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Ársskýrsla þessi er fyrir reiknings-

árið 1. september 2009 til 31. ágúst 

2010 og er þetta í þriðja skipti sem 

gert er upp heilt rekstrarár hjá Rík-

isútvarpinu ohf. Þetta ár einkenndist 

af baráttu við að láta endurteknar 

skerðingar stjórnvalda á tekjum RÚV 

af almannaþjónustu hafa sem minnst 

neikvæð áhrif á dagskrárframboðið. 

Þótt niðurskurðurinn hafi auðvitað 

bitnað á dagskránni sem boðin er 

sýndu viðhorfskannanir og niðurstöður 

hlustunar- og áhorfsmælinga að hinir hefð-

bundnu miðlar félagsins Rás 1, Rás 2 og 

Sjónvarpið héldu sínum hlut og gott 

betur. Einnig fjölgaði heimsóknum 

á ruv.is töluvert á tímabilinu. Við-

horfskannanir sýndu einnig að traust 

almennings til RÚV var sem fyrr mikið 

í samanburði við aðrar stofnanir sam-

félagsins og hið sama gilti um frétta-

stofuna í samanburði við aðra frétta-

miðla.

Ýmsir þættir fengu viðurkenningu á 

borð við Grímu- og Edduverðlaunin 

og Útvarpsleikhúsið fékk viðurkenn-

ingu á Prix Europa sem er árleg verð-

launahátíð evrópskra ljósvakamiðla. 

Auk þess hlaut RÚV fyrstu verðlaun 

Evrópskra útvarps- og sjónvarps-

stöðva, EBU, fyrir bestu sjónvarps-

fréttamennsku á árinu. Þetta sýnir 

glöggt að RÚV hefur á að skipa af-

bragðsstarfsfólki sem stenst alþjóð-

legan samanburð. Það er ekki síst fyr-

ir kraftmikið og uppbyggilegt framlag 

starfsmanna sem rekstur RÚV gengur 

jafnvel og raun ber vitni – með lág-

marksáhrifum tekjuskerðingar á dag-

skrárframboð. Í öllum miðlum RÚV 

sjást þess þó óhjákvæmilega merki 

að tekjur af almannaþjónustu hafa 

lækkað um fjórðung að raunvirði en 

rekstraruppgjörið bendir til að botn-

inum sé náð og að á nýju rekstrarári 

megi vænta meiri innlendrar dag-

skrárgerðar en á því síðasta. 

Í fyrsta sinn skilar heilt rekstrarár 

RÚV hagnaði. Tap var á fyrsta heila 

rekstrarárinu og fyrri helmingi þess 

næsta en eftir það hefur tekist að 

halda niðurstöðu rekstrarreiknings 

réttu megin við núllið. Áætlanir fyrir 

næsta rekstrarár gera ráð fyrir að svo 

verði áfram.

Rekstrarreikningur sýnir 205,6 m.kr. 

hagnað en það er bati upp á 476,8 

m.kr. frá árinu á undan. Hagnaður 

fyrir fjármagnsliði var 487,6 m.kr. og 

lækkaði um 140,7 m.kr. milli ára, sem 

stafar af lækkun þjónustutekna um 

157,2 m.kr. Minnkandi verðbólga og 

styrking íslensku krónunnar varð til 

þess að hreinn fjármagnskostnaður 

lækkaði um 717,8 m.kr. og varð 228,6 

m.kr. í stað 946,4 m.kr. árið áður. 

Eigið fé er nú 720,6 m.kr. og eiginfjár-

hlutfallið er 13,1%.

INNGANGUR

Frá tökum á Spaugstofunni
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Þessi jákvæði árangur í rekstri síðustu 

tveggja ára hefur náðst með miklu og 

stöðugu aðhaldi. Í kjölfar hrunsins í 

október 2008 var þegar hafist handa 

við að endurskipuleggja reksturinn 

með það að markmiði að lækka út-

gjöld um 700 m.kr. á ársgrundvelli. 

