sakhæfa fanga Samfélagsmál

Vígslubiskup kannar viðbrögð prestsins - nauðgun Samfélagsmál

Nýtt greiðsluþátttökukerfi Samfélagsmál

Fleiri fresta því að fara til læknis Samfélagsmál

Flutningabílar bannaðir á Vestfjarðavegum Samgöngumál

Skemmdur vegur um Þverárfjall Samgöngumál

Innanlandsflugvöllur nýtist nægilega vel Samgöngumál

Ekki hægt að útiloka Hólmsheiðarflugvöll Samgöngumál

Enginn myndi hanna flugvöll á Hólmsheiði Samgöngumál

Alvarlegar athugasemdir - öryggismál Herjólfur Samgöngumál

Margar ákvarðanir um flugvöllinn Samgöngumál

Skipuleggja eins og flugvöllurinn muni fara Samgöngumál

Vetrarblæðingar Samgöngumál - umhverfismál



Vetrarblæðingar Samgöngumál - umhverfismál

Óljóst hver ber ábyrgð Samgöngumál - umhverfismál

Notkun olíu megin orsök blæðinga (vegakerfi) Samgöngumál - umhverfismál

Minnkaður makrílkvóti Sjávarútvegur

Loðnukvóti aukinn Sjávarútvegur

Maður týndur á Esjunni Slys

Slys í Esju Slys

Banaslys í Esjuhlíðum Slys

Banaslys í Skagafirði Slys

Tveir létust í fallhlífarstökki Slys

Banaslys á Skeiðavegi Slys

Banaslys í Breiðdal Slys

Banaslys á Akrafjallsvegi Slys

Ávarp forseta Íslands - stjórnarskrárbreytingar Stjórnmál

Lagði fram eigin bókun - forseti ríkisráð Stjórnmál

Engin loforð gefin - útboð vestm. Stjórnmál

Óheimilt að tjá sig um efni ríkisráðsfunda Stjórnmál

Hægja á aðildarviðræðum Stjórnmál

Í engum nefndum - Jón Bjarnason Stjórnmál

Hefði ekki lifað af (ríkisstjórn) Stjórnmál

Deilt um hröðun afgreiðslu Stjórnmál

Uppbygging á Suðurlandi - ríkisfjármál Stjórnmál

Segir ábendingar fræðimanna hundsaðar Stjórnmál

Ísland vann fullnaðarsigur Stjórnmál

Kampakátir leiðtogar Stjórnmál

Dómurinn kaflaskil Stjórnmál

Saga Icesavemálsins Stjórnmál

Kannast ekki við lýsingu ráðherra Stjórnmál

Ánægja með dóm Efta Stjórnmál

Réttara að tala um vísbendingar Stjórnmál

Íhugar vantrausttillögu Stjórnmál

Hafði ekki áhrif á samstarfsáætlun Stjórnmál

Kvótafrumvarpið lagt fram Stjórnmál



Engin beiðni um aðstoð þegar FBI kom Stjórnmál

Margar athugasemdir við stjórnarskfrumvarp Stjórnmál

Sér ekki ástæðu til að fresta endurskoðun Stjórnmál

Deilt um komu FBI-manna Stjórnmál

Vilja klára stjórnarskrármálið Stjórnmál

Tálbeita fyrir FBI Stjórnmál

Breytingar verða gerðar - stjórnarskrá Stjórnmál

Skýra þarf lagalega stöðu verðtrygging Stjórnmál

Fleiri en tveir kaflar í frumvarpinu Stjórnmál

Lýsir yfir vantrausti á ríkisstjornina Stjórnmál

Viðbrögð flokksformanna Stjórnmál

Frestar tillögunni Stjórnmál

Vill afnema gjaldeyrishöftin Stjórnmál

Vilja semja við Bandaríkin um fríverslun Stjórnmál

Breytingartillögur á stjrskrárfrumvarpi Stjórnmál

Engin leið að ljúka afgreiðslu nú, stjórnarskrá Stjórnmál

Ekki einhugur um stjórnarskrármálið Stjórnmál

Ekki hætt við sérstakar fjárveitingar - glæpast. Stjórnmál

Deilt um stjórnarskrármálið Stjórnmál

Leiðtogar funda um stjrkmálið Stjórnmál

Telja að Ísland brjóti lög - innfl. Hrátt kjöt Stjórnmál

Mikilvægt að fá niðurstöðu - ESB Stjórnmál

Íslendingar og Færeyingar auka samvinnu Stjórnmál

Boðar afnám verðtryggingar Stjórnmál

Tillagan felld - vantraust Stjórnmál

Rétt ákvörðun að heimila Kárahnjúkavirkjun Stjórnmál

Mörg mál bíða á þingi Stjórnmál

Stjórnarskrármálið í fullkomnu uppnámi Stjórnmál

Úrslitatilraun Árna Páls Stjórnmál

Segir ekki ósætti í Samfylkingu Stjórnmál

Stjórnarskrármálið í uppnámi Stjórnmál

Reynt að semja um þinglok Stjórnmál

Samkomulag ekki í sjónmáli - þingið Stjórnmál



Gera þarf upp föllnu bankanna Stjórnmál

Ekkert samkomulag um þinglok Stjórnmál

Lög gætu brotið gegn stjórnarskrá Stjórnmál

Þingfundi frestað ítrekað í dag Stjórnmál

Þinginu lauk mánuði fyrir kosningar Stjórnmál

Afdrif nokkurra baráttumála Stjórnmál

Óviðunandi aðstæður - eiturefni á verkstæðum Umhverfismál

Myglusveppur Umhverfismál

Vatnajökull verður að litlum jöklum Umhverfismál

Meiri síldardauði í Kolgrafarfirði umhverfismál

Óð dauða síld upp að hnjám Umhverfismál

Síldarstemmning í Kolgrafarfirði Umhverfismál

Síldardauði meira en helmingur kvótans Umhverfismál

Varar við afsláttarkapphlaupið - ívilnanir Bakki Umhverfismál

Óttast afdrif Mývatns Umhverfismál

Sögulegur viðburður - olíuleit á Drekasvæði Umhverfismál - atvinnumál

Flutningskerfi rafmagns að komast í lag Veður

Rýmt vegna snjóflóðahættu Veður

Gríðarlegt tjón af völdum veðurs Veður

Engin starfsemi í Kvosinni á Dalvík Veður

Mesta snjóflóðahrina Veður

Fólkinu bjargað úr sjálfheldu Veður

Komast hvorki lönd né strönd Veður

Bjargað á síðustu stundu Veður

Vont veður á norðanverðu landinu Veður

Veður framundan Veður

Samgöngur fóru á annan endann Veður

Misvísandi skilaboð Veður

Vonskuveður og ófærð víða Veður

Ekki góð veðurspá Veður

Athugasemdir við starfsemi Stafa Viðskipti

Laun stjórnarformanna Viðskipti

Tekið á krosseignatengslum Viðskipti



Keypti eigin bréf fyrir 56 milljarða Viðskipti

Greiðslu Baugs til Gaums rift Viðskipti

Íslenskt tölvuleikjafyrirtæki að gera það gott Viðskipti

Slæmt að Orkuveitan hafi selt hlut sinn í Hrafnbjargavirkjun Viðskipti

Al Thani málið frestast um 10 mánuði Viðskipti

Ætla að selja nær allar innlendar eignir Norvikur Viðskipti

Deilt um bilaðan bjargráð Ýmislegt

Bannað að kafa dýpra  Silfra Ýmislegt

Mikil hætta á Siglufirði - flugeldar Ýmislegt

Tugmilljóna útgjöld - Sólheimar Ýmislegt

7 brunar raktir til drykkjarvatnsvéla Ýmislegt

Árangursríkar rannsóknir á skattsvikum Ýmislegt

Vill mæta aftur til vinnu (lögrm á Blönduósi) Ýmislegt

Vill endurskoða möguleika - þyrlur Ýmislegt

Keyptar verði tvær þyrlur Ýmislegt

Neyðaráætlun heldur ekki lengi Ýmislegt

Vilja gera tugi nýrra samninga Ýmislegt

Þarf að bæta raforkukerfið Ýmislegt

Húseigandi fær 29 milljónir í bætur Ýmislegt

Snör viðbrögð komu í veg fyrir stórtjón Ýmislegt

Ekkert annað en tilræði við fólk - sina Ýmislegt

Viðbragðsáætlun vegna skógarelda Ýmislegt

Leitað að Íslendingi í Paragvæ Ýmislegt

Tveggja Íslendinga leitað í Paragvæ Ýmislegt

Gripum fargað vegna vanræsklu Ýmislegt

Ætlar aldrei aftur til Tyrklands Ýmislegt
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RÚV - Hádegisfréttir útvarp Tegund fréttar Flokkur Gildi

1. jan. Rafmagn komið á

Samkomulag ríkisfjármál USA

Svifryksmengun

2.jan Ríkið skuldar milljónir fatlaðir

Snjór ruddur á Vestfjörðum

Viðbrögð við nýársávarpi forseta

3.jan Undrast söfnun kirkju sem bað um meira S Almennt

Enn snjóflóðahætta

Hættustigi aflýst

4.jan Leyfi til olíurannsókna VG Almennt

Makrílkvóti VG Almennt

5.jan Mikil lækkun í endurreiknun lána - Landsbanki

Forsetinn í fullum rétti - bókun á ríkisráðsfundi

Indland - gagnrýni á lögreglu

6.jan Óvíst hvort segja má frá - ríkisráðsfundir

Sýrland

Jórdanía

7.jan Neita sök í Aurum-málinu

Stórhætta á Siglufirði

Danmörk - Gæsluvarðhald fram á sumar

8.jan Olíufélögin sleppa við samráðssekt

Karl Vignir í yfirheyrslu

Áskirkja - Karl Vignir

9.jan Karl Vignir - nýleg brot

Ekki ástæða að rannsaka Kumbaravog aftur

Rannsókn á smyglhring

10.jan Karl Vignir

Danmörk - dómar yfir barnaníðingum

Mygla á LSH - Herbergi tæmd

11.jan Barnaníðingur fyrir dóm

Aukið eftirlit með barnaníðingum

Dæmdir fyrir nauðgun



12.jan Skoða notkun tálbeitna

Malí - alþjóðlegt herlið

Sómalía - Reyndu að bjarga gísli

13.jan Viðkvæmt - notkun tálbeitna

Indland - önnur hópnauðgun

Svíþjóð - hópnauðgun

14.jan Rammaáætlun samþykkt VG, allir Þingstörf

Ríkisstjórnin hægir á aðildarviðræðum S Almennt/þingstörf

Engar vísbendingar brot

15.jan Tillaga Jóns hefði fellt stjórnina S Almennt/þingstörf

Hægt að ná samkomulagi um ákv. Kafla stjrskr.

Skýrslur teknar í Barnahúsi

16.jan Lögreglumaður sætir rannsókn

Kynferðisbrotadómur

Kynferðisbrot á Akureyri

17.jan Vill klára stjórnarskrármálið fyrir kosningar D, S Almennt/þingstörf/kosningar

Feneyjarnefndin fundar

Alsír - gíslataka

18.jan Alsír - enn setið um gasvinnslustöð

Alsír - örlög átta norðmanna ókunn

Erlent - heimsmarkaðsverð hækkar

19.jan Tvær deildir opnaðar á LSH vegna sýkinga

Alsír - Íslamistarnir umkringdir

Nam tvær stelpur á brott og braut á þeim

20.jan Tveir stjórnarmenn Hörpu fengu yfir 10 milljónir

Alsír - Líflát 23 gísla staðfest

Fékk hjartaáfall í sundi

21.jan Aðalmeðferð í Héraðsdómi Norðurlands vestra

Enginn árangur fundur stjkrmálið D Þingstörf

Fjórir menn í haldi grunaðir um kynferðisbrot

22.jan Lífdísill kann að vera sökudólgurinn

Til tals kemur að lækka hámarkshraða

Ekki liggur fyrir hver er bótaskyldur



23.jan Nauðsynlegt að leita lausna - hjúkr.fræðinga

Tveir menn handteknir kynferðisbrot

Lífolía notuð sem mýkingarefni - vegir

24.jan Stefnir sýslumanni á Blönduósi

Skuldir heimilanna hækkað um 70 milljarða

Forsetinn gekk nokkuð langt - Davos S, B Almennt

25.jan Eimskip óttast lokun hafna í Bandaríkjunum

Lífolía áður verið til vandræða

Verðmæti EFF lækkar um 30 milljarða

26.jan Saka nágranna sinn um barnaníð

Egyptaland - knattspyrnuaðdáendur d. Til dauða

Segir íslensk stjórnmál óhugsandi án sterks vinstri flokks VG Flokksstörf

27.jan Enn fjölgar í einangrun á LSH

Óveður á Norðurlandi

Brotnir rafmagnsstaurar í Dýrafirði

28.jan Öllum málsatriðum hafnað - Icesave Almennt/þingstörf

Hefur jákvæð áhrif S Almennt/þingstörf

Nauðsynlegt að fá dóma

29.jan Ekki hafa allir fengið sitt

Lánshæfismat breytist ekki

Framganga Norðmanna skammarleg

30.jan Staða ríkisstjórnarinnar hefur veikst B Þingstörf

Áhyggjur af stöðu raforkumála á Vestfjörðum

Klúður að hafa ekki samþykkt flýtimeðferð D Almennt/þingstörf

31.jan Réttur Blævari í hag

Krónan styrkist

Fulltrúar FBI sendir á brott

1.feb Frumvarp um stjórnun fiskveiða S, B Þingstörf

Mikil vonbrigði 

Bresk yfirvöld rannsaka Barclay's

2.feb Árni Páll tekur við keflinu S Flokksstörf

Guðbjartur heitir stuðningi S Flokksstörf

Icesave-dómur hefur áhrif á könnun Almennt



3.feb Allt virðist hafa drepist (síld)

Írak - 32 látnir eftir árás

Vatnstjón

4.feb Lögreglan rannsakar tildrög slyss

Eldur í herbergi

Árásin tengist kæru um kynferðisbrot

5.feb Kjaradeila hjúkrunarfræðinga í hnút

Ísland studdi mannréttindabrot Bandaríkjamanna

Skilar eigin greinargerð um komu FBI VG Almennt

6.feb Verslanir neita ASÍ um verðkannanir

Segir verðkannanir ASÍ ómarktækar

Biðlistar lengjast enn frekar

7.feb Grunaður um að hafa brotið gegn fleirum

Enn leitað að manni á Siglufirði

Friðaðar fuglategundir gætu orðið illa úti

8.feb Yfir 60 kynferðisbrot til rannsóknar

Allt á suðupunkti innan Landspítalans

Fjármálaráðherra leiðréttir mál Björns Zoega S Almennt

9.feb Nokkrir hafa dregið uppsagnir til baka

Bandaríkin neyðarástand

Flugi aflýst til Bandaríkjanna

10.feb Alvarlegt að geta ekki sinnt bráðaþjónustu

Sátu föst í alla nótt

Skerpa á stefnumálum B Flokksstörf

11.feb Erlent - Páfinn segir af sér

Erfið staða á Landspítala

Íslenskar stúlkur í erlendum myndabanka

12.feb Fjölmargar athugasemdir Feneyjarnefndin stjórnarskr.

Koma Fbi manna rædd VG Þingstörf

Féll fram af svölum og lést

13.feb Hjúkrunarfræðingar semja

Stjórnarskrármálið B, T Þingstörf

Erlent - spenna vegna Norður-Kóreu



14.feb Rannsókn FME lokið

Einhverjar uppsagnir dregnar til baka

Vinna þarf gegn kynbundnum launamun S Almennt

15.feb Mið-Rússland - Margir slösuðust

Loftsteinn veldur meiðslum

Framkvæmdir við hjúkrunarheimili í uppnámi

16.feb Valgerður segist skynja meiri samningsvilja S Þingstörf

Rússland - Nærri 3 þúsund hús skemmdust

Erlent - rannsaka hvort hrossakjöt leynist víðar

17.feb Katrín býður sig fram í formann VG Flokksstörf

Djúpið sigurvegari Eddunnar

Prince Avalance fékk silfurbjörninn

18.feb Lífeindafræðingar vilja launahækkun

Katrín býður sig fram í formann VG Flokksstörf

Fyrirkomulag lánasamninga

19.feb Stórtækt smygl Íslendinga

Gæti þurft að fresta stjórnskipunarkaflanum VG Þingstörf

Þjóðareign skilgreind betur Þingstörf

20.feb Lögfræðiálit á niðurstöðum Feneyjarnefndar

Engar skýrar niðurstöður - raflinur í jörð

Læknar harðorðir

21.feb Vantrauststillaga dregin til baka T Þingstörf

Fundað um stjórnarskrármálið S Þingstörf

Farið yfir álit og umsagnir - stjórnarskrá Þingstörf

22.feb Samsvarar ársneyslu Íslendinga - amfetamínsmygl

ESB - milljónir missi vinnuna

Jafnan hlut kynja í ríkisstjórn D Flokksstörf

23.feb Þungaflutningar takmarkaðir

Fiskurinn fastur á Snæfellsnesi

Snýst um að breyta forgangsröðun D Flokksstörf

24.feb Lagasetning endurskoðuð D Flokksstörf

Tillaga endurskoðuð - landsfundur D Flokksstörf

Stjórnmálaályktun VG VG Flokksstörf



25.feb Hefði ekki áhrif á fjármálastöðugleika

Sýrland - stjórn býður friðarviðræður

Þungatakmörkunum aflétt

26.feb Vegurinn í Auðsholt ófær

Vegaskemmdir

Létta þarf hvern einasta flutningabíl

27.feb Verðbólga

Vertu á verði - fylgjast með vöruverði átak

Sviss - skotárás

28.feb Mikil tækifæri í fríverslunarviðræðum S Almennt

Ásakanir ASÍ fráleitar

Pétur hættir störfum hjá Straumi

1.mar 60% þingmanna og þjóðar þarf til - stjórnarskrá Almennt

Reynt að flýta meðferð nauðgunarmáls

Fjórðungur kýs framsókn - könnun Almennt

2.mar Klárast ekki fyrir þinglok - stjórnarskráin S Þingstörf

Bæta þarf þjónustu

Verðbólguaukandi neyslustýring

3.mar Vonbrigði hvernig komið er fyrir stjórnarskrármálinu Almennt

Vill ekki veita lengri frest - jafna hlut kynja í stjórnum VG Almennt

Malí - Belmokhtar

4.mar Fólki hjálpað af Steingrímsfjarðarheiði

Veðurhorfur og innanlandsflug

Vinstri grænir ræða stjórnarskrá VG Þingstörf

5.mar Fundað um stjórnarskrármálið D, S Þingstörf

87 börn í Kvennaathvarfinu

Fékk frest fram yfir kosningar - óbeint D

6.mar Fólk haldi sig heima við

Fjöldi bíla í einum árekstri

Sat fastur á aðra klukkustund

7.mar Björt framtíð ver stjórnina falli Þingstörf

Ítalía - Berlusconi dæmdur í ársfangelsi

Ekki unnið nógu markvisst að forvörnum



8.mar Alvarleg ástand - Barnahúsið

Konur 44% af stjórnarmönnum

Norður-Kórea lokar landamærunum

9.mar Skýrsla um lánveitingar Seðlabankans lögð fyrir Alþingi VG Þingstörf

70 milljarðar í framkvæmdir á vegum hins opinbera

Vilja láta reyna á stjórnarskrárfrumvarpið D, S Þingstörf

10.mar Óheppilegt ef flóttamenn fá ekki ríkisborgararétt

Hagvöxtur þarf að aukast

Frkv.áætlun í barnavernd afgreidd úr nefnd í vikunni S Þingstörf

Jörð hefur haldið áfram að skjálfa

11.mar Vantraust á ríkisstjórnina VG, D, S, T Þingstörf

Fangelsi fyrir innherjasvik

Í fangelsi í Tyrklandi

12.mar Varúðarsjónarmiða var ekki gætt - Lagarfljót VG Almennt

Með kókaín innvortis

Vatikanið - Páfakjör

13.mar Lífríki Lagarfljóts ógnað

Fær ríkisborgararétt

Grænland - kosningaúrslit

15.mar Verðtryggingin rædd á Alþingi S, B Þingstörf

Þingi ekki frestað í dag Þingstörf

Kröfur á hendur kaþólsku kirkjunni

14.mar Nýr páfi

Tekjur fyrirtækja í ferðaþjónustu

Áhrif Kárahnjúka á lífríkið í Lagarfljóti

16.mar Fylgi minnkar S, D Kosningar

Ekkert samkomulag um þinglok S, D Þingstörf

Kýpur forðað frá þjóðargjaldþroti

17.mar Óvissa um breytingar - stjórnarskráin Þingstörf

Engin skýring á neyðarblysi

Skatttekjur

18.mar Átök á Alþingi D, VG, T, B, SÞingstörf

Frumvarp um neytendalán samþykkt Þingstörf



Segjast ekki hafa hótað málþófi D, B Þingstörf

19.mar Fyrrverandi bankastarfsmenn handteknir

Vantar skýran meirihluta - stjórnarskráin T, S, B Þingstörf

Ný löggjöf um neytendamál VG Þingstörf

20.mar Markaðsmisnotkun og umboðssvik

Sat fastur í snjóflóði

Kýpur - bíða eftir nýjum tillögum

21.mar Geir gefur ekki leyfi - útskrift á símtali D Almennt

Skattmál stóriðjufyrirtækja VG Almennt

Fyrirfram greiddur tekjuskattur

22.mar Útgáfu leitarleyfa frestað

Kýpur - Hrun blasir við

Kannabisræktun stöðvuð

23.mar Kýpur - Hafa frest fram á mánudag

Reyna að semja um þinglok B Þingstörf

Útilokar ekki tillögu Þorgerðar - þjóðaratk. ESB D Þingstörf

24.mar Tveir Íslendingar létust í fallhlífarstökki

Pakistan - kominn heim eftir 4 ára útlegð

Viðræður um þinglok Þingstörf

25.mar Kýpur - neyðarlán

Markaðsmisnotkun og umboðssvik

Myndbandsupptaka lykilatriði í rannsókn - fallhlífarslys

26.mar Jarðhræringar í Heklu

Könnun á fylgi flokka Kosningar

Einsdæmi að sjá svo margar yfirheyrslur í manndrápsmálum S Almennt

27.mar Þingfundir - samkomulag um þinglok Þingstörf

Tap íbúðalánasjóðs

Atvinnuleysi

28.mar Alþingi lauk störfum í nótt D, S Þingstörf

Stóru málin náðu ekki fram að ganga Þingstörf

Kýpur - Öryggisgæsla við banka

29.mar Vill nýtt umhverfismat fyrir Bjarnarflag

Norður-Kórea undirbýr árásir á bandarískar herstöðvar



Vill ekki ráðgjöf við D og B um sölu fjármálafyrirtækja VG Almennt

30.mar Hefði átt að byrja upp á nýtt - stjórnarskrá

Kóreuskaginn - Hvatt til stillingu

Erla Bolladóttir kærir nauðgun

31.mar Sinubruni í Skorradal

Fasteignaverð á landsbyggðinni

Brot á gjaldeyrishöftum rannsökuð

1.apr Brýnt að gera viðbragðsáætlanir - gróðureldar

Indland - Einkaleyfisbeiðni hafnað - lyf

Siglt til móts við draugaskip

2.apr Jarðskjálftahrina

Kórea - Kjarnorkustríð yfirvofandi?

