Hringferð RÚV um landið í september og október 2015
UMRÆÐUEFNI, ATHUGASEMDIR OG ÁBENDINGAR
Dagskrá
 Ánægja með beina útsendingu frá sinfóníutónleikum
 Kvartað yfir því að það séu ekki betri fjölskyldumyndir á föstudagskvöldum
 Ánægja með að leikið íslenskt efni sé á sunnudagskvöldum
 Beðið um meira leikið efni
 Beðið um meira fjölskylduefni
 Ánægður með aukna áherslu á innlent efni í dagskrá sjónvarps
 Óskað eftir meira barnaefni
 Mikil ánægja með fræðsluefni
 Ánægður með þróun dagskrár RÚV
 Af hverju er svona mikið af efni frá Skandinavíu í sjónvarpinu
 Dagskrá Rásar 2 er frábær
 Rás 1 er hjartað í starfsemi RÚV og það þarf að efla þann hluta
 Þakklæti fyrir Sinfóníutónleika á Rás 1
 Uppsögn á tveimur þáttagerðakonum mótmælt
 Hlustandi Rásar 2 saknar þess að heyra meira í Sölku Sól
 Hlustanda Rásar 2 finnst morgunútgáfan neikvæð
 Lýsir yfir ánægju með dagskrá Rásar 1. Dagskráin væri farin að minna á gæðadagskrá eins og
heyrist í BBC.
 Fundargestir lýstu yfir ánægju með Krakkarúv.
 Vangaveltur voru um hvort kalla mætti útsendingar, sem færu fram eingöngu á vefnum,
útvarpsútsendingar.
 Spurt var hvers vegna efni geymist ekki lengur en 90 daga í Sarpinum.
 Kvartað var yfir því að stundum væri of há tónlist undir töluðu máli á Rás 1.
 Ánægja með breytingar á dagskrá Rásar 1
 Ánægja með aukna áherslu á innlent leikið efni
 Ánægja með breytingar á morgunútvarpinu, gott að hafa val á milli Rásar 1 og Rásar 2
 Fréttaskýringarþáttum hefur dalað.
 Vantar fréttaskýringar, bæði í útvarpi og sjónvarpi
 Saknar viðtals- og skemmtiþátta af sama meiði og þættir Hemma Gunn.
 Er möguleg hagræðing í því að leggja niður Rás 2?
 Rás 2 er gríðarlega mikilvæg, íslenska tónlistin á sér sinn stað þar.
 Spurt var um endurflutning á eldra barnaefni
 Af hverju er alltaf dregin upp mynd af landsbyggðarfólki eins og það sé vitleysingar
 Fundargestur lýsti yfir ánægju með aukna áherslu á barnaefni og Krakkarúv og spurði hvort
Krakkafréttirnar verði ekki örugglega sendar út í sjónvarpi.
 Fundargestur spurði hvort ekki væri hægt að gera meira af því að taka upp leiksýningar og
tónleika úti um allt land og senda út, jafnvel í beinni. Mikið væri um fínar leiksýningar og
tónleika úti um allt land. Ánægja með Hæpið og óskað eftir meiru fyrir unglingana
 Ánægja með að menningarumfjöllun sé komin inn í Kastljósið
 Kiljan er frábær
 Er hægt að biðja um fyndið áramótaskaup – og helst ekki neikvætt eða pólítískt
 Af hverju er ekki meira efni í Landanum frá Austurlandi?
 Er hægt að færa síðasta lag fyrir fréttir á sinn stað?
 Stundin okkar og Ævar vísindamaður eru vel gerðir og góðir þættir
