Meðal aðgerða sem þá var gripið til var 

að fækka stöðugildum um 20, draga 

úr yfirvinnu og auka vinnuframlag 

starfsmanna, samhliða fækkun verk-

taka og færri verkefni unnin utan vé-

banda RÚV. Þá var dregið úr kaupum 

á innlendu og erlendu dagskrárefni 

auk þess sem laun starfsmanna voru 

lækkuð og stjórnendum fækkað með 

sameiningu deilda og sviða. Í janúar 

2010 var síðan aftur ráðist í aðhalds-

aðgerðir sem áttu að lækka útgjöld 

um 240 m.kr. á ársgrundvelli. Þótt um 

væri að ræða sams konar aðgerðir og 

ári fyrr var ekki hjá því komist að láta 

fækkun starfsmanna vega þyngra og 

var stöðugildum fækkað um 30. 

Þessi niðurskurður í rekstri hefur að 

mestu komið á móti síendurtekinni 

lækkun þjónustutekna og auknum 

álögum frá hinu opinbera. Samkvæmt 

nýsamþykktum fjárlögum fyrir árið 

2011 er gert ráð fyrir 255 m.kr. (8%) 

niðurskurði á tekjum Ríkisútvarpsins 

ohf. af almannaþjónustu. Þetta kemur 

til viðbótar 60 m.kr. lækkun tekna af 

almannaþjónustu árið 2009, 357 m.kr. 

(10%) skerðingu þeirra árið 2010 og 

hækkun tryggingagjalds um 63 m.kr. 

Þessar aðgerðir stjórnvalda hafa skert 

þjónustutekjur RÚV til framtíðar um 

735 milljónir króna á ári eða 21%.

Helsta hættan sem steðjar að RÚV um 

þessar mundir er þó sú staðreynd að 

stjórnvöld hafa í raun sett félagið á 

fjárlög eins og um væri að ræða ríkis-

stofnun en ekki opinbert hlutafélag 

sem RÚV þó er samkvæmt lögum. 

Þrátt fyrir að útvarpsgjaldið hafi sam-

kvæmt lögum ekki verið ætlað til ann-

ars en að fjármagna starfsemi RÚV, 

hafa stjórnvöld tekið þá ákvörðun að 

líta á það sem hvert annað gjald sem 

rennur í ríkissjóð. Hluti þess er síðan 

tekinn til annarra þarfa en reksturs 

RÚV. Þetta er afskræming á rekstrar-

formi RÚV og til þess fallið að skerða 

fjárhagslegt – og þar með ritstjórnar-

legt – sjálfstæði félagsins gagnvart 

ríkjandi stjórnvöldum á hverjum tíma. 

Þessi ráðstöfun íslenskra stjórnvalda 

er nú tekin sem víti til varnaðar í 

evrópskri umræðu um fjármögnun 

almannaþjónustuútvarps enda gengur 

hún þvert gegn allri nútímalegri og 

lýðræðislegri hugsun um sjálfstæði al-

mannaþjónustumiðla gagnvart stjórn-

málamönnum. Afar brýnt er að snúa 

við á þessari óheillabraut.

RÚV hlaut verðlaun EBU fyrir bestu sjónvarpsfréttamennsku á árinu 2010
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Útvarpið, Rás 1 og Rás 2, hefur 

mikilvægu hlutverki að gegna fyrir 

þjóðina, hvernig sem árar í efnahags-

lífinu. Útvarpið stendur að ræki-

legum fréttaflutningi af innlendum 

og erlendum vettvangi, þar fer fram 

víðtæk umræða um þjóðfélagsmálin 

og allar helstu skoðanir almennings 

í ágreiningsmálum eiga þar greiða 

leið til landsmanna. Þá er þar flutt 

margs konar menningarefni, efni af 

vettvangi leiklistar og bókmennta, af-

þreying í ýmsu formi og síðast en ekki 

síst mikið og fjölbreytt framboð tón-

listar af öllu tagi. Rás 1 sinnir einkum 

klassískri tónlist í víðum skilningi og 

reyndar einnig léttri tónlist sem hlust-

endur kunna vel að meta. Rás 2 er sá 

miðill sem leggur mesta stund á að 

kynna létta íslenska tónlist og framlag 

þeirra fremstu á því sviði.