Danmörk - Verkbann í skólum

3.apr Þurfa vernd gegn glæpasamtökum - Stígamót

Kóreuskaginn - Enn meiri hótanir Nkmanna

Virðast ekki hafa áhrif á önnur svæði - jarðskjálftar

4.apr Norður - Kórea - Bandarískur herafli í viðbragðsstöðu

Rússland - fordæma hótanir N-K

Kæra á hendur rannsóknarlögreglumanni - G&G málið

5.apr Tæpur helmingur heimila á erfitt með að ná endum saman

Kóreuskagi - vaxandi spenna

Getur ekki kært sig inn á kjörskrá G Kosningar

6.apr Banaslys á Akrafjallsvegi í nótt

Fékk símtöl vegna sjálfstæðis Palestínu

Kóreuskaginn - Kínverjar tali um fyrir N-K mönnum

7.apr Samráð við stjórnarandstöðum um sérfræðing Almennt

Norður - Kórea Undirbúa tölvuárásir

Veiðimenn ósáttir

8.apr Kóreuskagi - hætta á kjarnorkustríði

Þrjú svæði bætast á votlendisskrá

Bretland - Thatcher látin

9.apr Ný könnun frá MMR Kosningar

Norður - Kórea erlendir ríkisborgarar hvattir til að flýja



Fordæmalaus staða - Al thani

10.apr Kórea - hæsta viðbúnaðarstig

Vígslubiskup fundar með sóknarpresti - nauðgun

Þinghald fer fram í Al thani málinu

11.apr Gunnar Andersen dæmdur til að greiða sekt

Réttarhöldum í Al thani málinu frestað

Sýrland - um 60 almennir borgarar drepnir

12.apr Tekur sér umhugsunarfrest D Kosningar

Ætla að styðja Bjarna kjósi hann að vera áfram D Kosningar

Kýpur óska eftir viðbótaraðstoð

13.apr Situr áfram sem formaður D Kosningar

Sýrland - Efnavopnum beitt

Sendinend komin til Kína

14.apr Alvarleg líkamsáras

Öllum einstaklingsframboðum hafnað Kosningar

Erlent - sætta sig ekki við kjarnorkuvopn N-Kóreu

15.apr Fríverslunarsamningur milli Íslands og Kína S Almennt

Ný fylgiskönnun Kosningar

Venesúela - Capriles krefst endurtalningar

16.apr Bandaríkin - sprengingar í Boston

Íslendingar í Boston

Vill fresta Bjarnarflagi VG Almennt/kosningar

17.apr Dæmdur fyrir hættulega líkamsárás

Landspítalinn verður að endurskoða vinnulag sitt

Ríkið fær arð af hagnaði Landsbankans

18.apr BNA - sprenging í áburðarverksmiðju í Texas

Ákærður fyrir fjárdrátt

Boston - 10 enn í lífshættu

19.apr Boston - annar grunaði maðurinn skotinn til bana

Yngsti sakborningur er 12 ára - nauðganir 2008-2009

Stjórnvöld óskuðu eftir skoðun Ramsar VG Almennt

20.apr BNA - Annar grunaðra í haldi

Nauðgunarmál á landsbyggðinni frekar send áfram



Kína - Óttast að hundruðir hafi farist

21.apr OR fékk fimm milljónir fyrir sinn hlut

Kína - Margra er enn saknað

Ofbeldisbrotum hefur fjölgað

22.apr Réttarhöld í Al thani málinu

Fólk hamstrar lyf

Enginn ákærður - glæpagengi

23.apr Boston - yfirmenn FBI fyrir þingnefnd

Tillögur nefndar um bætta neytendavernd á fjármálamarkaði

Launamunur kynjanna

24.apr Markaðsmisnotkunarmál - Kaupþing

Jarðakaup langtímafjárfesting - Huang Nubo

Frumrannsókn lokið - fjárdráttur VMA

25.apr Öryrkjar hafa ekki ráð á læknisþjónustu

Fylgi flokkanna Kosningar

Bangladesh - 200 látnir og um 1000 slasaðir

26.apr Sýrland - Upplýsingar um beitingu efnavopna

Sýrland - Stríðshrjáðir flóttamenn

Gátu séð á kjörseðil annarra - utankjörfund. Sviss Kosningar

27.apr Kjörsókn í Reykjavík Kosningar

Veðrið um kosningahelgina Kosningar

Norðausturkjördæmi Kosningar
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RÚV - Kvöldfréttir sjónvarps Tegund fréttar Flokkur Gildi Athugasemdir

1. jan. Ávarp forseta Íslands - stjórnarskrárbreytingar

Flutningskerfi rafmagns að komast í lag

Bandaríkin - efnahagslíf

2.jan Björt framtíð bætir við sig fylgi A Kosningar

Rýmt vegna snjóflóðahættu

Gríðarlegt tjón af völdum veðurs

3.jan Deilt um bilaðan bjargráð

Engin starfsemi í Kvosinni á Dalvík

Mesta snjóflóðahrina

4.jan Lagði fram eigin bókun - forseti ríkisráð Almennt

Sögulegur viðburður - olíuleit á Drekasvæði VG Almennt

Bannað að kafa dýpra  Silfra

5.jan Engin loforð gefin - útboð vestm. S, D Almennt

Reiknivél fengið góðar viðtökur

Óheimilt að tjá sig um efni ríkisráðsfunda S Almennt

6.jan Þjást af sjaldgæfum sjúkdómi

Óviðunandi aðstæður - eiturefni á verkstæðum

Sýrland - hafna tillögum

7.jan Barnaníðingur

Athugasemdir við starfsemi Stafa

Mikil hætta á Siglufirði - flugeldar

8.jan Karl Vignir - Skýrslutaka

Karl Vignir - Samfélagið 

Danmörk - umræða um barnaníð

9.jan Karl vignir - níddist í 11 ár

Vilja konu sem varaformann S Flokksstörf

Myglusveppur

10.jan Vikið úr starfi - barnaníð

Dagur hættir sem varaformaður S Flokksstörf

Tugmilljóna útgjöld - Sólheimar

11.jan Gunnar Jakobsson gæsluvarðhald barnaníð

Eftirlit með barnaníðingum

Vantar 600 milljónir fyrir S-lyf

12.jan Allt opið í stjórnarmyndunarviðræðum í vor S, D Almennt/flokksstörf/kosningar

Vatnajökull verður að litlum jöklum

Mali og Frakkland

13.jan Gæti auðveldað sönnun - tálbeitur VG Almennt

Indland - önnur hópnauðgun

Ótímabært að bregðast við kostnáætlun LSH S Almennt

14.jan Hægja á aðildarviðræðum S Almennt/þingstörf

Í engum nefndum - Jón Bjarnason VG Þingstörf

Vilja auknar heimildir - nið



15.jan Kynferðisbrot kært á Þórshöfn

Vægðarlaus umræða getur skaðað

Hefði ekki lifað af (ríkisstjórn) S Almennt/þingstörf

16.jan Sýknaður en samt rekinn

Vill taka nektarmyndir af ungum stúlkum

Alsír - 13 norðmenn í haldi

17.jan Alsír - Gíslatakan tengist ófriðnum í Malí

Efnahagsbatinn virðist hægja á sér

Alþjóðlegt - Lagardere hvetur til...

18.jan 7 brunar raktir til drykkjarvatnsvéla

Í gæsluvarðhald fyrir að tæla ungar stúlkur

Deilt um hröðun afgreiðslu S, B Þingstörf

19.jan Maður týndur á Esjunni

Árangursríkar rannsóknir á skattsvikum

Nam tvær telpur á brott

20.jan Laun stjórnarformanna

Andleg líðan gamals fólks hunsuð

BNA - Obama sór eið á nýjan leik

21.jan Skrifuðu undir framlengingu kjarasamninga

Vetrarblæðingar

Sér eftir árásinni

22.jan Vetrarblæðingar

Óljóst hver ber ábyrgð

Komugjöld til lækna hækka

23.jan Kærum hefur rignt yfir lögreglu (barnaníð)

Lág laun hjúkrunarfræðinga

Ný aðferð við að greina Alsheimer

24.jan Lögreglumaður aftur til rannsóknar

Mörg kynferðisbrotamál til rannsóknar

Notkun olíu megin orsök blæðinga (vegakerfi)

25.jan Vill mæta aftur til vinnu (lögrm á Blönduósi)

Uppbygging á Suðurlandi - ríkisfjármál S Almennt

Egyptaland - óeirðir

26.jan Sakaður um kynferðisofbeldi í bréfi

Egyptaland - uppkvaðning dauðadóms

Segir ábendingar fræðimanna hundsaðar D, S Þingstörf

27.jan Ekkert lát á flensufaraldri

Brasilía - eldsvoði

Ekki á meðal fimm efstu D Prófkjör

28.jan Ísland vann fullnaðarsigur Almennt/þingstörf

Kampakátir leiðtogar D, B, VG, T, S Almennt/þingstörf

Dómurinn kaflaskil D, S, B, T Almennt/þingstörf

Saga Icesavemálsins D, S, VG Almennt/þingstörf



Kannast ekki við lýsingu ráðherra VG Almennt/þingstörf

Árni Johnsen dettur út af þingi D Prófkjör

Ánægja með dóm Efta B Almennt/þingstörf

Réttara að tala um vísbendingar VG Almennt/þingstörf

29.jan Íhugar vantrausttillögu B, VG Þingstörf

Hafði ekki áhrif á samstarfsáætlun D, VG, Almennt

Vill endurskoða möguleika - þyrlur VG Almennt

Keyptar verði tvær þyrlur VG Almennt

30.jan Gleymdist í níu dag - Sigmar B.

Ekki hægt að skýla sér á bak við álag

Bankarnir mislangt á veg komnir D Almennt/þingstörf

31.jan Kvótafrumvarpið lagt fram B Þingstörf

Krónan styrkist

Hjúkrunarfræðingum settir úrslitakostir

1.feb Björt framtíð á siglingu - könnun Almennt

Landsfundur Samfylkingarinnar S Flokksstarf

Fimm í gæsluvarðhald vegna smygls

2.feb Árni vill hætta karlagrobbi S Flokksstarf

Meiri síldardauði í Kolgrafarfirði

Engin beiðni um aðstoð þegar FBI kom

3.feb Óð dauða síld upp að hnjám

Minnkaður makrílkvóti VG Almennt

Slys í Esju

4.feb Bjarni ákærður fyrir skattsvik

Banaslys í Esjuhlíðum

Dómari tók sér frest

5.feb Kjaradeila í hnút

Loðnukvóti aukinn

Síldarstemmning í Kolgrafarfirði

6.feb Talinn hafa brotið gegn 19 stúlkum

Lífeindafræðingar hafna tilboði

Síldardauði meira en helmingur kvótans

7.feb Baugsmálinu lokið

Skarphéðinn greiði 100 milljónir

Tekið á krosseignatengslum

8.feb Rannsaka 12 kynferðisbrotamál

Fór vítt og breitt um sviðið B Flokksstörf

Hanna Birna vill varaformannsembættið D Flokksstörf

9.feb Neyðaráætlun heldur ekki lengi

Þrír handteknir

Setja skuldamál heimilanna á oddinn B Flokksstörf

10.feb Engan bilbug að finna (hjúkrunarfræðingar)

Endurskoðuðu stefnumál sín B Flokkstörf



Breytileiki sem veldur ósæðarþrengslum

11.feb Vatikanið - óvænt afsögn páfa

Vatikanið - erfiðir tímar fyrir barnið

Kjaradeilu hjúkrunarfr. Verður að leysa S Almennt

12.feb Margar athugasemdir við stjórnarskfrumvarp Almennt

Sér ekki ástæðu til að fresta endurskoðun D, B, S Þingstörf

Deilt um komu FBI-manna VG Almennt

13.feb Hafa til miðnættis á morgun (hjúkr.fr)

Vilja klára stjórnarskrármálið D, S Þingstörf

Fimm ára fangelsi fyrir manndrápstilraun

14.feb Gætu fengið eingreiðsluna (hjúkr.fr)

Fitch hækkar lánshæfismat Íslands

Tálbeita fyrir FBI B,D,VG Þingstörf

15.feb Rússland - loftsteinn slasar þúsund manns

Alvarleg læknamistök á Akranesi

Leggja til hert viðurlög við bótasvikum

16.feb Hættir sem formaður en ekki í pólitík VG Flokksstörf

Stjórnmálasaga Steingríms VG Flokksstörf

Pakistan - 63 létu lífið

17.feb Katrín Jakobs í formanninn VG Flokksstörf

Brotthvarf SJS tíðini - umsögn VG Almennt

Heiðursverðlaunahafi gagnrýnir hlut kvenna

18.feb Breytingar verða gerðar - stjórnarskrá S Þingstörf

Lág laun sjúkraliða

Skýra þarf lagalega stöðu verðtrygging B Þingstörf

19.feb Höfuðpaur smyglhrings er Íslendingur

Fleiri en tveir kaflar í frumvarpinu VG Þingstörf

Vilja gera tugi nýrra samninga

20.feb Lýsir yfir vantrausti á ríkisstjornina T Þingstörf

Viðbrögð flokksformanna D, S, VG, -, B Þingstörf Guðmundur Steingrímsson

Vantar yfirsýn yfir heilbrigðiskerfið

21.feb Frestar tillögunni T, VG Þingstörf

Tollvörður í gæsluvarðhald

Landsfundur Sjálfstæðisflokksins settur D Flokksstörf

22.feb Þarf að bæta raforkukerfið

Erlent - samdrætti og atvinnuleysi spáð

Sjálfstæðisflokkur vill aftur í ríkisstjórn D Flokksstörf

23.feb Katrín sakar stjórnarandstöðu um ótrúverðugl. VG Flokksstörf

Vilja hætta aðildarviðræðum D Flokksstörf

Flutningabílar bannaðir á Vestfjarðavegum

24.feb Stærsti formannssigur Bjarna D Flokksstörf

VG vilja ljúka aðildarviðræðum VG Flokksstörf

Ítalía - Femínistar mótmæla Berlusconi



25.feb Óttast launahækkanir

Tryggja þarf að unglingar séu vistaðir sér

Fólkinu bjargað úr sjálfheldu

26.feb Vill afnema gjaldeyrishöftin S Almennt

Komast hvorki lönd né strönd

Bjargað á síðustu stundu

27.feb Óðaverðbólga í febrúar

Ekkert nautakjöt í nautabökum

Skemmdur vegur um Þverárfjall

28.feb Nálgunarbann gagnvart 16 ára stúlku

Tvítug á öldrunardeild

Vilja semja við Bandaríkin um fríverslun S Almennt

1.mar Missa helmig fylgis síns - könnun Kosningar

Banaslys í Skagafirði

Breytingartillögur á stjrskrárfrumvarpi Þingstörf

2.mar Engin leið að ljúka afgreiðslu nú, stjórnarskrá B, S Þingstörf

Endurnýjun vantar í heilsugæslu

BNA - gengur illa að ná saman

3.mar Ekki einhugur um stjórnarskrármálið S, - Þingstörf Guðmundur Steingrímsson

Merkingum ábótavant - matvörur

Ekki hætt við sérstakar fjárveitingar - glæpast. VG Almennt

4.mar Deilt um stjórnarskrármálið Þingstörf

Vont veður á norðanverðu landinu

Veður framundan

5.mar Leiðtogar funda um stjrkmálið VG, D, S, B Þingstörf

BNA - Dómur yfir Bed

Traustar upplýsingar hagsmunamál

6.mar Samgöngur fóru á annan endann

Misvísandi skilaboð

Vonskuveður og ófærð víða

7.mar Telja að Ísland brjóti lög - innfl. Hrátt kjöt

Umfangsmikið smyglmál

Mikilvægt að fá niðurstöðu - ESB

8.mar Svipuð fjárfesting í fyrra og var1997

Íslendingar og Færeyingar auka samvinnu

Norður-Kórea hótar kjarnorkustríði

9.mar Synjað um ríkisborgararétt

Boðar afnám verðtryggingar Hægri grænir Landsfundur

Lánareglur Seðlabankans brotnar VG Þingstörf

10.mar Tyrkland - Íslendingur - Smygl

Uppfyllti ekki lagaskilyrði - ríkisborgararétt VG Almennt

Varar við afsláttarkapphlaupið - ívilnanir Bakki S Þingstörf

11.mar Tillagan felld - vantraust VG, D, S, B, T, - Þingstörf Jón Bjarnason, Lilja Móses, Þráinn Bertels



Innanlandsflugvöllur nýtist nægilega vel

Davíð enn í fangelsi

12.mar Stór kosningaloforð Kosningar

Aðstæður á geðdeild vart boðlegar

Páfagarður - Fylgst með páfakjörsfundi

13.mar Mary Luz fær ríkisborgararétt

Ítalía - hvítur reykur

Rétt ákvörðun að heimila Kárahnjúkavirkjun D, B, VG Almennt

15.mar Framsókn bætir við sig Kosningar Könnun

Mörg mál bíða á þingi Þingstörf

Ólafía nýr formaður VR

14.mar Stjórnarskrármálið í fullkomnu uppnámi S, T Þingstörf

Ekki hægt að útiloka Hólmsheiðarflugvöll

Erlent - ánægðir með páfakjör

16.mar Grunaður um misnotkun á þroskaheftri konu

Fylgi flokkanna eftir bakgrunni Kosningar Könnun

Úrslitatilraun Árna Páls Þingstörf

17.mar VG fær engan í tveimur kjördæmum Kosningar Könnun

Segir ekki ósætti í Samfylkingu S Þingstörf/Flokksstörf

Kýpur - forseti talar um neyðarástand

18.mar Ný lög um neytendalán Þingstörf

Stjórendur Kaupþings ákærðir

Stjórnarskrármálið í uppnámi D, S, T, B Þingstörf

19.mar Umfangsmiklar ákærur vegna bankahrunsins

Kýpur - hafna skattlagningu

Reynt að semja um þinglok VG, S, B Þingstörf

20.mar Borga litla sem enga tekjuskatta hérá landi

Samkomulag ekki í sjónmáli - þingið Þingstörf

Keypti eigin bréf fyrir 56 milljarða

21.mar Gera þarf upp föllnu bankanna

Greiðslu Baugs til Gaums rift

Enginn myndi hanna flugvöll á Hólmsheiði

22.mar Ekkert bólar á reglum - lögmenn/innheimta

Hlutfall drengja líklega vanmetið

Húseigandi fær 29 milljónir í bætur

23.mar Kýpur - hafa frest fram á mánudag

Sjálfstæðisflokkurinn hefur kosningabaráttu D Kosningar

Ekkert samkomulag um þinglok Þingstörf

24.mar Tveir létust í fallhlífarstökki

Kýpur - engar góðar lausnir

Lög gætu brotið gegn stjórnarskrá

25.mar Aldrei hefði átt að dæma sakborningana Guðmundar og Geirfinnsmálið

Banaslys á Skeiðavegi



Kýpur - segjast hafa afstýrt þjóðargjaldþroti

26.mar Lífeyrissjóðirnir líklegastir til viðræðna

Óvissustig við Heklu

Gasmælingar á Heklu

27.mar Þingfundi frestað ítrekað í dag Þingstörf

Kýpur - Bankar opnaðir á morgun

Kaupendur verði íslenskir - sala banka S, B Almennt

28.mar Þinginu lauk mánuði fyrir kosningar VG, T Þingstörf

Hætt á þingi eftir 35 ára setu - JS S Þingstörf/Flokksstörf

Afdrif nokkurra baráttumála S Þingstörf

29.mar Fasteignamarkaðurinn frosinn

Norður-Kórea - Undirbúa stríð

Óttast afdrif Mývatns

30.mar Ákærðir fyrir brot á gjaldeyrislögum

Íhuga að sameina krafta sína Þ, T, D Kosningar

31.mar Snör viðbrögð komu í veg fyrir stórtjón

Ekkert annað en tilræði við fólk - sina

Nýsmíði í sögulegu lágmarki

1.apr Banaslys í Breiðdal

Viðbragðsáætlun vegna skógarelda

Indland - kröfu um einkaleyfi hafnað

2.apr Framsóknarflokkurinn áfram stærstur Kosningar Könnun

Kosningaumfjöllun hefst í kvöld T, B Kosningar

Jörð hefur skolfið dögum saman

3.apr Danmörk - 11 ákærðir smygl

Aldrei fleiri hópnauðganir

Suður-Kórea - Í viðbragðsstöðu

4.apr Hefur ekki tekið ákvörðun - G&G málið VG Almennt

Norður - Kórea tilbúnir í stríð

Engin úrræði fyrir tekjulága

5.apr Stefnir í uppstokkun flokkakerfisins Kosningar

Vantar aukafjárveitingu til að semja um kjör hjúkrunarfræðinga

Norður - Kórea geta ekki tryggt öryggi sendiráða

6.apr Sérfræðingur gætir hagsmuna kröfuhafa

Banaslys á Akrafjallsvegi

Of seint að skipta um formann Kosningar Umsögn

7.apr Engin úrræði fyrir geðveika sakhæfa fanga

Mikilvægustu málaflokkarnir í huga kjósendanna Kosningar Könnun

Kóreuskagi - ófriðarbrölt

8.apr Ítrekuð réttarbrot - Al thani

Bretland - Margaret Thatcher

Ofsótt fyrir að kæra nauðgun

9.apr Vígslubiskup kannar viðbrögð prestsins - nauðgun



Legið í loftinu í eitt eða tvö ár - Tap seðlabankans

Íslenskt tölvuleikjafyrirtæki að gera það gott

10.apr Leitað að Íslendingi í Paragvæ

Ekki brot í starfi - nauðgun

Nýtt greiðsluþátttökukerfi

11.apr Ríkið hagnast um 55 milljarða

Fylgi Samfylkingar í sögulegu lágmarki Kosningar Könnun

Í 8 ára fangelsi - nauðgun, líkamsárásir, o.fl.

12.apr Hanna Birna styður Bjarna D Kosningar

Fylgi Sjálfstæðisflokksins minnkað um 15% D Kosningar

Kóreuskaginn - Kerry varar N-Kmenn við

13.apr Bjarni situr áfram D Kosningar

Birgir Guðmundsson um Sjálfstæðisflokkinn D Kosningar Umsögn

Kóreuskaginn - vinna saman að lausn

14.apr Tveggja Íslendinga leitað í Paragvæ

Stefnir í 72 lista í kosningum Kosningar

Þarf að auka öryggi starfsmanna og sjúklinga - LSH bráðadeild

15.apr Fríverslunarsamningur lækkar verð á fatnaði S Almennt

Norðurslóðahagsmunir tengjast fríverslunarsamningi

Stjórnarflokkarnir með lítið fylgi VG, S Kosningar

16.apr BNA - mikill viðbúnaður

BNA - Átti mínútu eftir í mark

Starfaði við hjúkrun án leyfis

17.apr BNA - Grunaður um sprengjuárásirnar

Samherji kærður vegna gjaldeyrislagabrota

Gripum fargað vegna vanræsklu

18.apr Framsókn tapar fylgi en mælist enn stærsti flokkurinn Kosningar Könnun

Hópur kjósenda leitar heim Kosningar Umsögn

BNA - Gríðarleg sprenging í áburðarverksmiðju

19.apr BNA - Telja sig vera að ná grunaða manninum

15% þekktust ekki - nauðganir

Alvarlegar athugasemdir - öryggismál Herjólfur

20.apr BNA - íbúum Boston létt

Margar ákvarðanir um flugvöllinn D, VG, S, F, Æ Almennt

21.apr Slæmt að Orkuveitan hafi selt hlut sinn í Hrafnbjargavirkjun

Skipuleggja eins og flugvöllurinn muni fara

Frakkland, mótmælaganga í París - samkynhneigðir

22.apr Braut trúnað við veika stúlka

Al Thani málið frestast um 10 mánuði

BNA - minntust fórnarlamba hryðjuverka í Boston

23.apr Meirihluti þjóðarinn vill halda áfram viðræðum við ESB Almennt/kosningar Könnun

Ætla að selja nær allar innlendar eignir Norvikur

Erlent - Ísraelar telja að efnavopnum sé beitt í Sýrlandi



24.apr Fleiri fresta því að fara til læknis

Stefnir í Íslandsmet - kjósa annað en síðast Kosningar Umsögn

Síðasti kjördæmafundur fyrir kosningar Kosningar

25.apr Stefnir í hægristjórn Kosningar Umsögn/könnun

Ætlar aldrei aftur til Tyrklands

Aðalmeðferð hefst fyrr en til stóð - Al Thani

26.apr Sjálfstæðisflokkurinn með mest fylgi Kosningar Könnun

Kosningar á morgun D, B Kosningar

Stöðugur straumur í Laugardalshöll - utankjörfundaratkvæði Kosningar

27.apr Víðast minni kjörsókn en árið 2009 Kosningar

Kjörsókn í Norðvesturkjördæmi Kosningar

Ekki góð veðurspá
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RÚV - Útvarp Tegund fréttar Flokkur Gildi Athugasemdir

1. jan - hádegi Guðfríður Lilja hættir á þingi VG Almennt

Ræða forsætisráðherra S Almennt

2. jan - hádegi Ný barnalög - innanríkisráðh. VG Almennt

Nýr forstöðumaður minjaverndar VG Almennt

2. jan - kvöld Björt framtíð - Gallup Allir Kosningar

3. jan - hádegi Undrast söfnun kirkju sem bað um meira S Almennt

3. jan - kaffi Þjóðarpúls niðurstöður Allir Kosningar

3. jan - kvöld Söfnun Þjóðkirkja LSH D Almennt

4. jan - hádegi Leyfi til olíurannsókna VG Almennt

Makrílkvóti VG Almennt

Fagnar söfnun þjóðkirkju S Almennt

Í mál við innanríkisráðh. Blær VG Almennt

4. jan - kvöld Lagði fram eigin bókun - forseti ríkisráð Almennt

20 ár - olíuleit á Drekasvæði VG Almennt

5. jan - kaffi Kristinn íhugar framboð T Kosningar

5. jan - kvöld Engin loforð gefin - sjúkraflug Vestm. S, D Almennt

6. jan - kvöld Þjást af sjaldgæfum sjúkdómi S Almennt

7. jan - kvöld Engin þingnefnd skilað umsögn - stjórnskr. Allir Þingstörf

8. jan - hádegi Kosningaákvæði - tillögur stjórnlagaráð Almennt Ólafur Þ.