Kvartað var yfir því að stundum væri of há tónlist undir töluðu máli á Rás 1. Einnig var
kvartað yfir að auglýsingar væru hærri en annað efni.
Landinn er fyrirmyndarþáttur
Hraðfréttir eru leiðinlegar – hættið með þær
Ánægð með Rás 1 og Rás 2
Mikil eftirsjá af svæðisútvörpunum sem lögð voru niður fyrir nokkrum árum
Ánægður með Sumardaga en óánægður með að Selfossi var sleppt
Óánægður með Sumardaga
Kvartað yfir því að of oft séu sömu viðmælendur og álitsgjafar
Kvartað yfir því að starfsmenn RÚV lýsi of mikið sínum skoðunum
Ánægð með að verið sé að sinna börnum betur en áður
Kastljósið hefur aldrei verið betra
Kvarað yfir miklum endurflutningi á Rás 1
Þakkir fyrir að Guðni Már sé enn starfandi
Ánægjulegt þegar Vikulokin eru send annars staðar en í Reykjavík
Of margir boltaleikir í dagskrá RÚV
Það þarf að þjálfa dagskrárgerðamenn í framsögn og íslensku máli
Kvartað var yfir því að stundum væri of há tónlist undir töluðu máli á Rás 1.
Af hverju hækkar hljóðrásin (eða virðist hækka) þegar auglýsingar koma?
Óskað eftir því að dagskráin sé betur kynnt. Af hverju getur dagskrárgerðamaður sem er að
hætta útsendingu ekki kynnt hvað er næst á dagskrá?
Saknar Sigríðar Stephenssen
Gott að búið er að minnka aftur endurflutning á Rás 1
Finnst nýju barnaþættirnir sem Sigyn Blöndal er með vera til fyrirmyndar
Óskað eftir fleirum viðtals- og skemmtiþáttum í sjónvarpi
Frábært hvað það er mikið af góðum heimildaþáttum
Gerið meira fyrir Útvarpsleikhúsið, það þykir mér vænst um í starfsemi RÚV
Verða krakkafréttir í beinni útsendingu?
Óskar eftir upptökur af fleiri leiksýningum, það er mikilvægt fyrir íbúa landsbyggðarinnar sem
komast ekki reglulega í leikhús
Það þarf að fjalla meira um listaverk kvenna
Er hægt að endurflytja Línuna?
Er hægt að taka upp fleiri leiksýningar? Eru samningar við Þjóðleikhús og Borgarleikhús?

Dreifikerfi
 Spurt var um dreifikerfi FM í Arnarfirði.
 Er hægt að nota gamla sendastaði hersins til að bæta dreifikerfið?
Spurt var um RÚV2 og af hverju ekki væri hægt að sjá hana í venjulegu dreifikerfi (DVB-T).
Spurt var um útvarpssendingar í göngum og hvernig samstarfi við Vegagerðina um það er
háttað.
Ábendingar um
 Umræður um dreifikerfið og komu ábendingar frá fundargestum um hvar sambandið er
slæmt eða ekkert.
 Spurt var um hvers vegna útvarpsútsendingar nást ekki alls staðar.
 Slæm skilyrði við suðurströndina
 Dreifikerfi ekki gott í Hítardal, á Glitssöðum og Árdal
 Hvað kostar að gera kerfið fullkomið?
 Árbæjarhverfi við Selfoss með slæm FM skilyrði
 Lundareykjadalur er með mörgum götum í dreifikerfinu











Spurt var um hvers vegna útvarpsútsendingar nást ekki alls staðar. Bent var á staði sem eru
sérstaklega slæmir eða þar sem útvarp næst ekki.
Sérstaklega var spurt um ljós í Eiðamastri sem eru kölluð diskóljósin á Austurlandi og hvort
ekki væri hægt að skipta út ljósunum.
Göt í dreifikerfi við Vatnsskarð
Göt í dreifikerfi við fimm bæi í Skriðdal
Af hverju er efni svona stutt í Sarpinum
Vond útvarpsdreifing á Vestfjörðum
Af hverfju næ ég Bylgjunni stundum en ekki Ríkisútvarpinu, sem ég borga fyrir?
Spurt var um af hverju stöðin RÚV+ væri ekki aðgengileg alls staðar.
Spurt af hverju RÚV+ væri ekki alltaf nákvæmlega á heilum tíma.