HLJÓÐVARP

Helstu flokkar dagskrárefnis hljóðvarps

Rás 1 [klst.] Rás 2 [klst.]

Samfélags- og dægurmál 925 885

Skemmtiefni 264 258

Trúmál 103 0

Leikið efni 37 0

Vísinda- og fræðsluefni 1.929 8

Sígild / létt sígild tónlist 3.727 0

Dægurtónlist 619 5.524

Fréttir og fréttatengt efni 903 1.576

Íþróttir 0 133

Auglýsingar 241 358

Kynningar 12 18

SAMTALS 8.760 8.760

Einar Sigurðsson við hljóðupptöku
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TALAÐ MÁL
Á því reikningsári sem skýrsla þessi 

nær yfir var framfylgt þeirri ströngu 

stefnu aðhalds og sparnaðar sem 

varð nauðsynleg eftir efnahags-

hrunið 2008. Rás 1 brást við með því 

að leitast við að halda meginstoðum 

dagskrárinnar jafnstyrkum og áður. 

Þar vegur þyngst vinna fastráðins 

dagskrárgerðarfólks. Ekki er vafi á að 

það tókst. Á haustdögum tóku Hanna 

G. Sigurðardóttir og Pétur Halldórs-

son við stjórn morgunútvarpsins und-

ir nafni síns fyrri þáttar, Vítt og breitt. 

Pétur tók við öðrum verkefnum í dag-

skránni undir haustið 2010 og kom þá 

Guðrún Gunnnarsdóttir að þættinum 

við hlið Hönnu. Þetta hafði í för með 

sér þá breytingu að klukkan 13 á virk-

um dögum var að nokkru leyti farið 

að endurflytja úrvalsefni. Samfélagið 

í nærmynd var á sama tíma og áður, 

umsjónarmenn Leifur Hauksson og 

Hrafnhildur Halldórsdóttir. Víðsjá 

var lengd, hófst klukkan 16.05 hvern 

virkan dag að vetri og stóð til klukkan 

18. Um sumarið var Víðsjá sem fyrr 

á dagskrá milli klukkan 17 og 18. 

Nokkur mannaskipti urðu í Víðsjá, 

þar sem tveir af umsjónarmönnum 

hennar,   Eiríkur Guðmundsson og 

Haukur Ingvarsson, voru í löngu 

leyfi. Í staðinn komu Þorgerður E. 

Sigurðardóttir og Árni Kristjánsson, 

auk þeirra Guðna Tómassonar, Elísa-

betar Indru Ragnarsdóttur og Sigríðar 

Stephensen, sem hlustendum eru vel 

kunn.

Um veturinn sá fréttastofan um frétta-

skýringaþáttinn Spegilinn alla virka 

daga kl. 18.16 en í honum fer fram gagn-

rýnin þjóðfélagsumræða. Um sumarið 

var á þessum tíma endurflutt valið efni 

úr síðdegisútvarpi Rásar 2. Þátturinn 

Á sumarvegi var á dagskrá klukkan 

16.05 um sumarið. Þar var fengið fólk 

úr ýmsum áttum til að gera hver sinn 

þátt. Þetta er háttur sem hafður hefur 

verið á í sumardagskrá síðustu ára 

og mælist vel fyrir. Fyrir utan þessa 

þáttagerð „utanhússfólks“ sem raunar 

setti verulegan svip á dagskrána, var 

mjög dregið úr öllum kaupum á efni. 