Jón Bjarnason gefur ekki kost á sér VG Prófkjör

Stjórnarskrármálið O Almennt

9. jan - hádegi Skortur á upplýsingaflæði - óveður S Almennt

Nauðasamningum ekki lokið fyrir kosningar D Almennt/kosningar

Skattaívilnanir fyrir góðgerðarfélög B Almennt

9. jan - kvöld Velferðarnefnd umsögn stjórnarskrá Þingstörf

Ríkisstjórn setur sér starfsreglur S, VG Þingstörf

Listabókstöfum úthlutað A, H Kosningar

10. jan - hádegi Úrbótum alþingis ólokið - ranns.skýrsla Þingstörf

10. jan - kvöld Dagur stígur til hliðar S Flokksstörf

11.jan Sérstakur saksóknari ákærir f. Fjárdrátt D Almennt/flokksstörf Óbeint, á kt. D

11. jan - hádegi Krafinn um endurgreiðslu - Ólafur Magn. F Almennt/flokksstörf

Ákærður fyrir fjársvik D Almennt/flokksstörf Óbeint, á kt. D

11. jan - kaffi Krefur Ólaf F. Um endurgreiðslu F Almennt/flokksstörf

11. jan - kvöld Enn bið á umsögnum um stjórnarskrá Þingstörf



12.jan Framboðsmál að skýrast - kjördæmisþing B Prófkjör/flokksstörf

12. jan - hádegi Valið á lista Framsóknarmanna B Prófkjör/flokksstörf

12. jan - kaffi Gagnrýndi verkstjórn ríkisstjórnar D Almennt/kosningar

12. jan - kvöld Engir afsláttir gefnir varðandi Evrópumál S, D Almennt/flokksstörf/kosningar

Sigurður Ingi í 1. sæti í Suðurkjördæmi B Prófkjör/flokksstörf

13. jan - hádegi Ekki tímabært að bregaðst við 600 milljóna mun S Almennt

Alþingi kemur saman á morgun VG Þingstörf

14.jan Alþingi kemur saman í dag Þingstörf

14. jan - hádegi Rammaáætlun samþykkt VG, allir Þingstörf

Ríkisstjórnin hægir á aðildarviðræðum S Almennt/þingstörf

Stórviðburðir í opinni dagskrá - Stjórnvöld ESA S, VG Almennt

14. jan - kaffi Jón Bjarnason ekki í neinni nefnd VG Þingstörf

14. jan - kvöld Skynsamlegt að hægja á viðræðum VG Almennt/þingstörf

Aumt að horfa upp á flokkinn - Jón Bjarnason VG Þingstörf

Handahófskendum ákvörðunum lokið - ramma S, B Þingstörf

15.jan Tillaga Jóns hefði fellt stjórnina S Almennt/þingstörf

15. jan - kvöld Meira fullveldisframsal en talið var D, S Almennt/þingstörf

16. jan - hádegi Sanngjörn laun teygjanlegt hugtak Almennt/þingstörf Meirihluti velferðarnefndar

Námsstyrkjakerfi S, VG Almennt

16. jan - kvöld Engin samstaða - stjórnmálahreyfing Almennt/kosningar

Líkir útspili stjórnar við leikrit D, S, A Almennt/þingstörf

Samræmt einingakerfi í frhskólum VG Almennt

17. jan - hádegi Vill klára stjórnarskrármálið fyrir kosningar D, S Almennt/þingstörf/kosningar

Segir Jóhönnu beita þingið ofríki VG, S, B Almennt/þingstörf

17. jan - kaffi Formannskosning Samfylking S Flokksstörf

18. jan - hádegi Þjóðin fái að kjósa VG Almennt

Forstjóri útskýri ummæli sín VG Almennt

Engin tillaga um breytingu á stjrskrfrumvarpi Þingstörf

Ekkert bólar á rannsknefnd um einkavæðingu bankanna S Þingstörf

Atkvæðagreiðsla hafin - formannskjör S Flokksstörf

18. jan - kvöld Einhliða ákvörðun um makrílveiðar VG Almennt

Frumvarpið afgreitt á þriðjudag (stjórnarskrá) S, B Þingstörf

Engar góðar lausnir (kjaradeila) S Almennt

19. jan - hádegi Vilja ákvæði um auðlindir og þjóðaratkvæði B Þingstörf

19. jan - kaffi Alþingi á að virða vilja fólksins Almennt



Vilja ræða við sjálfstæðismenn Þingstörf

19. jan - kvöld Óbilgirni, segir þingmaður (makrílveiðar) D Almennt

Hefðu átt að slíta stjórnarsamstarfi T Þingstörf Þráinn Bertelsson

Útifundur á Austurvelli Almennt

20. jan - hádegi Vilja að íslenskan verði vernduð í stjórnarskrá Allir Þingstörf

Gagnrýna ákvörðun innanríkisráðherra VG Almennt

20. jan - kvöld Óánægður með ummæli forstjóra S Almennt

Óánægja með störf meirihluta D Þingstörf

Oddný gefur kost á sér S Flokksstörf

21. jan - hádegi Enginn árangur fundur stjkrmálið D Þingstörf

21. jan - kvöld Treystir forstjóra útlendingastofnunar VG Almennt

22. jan - hádegi Umb. Alþingis aths. Við stjórnarskrárfrumvarp Þingstörf

Íhugar að fresta afgreiðslu S, T Þingstörf

Steingrímur um makríldeiluna VG Almennt

22. jan - kvöld Gerir margvíslegar athugasemdir Þingstörf

Bjóða sig fram sem einstaklingar nýtt Kosningar

Tillögur um aðgerðir gegn klámvæðingu VG Almennt

23. jan - hádegi Vilja nokkur ákvæði um stjórnarskrá F, D Þingstörf

Taka verður afstöðu til einstaklingsframboða Kosningar

23. jan - kaffi Sagði sig úr þingflokki VG VG Flokksstörf

23. jan - kvöld Sagði sig úr þingflokki VG VG Flokksstörf

Laganefnd gerir athugasemdir stjórnarskrá Þingstörf

24.jan Jón Bjarnason verður sjálfur að skýra ákvörðun sína VG Flokksstörf

24. jan - hádegi Forsetinn gekk nokkuð langt - Davos S, B Almennt

Þjóðaratkvæði um stjórnarskrá næst ekki D, S Þingstörf

Samstaðan til eftirbreytni Þingstörf

Segir að ekki sé hægt að stöðva klám T, VG Almennt

24. jan - kaffi Kvennastörf endurmetin S Almennt

24. jan - kvöld Umhverfisráðherra skoðar Kolgrafarfjörð VG Almennt

25. jan - hádegi Flokksráðsfundur VG VG Flokksstörf

Átta nýju framboð fá listabókstaf Kosningar

Leggja áherslu á yfirveguð viðbrögð (Icesave) D, S, B Almennt/þingstörf

25. jan - kaffi Tíu milljónir í gosminjasafn S, VG Almennt

25. jan - kvöld Herða á viðurlög (innflytjendur) VG Almennt

Lögðu fram ályktun (flokksráðsfundur) VG Flokksstörf



Skora á ríkisstjórnina S Almennt

26.jan Þökkuðu Hjörleifi góð störf (flokksráðsfundur) VG Flokksstörf

26. jan - hádegi Segir íslensk stjórnmál óhugsandi án sterks vinstri flokks VG Flokksstörf

Stjórnarskrárfrumvarp afgreitt úr nefnd í dag Þingstörf

Sjálfstæðismenn velja á lista D Prófkjör

26. jan - kaffi Efast um frumvarp innanríkisráðherra njóti stuðnings S, VG Almennt/þingstörf

Segir Alþingi óstarfhæft T Þingstörf

26. jan - kvöld Vonast eftir breiðri samstöðu - stjórnarskrá VG Þingstörf/flokksstörf

Málið of skammt komið - stjórnarskrá D, S Þingstörf

Efast um að tillögur nái fram að ganga S, VG Almennt/þingstörf

Ætlar ekki að taka sæti á Alþingi T Kosningar

27. jan - hádegi Líklegt að Icesave dómurinn verði flókinn S Almennt/þingstörf

Yfir 50 breytingar lagðar til - stjórnarskrá Þingstörf

Ekki talið að norðan vegna veðurs D Prófkjör

27. jan - kaffi Segir að Forseti Íslands hafi sagt þjóðinni ósatt VG Almennt

Prófkjör Sjálfstæðismanna D Prófkjör

Katrín Júlíusdóttir í varaformanninn S Flokksstörf

27. jan - kvöld Ekki á meðal 5 efstu D Prófkjör

Vill takmarka fasteignakaup erlendra borgara VG Almennt/þingstörf

Dómur kveðinn upp á morgun Þingstörf

28.jan Dómur fellur í dag - Icesave Almennt/þingstörf

Kristján Þór í fyrsta sæti D Prófkjör

28. jan - hádegi Öllum málsatriðum hafnað - Icesave Almennt/þingstörf

Hefur jákvæð áhrif S Almennt/þingstörf

Fullnaðarsigur VG Almennt/þingstörf

Sigur fyrir lýðræðið og íslensku þjóðina S Almennt/þingstörf

Stjórnarandstaðan fagnar niðurstöðu D, B, T Almennt/þingstörf

Prófkjör D Prófkjör

28. jan - kaffi Icesave málið erfitt S Almennt/þingstörf

Hefur ekki skýringar á höfnun D Prófkjör

28. jan - kvöld Gleði og sigurvíma á Alþingi VG, T, B Almennt/þingstörf

29.jan Beittir ruddalegum aðferðum D Almennt

29. jan - hádegi Geir Haarde um Icesave D Almennt

Icesave málið klauf VG D, S, VG Almennt/þingstörf

29. jan - kaffi Sigur fyrir þjóðina og lýðræðið Almennt



Segir stjórnina eiga að segja af sér B, VG Þingstörf

29. jan - kvöld Stærstu mistökin VG, D Þingstörf

Ríkisstjórnin kaupir Teigarhorn VG, S Almennt

30. jan - hádegi Ríkisstjórnin veikari en áður B Þingstörf

Klúður að hafa ekki samþykkt flýtimeðferð D Þingstörf

30. jan - kaffi Kallað eftir afsögn ráðherra B Þingstörf

30. jan - kvöld Deilur á alþingi S, B Þingstörf

31.jan Frumvarp samþykkt samhljóða - barnasáttmáli Þingstörf

31. jan - hádegi Sagði af sér vegna Icesave VG Almennt/þingstörf

31. jan - kaffi Svar við fyrirspurn VG, S Þingstörf

31. jan - kvöld Kvótafrumvarpið lagt fram VG Þingstörf

Á að taka langan tíma að breyta stjórnarskrá S, D Þingstörf

1.feb Tæplega 40% vilja afsögn - könnun Allir Almennt

Kvótafrumvarpið lagt fram VG Þingstörf

Skorað á velferðarráðherra S Almennt

Landsfundur Samfylkingarinnar hefst í dag S Flokksstörf

1. feb - hádegi Frumvarp um stjórnun fiskveiða S, B Þingstörf

Landsfundur Samfylkingarinnar um helgina S Flokksstörf

1. feb - kaffi Jóhanna á landsfundi S Flokksstörf

1. feb - kvöld Stjórnarflokkar tapa fylgi - könnun Allir Almennt

Jóhanna biðlaði til smærri flokka S Flokksstörf

2. feb - hádegi Árni Páll tekur við keflinu S Flokksstörf

Guðbjartur heitir stuðningi S Flokksstörf

Icesave-dómur hefur áhrif á könnun Almennt

2. feb - kaffi Varaformannskosningar S Flokksstörf

Lilja Rafney í fyrsta sæti VG Prófkjör

2. feb - kvöld Ný flokksforysta Samfylkingarinnar S Flokksstörf

Árni og Katrín úr sama kjördæmi S Flokksstörf

3. feb - hádegi Nýr formaður framkvæmdastjórnar kjörinn S Flokksstörf

Þörf fyrir mörkuðum tekjustofni skoðuð VG Almennt

3. feb - kaffi Kosið um lífskjör og tækifæri S Flokksstörf

Makrílkvóti ákveðinn VG Almennt

3. feb - kvöld Árni Páll hélt sína fyrstu stefnuræðu S Flokksstörf

4. feb - hádegi Samfylkingin illa búin undir kosningar Kosningar

ESB harmar kvótaákvörðun VG Almennt



Lög um mannanafnanöfn flókin VG Almennt

4. feb - kvöld Björt framtíð veikust í Breiðholti - könnun Almennt

Ekki gengið nógu langt - fiskveiðistjórn - Þingstörf Jón Bjarnason

5. feb - hádegi Skilar eigin greinargerð um komu FBI VG Almennt

Þverun fjarða endurskoðuð VG Almennt

Tillögur sjálfstæðismanna D Flokksstörf

5. feb - kaffi Vissi ekki af komu FBI-manna VG Almennt

5. feb - kvöld Loðnukvóti aukinn VG Almennt

Ólíkar hugmyndir í gjaldmiðilsmálum Almennt

6. feb - kaffi Árni Páll tekur ekki sæti í ríkisstjórn S Þingstörf/flokksstörf

6. feb - kvöld Árni Páll ætlar ekki að taka sæti í ríkisstjórn S Þingstörf/flokksstörf

7. feb - hádegi DRög að ályktunum framsóknarmanna B Flokksstörf

8.feb Ekki meiri pening að sækja LSH S Almennt

8. feb - hádegi Fjármálaráðherra leiðréttir mál Björns Zoega S Almennt

Flokksþing Framsóknarmanna hafið B Flokksstörf

8. feb - kaffi Flokksþing Framsóknarmanna hafið B Flokksstörf

Ójafnt kynjahlutfall B Flokksstörf

8. feb - kvöld Hanna Birna gefur kost á sér í varaformann D Flokksstörf

Flokksþing Framsóknarflokksins B Flokksstörf

Bætir við sig fylgi - könnun Almennt

9. feb - hádegi Vilja afgreiða stjórnarskrárfrumvarpið Þingstörf

Kosning að hefjast á flokksþinginu B Flokksstörf

9. feb - kaffi Sigmundur endurkjörinn B Flokksstörf

9. feb - kvöld Vilja afnema verðtrygginguna B Flokksstörf

Ályktanir samþykktar B Flokksstörf

Ekkert að vanbúnaði VG Þingstörf

Samstaða ætlar að starfa áfram Almennt/kosningar

10. feb - hádegi Skerpa á stefnumálum B Flokksstörf

10. feb - kaffi Flokksþingi Framsóknarflokksins slitið B Flokksstörf

10. feb - kvöld Ályktanir samþykktar á flokksþingi B Flokksstörf

11.feb Ólíkar aðstæður B Almennt

11. feb - hádegi Enn hægt að klára stjórnarskrármálið S, VG Þingstörf

Áróður erlendra ríkja B Almennt

11. feb - kaffi FBI engin samkoma kórdrengja D, S Þingstörf

11. feb - kvöld Árni Páll vill ljúka stjórnarskrármálinu S Þingstörf



Tillaga Þórs Saari felld T Þingstörf

Koma FBI tilefni fundar tveggja fastanefnda Alþingis D, S Þingstörf

Loðnukvóti aukinn VG Almennt

12. feb - hádegi Koma Fbi manna rædd VG Þingstörf

Kunna að vera sek um mútur og umboðssvik D Almennt

Tillögur um lausn skulda- og snjóhengjuvanda - Þingstörf Lilja Mósesdóttir

12. feb - kaffi Stjórnarskrárfrumvarpið D, S Þingstörf

12. feb - kvöld Fjallað um málið á alþingi - Wikileaks D Þingstörf

Skiptar skoðanir um álit nefndar (stjornarskra) D, S Þingstörf

Vill verja sparisjóðina S, B Þingstörf

13. feb - hádegi Stjórnarskrármálið B, T Þingstörf

13. feb - kaffi Álit Feneyjarnefndarinnar S Almennt

13. feb - kvöld Sakar fréttastofu um útúrsnúning S, VG, D Almennt

14.feb Koma FBI í brennidepli á Alþingi í dag

14. feb - hádegi Vinna þarf gegn kynbundnum launamun S Almennt

Stjórnarskrármálið D, S Þingstörf

Aðgangur stjórnmálaafla að RÚV Almennt Nefnd mnr.