Svæðisstöðvar
 Lýst yfir ánægju með ráðningu nýs fréttamanns á Vestfjörðum/Vesturlandi.
 Spurt var um hvort til standi að endurvekja svæðisstöðvar.
 Spurt um aukna áherslu á svæðisbundna umfjöllun á landshlutasíðum á RÚV.is.
 Spurt hvort að svæðisbundin fréttamiðlun á undirsíðum RÚV.is minnki möguleika á að fréttir
rati í aðalfréttatíma
 Kemur vægi landsbyggðarinnar til með að aukast nú þegar áhersla er lögð á landsbyggð
 Lýst yfir mikilli ánægju með ráðningu fréttamanns á Suðurlandi
 Kvartað yfir því að Suðurland hefði verið afskipt í fréttaflutningi hjá RÚV undanfarin ár.
 Umræður um eflingu RÚV á landsbyggðinni sem er mikilvægasta umbótaverkefnið á
starfsemi RÚV að mati fundarmanns.
 Af hverju er starfsmaður á Suðurlandi ekki staðsettur á Selfossi
 RÚV hefur undanfarin ár verið mjög höfuðborgarmiðað, vonandi breytist það nú.
 Mjög mikil ánægja með að nú sinni RÚV landsbyggðinni betur – loks aftur RÚV allra
landsmanna.
 Spurt var um hvort vægi landsbyggðarinnar í dagskrá RÚV ætti eftir að aukast.
 Saknar svæðisútvarpsins
 Efasemdir um vefvæðingu í svæðisbundinni fréttamiðlun. Af hverju ekki bara aftur
hefðbundið svæðisútvarp.
 Á nýr fréttamaður á Ísafirði einn að sjá um allt Vesturland líka?
 Spurt var hvers vegna ekki væri búið að ráða í auglýsta stöðu frétta- og dagskrárgerðarmanns
RÚV á Austurlandi.
 Spurt hvers vegna einungis hefði verið auglýst eftir starfsmanni í hlutastarf á Austurlandi og
ekki fullt starf og hvort skilyrði fyrir ráðningu væri að viðkomandi væri búsettur á
Egilsstöðum.
 Spurt var um notkun á hljóðveri á Egilsstöðum og hvort það væri einhver föst stefna í því
hvenær þættir væru sendir út þaðan eða hvort það færi eftir því hvenær og hvort það
hentaði dagskrárgerðarfólki. Lagt var til að mótuð yrði stefna í þessum málum.
 Ánægja með að Virkir morgnar séu sendir út frá Húsavík
 Spurt var hvort fréttamaður RÚV á Vestfjörðum eigi einnig að sinna Vesturlandi og ef svo er
hvort það sé raunhæft að viðkomandi sé staddur í mörg hundruð kílómetra fjarlægð.
 Spurt var um starfshlutfall Gísla Einars.
 Ánægja með Landann
 Spurt var hvort megi búast við að aðstaða í hljóðveri í Borgarnesi verði bætt og hvort hægt
verði að senda út þætti úr því hljóðveri, sbr. plötuskápinn.
 Fréttaskýringarþættir um helgar, t.d. Vikulokin eru vondir. Þáttastjórnendur blaðra of mikið
sjálfir
 Tónlistin á Rás 2 er góð




Sarpurinn er góð viðbót
Eurovision skiptir miklu máli – á að sinna 30 ára afmæli Söngvakeppninnar síðar í vetur? Og
þá hvernig?

Íþróttir
 Kvartað var yfir því að hefðbundinni dagskrá skuli vera hliðrað til vegna íþróttakappleikja.
 Af hverju er dagskrá bara riðlað vegna íþróttaútsendinga?
 Af hverju eru sérstakir íþróttafréttatímar.
 Kvartað var yfir því að hefðbundinni dagskrá skuli vera hliðrað til vegna íþróttakappleikja.
 Kvartað yfir því að hefðbundinni dagskrá skuli vera hliðrað til vegna íþróttakappleikja.
 Spurt var sérstaklega um hvort ekki væri hægt að nota RÚV 2 fyrir útsendingar
íþróttakappleikja.
 Kvartað yfir því að hefðbundinni dagskrá skuli vera hliðrað til vegna íþróttakappleikja.
 Fundarmaður tók upp hanskann fyrir íþróttur og benti á að stór hluti þjóðarinnar liti á þetta
sem sjálfsagða þjónustu og þætti vænt um beinar útsendingar.
 Íþróttafréttir eru farnar að minna á verðbréfafréttirnar fyrir hrun
 Hlusta / horfa margir á íþróttir?
Fréttastofa og fréttamat
 Spurt var um fréttamat. Hvað ræður því hvað ratar í fréttir og hvað ekki?
 Er það rétt að fréttamenn á landsbyggðinni þyrftu að fá leyfi úr Reykjavík til að gera fréttir?
Og ef svo er, þá er því mótmælt.
 Spurt var um hvers vegna þyrfti sérstaka fréttamenn til að flytja íþróttafréttir.
 Spurt var hvort alltaf sé verið að ráða nýtt fólk á fréttastofu og hvort greitt sé sérstaklega fyrir
ferðalög fólks sem eru fréttaritarar erlendis.
 Fréttamat: af hverju var RÚV svona seint að bregðast við þegar stór hluti Vestfjarða varð
rafmagnslaus?
 Fréttir RÚV hafa batnað mikið
 Frettir RÚV eru allt of neikvæðar
 Of mikil pólítík í fréttum RÚV
 Af hverju er ekki meiri menning í fréttum RÚV?
 Fréttamat – af hverju var jarðskálftanum árið 2008 ekki betur sinnt?
 Getur RÚV fjölgað fréttariturum erlendis og sinnt erlendum fréttum betur?
 Fréttamat gagnrýnt; af hverju var t.d. ekki fjallað meira um Dalsbrautina á Akureyri meðan
hjólastíg í 107 voru gerð góð skil
 Fréttaflutningur hefur dalað og er beinlínis vondur.
 Vantar fréttaskýringar
 Útvarpsfréttir eru of stuttar
 RÚV þarf að kafa dýpra í mál en ekki bara snerta yfirborðið
 Bestu fréttirnar eru frá næturfréttamönnum
Langbylgja
 Spurt var um hvernig skipting á milli stöðva á langbylgju er háttað og hvers vegna þessi
skipting sé yfir höfuð. Lagt var til að hafa meira af (ef ekki eingöngu) Rás 1 á langbylgjunni.
 Notandi langbylgjunnar kvartar yfir því að Rás 1 sé á langbylgjunni, af hverju er ekki vinsælli
stöðin eingöngu á lanbylgju, Rás2
Safnaefni
 Spurt var um hvort RÚV sé meðvitað að safna efni, menningarsögulegu eða sögulegu, í þeim
tilgangi að varðveita og geyma.