Var það talin heppilegri sparnaðar-

leið, bæði fyrir félagið og hlustendur. 

Þannig varðveitist reynsla og þekking 

sem orðið hefur til hjá starfsfólkinu á 

mörgum árum. Þessi leið er hins vegar 

auðvitað ekki gallalaus, því RÚV hefur 

löngum notið mjög góðs af framlagi 

fólks utan fyrirtækisins sem aukið 

hefur fjölbreytni í dagskrá.

RÁS 1
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Meðal fastra liða, fyrir utan þá reglu-

bundnu þætti virka daga sem nefndir 

hafa verið, eru sunnudagsþættir     

Ævars Kjartanssonar. Um sumarið 

var hann með þættina Framtíð lýð-

ræðis ásamt Ágústi Þór Árnasyni, en 

um veturinn stýrði hann í samvinnu 

við Pál Skúlason þætti sem nefnist 

Heimur hugmyndanna, þar sem 

fjallað var um heimspekilegar og 

þjóðfélagslegar hugmyndir fyrr og nú. 

Þáttur Hjálmars Sveinssonar, Kross-

götur, þar sem ekki síst var fjallað 

um skipulagsmál frá ýmsum hliðum, 

var á dagskrá frá hausti 2009 og fram 

á sumar 2010 þegar umsjónarmaður 

hvarf um sinn frá störfum við RÚV 

og sneri sér að öðrum verkefnum. 

Þátturinn Orð skulu standa í umsjá 

Karls Th. Birgissonar var sem fyrr á 

dagskrá á laugardögum yfir vetrartím-

ann. Hann hefur notið verulegra vin-

sælda mörg síðustu ár. Á föstudags-

kvöldum allt árið hélt Jónas Jónasson 

áfram að taka á móti kvöldgestum og 

á sunnudagsmorgnum var hann með 

þáttinn Sumar raddir, úrval úr eldri 

þáttum sínum. Um helgar var fluttur 

þátturinn Lostafulli listræninginn, 

um viðburði í listalífinu, stjórnendur 

oftast Viðar Eggertsson og Jórunn 

Sigurðardóttir. Hin langa þáttaröð 

Jökuls Jakobssonar, Gatan mín, 

frá því upp úr 1970, var öll endur-

flutt á laugardagsmorgnum til mars-

loka. Þegar henni lauk var tekið að 

endurflytja á þessum tíma úrval úr 

Samfélaginu í nærmynd. Seinna var 

einnig flutt á laugardögum úrval úr 

morgunþættinum Vítt og breitt. Úrval 

úr Víðsjá vikunnar er flutt á sunnu-

dögum klukkan 13. Yfirleitt hefur 

endurflutningur gamals og nýs efnis 

sett mikinn svip á dagskrá Rásar 1. Að 

sumu leyti er þetta auðvitað gert til að 

spara útgjöld til nýrrar framleiðslu. 

Hins vegar má einnig líta svo á að hér 

sé um aukna þjónustu við hlustendur 

að ræða. Hvort tveggja er að hlust-

unarvenjur eru breyttar þannig að 

fólk hefur ekki alltaf tök á að hlusta 

á sömu tímum og áður og að í safni 

útvarpsins er varðveitt mikið af góðu 

efni sem heldur gildi sínu þótt tímar 

líði. Hafa hlustendur kunnað því vel 

að fá tækifæri til að hlýða á margt af 

slíku efni. Þess má loks geta að endur-

flutningurinn var liður í undirbúningi 

fyrir 80 ára afmæli RÚV.