14. feb - kvöld Segir ESB orðið hundleitt á EES D, S, B Þingstörf

Tvær vindmyllur gangsettar í dag VG Almennt

15. feb - hádegi Aukafundur á Alþingi D, S Þingstörf

90 ár fyrsta kona sæti á Alþingi S, VG, D Þingstörf

15. feb - kaffi Fundað um stjórnarskrármálið Þingstörf

Lýðræðisvaktin Þ Kosningar

15. feb - kvöld Funda um stjórnarskrá S Þingstörf/flokksstörf

Stofna nýjan stjórnmálaflokk Þ Kosningar Lýðræðisvaktin

16. feb - hádegi Valgerður segist skynja meiri samningsvilja S Þingstörf

16. feb - kaffi Hættir sem formaður, heldur áfram í pólítík VG Flokksstörf

16. feb - kvöld Hættir sem formaður, heldur áfram í pólítík VG Flokksstörf

Sáttatilboð kemur full seint T, B Þingstörf

Lögmæti verðtryggingar vafasamt S Almennt

17. feb - hádegi Katrín býður sig fram í formann VG Flokksstörf

Lýðræðisvaktin er nýr stjórnmálaflokkur Þ Kosningar

17. feb - kaffi Ný lög um almannatryggingar S Almennt

17. feb - kvöld Tækifæri fyrir VG Almennt Umsögn

Þjóðin ráði - ESB Þ Almennt Lýðræðisvaktin



Þörf á grundvallarbreytingum  - almannakerfið S Almennt

18.feb Ákvað að hætta fyrir hálfum mánuði VG Flokksstörf

18. feb - hádegi Katrín býður sig fram í formann VG Flokksstörf

Fundað með rannsóknarnefndum Þingstörf

18. feb - kvöld Vill flýtimeðferð - verðtrygging B Þingstörf

Engin niðurstaða hjá þingnefnd stjórnarskrá/feneyjanefnd Þingstörf

19.feb Formlegar samningaviðræður - stjórnarskrá S Þingstörf

19. feb - hádegi Gæti þurft að fresta stjórnskipunarkaflanum VG Þingstörf

Þjóðareign skilgreind betur Þingstörf

Ívilnanir vegna Bakka VG Almennt

19. feb - kaffi Arni Þór ekki í varaformanninn VG Flokksstörf

19. feb - kvöld Stjórnarskrármálið rætt VG, S, B Þingstörf

Málsmeðferð gagnrýnd - kvótafrumvarpið D, B, T Þingstörf

Dregið verði úr vægi verðtreyggingar Almennt

20. feb - hádegi Forsjármál í biðstöðu VG Almennt

20. feb - kaffi Björn Valur gefur kost á sér í varaformann VG Flokksstörf

20. feb - kvöld Vill þingrof og starfsstjórn - vantraust T Þingstörf

Ætla ekki að verja ríkisstjórnina B Þingstörf

Býst við að tillagan verði felld VG Þingstörf

Vísar gagnrýni á bug - kvótafrumvarpið VG Þingstörf

Frambjóðendur til Alþingis á fundi með fötluðum Kosningar

21.feb Vantrauststillaga T Þingstörf

Guðmundur situr hjá - Þingstörf Guðmundur Steingrímsson

21. feb - hádegi Vantrauststillaga dregin til baka T Þingstörf

Fundað um stjórnarskrármálið S Þingstörf

Farið yfir álit og umsagnir - stjórnarskrá Þingstörf

Hátt í 50 mál óafgreidd S, B Þingstörf

Landsfundur Sjálfstæðisflokks D Flokksstörf

21. feb - kaffi Fá að lesa útskrift af símtali - fjárlaganefnd Þingstörf

Ríkissjóður ræddur á landsfundi Sjálfstæðisflokksins D Flokksstörf

21. feb - kvöld Landsfundur Sjálfstæðisflokks settur D Flokksstörf

Engin skyndihugdetta - vantraust á dagskrá VG Þingstörf

Fá aðgang að símtali Þingstörf

Þak á verðtryggingu kemur til greina S Almennt

22.feb Vill afskrifa kröfur vogunarsjóða D Almennt



22. feb - hádegi Jafnan hlut kynja í ríkisstjórn D Flokksstörf

Ræða málefni og kjósa formann VG Flokksstörf

22. feb - kaffi Bjarni tók við erfiðu búi D Flokksstörf

22. feb - kvöld Landsfundur VG VG Flokksstörf

Segir Sjálfstæðisflokkinn tilbúinn D Flokksstörf

23.feb Katrín ein í framboði VG Flokksstörf

23. feb - hádegi Snýst um að breyta forgangsröðun D Flokksstörf

Kosning hafin á landsfundi VG Flokksstörf

Stofnfundur Landsbyggðarflokksins Kosningar

23. feb - kaffi Nýr formaður og varaformaður VG Flokksstörf

Framboðsræður D Flokksstörf

23. feb - kvöld Katrín kjörin formaður VG Flokksstörf

Landsfundur Sjálfstæðisflokks D Flokksstörf

Flutningsleiðir í rammaáætlun VG Almennt

24.feb Landsfundum slitið í dag VG, D Flokksstörf

24. feb - hádegi Lagasetning endurskoðuð D Flokksstörf

Tillaga endurskoðuð - landsfundur D Flokksstörf

Stjórnmálaályktun VG VG Flokksstörf

24. feb - kaffi Setningin felld út - kristin gildi D Flokksstörf

Bjarni endurkjörinn formaður D Flokksstörf

Ljúka skuli aðildarviðræðum VG Flokksstörf

24. feb - kvöld Bjarni endurkjörinn D Flokksstörf

Katrín neitar að stefnubreyting hafi átt sér stað VG Flokksstörf

Meiri fjármuni gegn skipulagðri glæpastarfsemi S Almennt

25.feb Ítrekun á stefnu flokksins VG Flokksstörf

25. feb - hádegi Tvö stjórnarmynstur Kosningar Umsögn

25. feb - kaffi Greiddi atkvæði með þjóðaratkvæðagreiðslu VG Flokksstörf

25. feb - kvöld Býst við frekari afskriftaþörf VG Almennt

26. feb - hádegi Ákvörðun liggur fyrir, fjármagn tryggt, vistun barna S Almennt

Áherslur flokkanna í menntamálum Almennt, kosningar Umsögn

Breytingartillögur liggja enn ekki fyrir Almennt

26. feb - kaffi Sjálfstæðismenn sektaðir D Almennt

26. feb - kvöld Framsókn með fjórðungs fylgi - könnun Almennt, kosningar

Námslánum verði breytt í styrki Almennt

Útilokaði samstarf með Samfylkingunni S, D Almennt, kosningar



27.feb Sáttur með grunngildi VG Flokksstörf

27. feb - hádegi Afnám hafta D Almennt

Vegakerfið - niðurskurður VG Almennt

27. feb - kvöld Seðlabankastjóri hafnar gagnrýni Tryggva (afnám hafta) Almennt

Páll svarar Guðlaugi - fjárframlag til RÚV Almennt

28. feb - hádegi Mikil tækifæri í fríverslunarviðræðum S Almennt

28. feb - kaffi Kjördagur hefur verið auglýstur Kosningar

28. feb - kvöld Nefndardagar standa yfir á Alþingi Þingstörf

1.mar Fylgiskönnun Allir Kosningar

1. mar - hádegi 60% þingmanna og þjóðar þarf til - stjórnarskrá Almennt

Fjórðungur kýs framsókn - könnun Almennt

Óvissa um frumvarp um stjórn fiskveiða VG Þingstörf

Strandsiglingar boðnar út VG Almennt

1. mar - kaffi Utankjörfundaratkvæðagreiðsla Kosningar

1. mar - kvöld Fylgi Framsóknarflokksins eykst - könnun Kosningar

Heldur sig við starfsáætlun þingsins S Þingstörf

2. mar - hádegi Klárast ekki fyrir þinglok - stjórnarskráin S Þingstörf

Fylgishrun óþolandi - könnun VG, A Kosningar

2. mar - kaffi Fimm kusu utan kjörfundar Kosningar

2. mar - kvöld Stjórnarskrármálið B, S Þingstörf

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hafin Kosningar

3. mar - hádegi Vonbrigði hvernig komið er fyrir stjórnarskrármálinu Almennt

Vill ekki veita lengri frest - jafna hlut kynja í stjórnum VG Almennt

Telur að verðbólgan hjaðni ekki S Almennt

3. mar - kaffi Vilji allt sem þarf - stjórnarskrármálið VG Almennt

Reynt að taka á kt.flakki VG Almennt

3. mar - kvöld Ekki hætt við sérstakar fjárveitingar - glæpastarfsemi VG Almennt

4.mar Áliti meirihlutans dreift í dag - stjórnskr. VG Þingstörf

4. mar - hádegi Vinstri grænir ræða stjórnarskrá VG Þingstörf

Viðræður um hælisleitendur VG Almennt

4. mar - kaffi Bjargráðasjóður Þingstörf

4. mar - kvöld Vantraust ef stjr.skrmál verður frestað T, S Þingstörf

5. mar - hádegi Fundað um stjórnarskrármálið D, S Þingstörf

Fékk frest fram yfir kosningar - óbeint D

Ríkisendurskoðun og frambjóðendur D Prófkjör



5. mar - kaffi Óskynsamlegt að slíta aðildarviðræðum D Flokksstörf

5. mar - kvöld Funduðu um afgreiðslu stjskr.máls VG, D, S, B Þingstörf

Mælir fyrir frumvörum á morgun VG Þingstörf

6.mar Þingfundur hefst klukkan hálfellefu Þingstörf

6. mar - hádegi Enn deilt um stjr.skr.málið S, T, Þingstörf

Tilkynning frá Framsóknarflokki - auðlindaákvæði B Þingstörf

6. mar - kaffi Tillaga um menningarstefnu samþykkt Þingstörf

6. mar - kvöld Vantraust frá Þór Saari T Þingstörf

7. mar - hádegi Björt framtíð ver stjórnina falli Þingstörf

Þjóðin á betra skilið - Stjrskr.málið S, T Þingstörf

7. mar - kaffi Umræða á mánudag - vantraust Þingstörf

7. mar - kvöld Umræða á mánudag - vantraust Þingstörf

Segir stjórnarliða snúa út úr - auðlindaákvæði S, B Þingstörf

8. mar - hádegi Tekið verður til ítrustu varna - innflutningsbann hrátt kjöt VG Almennt

Stjórnarskrármálið D, S Þingstörf

Evrópuáróðri sáldrað S, B Þingstörf

8. mar - kaffi Listabókstöfum úthlutað Kosningar

8. mar - kvöld Ríkisstjórnin verður að fá meiri svefn D, S, B Þingstörf

9.mar Vill afnema launamisrétti D Þingstörf

9. mar - hádegi Skýrsla um lánveitingar Seðlabankans lögð fyrir Alþingi VG Þingstörf

Vilja láta reyna á stjórnarskrárfrumvarpið D, S Þingstörf

Ekki fordæmisgefandi f. Önnur stóriðjuverkefni VG Almennt

Landsfundur Hægri grænna Flokksstörf

Aukin fjölbreytni, minni sóun - Björt framtíð A Kosningar

9. mar - kaffi Gjaldeyrishöft verði ótímabundin Þingstörf

Mælt fyrir frumvarpi um LÍN Þingstörf

9. mar - kvöld Gjaldeyrishöft verði ótímabundin D, S, VG, - Þingstörf Lilja Mósesdóttir

Skattaafsláttur fordæmisgefandi - stóriðja S Þingstörf

Straumhvörf í ESB umræðu S Almennt

10. mar - hádegi Frkv.áætlun í barnavernd afgreidd úr nefnd í vikunni S Þingstörf

Bjarni Harðar stofnar flokk Kosningar

10. mar - kaffi Nýtt framboð Bjarna og fleiri Kosningar

Nýtt framboð Halldórs Gunnarssonar Kosningar

10. mar - kvöld Ráðuneytið gat ekki veitt heimild VG Almennt

Ríkið getur skapað sér bótaskyldu, ívilnanir Bakki S Þingstörf



11.mar Vantrauststillaga til umræðu í dag Þingstörf

11. mar - hádegi Vantraust á ríkisstjórnina VG, D, S, T Þingstörf

11. mar - kaffi Vantraust fellt S, T Þingstörf

11. mar - kvöld Vantraust fellt VG, D, S, B, T Þingstörf

12. mar - hádegi Útlit fyrir vel á annan tug framboða Kosningar

Ný heildarlöggjöf um RÚV D, S Þingstörf

12. mar - kaffi Vill fjölga í útlendingastofnun VG Almennt

12. mar - kvöld Þreifingar hjá fjórum framboðum Kosningar

Segja skatta of háa D Þingstörf

Maður sendur til Tyrklands - Íslendingur í haldi S Almennt

13.mar Forstjóri Össurar óánægður með Sjálfstæðisflokkinn D Almennt/kosningar Umsögn

13. mar - hádegi Engin framtíðarsýn í gjaldeyrismálum Almennt/kosningar Umsögn

Saka þingmann um lygi D, S, VG Þingstörf

Ríkisstjórnin skilar auðu í málefnum aldraðra D Þingstörf

13. mar - kaffi Ný lög um Ríkisútvarpið VG, D Þingstörf

13. mar - kvöld Framsóknarflokkurinn bætir við sig fylgi Kosningar Könnun

Ráðist í framkvæmdir þrátt fyrir óvissu - Kárahnjúkur B þingstörf

Staðfestu skattahækkun og flækjustig D Þingstörf

15.mar Ólíklegt þykir að þingi verði frestað í dag Þingstörf

15. mar - hádegi Verðtryggingin rædd á Alþingi S, B Þingstörf

Þingi ekki frestað í dag Þingstörf

Kaup fordæmd - land í Skerjafirði D, B Þingstörf

15. mar - kvöld Fylgi flokkanna Kosningar Könnun

Ekki ljóst um framhald á þingi Þingstörf

Ögmundur vill hafa flugvöllinn í Reykjavík VG Almennt

14.mar Heildarlög um náttúruvernd Þingstörf

Stjórnarskrármálið S, B Þingstörf

14. mar - kaffi Stjórnarskrármálið T Þingstörf

Virðisaukaskattur S Almennt

14. mar - kvöld Stjórnarskrármálið í fullkomnu uppnámi S, T Þingstörf

16.mar Hægt gengur að semja um þinglok Þingstörf

16. mar - hádegi Fylgi minnkar S, D Kosningar

Ekkert samkomulag um þinglok S, D Þingstörf

16. mar - kvöld Mesta fylgið utan borgarinnar Kosningar Könnun

Vill auknar fjárveitingar til löggæslu á landsbyggðinni VG Almennt



Úrslitatilraun Árna S Þingstörf

17. mar - hádegi Óvissa um breytingar - stjórnarskráin Þingstörf

17. mar - kaffi Ræddi stöðu Sjálfstæðisflokksins D Almennt/kosningar

17. mar - kvöld Segir þingflokkinn standa að baki Árna S Þingstörf

18.mar Mörg mál á dagskrá þingsins í dag Þingstörf

18. mar - hádegi Átök á Alþingi D, VG, T, B, S Þingstörf

Frumvarp um neytendalán samþykkt Þingstörf

Segjast ekki hafa hótað málþófi D, B Þingstörf

Ráðherra segir flugvöll ekki einkamál VG, B Þingstörf

18. mar - kaffi Önnur umræða - stjórnarskrá Þingstörf

18. mar - kvöld Gæti þurft að taka málið af dagskrá - stjórnarskrá D, S Þingstörf

19.mar Engin niðurstaða - stjórnarskrá Þingstörf

19. mar - hádegi Vantar skýran meirihluta - stjórnarskráin T, S, B Þingstörf

Ný löggjöf um neytendamál VG Þingstörf

19. mar - kvöld Deilt um stjórnarskrármálið S, B Þingstörf

Rannsóknarnefnd rannsaki læknamistök Þingstörf

20.mar Tillaga um þjóðaratkvæði samhliða kosningum - ESB D Þingstörf

Óvíst um þinglok Þingstörf

20. mar - hádegi Flokkur heimilanna I Kosningar

Enginn þingfundur VG Þingstörf

Vill afskrá snjóhengjuna - Almennt Lilja Mósesdóttir

20. mar - kvöld Ekkert samkomulag um framhald þingstarfa VG, D, S, B Þingstörf

21. mar - hádegi Geir gefur ekki leyfi - útskrift á símtali D Almennt

Skattmál stóriðjufyrirtækja VG Almennt

Fundað á alþingi Þingstörf

21. mar - kaffi Þingsályktunartillaga - frestun funda Þingstörf

21. mar - kvöld Óbreytt staða á alþingi Þingstörf

22. mar - hádegi Staðan á Alþingi Þingstörf

Skjaldborg á stóriðju D, VG Þingstörf

22. mar - kaffi Sóknaráætlanir landshlutanna S Almennt

22. mar - kvöld Ekkert samkomulag - þinglok/stjórnarskrá Þingstörf

23. mar - hádegi Reyna að semja um þinglok B Þingstörf

Útilokar ekki tillögu Þorgerðar - þjóðaratk. ESB D Þingstörf

Ekki mótfallinn byggingu hótels á Grímsstöðum S, VG Almennt

23. mar - kaffi Telur að niðurstaða náist fljótlega - þinglok D Þingstörf



Ómakleg gagnrýni - kosningabarátta hefst B Kosningar

23. mar - kvöld Enn reynt að ná samkomulagi - þinglok D Þingstörf

Segir stefnumálin gerleg B Kosningar

24. mar - hádegi Viðræður um þinglok Þingstörf

24. mar - kvöld Enn ber nokkuð á milli - þinglok Þingstörf

25. mar - hádegi Formannafundur á þingi S Þingstörf

25. mar - kaffi Dagskrártillaga á alþingi D Þingstörf

25. mar - kvöld Segir stjórnarandstöðu ekki tefja - þinglok S, B Þingstörf

25.mar Reynt til þrautar að semja um þinglok Þingstörf

26.mar Þingfundi lauk kl. 11 í gærkvöldi Þingstörf

26. mar - hádegi Könnun á fylgi flokka Kosningar Könnun

Einsdæmi að sjá svo margar yfirheyrslur í manndrápsmálum S Almennt

Fundað á alþingi - þinglok Þingstörf

26. mar - kvöld Þingfundur kl. Hálftvö Þingstörf

27.mar Samkomulag um þinglok Þingstörf

Kosningabaráttan gæti einkennst af örvæntingu Kosningar

27. mar - hádegi Þingfundir - samkomulag um þinglok Þingstörf

Kosningabaráttan gæti einkennst af örvæntingu Kosningar

27. mar - kaffi Stjórnarskrárfrumvarpið S, T Þingstörf

27. mar - kvöld Óvíst um þinglok Þingstörf

Viðræður gætu hafist fyrir kosningar - sala banka S, B Almennt

28.mar Fundum Alþingis frestað Þingstörf

Framsóknarflokkurinn með mesta fylgið Kosningar Könnun

28. mar - hádegi Alþingi lauk störfum í nótt D, S Þingstörf

Stóru málin náðu ekki fram að ganga Þingstörf

Óska eftir fundi - sala bankanna D Almennt

Framsóknaflokkurinn stærstur Kosningar Könnun

28. mar - kvöld Frumvörp um Bakka samþykkt VG Þingstörf

29. mar - hádegi Vill ekki ráðgjöf við D og B um sölu fjármálafyrirtækja VG Almennt

Vonbrigði að LÍN frumvarp náði ekki fram að ganga VG Almennt/þingstörf

29. mar - kvöld Eygló svarar Birni - sala fjármálafyrirtækja B Almennt

30. mar - kaffi Þingmönnum Norðvesturkjördæmis fækkar um einn Kosningar

30. mar - kvöld Íhuga að sameina krafta sína Þ, L, D Kosningar

Einn þingmaður flyst suður Kosningar

31. mar - kaffi Breytt kosningalög - fjöldi framboða Kosningar



1. apr - hádegi Sameiginlegt framboð líklegt Kosningar Ný framboð

1. apr - kaffi Píratar útiloka sameiginlegt framboð Þ Kosningar

Sameinast undir merkjum Flokks heimilanna I Kosningar

1. apr - kvöld Flokkur heimilanna I Kosningar

2. apr - hádegi Kosningaumfjöllun byrjar Kosningar

2. apr - kvöld Bætir enn við sig fylgi Kosningar Könnun

VG kynnti stefnumál sín VG Kosningar

3. apr - hádegi 24% frá Sjálfstæðisflokki til Framsóknarflokki Kosningar Könnun

4. apr - kaffi Skóflustunga að nýju fangelsi VG Almennt

4. apr - kvöld Telur að framborðið skaðist ekki G Kosningar

Vísar gagnrýni Sigurður á bug - heilbrigðismál S Almennt

5.apr Framsóknarflokkurinn vinsælastur Kosningar Könnun

5. apr - hádegi Getur ekki kært sig inn á kjörskrá G Kosningar

Framsóknarflokkurinn vinsæll Kosningar Könnun

Fjármunir til listaverkakaupa fagnað VG Almennt

5. apr - kvöld Eins málefnis kosningar Kosningar Umsögn

Ekki verður samið við kröfuhafa banka fyrir kosningar D Almennt

Starfshópur um mögulega þjóðhagsstofnun S Almennt

6. apr - hádegi Of seint að skipta um forystu Kosningar Umsögn

6. apr - kvöld Kosningaskrifstofa VG opnuð VG Kosningar

7. apr - hádegi Árni Páll skorar á Sigmund Davíð B, S Kosningar

Leiðtogaumræður Kosningar

7. apr - kaffi Skuldavandi heimilanna í brennidepli R, H, I, J, K Kosningar

7. apr - kvöld Mikilvægustu málaflokkarnir Kosningar Könnun

Björt framtíð opnaði kosningaskrifstofu í Rvk. Í dag A Kosningar

Málefni heimilanna R, H, I, J, K Kosningar

8.apr Málin koma ekki á óvart Kosningar Könnun

8. apr - hádegi Fyrsti kjördæmafundurinn í kvöld Kosningar

8. apr - kvöld Kjördæmafundir í beinni Kosningar

9. apr - hádegi Jöfnun kjara hjúkrunarfræðinga S Almennt

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla gengur vel Kosningar

9. apr - kvöld Ókeypis tannlækningar fyrir börn S Kosningar

10.apr Ný könnun Félagsvísindastofnunar Kosningar Könnun

10. apr - hádegi Könnun á fylgi Félagsvísindastofnunar Kosningar Könnun

Kjördæmafundur RÚV - Nvkjördæmi Kosningar



Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar Kosningar

10. apr - kvöld Metsveiflur á fylgi flokkanna Kosningar Umsögn

11.apr MMR-könnun Kosningar Könnun

11. apr - hádegi Myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn ef HB væri formaður D Kosningar Könnun

11. apr - kvöld Framsókn bætir við sig Kosningar Könnun

12.apr Hyggst gefa sér einn til tvo daga D Kosningar

12. apr - hádegi Tekur sér umhugsunarfrest D Kosningar

Ætla að styðja Bjarna kjósi hann að vera áfram D Kosningar

Framboðsfrestur runninn út Kosningar

12. apr - kaffi Ólöf Nordal varð fyrir vonbrigðum D Kosningar

12. apr - kvöld Alvarleg tíðindi fyrir flokkinn D Kosningar

Öllum framboðslistum skilað Kosningar

Viðtal við Hönnu Birnu Kristjánsdóttur D Kosningar

13.apr Bjarni íhugar stöðu sína D Kosningar

13. apr - hádegi Situr áfram sem formaður D Kosningar

Hvetja til að strikað verði yfir nafnið - Píratar Þ Kosningar

13. apr - kaffi Situr áfram sem formaður D Kosningar

Frambjóðendur sátu fyrir svörum - Öryrkjabandalagið Kosningar

13. apr - kvöld Vandanum frestað en ekki leystur D Kosningar Umsögn

Íslendingar geta þrýst á umbætur í Kína S Almennt

14.apr Öllum einstaklingsframboðum hafnað Kosningar

14. apr - hádegi Öllum einstaklingsframboðum hafnað Kosningar

14. apr - kvöld Stefnir í 72 lista í kosningum Kosningar

15. apr - hádegi Fríverslunarsamningur milli Íslands og Kína S Almennt

Ný fylgiskönnun Kosningar Könnun

Landkjörstjórn kemur saman á morgun - fer fyrir framboð Kosningar

Hafa óskað eftir fundi í efnahags- og viðskiptanefnd D Almennt

Heilbrigðisþjónusta kjósendum Nvkjördæmis hugleikin Kosningar

Kjördæmafundur fyrir Norðausturkjördæmi Kosningar

15. apr - kaffi Getur ekki kosið eigin lista K Kosningar

Jóhanna fundar ekki með Huang Nubo S Almennt

15. apr - kvöld Fylgi ríkisstjórnarflokkanna enn að dala VG, S Kosningar

16. apr - hádegi Vill fresta Bjarnarflagi VG Almennt/kosningar

16. apr - kaffi Skipulagsskrá fyrir nýjan menningarsjoð VG Almennt

16. apr - kvöld Tillögur um horfur og hlutverk Íbúðalánasjóðs S Almennt



Landkjörstjórn gekk frá listum í dag Kosningar

17. apr - hádegi Kjördæmafundur fyrir Suðurkjördæmi Kosningar

17. apr - kaffi Framboð til þings aldrei verið fleiri Kosningar

17. apr - kvöld Eldri borgarar ekki með í könnunum MMR Kosningar

18.apr Liðlega þriðjungur þjóðarinnar vill SDG Kosningar Könnun

18. apr - hádegi Formenn á fundi hjá SA Kosningar

Flestir treysta SDG Kosningar Könnun

Könnun verður birt síðdegis Kosningar Könnun

Mikil aðsókn í utankjörfund Kosningar

18. apr - kvöld Framsókn tapar fylgi en mælist enn stærst Kosningar Könnun

Kjósendur leita oft heim þegar líður að kosningum Kosningar Umsögn

19.apr Framsókn heldur forystunni Kosningar Könnun

19. apr - hádegi Stjórnvöld óskuðu eftir skoðun Ramsar VG Almennt

Munur á fylgi eftir könnunum Kosningar Könnun

Ekki nógu aðlaðandi vefsíður Kosningar

19. apr - kvöld Ný flugstöð í Vatnsmýri VG Almennt

20. apr - hádegi Utankjörfundaratkvæðagreiðsla Kosningar

22. apr - hadegi Álftanesvegur VG Almennt

Kjördæmafundur fyrir Suðvesturkjördæmi Kosningar

22. apr - kvöld Stjórnmál snúast um að höfða til tilfinninga fólksins Kosningar

23.apr Hraunavinir fagna tilmælum innanríkisráðherra VG Kosningar

23. apr - hádegi Utankjörfundaratkvæðagreiðsla Kosningar

25 milljónir til áframhaldandi vinnu - glæpastarfsemi VG Almennt

Aðgerðir í þágu yfirveðsettra heimila VG, S Almennt

Rannsókn á Landeyjarhöfn, samhliða hönnun nýrrar ferju VG Almennt

24.apr Ný fylgiskönnun Kosningar Könnun

24. apr - hádegi Fylgiskönnun Kosningar Könnun

Kjördæmafundur Reykjavík suður Kosningar

Dregið verður úr hlutverki lögreglu við kosningar - ÖSE Kosningar

24. apr - kvöld Stefnir í Íslandsmet í sveiflu fylgis Kosningar Umsögn

25.apr Fylgi stærstu flokkanna Kosningar Könnun

25. apr - hádegi Fylgi flokkanna Kosningar Könnun/umsögn

25. apr - kaffi Fylgi flokkanna Kosningar Könnun

25. apr - kvöld Sjálfstæðisflokkurinn stærstur Kosningar Könnun

26.apr Ný skoðanakönnun Kosningar Könnun



26. apr - hádegi Gátu séð á kjörseðil annarra - utankjörfund. Sviss Kosningar

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla Kosningar

Á ferðalögum í 17 daga í apríl - Forseti Alþingis Þingstörf

26. apr - kvöld Tæp 28% ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn Kosningar Könnun

Kynjahlutföll jafnari Kosningar

Jóhanna fékk rósir S Almennt/flokksstörf

27.apr Kjörfundur vegna kosninga Kosningar

27. apr - hádegi Kjörsókn í Reykjavík Kosningar

Veðrið um kosningahelgina Kosningar

Norðausturkjördæmi Kosningar

Fjöldi á kjörskrá og fjöldi framboða Kosningar

Norðvesturkjördæmi Kosningar

Kjósendur í Reykjavík teknir tali Kosningar

Suðurkjördæmi Kosningar

Kosningavaka Kosningar

Suðvesturkjördæmi Kosningar

27. apr - kaffi Kjörsókn í Reykjavík Kosningar

Kjörsókn á landsbyggðinni Kosningar

Rætt við kjósendur Kosningar

27. apr - kvöld Tæpur helmingur hefur kosið í Svkjördæmi Kosningar

Tölur úr Reykjavík suður Kosningar

Rætt við kjósendur Kosningar

Lakari kjörsókn í Suðurkjördæmi en síðast Kosningar

Tilraun til að ná sambandi Nvkjördæmi Kosningar

Góð kjörsókn í Norðausturkjördæmi Kosningar

Kosningaumfjöllun RÚV Kosningar

Kjörsókn í Norðvesturkjördæmi Kosningar
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RÚV - Sjónvarpsfréttir Tegund fréttar Flokkur Gildi Athugasemdir