Spurt var hvort verið væri að safna skipulega og halda utan um menningararf nútímans.
Á að gera Gullkistuna aðgengilega?

Fjármál RÚV
 Spurt út í útvarpsgjald. Af hverju hefur ríkið haldið hluta útvarpsgjalds eftir?
 Er það ekki lögbrot af pólítíkusum að halda hluta útvarpsgjalds eftir?
 Eru skuldir RÚV aðallega vegna gamalla lífeyrissjóðsskuldbindinga?
 Eru skuldir að sliga rekstur RÚV?
 Fundargestur telur að útvarpsgjaldið mætti vera hærra.
 Ánægjulegt að sjá að nýir stjórnendur séu búnir að ná tökum á rekstrinum – en munu
pólítíkusarnir þá ekki bara skera meira niður?
 Er búið að lofa að lækka útvarpsgjald ekki frekar?
 Af hverju tekur ríkið ekki aftur lífeyrissjóðskuldbindingarnar eins og gert hefur verið fyrir alla
aðra?
 Geta velunnarar RÚV ekki gert eitthvað til að pressa á alþingismenn um að veita RÚV þann
stuðning sem þarf?
Hvað skuldar RÚV?
 Er hægt að spara í dagskrárgerð?
 Er ekki dýrt að kaupa erlendar myndir?
 Hvað er launakostnaður RÚV hár?
 Spurt var út í samskipti við ráðherra og ríkisstjórn vegna útvarpsgjalds. Hvort hægt væri að
treysta því að það yrði ekki skert meira.
 Fundargestir sögðust ósáttir við að nefskatturinn renni ekki óskertur til RÚV.
Ýmislegt annað
 Breytingarnar á RÚV síðustu mánuði eru bylting. Hamingjuóskir til stjórnenda
 Bent var á að RÚV hefði gott af því að ráða ljósmyndara, sérstaklega fyrir vefinn.
 Spurt var um hvort að RÚV væri opið fyrir því að útvista störfum víðs vegar um landið. Spurt
var út frá störfum í markaðs og auglýsingamálum.
 Spurt var um það hvort rétt væri að leggja áherslu á vef í miðlun efnis.
 Lagt var til að allt efni RÚV yrði kynja og landsbyggðargreint.
 Spurt var um hvernig hlutfall væri á milli fastráðins starfsfólks og verktaka.
 Spurt var um mikilvægi auglýsingatekna fyrir rekstur RÚV.
 Spurt var um hvort RÚV sé samkeppnismiðað í dagskrárgerð sinni og stefnumótun.
 Spurt var um textavarpið og bent á að stundum sé skortur á að textavarpsíður séu uppfærðar
reglulega.
 Nýi vefurinn er verri en sá gamli
 Fundargestur spurði út í hlutverk hollvinasamtaka RÚV og sagðist vilja skora á samtökin að
beita sér fyrir því að útvarpsgjaldið renni allt til RÚV.
 Athygli vakin á því að dæmi séu um að það vanti aftan á texta í textavarpsfréttum.
 Kaupir RÚV tilbúna þætti?
 Sarpurinn og Sarps-appið er frábær viðbót
 Nýi vefurinn er miklu betri en sá gamli en það mætti vera meira af þáttum og dagskrá þarna
inni
 Fundarmaður er bálreiður yfir því að pólítíkusar hafi stolið af honum útvarpsgjaldinu og
boðar að hann muni skrifa grein