Eiríkur Guðmundsson dagskrárgerðarmaður

RÁS 1
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BÓKMENNTIR
Umfjöllun um bókmenntir á dagskrá 

Rásar 1 á síðasta rekstrarári var með 

hefðbundnum hætti. Á tímabilinu 

var ekki ráðist í gerð nýrra þátt um 

einstök skáld og verk þeirra. Að ein-

hverju leyti hafa þemaþættir Víð-

sjár vegið upp á móti þessum skorti 

á nýrri framleiðslu með samsettum 

þáttum á föstudögum, þar sem fjallað 

er um ólík menningarleg málefni og 

einstaka listamenn. Má þar nefna þátt 

um Vilborgu Dagbjartsdóttur skáld 

í tilefni áttræðisafmælis hennar 18. 

júlí sl. og var sá þáttur einvörðungu 

byggður á efni úr safninu. Þá var í 

október heill þáttur Seiðs og héloga 

helgaður tveimur nýútkomnum bók-

um Gyrðis Elíassonar og rætt nokkuð 

ítarlega við skáldið.

Sunnudagar voru áfram bókmennta-

dagar á Rás 1 með föstum bók-

menntaþáttum. Eins og fyrr voru á 

sunnudagsmorgnum klukkan 10.15 

fluttir þættir um bókmenntir og önn-

ur menningarsöguleg efni. Í septem-

ber 2009 voru á dagskrá tveir þættir      

Arthúrs Björgvins Bollasonar um 

bandaríska rithöfundinn Henry David 

Thoreau og lífsspeki hans. Einnig voru 

fluttir tveir þættir Auðar Aðalsteins-

dóttur og Ástu Gísladóttur undir fyrir-

sögninni Ástarsögur af rithöfundum. 

Í október gerðu Þórdís Gísladóttir og 

Þorgerður E. Sigurðardóttir þrjá þætti 

sem þær nefndu Kátir voru karlar - 

um endurminningabækur íslenskra 

karlmanna.

Eins og síðustu ár var gert hlé á 

sögulegum þáttum í nóvember og 

desember og hugað að því sem var að 

gerast í bókaútgáfu. Frá 8. nóvember 

til 20. desember var á þessum tíma 

þátturinn Bókaþing í umsjá Gunnars 

Stefánssonar en þar eru kynntar nýjar 

bækur með lestri á völdum köflum úr 

þeim.

Í janúar var minnst 250 ára afmælis 

þýska stórskáldsins Schillers með því 

að endurflytja fjögurra þátta röð frá 

2005 þar sem Arthúr Björgvin Bolla-

son og Þröstur Ásmundsson fjölluðu 

um ævi hans og verk. Í febrúar var á 

dagskrá þáttur Gunnars Stefánssonar, 

Að yrkja á öðru máli, þar sem lesin 

voru ljóð sem Íslendingar hafa ort á 

dönsku og norsku, ásamt íslenskum 

þýðingum. Árni Bergmann gerði þátt 

um bosníu-serbneska Nóbelshöfund-

inn Ivo Andric í tengslum við að saga 

hans, Brúin á Drinu, var lesin sem 

útvarpssaga. Síðan voru tveir þættir 

um sænska skáldið Pär Lagerkvist 

sem Gunnar Stefánsson tók saman. 

Að meirihluta var hér um að ræða 

þátt frá 1991 en aukið við umfjöllun 

um ljóðabókina Aftonland (Kvöld-

heima) eftir skáldið sem kom út í 

íslenskri þýðingu 2009. Hjalti Snær 

Ægisson gerði þátt um Ummyndanir 

Óvíds í nýútgefinni þýðingu Kristjáns 

Árnasonar og Gunnar Stefánsson tók 

saman þáttinn Páskar í skáldskap. 

Í apríl voru á dagskrá tveir þættir 

Auðar Aðalsteinsdóttur og Ástu Gísla-

dóttur, Forboðnar sögur – um sam-

kynhneigð í bókmenntum.

Í maímánuði var endurflutt vönduð 

fimm þátta röð um Málfríði Einars-

dóttur, rithöfund, tekin saman 1999 á 

aldarafmæli hennar. Umsjónarmenn 

voru Ragnheiður Margrét Guðmunds-

dóttir, Ragnhildur Richter og Sigurrós 

Erlingsdóttir. Í júní voru á dagskrá 

þrír þættir Ástráðs Eysteinssonar um 

rithöfundinn Ernest Hemingway, und-

ir nafninu Gamli maðurinn og sárið. 