2.jan Björt framtíð bætir við sig fylgi A Kosningar

3.jan Deilt um söfnun þjóðkirkju D, S Almennt

5.jan Engin loforð gefin - útboð vestm. S, D Almennt

Óheimilt að tjá sig um efni ríkisráðsfunda S Almennt

Olíuleit - fjárútlát VG Almennt

Kallar forsetann bjána VG Almennt

7. jan - 22.00 Engin þingnefnd skilað umsögn - stjórnskr. Allir Þingstörf

8.jan Margir að hætta VG Prófkjör

8. jan - 22.00 Jón Bjarnason gefur ekki kost á sér VG Prófkjör

9.jan Vilja konu sem varaformann S Flokksstörf

9. jan - 22.00 Ánægja með störf ráðherra VG, S Þingstörf

Konur í varaformanninn S Flokksstörf

10.jan Dagur hættir sem varaformaður S Flokksstörf

10. jan - 22.00 Hættir sem varaformaður S Flokksstörf

11.jan Ólafur F hissa á kröfu endurgr. F Almennt/flokksstörf

Umfangsmikil kortamisnotkun D Almennt/flokksstörf Óbeint. Kt. D

13.jan Gæti auðveldað sönnun - tálbeitur VG Almennt

Ótímabært að bregðast við kostnáætlun LSH S Almennt

14.jan Hægja á aðildarviðræðum S Almennt/þingstörf

Í engum nefndum - Jón Bjarnason VG Þingstörf

Handahófskenndum ákvörðunum lokið - rammaáæ. S, D, VG Almennt/þingstörf

Leikir í opinni dagskrá - menntamálaráðherra VG Almennt

14. jan - 22.00 Hægja á aðildarviðræðum - vandræðagangur D, VG, B Almennt/þingstörf

Krafa um að klára stjórnarskrárfrumvarp S Þingstörf

Rammaáætlun samþykkt VG, B Almennt/þingstörf

Landsleikir í opinni dagskrá VG Almennt

15.jan Hefði ekki lifað af (ríkisstjórn) S Almennt/þingstörf

Ekki deilur um aðildarferlið í kosningabar D, S, VG, B Almennt/þingstörf/kosningar

Sex virkjanakostir í biðflokk VG Almennt/þingstörf

15. jan - kvöld Stjórnin hefði ekki lifað af S, VG Almennt/þingstörf

16.jan Tillaga um samræmt einingakerfi og námsstyrki VG, S Almennt

16. jan - 22.00 Óeining innan Samstöðu Almennt/kosningar

Misvísandi skilaboð - stjórnarsáttmáli úr gildi A, S Almennt/þingstörf

18.jan Deilt um hröðun afgreiðslu S, B Þingstörf

Allt í hnút í kjaradeilu S Almennt

Afgreiðslutími alltof langur VG Almennt

19.jan Afstaða stjórnarandstöðunnar kortlögð Allir Þingstörf

20.jan Furðar sig á kynningarfundi D Þingstörf

21.jan Treystir forstjóra Útlendingastofnunar VG Almennt



Deilur á alþingi D, B Þingstörf

21. jan - 22.00 Forðast mannjöfnuð (formannsefni) S Flokksstörf

Skoða þarf verklag vegna hælisleitenda VG Almennt

Engin samstaða um framhald stjórnarskrármálsins D Þingstörf

22.jan Gerir margvíslegar athugasemdir S Þingstörf

22. jan - 22.00 Rætt við umboðsmann alþingis Þingstörf

23.jan Hættir vegna óánægju VG Flokksstörf

23. jan - 22.00 Farið yfir umsagnir (stjórnarskrá) Þingstörf

24.jan Boðar útspil í kjaradeilu (hjúkrunarfræðinga) S Almennt

Stjórnarskráin aðalmálið D, S Þingstörf

Telur forsetann hafa gengið nokkuð langt - Davos S Almennt

24. jan - 22.00 Boðar útspil í kjaradeilu (hjúkrunarfræðinga) S Almennt

25.jan Uppbygging á Suðurlandi - ríkisfjármál S Almennt

Herða á viðurlög VG Almennt

Ætla að verja stöðu sína (flokksráðsfundur) VG Flokksstörf

26.jan Segir ábendingar fræðimanna hundsaðar D, S Þingstörf

Flokksráðsfundi VG lokið VG Flokksstörf

Prófkjör Sjálfstæðisflokkur D Flokksstörf

27.jan Ekki á meðal fimm efstu D Prófkjör

Dómur fellur á morgun Almennt/þingstörf

Afleiðingar miklar, tapist Icesave Almennt/þingstörf

Ætlar að hitta heimamenn - Kolgrafarfjörður VG Almennt

Vill takmarka fasteignakaup erlendra ríkisborgara VG Almennt

Katrín í varaformanninn S Flokksstörf

30.jan Bankarnir mislangt á veg komnir D Almennt/þingstörf

Deilt um stjórnarskrárfrumvarpið D, VG, S Þingstörf

30. jan - 22.00 Leggja ekki fram vantrauststillögu B Þingstörf

Stærsta klúður kjörtímabilsins D Almennt/þingstörf

31.jan Kvótafrumvarpið lagt fram B Þingstörf

Sagði af sér til að fella ekki ríkisstjórnina VG Almennt/þingstörf

31. jan - 22.00 Gefur kvótafrumvarpi falleinkun D, VG Þingstörf

1.feb Björt framtíð á siglingu - könnun Kosningar

Landsfundur Samfylkingarinnar S Flokksstarf

2.feb Árni vill hætta karlagrobbi S Flokksstarf

3.feb Minnkaður makrílkvóti VG Almennt

Næsta ríkisstjórn tryggi þjóðarsátt um stöðugleika S Flokksstarf

5.feb Ólíkar hugmyndir í gjaldmiðlismálum Almennt

Ætlar að skila greinargerð VG Almennt

Tekist á um Evrópusambandið S, B Almennt

5. feb - 22.00 Loðnukvóti VG Almennt



Margir nýir þingmenn skv. Könnunum Allir Kosningar

Valkostir í gjaldmiðlismálum Almennt

6.feb Árni Páll ekki í ríkisstjórn S Þingstörf/flokksstörf

6. feb - 22.00 Landskjörstjórn tekur ekki afstöðu Allir Kosningar

8.feb Fór vítt og breitt um sviðið B Flokksstörf

Hanna Birna vill varaformannsembættið D Flokksstörf

9.feb Setja skuldamál heimilanna á oddinn B Flokksstörf

Stjórnarskrármálið VG, S Þingstörf

10.feb Endurskoðuðu stefnumál sín B Flokkstörf

11.feb Kjaradeilu hjúkrunarfr. Verður að leysa S Almennt

Segir mikilvægt að tala stjrskrarmálið ekki í kaf S Þingstörf

Koma FBI til Íslands rædd í tveimur fastanefndum D, S Þingstörf

11. feb - 22.00 Enn stefnt að því að ljúka stjórnarskrármálinu S Þingstörf

Innanríkisráðherra kemur fyrir fund (FBI) VG Þingstörf

12.feb Sér ekki ástæðu til að fresta endurskoðun D, B, S Þingstörf

Deilt um komu FBI-manna VG Almennt

12. feb - 22.00 Umræður á alþingi - kvótafrumvarpið D, - Þingstörf Ásmundur Daðason

Óvinnandi vegur stjórnarskrá D Þingstörf

Rannsókn FBI VG Almennt

13.feb Vilja klára stjórnarskrármálið D, S Þingstörf

13. feb - 22.00 Fundað um aðgerðir FBI á Ísland Þingstörf

Stjórnarskrárfrumvarpið rætt á þingi S Þingstörf

14.feb Tálbeita fyrir FBI B,D,VG Þingstörf

Gangsetti vindmyllur með símtali VG Almennt

14. feb - 22.00 Formennska VG VG Flokkstörf

Níu flokkar í framboði Kosningar

Vindmyllur gangsettar VG Þingstörf

15.feb Þingflokkurinn fundar um stjórnarskrá S, VG Þingstörf

Samningur um atvinnuppbyggingu á Bakka VG Almennt

16.feb Hættir sem formaður en ekki í pólitík VG Flokksstörf

Stjórnmálasaga Steingríms VG Flokksstörf

Ekki verslað með nýja stjórnarskrá T, S, B Þingstörf

Lögmæti verðtryggingar vafasamt S Almennt

17.feb Katrín Jakobs í formanninn VG Flokksstörf

Brotthvarf SJS tíðini - umsögn VG Almennt

Lýðræðisvaktin stefnir að framboð - Kosningar

18.feb Breytingar verða gerðar - stjórnarskrá S Þingstörf

Skýra þarf lagalega stöðu verðtrygging B Þingstörf

18. feb - 22.00 Vill ganga lengra - upplýsingaskylda B Þingstörf

Samningaviðræður um stjórnarskrárfrumvarpið S Þingstörf



19.feb Fleiri en tveir kaflar í frumvarpinu VG Þingstörf

19. feb - 22.00 Fjölbreytni skiptir máli - iðnaðarframkvæmdir VG, B Þingstörf

Breytingar á frumvarpi um RÚV Þingstörf

Hægt að fresta stjórnskipunarkaflanum VG Þingstörf

Minna vægi verðtryggingar Allir Almennt

20.feb Lýsir yfir vantrausti á ríkisstjornina T Þingstörf

Viðbrögð flokksformanna D, S, VG, -, B Þingstörf

Svara spurningum um réttindi fatlaðra Kosningar

20. feb - 22.00 Óljóst um atkvæði þingmanna S, T Þingstörf

Réttindi fatlaðs fólks Kosningar

21.feb Frestar tillögunni T, VG Þingstörf

Landsfundur Sjálfstæðisflokksins settur D Flokksstörf

Of skiptar skoðanir stjórnarskrárfrumvarpið B Þingstörf

FBI vildu íslenska tálbeitu D, S Þingstörf

21. feb - 22.00 Vill afskrifa kröfur vogunarsjóða D Almennt

Engin heildræn stefna - raflínur í jörð VG Almennt

Vantrauststillögu frestað VG, T Þingstörf

Landsfundur Sjálfstæðisflokks D Flokksstörf

22.feb Sjálfstæðisflokkur vill aftur í ríkisstjórn D Flokksstörf

Steingrímur kveður VG Flokksstörf

23.feb Katrín sakar stjórnarandstöðu um ótrúverðugl. VG Flokksstörf

Vilja hætta aðildarviðræðum D Flokksstörf

Raflínur næsta skref í rammaáætlun VG Almennt

24.feb Stærsti formannssigur Bjarna D Flokksstörf

VG vilja ljúka aðildarviðræðum VG Flokksstörf

Áfram fé gegn skipulagðri glæpastarfsemi S Almennt

25.feb Íslandi best borgið utan ESB VG Þingstörf

26.feb Vill afnema gjaldeyrishöftin S Almennt

Tveir flokkar vilja loka Evrópustofu D, B Almennt

Námslánum verði breytt í styrk Almennt

26. feb - 22.00 Nefndarálit um stjórnarskrá Þingstörf

Semja þarf um þrotabú bankanna S Almennt

28.feb Vilja semja við Bandaríkin um fríverslun S Almennt

28. feb - 22.00 Nefndarálit um stjórnarskrá afgreitt Þingstörf

Telja ekki að íslensk fyrirtæki verði undir - fríverslun S Almennt

1.mar Missa helming fylgis síns - könnun Kosningar

Breytingartillögur á stjrskrárfrumvarpi Þingstörf

77 frumvörp bíða afgreiðslu Þingstörf

Kvótafrumvarp VG, B Þingstörf

2.mar Engin leið að ljúka afgreiðslu nú, stjórnarskrá B, S Þingstörf



Fimm kusu hjá sýslumanninum í Reykjavík Kosningar

3.mar Ekki einhugur um stjórnarskrármálið S, - Þingstörf Guðmundur Steingrímsson

Ekki hætt við sérstakar fjárveitingar - glæpast. VG Almennt

4.mar Deilt um stjórnarskrármálið Þingstörf

4. mar - 22.00 Vilja ná sátt um stjórnarskrármálið S, T Þingstörf

5.mar Leiðtogar funda um stjrkmálið VG, D, S, B Þingstörf

5. mar - 22.00 Stjr.skr.frumvarpið á dagskrá á morgun Þingstörf

6.mar Ný vantrausttillaga T, VG, D, S, B Þingstörf

6. mar - 22.00 Afturför - auðlindaákvæði Framsóknafl. VG, B Þingstörf

Nýsköpun í þjóðarbúskápnum D Almennt Þorsteinn Pálsson

Tillaga um vantraust ekki rædd á morgun T Þingstörf

7.mar Vantrauststillaga á mánudag Þingstörf

Segir framsóknarmenn engu vilja breyta - auðlindir B, VG Þingstörf

7. mar - 22.00 Atkvæðagreiðsla um vantraust Þingstörf

8.mar Guðlaugur hrósar Jóhönnu - laun slitastjórnar D, S Þingstörf

9.mar Boðar afnám verðtryggingar G Landsfundur

Lánareglur Seðlabankans brotnar VG Þingstörf

Ótímabundin gjaldeyrishöft lögleidd D, S, B Þingstörf

Deilt um stjórnarskrárfrumvarpið D, S Þingstörf

10.mar Uppfyllti ekki lagaskilyrði - ríkisborgararétt VG Almennt

Varar við afsláttarkapphlaupið - ívilnanir Bakki S Þingstörf

11.mar Tillagan felld - vantraust VG, D, S, B, T, - Þingstörf Jón Bjarnason, Lilja Móses, Þráinn Bertels

11. mar - 22.00 Ívilnanir á Bakka - stíga varlega til jarðar VG, B Þingstörf

Fyrsta skóflustungan - Hús íslenskra fræða VG Almennt

Tillaga um vantraust felld S, T, A Þingstörf

12.mar Stór kosningaloforð Kosningar

Þreifingar hjá framboðsflokkum Kosningar

Pírataflokkurinn - prófkjör Prófkjör

90 þingmál bíða afgreiðslu D, VG, B, S Þingstörf

13.mar Rétt ákvörðun að heimila Kárahnjúkavirkjun D, B, VG Almennt

Veikur hlekkur - geðheilbrigði S Almennt

Eldhúsdagsumræður Almennt/kosningar

Alþýðufylkingin opnar kosningamiðstöð R Kosningar

Frumvarp um RÚV samþykkt VG, B, D, S Þingstörf

13. mar - 22.00 Stjórnarliðar líta stoltir um öxl D, A, S Þingstörf

15.mar Framsókn bætir við sig Kosningar Könnun

Mörg mál bíða á þingi Þingstörf

Ögmundur vill flugvöllinn áfram VG Almennt

Húmanistar vilja í samstarf H Kosningar

14.mar Stjórnarskrármálið í fullkomnu uppnámi S, T Þingstörf



Dögun opnar kosningaskrifstofu T Kosningar

14. mar - 22.00 Stjórnarskrárfrumvarp afgreitt úr nefnd Þingstörf

Siðferðisleg skylda að ljúka stjórnarskrármálinu S, T Þingstörf

16.mar Fylgi flokkanna eftir bakgrunni Kosningar Könnun

Úrslitatilraun Árna Páls Þingstörf

Hækka þarf framlag til lögreglu VG Almennt

Landsfundur Dögunar T Flokksstörf

17.mar VG fær engan í tveimur kjördæmum Kosningar Könnun

Segir ekki ósætti í Samfylkingu S Þingstörf/Flokksstörf

18.mar Ný lög um neytendalán Þingstörf

Stjórnarskrármálið í uppnámi D, S, T, B Þingstörf

18. mar - 22.00 Nýtt rannsóknarsetur um Norðurslóðir S Almennt

Innanríkisráðherra styður tillögur - stjórnarskrá VG Þingstörf

Ný lög um neytendalán Þingstörf

Upplausn á alþingi Þingstörf

19.mar Reynt að semja um þinglok VG, S, B Þingstörf

Sturla í framboð Kosningar

19. mar - 22.00 Umræður á alþingi - stjórnarskrármálið Þingstörf

Tillaga um þjóðaratkvæði - ESB D Þingstörf

20.mar Samkomulag ekki í sjónmáli - þingið Þingstörf

Lýðræðisvaktin býður fram L Kosningar

20. mar - 22.00 Tíminn runninn út? Stjórnarskrármálið VG, D, S, B Þingstörf

Flokkur heimilanna - fundur I Kosningar

21.mar Ekkert samkomulag um þinglok Þingstörf

Kaffispjall með Bjartri framtíð A Kosningar

22.mar Fundi frestað - alþingi Þingstörf

Taka þarf skýrslu alvarlega - löggæsla D, VG Þingstörf

Persónuleg kosningabarátta - fundur Bifröst Kosningar

23.mar Sjálfstæðisflokkurinn hefur kosningabaráttu D Kosningar

Ekkert samkomulag um þinglok Þingstörf

Framsóknarflokkurinn hefur kosningabaráttu B Kosningar

24.mar Lítið þokast í viðræðum - þinglok Þingstörf

25.mar Botnfrosið á þingi D, S, B Þingstörf

Innheimtureglur fyrir vorið - lögmenn VG Almennt

25. mar - 22.00 Bíður niðurstöðu ríkissaksóknara - G og Gmálið VG Almennt

Þingfundi frestað í sjötta sinn Þingstörf

26.mar Framsókn fer með himinskautum Kosningar Könnun

Stöðug fundahöld í Alþingishúsinu Þingstörf

26. mar - 22.00 Talið að samkomulag sé nánast í höfn Þingstörf

27.mar Kaupendur verði íslenskir - sala banka S, B Almennt



27. mar - 22.00 Síðasti þingfundurinn S Þingstörf

Sala Íslandsbanka S Almennt

Geir féllst ekki á birtingu upptöku D Almennt

31.mar Alþingi vill fá hluti af skipulagsvaldi - alþ.reitur Þingstörf

30.mar Íhuga að sameina krafta sína Þ, T, D Kosningar

28.mar Þinginu lauk mánuði fyrir kosningar VG, T Þingstörf

Hætt á þingi eftir 35 ára setu - JS S Þingstörf/Flokksstörf

Afdrif nokkurra baráttumála S Þingstörf

1.apr Sameinað framboð I Kosningar

2.apr Framsóknarflokkurinn áfram stærstur Kosningar Könnun

Kosningaumfjöllun hefst í kvöld T, B Kosningar

2. apr - 22.00 Framsókn með mesta fylgi Kosningar Könnun

VG boðar sókn og breytingar VG Kosningar

Framsókn með mesta fylgi Kosningar

3. apr - 22.00 Þórhildur fyrst í forystusætinu L Kosningar

4.apr Fimmtíu ára bið lokið - fangelsi VG Almennt

Ekki á kjörskrá G Kosningar

Umræðuþáttu í beinni Kosningar

4. apr - 22.00 Árni Páll gestur í forystusætinu Kosningar

Hrapar ekki að ákvörðunum - G&G málið VG Almennt

Ekki kjörgengur G Kosningar

5.apr Stefnir í uppstokkun flokkakerfisins Kosningar

Nýtt og stærra Barnahús verður keypt S Almennt

Ekki greitt tekjuskatt hér G Kosningar

Engar viðræður um mögulega sölu bankanna Þingstörf

6.apr Of seint að skipta um formann Kosningar Umsögn

Fríverslunarsamningur við Kína S Almennt

VG opnar kosningaskrifstofu VG Kosningar

Leiðrétting um VG - %tal VG Kosningar

7.apr Mikilvægustu málaflokkarnir í huga kjósendanna Kosningar Könnun

Kosningaskrifstofa Bjartrar framtíðar opnuð A Kosningar

8.apr Kjördæmafundur í beinni Kosningar

8. apr - 22.00 Andrea Ólafsdóttir gestur í forystusætinu T Kosningar

9.apr Ókeypis tannlækningar fyrir börn S Kosningar

Ekkert lát á vinsældum Framsóknar Kosningar Könnun

Ekki hægt að gera allt - umræðuþáttur Kosningar

9. apr - 22.00 Smári McCarthy í forystusætinu Þ Kosningar

Píratar tvöfalda fylgi sitt Þ Kosningar Könnun

Samfylkingin er ekki úr takti - ESB S Kosningar

10.apr Kjördæmafundur í kvöld Kosningar



Ungir kjósendur á Austurlandi Kosningar

10. apr - 22.00 Sigmundur Davíð í forystusætinu B Kosningar

11.apr Fylgi Samfylkingar í sögulegu lágmarki Kosningar Könnun

Málefnaþáttur um velferðarmálin Kosningar

Myndu kjósa Hönnu Birnu D Kosningar Könnun

11. apr - 22.00 Leiðir til bættra kjara D, A, S, VG, B Kosningar

Heimilistannlæknar fyrir öll börn S Almennt

Bjarni Benediktsson í forystusætinu D Kosningar

Framsókn bætir enn við sig Kosningar Könnun

12.apr Hanna Birna styður Bjarna D Kosningar

Fylgi Sjálfstæðisflokksins minnkað um 15% D Kosningar

Katrín kann að missa sæti sitt Kosningar Könnun

Öllum framboðslistum skilað Kosningar

Regnboginn kynnir stefnumál sín J Kosningar

13.apr Bjarni situr áfram D Kosningar

Birgir Guðmundsson um Sjálfstæðisflokkinn D Kosningar Umsögn

14.apr Stefnir í 72 lista í kosningum Kosningar

15.apr Fríverslunarsamningur lækkar verð á fatnaði S Almennt

Stjórnarflokkarnir með lítið fylgi VG, S Kosningar

Kjördæmafundur í kvöld Kosningar

15. apr - 22.00 72 framboðslistar Kosningar

Katrín Jakobsdóttir í forystusætinu VG Kosningar

Ný könnun MMR Kosningar Könnun

16.apr Tillögur um hlutverk ÍLS S Almennt

Fimmtán framboðslistar Kosningar

Umræður í sjónvarpssal - umhv. Og auðlindmálin Kosningar

16. apr - 22.00 Jóhanna Sigurðardóttir fundaði með forseta Kína S Almennt

Guðmundur Steingrímsson í forystusætinu A Kosningar

Tillögur um framtíð Íbúðalánasjóðs Almennt

17.apr Flokkur fyrir landsbyggðina M Kosningar

Kjördæmafundur Suðurkjördæmis Kosningar

17. apr - 22.00 Ný skoðanakönnun Kosningar Könnun

Guðmundur Franklín í forystusætinu G Kosningar

18.apr Framsókn tapar fylgi en mælist enn stærsti flokkurinn Kosningar Könnun

Hópur kjósenda leitar heim Kosningar Umsögn

Agi og stöðugleiki lykilatriði - efnahagsmál D, B, VG, A, S Kosningar

18. apr - 22.00 Nokkrir sem voru á leið út halda sætinu Kosningar Könnun

Sturla Jónsson í forystusætinu K Kosningar

Framsóknarflokkurinn missir fylgi í fyrsta sinn á árinu Kosningar Könnun/umsögn

19.apr Gæti orðið erfitt að mynda stjórn Kosningar Umsögn



Ylfa Mist Helgadóttir í forystusætinu M Kosningar

22.apr Höfða til tilfinninga og væntinga kjósenda Kosningar

Kjördæmafundur Svkjördæmis í kvöld Kosningar

Stjórnmálamenn styðja Blóðflokkinn Kosningar

22. apr - 22.00 Þorvaldur Þorvaldsson í Forystusætinu Kosningar

23.apr Meirihluti þjóðarinn vill halda áfram viðræðum við ESB Almennt/kosningar Könnun

Aðgerðir í þágu yfirveðsettra heimila S Almennt

Fjölbreytt starfsheiti frambjóðenda Kosningar

23. apr - 22.00 Hugsanlegt að loka þurfi Landeyjarhöfn - ný ferja VG Almennt

Júlíus Valdimarsson í forystusætinu H Kosningar

Meirihluti þjóðarinnar vill ljúka viðræðum - ESB Almennt/kosningar

24.apr Stefnir í Íslandsmet - kjósa annað en síðast Kosningar Umsögn

Síðasti kjördæmafundur fyrir kosningar Kosningar

24. apr - 22.00 Flokkakerfið í kreppu Kosningar Umsögn

Pétur Gunnlaugsson í forystusætinu Kosningar

25.apr Stefnir í hægristjórn Kosningar Umsögn/könnun

Jón Bjarnason í forystusætinu í kvöld Kosningar

26.apr Sjálfstæðisflokkurinn með mest fylgi Kosningar Könnun

Kosningar á morgun D, B Kosningar

Stöðugur straumur í Laugardalshöll - utankjörfundaratkvæði Kosningar

Jóhanna kvödd með rósum Almennt/flokksstörf

27.apr Víðast minni kjörsókn en árið 2009 Kosningar

Kjörsókn í Norðvesturkjördæmi Kosningar

Nýir kjósendur Kosningar

Kosning í Suðvesturkjördæmi Kosningar

Rætt við kjósendur Kosningar

Allt klárt á talningarstað í Suðurkjördæmi Kosningar

Blindur valdi eigin aðstoðarmann Kosningar

Meiri kjörsókn í Norðausturkjördæmi Kosningar

Kjósendum á kjörskrá hefur fjölgað Kosningar

Kosningaumfjöllun RÚV Kosningar
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RÚV_Útvarpsfréttir Tegund fréttar Gildi Flokkur

Vill afskrá snjóhengjuna Almennt -

Ekki gengið nógu langt - fiskveiðistjórn Þingstörf VG

Tillögur um lausn skulda- og snjóhengjuvanda Þingstörf -

Guðmundur situr hjá Þingstörf A

Aukin fjölbreytni, minni sóun - Björt framtíð Kosningar A

Björt framtíð opnaði kosningaskrifstofu í Rvk. Í dag Kosningar A

Listabókstöfum úthlutað Kosningar A, H

1.feb Tæplega 40% vilja afsögn - könnun Almennt Allir

1. feb - kvöld Stjórnarflokkar tapa fylgi - könnun Almennt Allir

4. feb - kvöld Björt framtíð veikust í Breiðholti - könnun Almennt Allir

Bætir við sig fylgi - könnun Almennt Allir

Fjórðungur kýs framsókn - könnun Almennt Allir

26. feb - kvöld Framsókn með fjórðungs fylgi - könnun Kosningar Allir

2. jan - kvöld Björt framtíð - Gallup Kosningar Allir

3. jan - kaffi Þjóðarpúls niðurstöður Kosningar Allir

1.mar Fylgiskönnun Kosningar Allir

1. mar - kvöld Fylgi Framsóknarflokksins eykst - könnun Kosningar Allir

13. mar - kvöld Framsóknarflokkurinn bætir við sig fylgi Kosningar Allir

15. mar - kvöld Fylgi flokkanna Kosningar Allir

16. mar - kvöld Mesta fylgið utan borgarinnar Kosningar Allir

26. mar - hádegi Könnun á fylgi flokka Kosningar Allir

Framsóknarflokkurinn með mesta fylgið Kosningar Allir

Framsóknaflokkurinn stærstur Kosningar Allir

2. apr - kvöld Bætir enn við sig fylgi Kosningar Allir

3. apr - hádegi 24% frá Sjálfstæðisflokki til Framsóknarflokki Kosningar Allir

5.apr Framsóknarflokkurinn vinsælastur Kosningar Allir

Framsóknarflokkurinn vinsæll Kosningar Allir

8. apr - hádegi Fyrsti kjördæmafundurinn í kvöld Kosningar Allir

8. apr - kvöld Kjördæmafundir í beinni Kosningar Allir

10.apr Ný könnun Félagsvísindastofnunar Kosningar Allir

10. apr - hádegi Könnun á fylgi Félagsvísindastofnunar Kosningar Allir

Kjördæmafundur RÚV - Nvkjördæmi Kosningar Allir



11.apr MMR-könnun Kosningar Allir

11. apr - kvöld Framsókn bætir við sig Kosningar Allir

Ný fylgiskönnun Kosningar Allir

18.apr Liðlega þriðjungur þjóðarinnar vill SDG Kosningar Allir

Flestir treysta SDG Kosningar Allir

Könnun verður birt síðdegis Kosningar Allir

18. apr - kvöld Framsókn tapar fylgi en mælist enn stærst Kosningar Allir

19.apr Framsókn heldur forystunni Kosningar Allir

Munur á fylgi eftir könnunum Kosningar Allir

24.apr Ný fylgiskönnun Kosningar Allir

24. apr - hádegi Fylgiskönnun Kosningar Allir

25.apr Fylgi stærstu flokkanna Kosningar Allir

25. apr - hádegi Fylgi flokkanna Kosningar Allir

25. apr - kaffi Fylgi flokkanna Kosningar Allir

25. apr - kvöld Sjálfstæðisflokkurinn stærstur Kosningar Allir

26.apr Ný skoðanakönnun Kosningar Allir

26. apr - kvöld Tæp 28% ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn Kosningar Allir

7. jan - kvöld Engin þingnefnd skilað umsögn - stjórnskr. Þingstörf Allir

20. jan - hádegi Vilja að íslenskan verði vernduð í stjórnarskrá Þingstörf Allir

Skattaívilnanir fyrir góðgerðarfélög Almennt B

11.feb Ólíkar aðstæður Almennt B

Áróður erlendra ríkja Almennt B

29. mar - kvöld Eygló svarar Birni - sala fjármálafyrirtækja Almennt B

7. feb - hádegi DRög að ályktunum framsóknarmanna Flokksstörf B

Flokksþing Framsóknarmanna hafið Flokksstörf B

8. feb - kaffi Flokksþing Framsóknarmanna hafið Flokksstörf B

Ójafnt kynjahlutfall Flokksstörf B

Flokksþing Framsóknarflokksins Flokksstörf B

Kosning að hefjast á flokksþinginu Flokksstörf B

9. feb - kaffi Sigmundur endurkjörinn Flokksstörf B

9. feb - kvöld Vilja afnema verðtrygginguna Flokksstörf B

Ályktanir samþykktar Flokksstörf B

10. feb - hádegi Skerpa á stefnumálum Flokksstörf B



10. feb - kaffi Flokksþingi Framsóknarflokksins slitið Flokksstörf B

10. feb - kvöld Ályktanir samþykktar á flokksþingi Flokksstörf B

12.jan Framboðsmál að skýrast - kjördæmisþing Flokksstörf B

12. jan - hádegi Valið á lista Framsóknarmanna Flokksstörf B

Sigurður Ingi í 1. sæti í Suðurkjördæmi Flokksstörf B

Ómakleg gagnrýni - kosningabarátta hefst Kosningar B

Segir stefnumálin gerleg Kosningar B

19. jan - hádegi Vilja ákvæði um auðlindir og þjóðaratkvæði Þingstörf B

30. jan - hádegi Ríkisstjórnin veikari en áður Þingstörf B

30. jan - kaffi Kallað eftir afsögn ráðherra Þingstörf B

18. feb - kvöld Vill flýtimeðferð - verðtrygging Þingstörf B

Ætla ekki að verja ríkisstjórnina Þingstörf B

Tilkynning frá Framsóknarflokki - auðlindaákvæði Þingstörf B

Ráðist í framkvæmdir þrátt fyrir óvissu - Kárahnjúkur þingstörf B

23. mar - hádegi Reyna að semja um þinglok Þingstörf B

7. apr - hádegi Árni Páll skorar á Sigmund Davíð Kosningar B, S

2. mar - kvöld Stjórnarskrármálið Þingstörf B, S

13. feb - hádegi Stjórnarskrármálið Þingstörf B, T

Segir stjórnina eiga að segja af sér Þingstörf B, VG

3. jan - kvöld Söfnun Þjóðkirkja LSH Almennt D

19. jan - kvöld Óbilgirni, segir þingmaður (makrílveiðar) Almennt D

29.jan Beittir ruddalegum aðferðum Almennt D

29. jan - hádegi Geir Haarde um Icesave Almennt D

Kunna að vera sek um mútur og umboðssvik Almennt D

22.feb Vill afskrifa kröfur vogunarsjóða Almennt D

26. feb - kaffi Sjálfstæðismenn sektaðir Almennt D

27. feb - hádegi Afnám hafta Almennt D

21. mar - hádegi Geir gefur ekki leyfi - útskrift á símtali Almennt D

Óska eftir fundi - sala bankanna Almennt D

Ekki verður samið við kröfuhafa banka fyrir kosningar Almennt D

Hafa óskað eftir fundi í efnahags- og viðskiptanefnd Almennt D

11.jan Sérstakur saksóknari ákærir f. Fjárdrátt Almennt D

Ákærður fyrir fjársvik Almennt D



13.mar Forstjóri Össurar óánægður með Sjálfstæðisflokkinn Almennt D

17. mar - kaffi Ræddi stöðu Sjálfstæðisflokksins Almennt D

Tillögur sjálfstæðismanna Flokksstörf D

8. feb - kvöld Hanna Birna gefur kost á sér í varaformann Flokksstörf D

Landsfundur Sjálfstæðisflokks Flokksstörf D

Ríkissjóður ræddur á landsfundi Sjálfstæðisflokksins Flokksstörf D

21. feb - kvöld Landsfundur Sjálfstæðisflokks settur Flokksstörf D

22. feb - hádegi Jafnan hlut kynja í ríkisstjórn Flokksstörf D

22. feb - kaffi Bjarni tók við erfiðu búi Flokksstörf D

Segir Sjálfstæðisflokkinn tilbúinn Flokksstörf D

23. feb - hádegi Snýst um að breyta forgangsröðun Flokksstörf D

Framboðsræður Flokksstörf D

Landsfundur Sjálfstæðisflokks Flokksstörf D

24. feb - hádegi Lagasetning endurskoðuð Flokksstörf D

Tillaga endurskoðuð - landsfundur Flokksstörf D

24. feb - kaffi Setningin felld út - kristin gildi Flokksstörf D

Bjarni endurkjörinn formaður Flokksstörf D

5. mar - kaffi Óskynsamlegt að slíta aðildarviðræðum Flokksstörf D

Sjálfstæðismenn velja á lista Flokksstörf D

Ekki talið að norðan vegna veðurs Flokksstörf D

Prófkjör Sjálfstæðismanna Flokksstörf D

27. jan - kvöld Ekki á meðal 5 efstu Flokksstörf D

Kristján Þór í fyrsta sæti Flokksstörf D

Prófkjör Flokksstörf D

Hefur ekki skýringar á höfnun Flokksstörf D

Ríkisendurskoðun og frambjóðendur Flokksstörf D

Fékk frest fram yfir kosningar - óbeint Flokksstörf D

Nauðasamningum ekki lokið fyrir kosningar Kosningar D

12. jan - kaffi Gagnrýndi verkstjórn ríkisstjórnar Kosningar D

11. apr - hádegi Myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn ef HB væri formaður Kosningar D

12.apr Hyggst gefa sér einn til tvo daga Kosningar D

12. apr - hádegi Tekur sér umhugsunarfrest Kosningar D

Ætla að styðja Bjarna kjósi hann að vera áfram Kosningar D



12. apr - kaffi Ólöf Nordal varð fyrir vonbrigðum Kosningar D

12. apr - kvöld Alvarleg tíðindi fyrir flokkinn Kosningar D

Viðtal við Hönnu Birnu Kristjánsdóttur Kosningar D

13.apr Bjarni íhugar stöðu sína Kosningar D

13. apr - hádegi Situr áfram sem formaður Kosningar D

13. apr - kaffi Situr áfram sem formaður Kosningar D

13. apr - kvöld Vandanum frestað en ekki leystur Kosningar D

Óánægja með störf meirihluta Þingstörf D

21. jan - hádegi Enginn árangur fundur stjkrmálið Þingstörf D

Klúður að hafa ekki samþykkt flýtimeðferð Þingstörf D

12. feb - kvöld Fjallað um málið á alþingi - Wikileaks Þingstörf D

9.mar Vill afnema launamisrétti Þingstörf D

Segja skatta of háa Þingstörf D

Ríkisstjórnin skilar auðu í málefnum aldraðra Þingstörf D

Staðfestu skattahækkun og flækjustig Þingstörf D

20.mar Tillaga um þjóðaratkvæði samhliða kosningum - ESB Þingstörf D

Útilokar ekki tillögu Þorgerðar - þjóðaratk. ESB Þingstörf D

23. mar - kaffi Telur að niðurstaða náist fljótlega - þinglok Þingstörf D

23. mar - kvöld Enn reynt að ná samkomulagi - þinglok Þingstörf D

25. mar - kaffi Dagskrártillaga á alþingi Þingstörf D

24. feb - kvöld Bjarni endurkjörinn Flokksstörf D 

Kaup fordæmd - land í Skerjafirði Þingstörf D, B

Segjast ekki hafa hótað málþófi Þingstörf D, B

Stjórnarandstaðan fagnar niðurstöðu Almennt D, B, T

Málsmeðferð gagnrýnd - kvótafrumvarpið Þingstörf D, B, T

15. jan - kvöld Meira fullveldisframsal en talið var Almennt D, S

17. jan - hádegi Vill klára stjórnarskrármálið fyrir kosningar Þingstörf D, S

Þjóðaratkvæði um stjórnarskrá næst ekki Þingstörf D, S

Málið of skammt komið - stjórnarskrá Þingstörf D, S

11. feb - kaffi FBI engin samkoma kórdrengja Þingstörf D, S

Koma FBI tilefni fundar tveggja fastanefnda Alþingis Þingstörf D, S

12. feb - kaffi Stjórnarskrárfrumvarpið Þingstörf D, S

Skiptar skoðanir um álit nefndar (stjornarskra) Þingstörf D, S



Stjórnarskrármálið Þingstörf D, S

15. feb - hádegi Aukafundur á Alþingi Þingstörf D, S

5. mar - hádegi Fundað um stjórnarskrármálið Þingstörf D, S

Stjórnarskrármálið Þingstörf D, S

Vilja láta reyna á stjórnarskrárfrumvarpið Þingstörf D, S

Ný heildarlöggjöf um RÚV Þingstörf D, S

18. mar - kvöld Gæti þurft að taka málið af dagskrá - stjórnarskrá Þingstörf D, S

28. mar - hádegi Alþingi lauk störfum í nótt Þingstörf D, S

Líkir útspili stjórnar við leikrit Þingstörf D, S, A

Leggja áherslu á yfirveguð viðbrögð (Icesave) Almennt D, S, B

14. feb - kvöld Segir ESB orðið hundleitt á EES Þingstörf D, S, B

8. mar - kvöld Ríkisstjórnin verður að fá meiri svefn Þingstörf D, S, B

Icesave málið klauf VG Almennt D, S, VG

Saka þingmann um lygi Þingstörf D, S, VG

9. mar - kvöld Gjaldeyrishöft verði ótímabundin Þingstörf D, S, VG, -

Skjaldborg á stóriðju Þingstörf D, VG

18. mar - hádegi Átök á Alþingi Þingstörf D, VG, T, B, S

11. jan - hádegi Krafinn um endurgreiðslu - Ólafur Magn. Almennt F

11. jan - kaffi Krefur Ólaf F. Um endurgreiðslu Almennt F

23. jan - hádegi Vilja nokkur ákvæði um stjórnarskrá Þingstörf F, D

4. apr - kvöld Telur að framborðið skaðist ekki Kosningar G

5. apr - hádegi Getur ekki kært sig inn á kjörskrá Kosningar G

20. mar - hádegi Flokkur heimilanna Kosningar I

Sameinast undir merkjum Flokks heimilanna Kosningar I

1. apr - kvöld Flokkur heimilanna Kosningar I

15. apr - kaffi Getur ekki kosið eigin lista Kosningar K

Bjóða sig fram sem einstaklingar Kosningar nýtt

Stjórnarskrármálið Almennt O

7. apr - kaffi Skuldavandi heimilanna í brennidepli Kosningar R, H, I, J, K

Málefni heimilanna Kosningar R, H, I, J, K

Ræða forsætisráðherra Almennt S

3. jan - hádegi Undrast söfnun kirkju sem bað um meira Almennt S

Fagnar söfnun þjóðkirkju Almennt S



6. jan - kvöld Þjást af sjaldgæfum sjúkdómi Almennt S

9. jan - hádegi Skortur á upplýsingaflæði - óveður Almennt S

13. jan - hádegi Ekki tímabært að bregaðst við 600 milljóna mun Almennt S

Engar góðar lausnir (kjaradeila) Almennt S

20. jan - kvöld Óánægður með ummæli forstjóra Almennt S

24. jan - kaffi Kvennastörf endurmetin Almennt S

Skora á ríkisstjórnina Almennt S

Skorað á velferðarráðherra Almennt S

8.feb Ekki meiri pening að sækja LSH Almennt S

8. feb - hádegi Fjármálaráðherra leiðréttir mál Björns Zoega Almennt S

13. feb - kaffi Álit Feneyjarnefndarinnar Almennt S

14. feb - hádegi Vinna þarf gegn kynbundnum launamun Almennt S

Lögmæti verðtryggingar vafasamt Almennt S

17. feb - kaffi Ný lög um almannatryggingar Almennt S

Þörf á grundvallarbreytingum  - almannakerfið Almennt S

Þak á verðtryggingu kemur til greina Almennt S

Meiri fjármuni gegn skipulagðri glæpastarfsemi Almennt S

26. feb - hádegi Ákvörðun liggur fyrir, fjármagn tryggt, vistun barna Almennt S

28. feb - hádegi Mikil tækifæri í fríverslunarviðræðum Almennt S

Telur að verðbólgan hjaðni ekki Almennt S

Straumhvörf í ESB umræðu Almennt S

Maður sendur til Tyrklands - Íslendingur í haldi Almennt S

Virðisaukaskattur Almennt S

22. mar - kaffi Sóknaráætlanir landshlutanna Almennt S

Einsdæmi að sjá svo margar yfirheyrslur í manndrápsmálum Almennt S

Vísar gagnrýni Sigurður á bug - heilbrigðismál Almennt S

Starfshópur um mögulega þjóðhagsstofnun Almennt S

9. apr - hádegi Jöfnun kjara hjúkrunarfræðinga Almennt S

Íslendingar geta þrýst á umbætur í Kína Almennt S

15. apr - hádegi Fríverslunarsamningur milli Íslands og Kína Almennt S

Jóhanna fundar ekki með Huang Nubo Almennt S

16. apr - kvöld Tillögur um horfur og hlutverk Íbúðalánasjóðs Almennt S

Jóhanna fékk rósir Almennt S



Ríkisstjórnin hægir á aðildarviðræðum Almennt S

15.jan Tillaga Jóns hefði fellt stjórnina Almennt S

27. jan - hádegi Líklegt að Icesave dómurinn verði flókinn Almennt S

Hefur jákvæð áhrif Almennt S

Sigur fyrir lýðræðið og íslensku þjóðina Almennt S

28. jan - kaffi Icesave málið erfitt Almennt S

10. jan - kvöld Dagur stígur til hliðar Flokksstörf S

17. jan - kaffi Formannskosning Samfylking Flokksstörf S

Atkvæðagreiðsla hafin - formannskjör Flokksstörf S

Oddný gefur kost á sér Flokksstörf S

Katrín Júlíusdóttir í varaformanninn Flokksstörf S

Landsfundur Samfylkingarinnar hefst í dag Flokksstörf S

Landsfundur Samfylkingarinnar um helgina Flokksstörf S

1. feb - kaffi Jóhanna á landsfundi Flokksstörf S

Jóhanna biðlaði til smærri flokka Flokksstörf S

2. feb - hádegi Árni Páll tekur við keflinu Flokksstörf S

Guðbjartur heitir stuðningi Flokksstörf S

2. feb - kaffi Varaformannskosningar Flokksstörf S

2. feb - kvöld Ný flokksforysta Samfylkingarinnar Flokksstörf S

Árni og Katrín úr sama kjördæmi Flokksstörf S

3. feb - hádegi Nýr formaður framkvæmdastjórnar kjörinn Flokksstörf S

3. feb - kaffi Kosið um lífskjör og tækifæri Flokksstörf S

3. feb - kvöld Árni Páll hélt sína fyrstu stefnuræðu Flokksstörf S

6. feb - kaffi Árni Páll tekur ekki sæti í ríkisstjórn Flokksstörf S

6. feb - kvöld Árni Páll ætlar ekki að taka sæti í ríkisstjórn Flokksstörf S

9. apr - kvöld Ókeypis tannlækningar fyrir börn Kosningar S

Ekkert bólar á rannsknefnd um einkavæðingu bankanna Þingstörf S

11. feb - kvöld Árni Páll vill ljúka stjórnarskrármálinu Þingstörf S

16. feb - hádegi Valgerður segist skynja meiri samningsvilja Þingstörf S

19.feb Formlegar samningaviðræður - stjórnarskrá Þingstörf S

Fundað um stjórnarskrármálið Þingstörf S

Heldur sig við starfsáætlun þingsins Þingstörf S

2. mar - hádegi Klárast ekki fyrir þinglok - stjórnarskráin Þingstörf S



Skattaafsláttur fordæmisgefandi - stóriðja Þingstörf S

10. mar - hádegi Frkv.áætlun í barnavernd afgreidd úr nefnd í vikunni Þingstörf S

Ríkið getur skapað sér bótaskyldu, ívilnanir Bakki Þingstörf S

Úrslitatilraun Árna Þingstörf S

17. mar - kvöld Segir þingflokkinn standa að baki Árna Þingstörf S

25. mar - hádegi Formannafundur á þingi Þingstörf S

15. feb - kvöld Funda um stjórnarskrá Þingstörf S

24. jan - hádegi Forsetinn gekk nokkuð langt - Davos Almennt S, B

Viðræður gætu hafist fyrir kosningar - sala banka Almennt S, B

Handahófskendum ákvörðunum lokið - ramma Þingstörf S, B

Frumvarpið afgreitt á þriðjudag (stjórnarskrá) Þingstörf S, B

30. jan - kvöld Deilur á alþingi Þingstörf S, B

1. feb - hádegi Frumvarp um stjórnun fiskveiða Þingstörf S, B

Vill verja sparisjóðina Þingstörf S, B

Hátt í 50 mál óafgreidd Þingstörf S, B

Segir stjórnarliða snúa út úr - auðlindaákvæði Þingstörf S, B

Evrópuáróðri sáldrað Þingstörf S, B

15. mar - hádegi Verðtryggingin rædd á Alþingi Þingstörf S, B

Stjórnarskrármálið Þingstörf S, B

19. mar - kvöld Deilt um stjórnarskrármálið Þingstörf S, B

25. mar - kvöld Segir stjórnarandstöðu ekki tefja - þinglok Þingstörf S, B

5. jan - kvöld Engin loforð gefin - sjúkraflug Vestm. Almennt S, D

12. jan - kvöld Engir afsláttir gefnir varðandi Evrópumál Almennt S, D

Útilokaði samstarf með Samfylkingunni Kosningar S, D

16. mar - hádegi Fylgi minnkar Kosningar S, D

Á að taka langan tíma að breyta stjórnarskrá Þingstörf S, D

Ekkert samkomulag um þinglok Þingstörf S, D

Íhugar að fresta afgreiðslu Þingstörf S, T

Þjóðin á betra skilið - Stjrskr.málið Þingstörf S, T

11. mar - kaffi Vantraust fellt Þingstörf S, T

14. mar - kvöld Stjórnarskrármálið í fullkomnu uppnámi Þingstörf S, T

27. mar - kaffi Stjórnarskrárfrumvarpið Þingstörf S, T

6. mar - hádegi Enn deilt um stjr.skr.málið Þingstörf S, T, 



Stórviðburðir í opinni dagskrá - Stjórnvöld ESA Almennt S, VG

Námsstyrkjakerfi Almennt S, VG

25. jan - kaffi Tíu milljónir í gosminjasafn Almennt S, VG

Ekki mótfallinn byggingu hótels á Grímsstöðum Almennt S, VG

26. jan - kaffi Efast um frumvarp innanríkisráðherra njóti stuðnings Þingstörf S, VG

Efast um að tillögur nái fram að ganga Þingstörf S, VG

Ríkisstjórn setur sér starfsreglur Þingstörf S, VG

11. feb - hádegi Enn hægt að klára stjórnarskrármálið Þingstörf S, VG

13. feb - kvöld Sakar fréttastofu um útúrsnúning Almennt S, VG, D

90 ár fyrsta kona sæti á Alþingi Þingstörf S, VG, D

5. jan - kaffi Kristinn íhugar framboð Kosningar T

Ætlar ekki að taka sæti á Alþingi Kosningar T

Hefðu átt að slíta stjórnarsamstarfi Þingstörf T

Segir Alþingi óstarfhæft Þingstörf T

Tillaga Þórs Saari felld Þingstörf T

20. feb - kvöld Vill þingrof og starfsstjórn - vantraust Þingstörf T

21.feb Vantrauststillaga Þingstörf T

21. feb - hádegi Vantrauststillaga dregin til baka Þingstörf T

6. mar - kvöld Vantraust frá Þór Saari Þingstörf T

14. mar - kaffi Stjórnarskrármálið Þingstörf T

Sáttatilboð kemur full seint Þingstörf T, B

4. mar - kvöld Vantraust ef stjr.skrmál verður frestað Þingstörf T, S

19. mar - hádegi Vantar skýran meirihluta - stjórnarskráin Þingstörf T, S, B

Segir að ekki sé hægt að stöðva klám Almennt T, VG

1. jan - hádegi Guðfríður Lilja hættir á þingi Almennt VG

2. jan - hádegi Ný barnalög - innanríkisráðh. Almennt VG

Nýr forstöðumaður minjaverndar Almennt VG

4. jan - hádegi Leyfi til olíurannsókna Almennt VG

Makrílkvóti Almennt VG

Í mál við innanríkisráðh. Blær Almennt VG

20 ár - olíuleit á Drekasvæði Almennt VG

Samræmt einingakerfi í frhskólum Almennt VG

18. jan - hádegi Þjóðin fái að kjósa Almennt VG



Forstjóri útskýri ummæli sín Almennt VG

18. jan - kvöld Einhliða ákvörðun um makrílveiðar Almennt VG

Gagnrýna ákvörðun innanríkisráðherra Almennt VG

21. jan - kvöld Treystir forstjóra útlendingastofnunar Almennt VG

Steingrímur um makríldeiluna Almennt VG

Tillögur um aðgerðir gegn klámvæðingu Almennt VG

24. jan - kvöld Umhverfisráðherra skoðar Kolgrafarfjörð Almennt VG

25. jan - kvöld Herða á viðurlög (innflytjendur) Almennt VG

27. jan - kaffi Segir að Forseti Íslands hafi sagt þjóðinni ósatt Almennt VG

Þörf fyrir mörkuðum tekjustofni skoðuð Almennt VG

Makrílkvóti ákveðinn Almennt VG

ESB harmar kvótaákvörðun Almennt VG

Lög um mannanafnanöfn flókin Almennt VG

5. feb - hádegi Skilar eigin greinargerð um komu FBI Almennt VG

Þverun fjarða endurskoðuð Almennt VG

5. feb - kaffi Vissi ekki af komu FBI-manna Almennt VG

5. feb - kvöld Loðnukvóti aukinn Almennt VG

Loðnukvóti aukinn Almennt VG

Tvær vindmyllur gangsettar í dag Almennt VG

Ívilnanir vegna Bakka Almennt VG

20. feb - hádegi Forsjármál í biðstöðu Almennt VG

Flutningsleiðir í rammaáætlun Almennt VG

25. feb - kvöld Býst við frekari afskriftaþörf Almennt VG

Vegakerfið - niðurskurður Almennt VG

Strandsiglingar boðnar út Almennt VG

Vill ekki veita lengri frest - jafna hlut kynja í stjórnum Almennt VG

3. mar - kaffi Vilji allt sem þarf - stjórnarskrármálið Almennt VG

Reynt að taka á kt.flakki Almennt VG

3. mar - kvöld Ekki hætt við sérstakar fjárveitingar - glæpastarfsemi Almennt VG

Viðræður um hælisleitendur Almennt VG

8. mar - hádegi Tekið verður til ítrustu varna - innflutningsbann hrátt kjöt Almennt VG

Ekki fordæmisgefandi f. Önnur stóriðjuverkefni Almennt VG

10. mar - kvöld Ráðuneytið gat ekki veitt heimild Almennt VG



12. mar - kaffi Vill fjölga í útlendingastofnun Almennt VG

Ögmundur vill hafa flugvöllinn í Reykjavík Almennt VG

Vill auknar fjárveitingar til löggæslu á landsbyggðinni Almennt VG

Skattmál stóriðjufyrirtækja Almennt VG

29. mar - hádegi Vill ekki ráðgjöf við D og B um sölu fjármálafyrirtækja Almennt VG

4. apr - kaffi Skóflustunga að nýju fangelsi Almennt VG

Fjármunir til listaverkakaupa fagnað Almennt VG

16. apr - kaffi Skipulagsskrá fyrir nýjan menningarsjoð Almennt VG

19. apr - hádegi Stjórnvöld óskuðu eftir skoðun Ramsar Almennt VG

19. apr - kvöld Ný flugstöð í Vatnsmýri Almennt VG

22. apr - hadegi Álftanesvegur Almennt VG

25 milljónir til áframhaldandi vinnu - glæpastarfsemi Almennt VG

Rannsókn á Landeyjarhöfn, samhliða hönnun nýrrar ferju Almennt VG

16. apr - hádegi Vill fresta Bjarnarflagi Almennt VG

14. jan - kvöld Skynsamlegt að hægja á viðræðum Almennt VG

Fullnaðarsigur Almennt VG

31. jan - hádegi Sagði af sér vegna Icesave Almennt VG

23. jan - kaffi Sagði sig úr þingflokki VG Flokksstörf VG

23. jan - kvöld Sagði sig úr þingflokki VG Flokksstörf VG

24.jan Jón Bjarnason verður sjálfur að skýra ákvörðun sína Flokksstörf VG

25. jan - hádegi Flokksráðsfundur VG Flokksstörf VG

Lögðu fram ályktun (flokksráðsfundur) Flokksstörf VG

26.jan Þökkuðu Hjörleifi góð störf (flokksráðsfundur) Flokksstörf VG

26. jan - hádegi Segir íslensk stjórnmál óhugsandi án sterks vinstri flokks Flokksstörf VG

16. feb - kaffi Hættir sem formaður, heldur áfram í pólítík Flokksstörf VG

16. feb - kvöld Hættir sem formaður, heldur áfram í pólítík Flokksstörf VG

17. feb - hádegi Katrín býður sig fram í formann Flokksstörf VG

18.feb Ákvað að hætta fyrir hálfum mánuði Flokksstörf VG

18. feb - hádegi Katrín býður sig fram í formann Flokksstörf VG

19. feb - kaffi Arni Þór ekki í varaformanninn Flokksstörf VG

20. feb - kaffi Björn Valur gefur kost á sér í varaformann Flokksstörf VG

Ræða málefni og kjósa formann Flokksstörf VG

22. feb - kvöld Landsfundur VG Flokksstörf VG



23.feb Katrín ein í framboði Flokksstörf VG

Kosning hafin á landsfundi Flokksstörf VG

23. feb - kaffi Nýr formaður og varaformaður Flokksstörf VG

23. feb - kvöld Katrín kjörin formaður Flokksstörf VG

Ljúka skuli aðildarviðræðum Flokksstörf VG

Katrín neitar að stefnubreyting hafi átt sér stað Flokksstörf VG

25.feb Ítrekun á stefnu flokksins Flokksstörf VG

25. feb - kaffi Greiddi atkvæði með þjóðaratkvæðagreiðslu Flokksstörf VG

27.feb Sáttur með grunngildi Flokksstörf VG

Jón Bjarnason gefur ekki kost á sér Flokksstörf VG

Lilja Rafney í fyrsta sæti Flokksstörf VG

VG kynnti stefnumál sín Kosningar VG

6. apr - kvöld Kosningaskrifstofa VG opnuð Kosningar VG

23.apr Hraunavinir fagna tilmælum innanríkisráðherra Kosningar VG

Vill takmarka fasteignakaup erlendra borgara Þingstörf VG

Vonbrigði að LÍN frumvarp náði ekki fram að ganga Þingstörf VG

Alþingi kemur saman á morgun Þingstörf VG

14. jan - kaffi Jón Bjarnason ekki í neinni nefnd Þingstörf VG

Aumt að horfa upp á flokkinn - Jón Bjarnason Þingstörf VG

31. jan - kvöld Kvótafrumvarpið lagt fram Þingstörf VG

Kvótafrumvarpið lagt fram Þingstörf VG

Ekkert að vanbúnaði Þingstörf VG

12. feb - hádegi Koma Fbi manna rædd Þingstörf VG

19. feb - hádegi Gæti þurft að fresta stjórnskipunarkaflanum Þingstörf VG

Býst við að tillagan verði felld Þingstörf VG

Vísar gagnrýni á bug - kvótafrumvarpið Þingstörf VG

Engin skyndihugdetta - vantraust á dagskrá Þingstörf VG

Óvissa um frumvarp um stjórn fiskveiða Þingstörf VG

4.mar Áliti meirihlutans dreift í dag - stjórnskr. Þingstörf VG

4. mar - hádegi Vinstri grænir ræða stjórnarskrá Þingstörf VG

Mælir fyrir frumvörum á morgun Þingstörf VG

9. mar - hádegi Skýrsla um lánveitingar Seðlabankans lögð fyrir Alþingi Þingstörf VG

Ný löggjöf um neytendamál Þingstörf VG



Enginn þingfundur Þingstörf VG

28. mar - kvöld Frumvörp um Bakka samþykkt Þingstörf VG

26. jan - kvöld Vonast eftir breiðri samstöðu - stjórnarskrá Þingstörf VG

Stjórnmálaályktun VG Flokksstörf VG 

Fylgishrun óþolandi - könnun Kosningar VG, A

14. jan - hádegi Rammaáætlun samþykkt Þingstörf VG, allir

Ráðherra segir flugvöll ekki einkamál Þingstörf VG, B

24.feb Landsfundum slitið í dag Flokksstörf VG, D

29. jan - kvöld Stærstu mistökin Þingstörf VG, D

13. mar - kaffi Ný lög um Ríkisútvarpið Þingstörf VG, D

5. mar - kvöld Funduðu um afgreiðslu stjskr.máls Þingstörf VG, D, S, B

20. mar - kvöld Ekkert samkomulag um framhald þingstarfa Þingstörf VG, D, S, B

11. mar - kvöld Vantraust fellt Þingstörf VG, D, S, B, T

11. mar - hádegi Vantraust á ríkisstjórnina Þingstörf VG, D, S, T

Ríkisstjórnin kaupir Teigarhorn Almennt VG, S

Aðgerðir í þágu yfirveðsettra heimila Almennt VG, S

15. apr - kvöld Fylgi ríkisstjórnarflokkanna enn að dala Kosningar VG, S

31. jan - kaffi Svar við fyrirspurn Þingstörf VG, S

Segir Jóhönnu beita þingið ofríki Þingstörf VG, S, B

19. feb - kvöld Stjórnarskrármálið rætt Þingstörf VG, S, B

28. jan - kvöld Gleði og sigurvíma á Alþingi Þingstörf VG, T, B

Þjóðin ráði - ESB Almennt Þ

Lýðræðisvaktin Kosningar Þ

Stofna nýjan stjórnmálaflokk Kosningar Þ

Lýðræðisvaktin er nýr stjórnmálaflokkur Kosningar Þ

1. apr - kaffi Píratar útiloka sameiginlegt framboð Kosningar Þ

Hvetja til að strikað verði yfir nafnið - Píratar Kosningar Þ

30. mar - kvöld Íhuga að sameina krafta sína Kosningar Þ, L, D

4. jan - kvöld Lagði fram eigin bókun - forseti ríkisráð Almennt

8. jan - hádegi Kosningaákvæði - tillögur stjórnlagaráð Almennt

19. jan - kaffi Alþingi á að virða vilja fólksins Almennt

Útifundur á Austurvelli Almennt

29. jan - kaffi Sigur fyrir þjóðina og lýðræðið Almennt



Icesave-dómur hefur áhrif á könnun Almennt

Ólíkar hugmyndir í gjaldmiðilsmálum Almennt

Aðgangur stjórnmálaafla að RÚV Almennt

17. feb - kvöld Tækifæri fyrir VG Almennt

Dregið verði úr vægi verðtreyggingar Almennt

Breytingartillögur liggja enn ekki fyrir Almennt

Námslánum verði breytt í styrki Almennt

27. feb - kvöld Seðlabankastjóri hafnar gagnrýni Tryggva (afnám hafta) Almennt

Páll svarar Guðlaugi - fjárframlag til RÚV Almennt

1. mar - hádegi 60% þingmanna og þjóðar þarf til - stjórnarskrá Almennt

3. mar - hádegi Vonbrigði hvernig komið er fyrir stjórnarskrármálinu Almennt

28.jan Dómur fellur í dag - Icesave Almennt

28. jan - hádegi Öllum málsatriðum hafnað - Icesave Almennt

Landsfundur Hægri grænna Flokksstörf

Áherslur flokkanna í menntamálum Kosningar

16. jan - kvöld Engin samstaða - stjórnmálahreyfing Kosningar

Samstaða ætlar að starfa áfram Kosningar

13. mar - hádegi Engin framtíðarsýn í gjaldeyrismálum Kosningar

Taka verður afstöðu til einstaklingsframboða Kosningar

Átta nýju framboð fá listabókstaf Kosningar

4. feb - hádegi Samfylkingin illa búin undir kosningar Kosningar

Frambjóðendur til Alþingis á fundi með fötluðum Kosningar

Stofnfundur Landsbyggðarflokksins Kosningar

25. feb - hádegi Tvö stjórnarmynstur Kosningar

28. feb - kaffi Kjördagur hefur verið auglýstur Kosningar

1. mar - kaffi Utankjörfundaratkvæðagreiðsla Kosningar

2. mar - kaffi Fimm kusu utan kjörfundar Kosningar

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hafin Kosningar

8. mar - kaffi Listabókstöfum úthlutað Kosningar

Bjarni Harðar stofnar flokk Kosningar

10. mar - kaffi Nýtt framboð Bjarna og fleiri Kosningar

Nýtt framboð Halldórs Gunnarssonar Kosningar

12. mar - hádegi Útlit fyrir vel á annan tug framboða Kosningar



12. mar - kvöld Þreifingar hjá fjórum framboðum Kosningar

Kosningabaráttan gæti einkennst af örvæntingu Kosningar

Kosningabaráttan gæti einkennst af örvæntingu Kosningar

30. mar - kaffi Þingmönnum Norðvesturkjördæmis fækkar um einn Kosningar

Einn þingmaður flyst suður Kosningar

31. mar - kaffi Breytt kosningalög - fjöldi framboða Kosningar

1. apr - hádegi Sameiginlegt framboð líklegt Kosningar

2. apr - hádegi Kosningaumfjöllun byrjar Kosningar

5. apr - kvöld Eins málefnis kosningar Kosningar

6. apr - hádegi Of seint að skipta um forystu Kosningar

Leiðtogaumræður Kosningar

7. apr - kvöld Mikilvægustu málaflokkarnir Kosningar

8.apr Málin koma ekki á óvart Kosningar

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla gengur vel Kosningar

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar Kosningar

10. apr - kvöld Metsveiflur á fylgi flokkanna Kosningar

Framboðsfrestur runninn út Kosningar

Öllum framboðslistum skilað Kosningar

Frambjóðendur sátu fyrir svörum - Öryrkjabandalagið Kosningar

14.apr Öllum einstaklingsframboðum hafnað Kosningar

14. apr - hádegi Öllum einstaklingsframboðum hafnað Kosningar

14. apr - kvöld Stefnir í 72 lista í kosningum Kosningar

Landkjörstjórn kemur saman á morgun - fer fyrir framboð Kosningar

Heilbrigðisþjónusta kjósendum Nvkjördæmis hugleikin Kosningar

Kjördæmafundur fyrir Norðausturkjördæmi Kosningar

Landkjörstjórn gekk frá listum í dag Kosningar

17. apr - hádegi Kjördæmafundur fyrir Suðurkjördæmi Kosningar

17. apr - kaffi Framboð til þings aldrei verið fleiri Kosningar

17. apr - kvöld Eldri borgarar ekki með í könnunum MMR Kosningar

18. apr - hádegi Formenn á fundi hjá SA Kosningar

Mikil aðsókn í utankjörfund Kosningar

Kjósendur leita oft heim þegar líður að kosningum Kosningar

Ekki nógu aðlaðandi vefsíður Kosningar



20. apr - hádegi Utankjörfundaratkvæðagreiðsla Kosningar

Kjördæmafundur fyrir Suðvesturkjördæmi Kosningar

22. apr - kvöld Stjórnmál snúast um að höfða til tilfinninga fólksins Kosningar

23. apr - hádegi Utankjörfundaratkvæðagreiðsla Kosningar

Kjördæmafundur Reykjavík suður Kosningar

Dregið verður úr hlutverki lögreglu við kosningar - ÖSE Kosningar

24. apr - kvöld Stefnir í Íslandsmet í sveiflu fylgis Kosningar

26. apr - hádegi Gátu séð á kjörseðil annarra - utankjörfund. Sviss Kosningar

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla Kosningar

Kynjahlutföll jafnari Kosningar

27.apr Kjörfundur vegna kosninga Kosningar

27. apr - hádegi Kjörsókn í Reykjavík Kosningar

Veðrið um kosningahelgina Kosningar

Norðausturkjördæmi Kosningar

Fjöldi á kjörskrá og fjöldi framboða Kosningar

Norðvesturkjördæmi Kosningar

Kjósendur í Reykjavík teknir tali Kosningar

Suðurkjördæmi Kosningar

Kosningavaka Kosningar

Suðvesturkjördæmi Kosningar

27. apr - kaffi Kjörsókn í Reykjavík Kosningar

Kjörsókn á landsbyggðinni Kosningar

Rætt við kjósendur Kosningar

27. apr - kvöld Tæpur helmingur hefur kosið í Svkjördæmi Kosningar

Tölur úr Reykjavík suður Kosningar

Rætt við kjósendur Kosningar

Lakari kjörsókn í Suðurkjördæmi en síðast Kosningar

Tilraun til að ná sambandi Nvkjördæmi Kosningar

Góð kjörsókn í Norðausturkjördæmi Kosningar

Kosningaumfjöllun RÚV Kosningar

Kjörsókn í Norðvesturkjördæmi Kosningar

16. jan - hádegi Sanngjörn laun teygjanlegt hugtak Þingstörf

9. jan - kvöld Velferðarnefnd umsögn stjórnarskrá Þingstörf



10. jan - hádegi Úrbótum alþingis ólokið - ranns.skýrsla Þingstörf

11. jan - kvöld Enn bið á umsögnum um stjórnarskrá Þingstörf

14.jan Alþingi kemur saman í dag Þingstörf

Engin tillaga um breytingu á stjrskrfrumvarpi Þingstörf

Vilja ræða við sjálfstæðismenn Þingstörf

22. jan - hádegi Umb. Alþingis aths. Við stjórnarskrárfrumvarp Þingstörf

22. jan - kvöld Gerir margvíslegar athugasemdir Þingstörf

Laganefnd gerir athugasemdir stjórnarskrá Þingstörf

Samstaðan til eftirbreytni Þingstörf

Stjórnarskrárfrumvarp afgreitt úr nefnd í dag Þingstörf

Yfir 50 breytingar lagðar til - stjórnarskrá Þingstörf

Dómur kveðinn upp á morgun Þingstörf

31.jan Frumvarp samþykkt samhljóða - barnasáttmáli Þingstörf

9. feb - hádegi Vilja afgreiða stjórnarskrárfrumvarpið Þingstörf

15. feb - kaffi Fundað um stjórnarskrármálið Þingstörf

Fundað með rannsóknarnefndum Þingstörf

Engin niðurstaða hjá þingnefnd stjórnarskrá/feneyjanefnd Þingstörf

Þjóðareign skilgreind betur Þingstörf

Farið yfir álit og umsagnir - stjórnarskrá Þingstörf

21. feb - kaffi Fá að lesa útskrift af símtali - fjárlaganefnd Þingstörf

Fá aðgang að símtali Þingstörf

28. feb - kvöld Nefndardagar standa yfir á Alþingi Þingstörf

4. mar - kaffi Bjargráðasjóður Þingstörf

6.mar Þingfundur hefst klukkan hálfellefu Þingstörf

6. mar - kaffi Tillaga um menningarstefnu samþykkt Þingstörf

7. mar - hádegi Björt framtíð ver stjórnina falli Þingstörf

7. mar - kaffi Umræða á mánudag - vantraust Þingstörf

7. mar - kvöld Umræða á mánudag - vantraust Þingstörf

9. mar - kaffi Gjaldeyrishöft verði ótímabundin Þingstörf

Mælt fyrir frumvarpi um LÍN Þingstörf

11.mar Vantrauststillaga til umræðu í dag Þingstörf

15.mar Ólíklegt þykir að þingi verði frestað í dag Þingstörf

Þingi ekki frestað í dag Þingstörf



Ekki ljóst um framhald á þingi Þingstörf

14.mar Heildarlög um náttúruvernd Þingstörf

16.mar Hægt gengur að semja um þinglok Þingstörf

17. mar - hádegi Óvissa um breytingar - stjórnarskráin Þingstörf

18.mar Mörg mál á dagskrá þingsins í dag Þingstörf

Frumvarp um neytendalán samþykkt Þingstörf

18. mar - kaffi Önnur umræða - stjórnarskrá Þingstörf

19.mar Engin niðurstaða - stjórnarskrá Þingstörf

Rannsóknarnefnd rannsaki læknamistök Þingstörf

Óvíst um þinglok Þingstörf

Fundað á alþingi Þingstörf

21. mar - kaffi Þingsályktunartillaga - frestun funda Þingstörf

21. mar - kvöld Óbreytt staða á alþingi Þingstörf

22. mar - hádegi Staðan á Alþingi Þingstörf

22. mar - kvöld Ekkert samkomulag - þinglok/stjórnarskrá Þingstörf

24. mar - hádegi Viðræður um þinglok Þingstörf

24. mar - kvöld Enn ber nokkuð á milli - þinglok Þingstörf

25.mar Reynt til þrautar að semja um þinglok Þingstörf

26.mar Þingfundi lauk kl. 11 í gærkvöldi Þingstörf

Fundað á alþingi - þinglok Þingstörf

26. mar - kvöld Þingfundur kl. Hálftvö Þingstörf

27.mar Samkomulag um þinglok Þingstörf

27. mar - hádegi Þingfundir - samkomulag um þinglok Þingstörf

27. mar - kvöld Óvíst um þinglok Þingstörf

28.mar Fundum Alþingis frestað Þingstörf

Stóru málin náðu ekki fram að ganga Þingstörf

Á ferðalögum í 17 daga í apríl - Forseti Alþingis Þingstörf

14.feb Koma FBI í brennidepli á Alþingi í dag Þingstörf
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RÚV - Sjónvarpsfréttir Tegund fréttar Gildi Flokkur

2.jan Björt framtíð bætir við sig fylgi Kosningar A

Kaffispjall með Bjartri framtíð Kosningar A

Kosningaskrifstofa Bjartrar framtíðar opnuð Kosningar A

Guðmundur Steingrímsson í forystusætinu Kosningar A

Misvísandi skilaboð - stjórnarsáttmáli úr gildi Þingstörf A, S

Minna vægi verðtryggingar Almennt Allir

Margir nýir þingmenn skv. Könnunum Kosningar Allir

6. feb - 22.00 Landskjörstjórn tekur ekki afstöðu Kosningar Allir

7. jan - 22.00 Engin þingnefnd skilað umsögn - stjórnskr. Þingstörf Allir

19.jan Afstaða stjórnarandstöðunnar kortlögð Þingstörf Allir

Píratar tvöfalda fylgi sitt Kosningar Allir

1.feb Björt framtíð á siglingu - könnun Kosningar Allir

1.mar Missa helming fylgis síns - könnun Kosningar Allir

15.mar Framsókn bætir við sig Kosningar Allir

16.mar Fylgi flokkanna eftir bakgrunni Kosningar Allir

17.mar VG fær engan í tveimur kjördæmum Kosningar Allir

26.mar Framsókn fer með himinskautum Kosningar Allir

2.apr Framsóknarflokkurinn áfram stærstur Kosningar Allir

2. apr - 22.00 Framsókn með mesta fylgi Kosningar Allir

Framsókn með mesta fylgi Kosningar Allir

Umræðuþáttu í beinni Kosningar Allir

8.apr Kjördæmafundur í beinni Kosningar Allir

Ekkert lát á vinsældum Framsóknar Kosningar Allir

Ekki hægt að gera allt - umræðuþáttur Kosningar Allir

10.apr Kjördæmafundur í kvöld Kosningar Allir

11.apr Fylgi Samfylkingar í sögulegu lágmarki Kosningar Allir

Málefnaþáttur um velferðarmálin Kosningar Allir

Framsókn bætir enn við sig Kosningar Allir

Kjördæmafundur í kvöld Kosningar Allir

Ný könnun MMR Kosningar Allir

Kjördæmafundur Suðurkjördæmis Kosningar Allir

17. apr - 22.00 Ný skoðanakönnun Kosningar Allir



18.apr Framsókn tapar fylgi en mælist enn stærsti flokkurinn Kosningar Allir

18. apr - 22.00 Nokkrir sem voru á leið út halda sætinu Kosningar Allir

Framsóknarflokkurinn missir fylgi í fyrsta sinn á árinu Kosningar Allir

Kjördæmafundur Svkjördæmis í kvöld Kosningar Allir

Síðasti kjördæmafundur fyrir kosningar Kosningar Allir

25.apr Stefnir í hægristjórn Kosningar Allir

26.apr Sjálfstæðisflokkurinn með mest fylgi Kosningar Allir

8.feb Fór vítt og breitt um sviðið Flokksstörf B

9.feb Setja skuldamál heimilanna á oddinn Flokksstörf B

10.feb Endurskoðuðu stefnumál sín Flokkstörf B

Framsóknarflokkurinn hefur kosningabaráttu Kosningar B

10. apr - 22.00 Sigmundur Davíð í forystusætinu Kosningar B

30. jan - 22.00 Leggja ekki fram vantrauststillögu Þingstörf B

31.jan Kvótafrumvarpið lagt fram Þingstörf B

Skýra þarf lagalega stöðu verðtrygging Þingstörf B

18. feb - 22.00 Vill ganga lengra - upplýsingaskylda Þingstörf B

Of skiptar skoðanir stjórnarskrárfrumvarpið Þingstörf B

2.mar Engin leið að ljúka afgreiðslu nú, stjórnarskrá Þingstörf B, S

Segir framsóknarmenn engu vilja breyta - auðlindir Þingstörf B, VG

14.feb Tálbeita fyrir FBI Þingstörf B,D,VG

21. feb - 22.00 Vill afskrifa kröfur vogunarsjóða Almennt D

Nýsköpun í þjóðarbúskápnum Almennt D

Geir féllst ekki á birtingu upptöku Almennt D

Umfangsmikil kortamisnotkun Almennt D

30.jan Bankarnir mislangt á veg komnir Þingstörf D

Stærsta klúður kjörtímabilsins Þingstörf D

Prófkjör Sjálfstæðisflokkur Flokksstörf D

Hanna Birna vill varaformannsembættið Flokksstörf D

Landsfundur Sjálfstæðisflokksins settur Flokksstörf D

Landsfundur Sjálfstæðisflokks Flokksstörf D

22.feb Sjálfstæðisflokkur vill aftur í ríkisstjórn Flokksstörf D

Vilja hætta aðildarviðræðum Flokksstörf D

24.feb Stærsti formannssigur Bjarna Flokksstörf D



23.mar Sjálfstæðisflokkurinn hefur kosningabaráttu Kosningar D

Myndu kjósa Hönnu Birnu Kosningar D

Bjarni Benediktsson í forystusætinu Kosningar D

12.apr Hanna Birna styður Bjarna Kosningar D

Fylgi Sjálfstæðisflokksins minnkað um 15% Kosningar D

13.apr Bjarni situr áfram Kosningar D

Birgir Guðmundsson um Sjálfstæðisflokkinn Kosningar D

27.jan Ekki á meðal fimm efstu Flokksstörf D

20.jan Furðar sig á kynningarfundi Þingstörf D

Engin samstaða um framhald stjórnarskrármálsins Þingstörf D

Óvinnandi vegur stjórnarskrá Þingstörf D

Tillaga um þjóðaratkvæði - ESB Þingstörf D

12. feb - 22.00 Umræður á alþingi - kvótafrumvarpið Þingstörf D, -

13. mar - 22.00 Stjórnarliðar líta stoltir um öxl Þingstörf D, A, S

11. apr - 22.00 Leiðir til bættra kjara Kosningar D, A, S, VG, B

Tveir flokkar vilja loka Evrópustofu Almennt D, B

Kosningar á morgun Kosningar D, B

Deilur á alþingi Þingstörf D, B

12.feb Sér ekki ástæðu til að fresta endurskoðun Þingstörf D, B, S

13.mar Rétt ákvörðun að heimila Kárahnjúkavirkjun Almennt D, B, VG

Agi og stöðugleiki lykilatriði - efnahagsmál Kosningar D, B, VG, A, S

3.jan Deilt um söfnun þjóðkirkju Almennt D, S

Stjórnarskráin aðalmálið Þingstörf D, S

26.jan Segir ábendingar fræðimanna hundsaðar Þingstörf D, S

Koma FBI til Íslands rædd í tveimur fastanefndum Þingstörf D, S

13.feb Vilja klára stjórnarskrármálið Þingstörf D, S

FBI vildu íslenska tálbeitu Þingstörf D, S

8.mar Guðlaugur hrósar Jóhönnu - laun slitastjórnar Þingstörf D, S

Deilt um stjórnarskrárfrumvarpið Þingstörf D, S

Ótímabundin gjaldeyrishöft lögleidd Þingstörf D, S, B

25.mar Botnfrosið á þingi Þingstörf D, S, B

Stjórnarskrármálið í uppnámi Þingstörf D, S, T, B

Viðbrögð flokksformanna Þingstörf D, S, VG, -, B



Ekki deilur um aðildarferlið í kosningabar Þingstörf D, S, VG, B

31. jan - 22.00 Gefur kvótafrumvarpi falleinkun Þingstörf D, VG

Taka þarf skýrslu alvarlega - löggæsla Þingstörf D, VG

14. jan - 22.00 Hægja á aðildarviðræðum - vandræðagangur Þingstörf D, VG, B

90 þingmál bíða afgreiðslu Þingstörf D, VG, B, S

Deilt um stjórnarskrárfrumvarpið Þingstörf D, VG, S

11.jan Ólafur F hissa á kröfu endurgr. Almennt F

Ekki á kjörskrá Kosningar G

Ekki kjörgengur Kosningar G

Ekki greitt tekjuskatt hér Kosningar G

Guðmundur Franklín í forystusætinu Kosningar G

9.mar Boðar afnám verðtryggingar Flokksstörf G

Húmanistar vilja í samstarf Kosningar H

Júlíus Valdimarsson í forystusætinu Kosningar H

Pétur Gunnlaugsson í forystusætinu Kosningar H

Flokkur heimilanna - fundur Kosningar I

1.apr Sameinað framboð Kosningar I

Regnboginn kynnir stefnumál sín Kosningar J

Jón Bjarnason í forystusætinu í kvöld Kosningar J

Sturla Jónsson í forystusætinu Kosningar K

Sturla í framboð Kosningar K

Lýðræðisvaktin stefnir að framboð Kosningar L

Lýðræðisvaktin býður fram Kosningar L

3. apr - 22.00 Þórhildur fyrst í forystusætinu Kosningar L

17.apr Flokkur fyrir landsbyggðina Kosningar M

Ylfa Mist Helgadóttir í forystusætinu Kosningar M

Alþýðufylkingin opnar kosningamiðstöð Kosningar R

22. apr - 22.00 Þorvaldur Þorvaldsson í Forystusætinu Kosningar R

Óheimilt að tjá sig um efni ríkisráðsfunda Almennt S

Ótímabært að bregðast við kostnáætlun LSH Almennt S

Allt í hnút í kjaradeilu Almennt S

24.jan Boðar útspil í kjaradeilu (hjúkrunarfræðinga) Almennt S

Telur forsetann hafa gengið nokkuð langt - Davos Almennt S



24. jan - 22.00 Boðar útspil í kjaradeilu (hjúkrunarfræðinga) Almennt S

25.jan Uppbygging á Suðurlandi - ríkisfjármál Almennt S

11.feb Kjaradeilu hjúkrunarfr. Verður að leysa Almennt S

Lögmæti verðtryggingar vafasamt Almennt S

Áfram fé gegn skipulagðri glæpastarfsemi Almennt S

26.feb Vill afnema gjaldeyrishöftin Almennt S

Semja þarf um þrotabú bankanna Almennt S

28.feb Vilja semja við Bandaríkin um fríverslun Almennt S

Telja ekki að íslensk fyrirtæki verði undir - fríverslun Almennt S

Veikur hlekkur - geðheilbrigði Almennt S

18. mar - 22.00 Nýtt rannsóknarsetur um Norðurslóðir Almennt S

Sala Íslandsbanka Almennt S

Nýtt og stærra Barnahús verður keypt Almennt S

Fríverslunarsamningur við Kína Almennt S

Heimilistannlæknar fyrir öll börn Almennt S

15.apr Fríverslunarsamningur lækkar verð á fatnaði Almennt S

16.apr Tillögur um hlutverk ÍLS Almennt S

16. apr - 22.00 Jóhanna Sigurðardóttir fundaði með forseta Kína Almennt S

Aðgerðir í þágu yfirveðsettra heimila Almennt S

14.jan Hægja á aðildarviðræðum Þingstörf S

15.jan Hefði ekki lifað af (ríkisstjórn) Þingstörf S

Landsfundur Samfylkingarinnar Flokksstarf S

2.feb Árni vill hætta karlagrobbi Flokksstarf S

Næsta ríkisstjórn tryggi þjóðarsátt um stöðugleika Flokksstarf S

9.jan Vilja konu sem varaformann Flokksstörf S

Konur í varaformanninn Flokksstörf S

10.jan Dagur hættir sem varaformaður Flokksstörf S

10. jan - 22.00 Hættir sem varaformaður Flokksstörf S

21. jan - 22.00 Forðast mannjöfnuð (formannsefni) Flokksstörf S

Katrín í varaformanninn Flokksstörf S

9.apr Ókeypis tannlækningar fyrir börn Kosningar S

Samfylkingin er ekki úr takti - ESB Kosningar S

Krafa um að klára stjórnarskrárfrumvarp Þingstörf S



22.jan Gerir margvíslegar athugasemdir Þingstörf S

Segir mikilvægt að tala stjrskrarmálið ekki í kaf Þingstörf S

11. feb - 22.00 Enn stefnt að því að ljúka stjórnarskrármálinu Þingstörf S

Stjórnarskrárfrumvarpið rætt á þingi Þingstörf S

18.feb Breytingar verða gerðar - stjórnarskrá Þingstörf S

Samningaviðræður um stjórnarskrárfrumvarpið Þingstörf S

Varar við afsláttarkapphlaupið - ívilnanir Bakki Þingstörf S

27. mar - 22.00 Síðasti þingfundurinn Þingstörf S

Afdrif nokkurra baráttumála Þingstörf S

6.feb Árni Páll ekki í ríkisstjórn Flokksstörf S

Segir ekki ósætti í Samfylkingu Flokksstörf S

Hætt á þingi eftir 35 ára setu - JS Þingstörf S

4. apr - 22.00 Árni Páll gestur í forystusætinu Kosningar S

3.mar Ekki einhugur um stjórnarskrármálið Þingstörf S, -

Tekist á um Evrópusambandið Almennt S, B

27.mar Kaupendur verði íslenskir - sala banka Almennt S, B

18.jan Deilt um hröðun afgreiðslu Þingstörf S, B

5.jan Engin loforð gefin - útboð vestm. Almennt S, D

Handahófskenndum ákvörðunum lokið - rammaáæ. Þingstörf S, D, VG

20. feb - 22.00 Óljóst um atkvæði þingmanna Þingstörf S, T

4. mar - 22.00 Vilja ná sátt um stjórnarskrármálið Þingstörf S, T

14.mar Stjórnarskrármálið í fullkomnu uppnámi Þingstörf S, T

Siðferðisleg skylda að ljúka stjórnarskrármálinu Þingstörf S, T

Tillaga um vantraust felld Þingstörf S, T, A

15. jan - kvöld Stjórnin hefði ekki lifað af Þingstörf S, VG

15.feb Þingflokkurinn fundar um stjórnarskrá Þingstörf S, VG

Landsfundur Dögunar Flokksstörf T

Dögun opnar kosningaskrifstofu Kosningar T

8. apr - 22.00 Andrea Ólafsdóttir gestur í forystusætinu Kosningar T

20.feb Lýsir yfir vantrausti á ríkisstjornina Þingstörf T

Tillaga um vantraust ekki rædd á morgun Þingstörf T

Kosningaumfjöllun hefst í kvöld Kosningar T, B

Ekki verslað með nýja stjórnarskrá Þingstörf T, S, B



21.feb Frestar tillögunni Þingstörf T, VG

6.mar Ný vantrausttillaga Þingstörf T, VG, D, S, B

Olíuleit - fjárútlát Almennt VG

Kallar forsetann bjána Almennt VG

13.jan Gæti auðveldað sönnun - tálbeitur Almennt VG

Leikir í opinni dagskrá - menntamálaráðherra Almennt VG

Landsleikir í opinni dagskrá Almennt VG

Afgreiðslutími alltof langur Almennt VG

21.jan Treystir forstjóra Útlendingastofnunar Almennt VG

Skoða þarf verklag vegna hælisleitenda Almennt VG

Herða á viðurlög Almennt VG

Ætlar að hitta heimamenn - Kolgrafarfjörður Almennt VG

Vill takmarka fasteignakaup erlendra ríkisborgara Almennt VG

3.feb Minnkaður makrílkvóti Almennt VG

Ætlar að skila greinargerð Almennt VG

5. feb - 22.00 Loðnukvóti Almennt VG

Deilt um komu FBI-manna Almennt VG

Rannsókn FBI Almennt VG

Gangsetti vindmyllur með símtali Almennt VG

Samningur um atvinnuppbyggingu á Bakka Almennt VG

Brotthvarf SJS tíðini - umsögn Almennt VG

Engin heildræn stefna - raflínur í jörð Almennt VG

Raflínur næsta skref í rammaáætlun Almennt VG

Ekki hætt við sérstakar fjárveitingar - glæpast. Almennt VG

10.mar Uppfyllti ekki lagaskilyrði - ríkisborgararétt Almennt VG

Fyrsta skóflustungan - Hús íslenskra fræða Almennt VG

Ögmundur vill flugvöllinn áfram Almennt VG

Hækka þarf framlag til lögreglu Almennt VG

Innheimtureglur fyrir vorið - lögmenn Almennt VG

25. mar - 22.00 Bíður niðurstöðu ríkissaksóknara - G og Gmálið Almennt VG

4.apr Fimmtíu ára bið lokið - fangelsi Almennt VG

Hrapar ekki að ákvörðunum - G&G málið Almennt VG

23. apr - 22.00 Hugsanlegt að loka þurfi Landeyjarhöfn - ný ferja Almennt VG



Sex virkjanakostir í biðflokk Almennt VG

Sagði af sér til að fella ekki ríkisstjórnina Almennt VG

23.jan Hættir vegna óánægju Flokksstörf VG

Ætla að verja stöðu sína (flokksráðsfundur) Flokksstörf VG

Flokksráðsfundi VG lokið Flokksstörf VG

16.feb Hættir sem formaður en ekki í pólitík Flokksstörf VG

Stjórnmálasaga Steingríms Flokksstörf VG

17.feb Katrín Jakobs í formanninn Flokksstörf VG

Steingrímur kveður Flokksstörf VG

23.feb Katrín sakar stjórnarandstöðu um ótrúverðugl. Flokksstörf VG

VG vilja ljúka aðildarviðræðum Flokksstörf VG

14. feb - 22.00 Formennska VG Flokkstörf VG

VG boðar sókn og breytingar Kosningar VG

VG opnar kosningaskrifstofu Kosningar VG

Leiðrétting um VG - %tal Kosningar VG

Katrín Jakobsdóttir í forystusætinu Kosningar VG

8.jan Margir að hætta Flokksstörf VG

8. jan - 22.00 Jón Bjarnason gefur ekki kost á sér Flokksstörf VG

Í engum nefndum - Jón Bjarnason Þingstörf VG

Innanríkisráðherra kemur fyrir fund (FBI) Þingstörf VG

Vindmyllur gangsettar Þingstörf VG

19.feb Fleiri en tveir kaflar í frumvarpinu Þingstörf VG

Hægt að fresta stjórnskipunarkaflanum Þingstörf VG

25.feb Íslandi best borgið utan ESB Þingstörf VG

Lánareglur Seðlabankans brotnar Þingstörf VG

Innanríkisráðherra styður tillögur - stjórnarskrá Þingstörf VG

Rammaáætlun samþykkt Þingstörf VG, B

19. feb - 22.00 Fjölbreytni skiptir máli - iðnaðarframkvæmdir Þingstörf VG, B

Kvótafrumvarp Þingstörf VG, B

6. mar - 22.00 Afturför - auðlindaákvæði Framsóknafl. Þingstörf VG, B

11. mar - 22.00 Ívilnanir á Bakka - stíga varlega til jarðar Þingstörf VG, B

Frumvarp um RÚV samþykkt Þingstörf VG, B, D, S

5.mar Leiðtogar funda um stjrkmálið Þingstörf VG, D, S, B



20. mar - 22.00 Tíminn runninn út? Stjórnarskrármálið Þingstörf VG, D, S, B

11.mar Tillagan felld - vantraust Þingstörf VG, D, S, B, T, -

16.jan Tillaga um samræmt einingakerfi og námsstyrki Almennt VG, S

Stjórnarflokkarnir með lítið fylgi Kosningar VG, S

9. jan - 22.00 Ánægja með störf ráðherra Þingstörf VG, S

Stjórnarskrármálið Þingstörf VG, S

19.mar Reynt að semja um þinglok Þingstörf VG, S, B

Vantrauststillögu frestað Þingstörf VG, T

28.mar Þinginu lauk mánuði fyrir kosningar Þingstörf VG, T

9. apr - 22.00 Smári McCarthy í forystusætinu Kosningar Þ

30.mar Íhuga að sameina krafta sína Kosningar Þ, T, D

5.feb Ólíkar hugmyndir í gjaldmiðlismálum Almennt

Valkostir í gjaldmiðlismálum Almennt

Námslánum verði breytt í styrk Almennt

Tillögur um framtíð Íbúðalánasjóðs Almennt

Jóhanna kvödd með rósum Almennt

16. jan - 22.00 Óeining innan Samstöðu Kosningar

Eldhúsdagsumræður Almennt

23.apr Meirihluti þjóðarinn vill halda áfram viðræðum við ESB Almennt

Meirihluti þjóðarinnar vill ljúka viðræðum - ESB Almennt

Dómur fellur á morgun Almennt

Afleiðingar miklar, tapist Icesave Almennt

Níu flokkar í framboði Kosningar

Svara spurningum um réttindi fatlaðra Kosningar

Réttindi fatlaðs fólks Kosningar

Fimm kusu hjá sýslumanninum í Reykjavík Kosningar

12.mar Stór kosningaloforð Kosningar

Þreifingar hjá framboðsflokkum Kosningar

Persónuleg kosningabarátta - fundur Bifröst Kosningar

5.apr Stefnir í uppstokkun flokkakerfisins Kosningar

6.apr Of seint að skipta um formann Kosningar

7.apr Mikilvægustu málaflokkarnir í huga kjósendanna Kosningar

Ungir kjósendur á Austurlandi Kosningar



Katrín kann að missa sæti sitt Kosningar

Öllum framboðslistum skilað Kosningar

14.apr Stefnir í 72 lista í kosningum Kosningar

15. apr - 22.00 72 framboðslistar Kosningar

Fimmtán framboðslistar Kosningar

Umræður í sjónvarpssal - umhv. Og auðlindmálin Kosningar

Hópur kjósenda leitar heim Kosningar

19.apr Gæti orðið erfitt að mynda stjórn Kosningar

22.apr Höfða til tilfinninga og væntinga kjósenda Kosningar

Stjórnmálamenn styðja Blóðflokkinn Kosningar

Fjölbreytt starfsheiti frambjóðenda Kosningar

24.apr Stefnir í Íslandsmet - kjósa annað en síðast Kosningar

24. apr - 22.00 Flokkakerfið í kreppu Kosningar

Stöðugur straumur í Laugardalshöll - utankjörfundaratkvæði Kosningar

27.apr Víðast minni kjörsókn en árið 2009 Kosningar

Kjörsókn í Norðvesturkjördæmi Kosningar

Nýir kjósendur Kosningar

Kosning í Suðvesturkjördæmi Kosningar

Rætt við kjósendur Kosningar

Allt klárt á talningarstað í Suðurkjördæmi Kosningar

Blindur valdi eigin aðstoðarmann Kosningar

Meiri kjörsókn í Norðausturkjördæmi Kosningar

Kjósendum á kjörskrá hefur fjölgað Kosningar

Kosningaumfjöllun RÚV Kosningar

Pírataflokkurinn - prófkjör Flokksstörf

22. jan - 22.00 Rætt við umboðsmann alþingis Þingstörf

23. jan - 22.00 Farið yfir umsagnir (stjórnarskrá) Þingstörf

13. feb - 22.00 Fundað um aðgerðir FBI á Ísland Þingstörf

Breytingar á frumvarpi um RÚV Þingstörf

26. feb - 22.00 Nefndarálit um stjórnarskrá Þingstörf

28. feb - 22.00 Nefndarálit um stjórnarskrá afgreitt Þingstörf

Breytingartillögur á stjrskrárfrumvarpi Þingstörf

77 frumvörp bíða afgreiðslu Þingstörf



4.mar Deilt um stjórnarskrármálið Þingstörf

5. mar - 22.00 Stjr.skr.frumvarpið á dagskrá á morgun Þingstörf

7.mar Vantrauststillaga á mánudag Þingstörf

7. mar - 22.00 Atkvæðagreiðsla um vantraust Þingstörf

Mörg mál bíða á þingi Þingstörf

14. mar - 22.00 Stjórnarskrárfrumvarp afgreitt úr nefnd Þingstörf

Úrslitatilraun Árna Páls Þingstörf

18.mar Ný lög um neytendalán Þingstörf

Ný lög um neytendalán Þingstörf

Upplausn á alþingi Þingstörf

19. mar - 22.00 Umræður á alþingi - stjórnarskrármálið Þingstörf

20.mar Samkomulag ekki í sjónmáli - þingið Þingstörf

21.mar Ekkert samkomulag um þinglok Þingstörf

22.mar Fundi frestað - alþingi Þingstörf

Ekkert samkomulag um þinglok Þingstörf

24.mar Lítið þokast í viðræðum - þinglok Þingstörf

Þingfundi frestað í sjötta sinn Þingstörf

Stöðug fundahöld í Alþingishúsinu Þingstörf

26. mar - 22.00 Talið að samkomulag sé nánast í höfn Þingstörf

31.mar Alþingi vill fá hluti af skipulagsvaldi - alþ.reitur Þingstörf

Engar viðræður um mögulega sölu bankanna Þingstörf


	Björg Björnsdóttir-med vidaukum
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