Í júlí voru fluttir fjórir þættir Auðar 

Aðalsteinsdóttur, Svik og prettir í 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir að undirbúa dagskrá
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bókmenntaheiminum. Í ágúst voru 

síðan endurfluttir þrír þættir Árna 

Bergmann frá 2004 um rússneska 

skáldjöfurinn Anton Tsjekhov, í til-

efni 150 ára afmælis hans fyrr á árinu. 

Svo hófst fjögurra þátta röð Þórdísar 

og Þorgerðar sem fyrr voru nefndar, 

en sú syrpa hét Á kerlingaslóðum og 

fjallaði um minningabækur víðförulla 

íslenskra kvenna.

Að loknum kvöldfréttum kl. 18.20 á 

sunnudögum var svo eins og undan-

farna vetur þátturinn Seiður og hélog 

á dagskrá í fastri umsjón Jórunnar 

Sigurðardóttur og Mörtu Guðrúnar 

Jóhannesdóttur. Í þeim þætti var 

bæði fjallað um nýjar erlendar bók-

menntir og eldri bókmenntir, ís-

lenskar og erlendar. Rætt var m.a. 

um höfundarverk ensk-karabísku 

skáldkonunnar Jean Rhys sem í 

byrjun síðustu aldar sendi frá sér 

nokkrar óvenjulegar skáldsögur. Þá 

var sagt frá verðlaunabókum ársins, 

tilnefningum til Booker-verðlaunanna 

bresku gerð skil, sem og tilnefningum 

til þýsku bókaverðlaunanna. Fjallað 

var nokkuð ítarlega um nýjan Nóbels-

verðlaunahafa, Herthu Müller, sem og 

nýja bók Ohran Pamuk, Nóbelsverð-

launahafa ársins 2006, og um nýjar 

bókmenntir frá arabíska málsvæðinu 

og Eystrasaltslöndum. Á aðventu 

2009 höfðu umsjónarmenn Seiðs og 

héloga sameiginlega umsjón með 

hverjum þætti til þess að betur mætti 

ná utan um það í jólabókaútgáfunni 

sem krafðist mikils lestrar. Reynt 

var að draga þar upp sýnilegar línur 

og var í einum þætti fjallað um sögu-

legar skáldsögur sem voru óvenju 

margar árið 2009. Einnig var rætt sér-

staklega um ljóðaútgáfu ársins 2009 

og ennfremur nýjar barnabókmenntir. 

Bókmenntaaðventan hófst hins vegar 

á umræðum um bókmenntagagnrýni í 

jólabókaflóðinu þar sem rætt var við 

höfunda og gagnrýnendur. Gerð var 

grein fyrir þeim verkum sem tilnefnd 

voru til Bókmenntaverðlauna Norður-

landaráðs í janúar og febrúar og sér-

stakur þáttur gerður um verðlauna-

bókina, Hreinsun eftir Sofi Oksanen. 

Þátturinn Seiður og hélog fór svo í frí 

í lok maí. 

Vorið 2010 var ákveðið að gera til-

raun með nýjan bókmenntaþátt í 

stað Seiðs og héloga þar sem ungt 

áhugafólk og sérfræðingar um bók-

menntir fengju tækifæri til að spreyta 

sig í gerð almennra bókmenntaþátta. 

Þátturinn fékk nafnið Skorningar og 

var honum lýst í dagskrárkynningum 

sem „óvissuferð um gilskorninga 

skáldskapar og bókmennta“. Í þátt-

unum er ýmist tekið fyrir ákveðið efni 

og hugað að hvernig það birtist í bók-

menntum og skáldskap eða sagt frá 

einstökum bókmenntaverkum. Einnig 

hefur verið hugað að skáldskap leik-

sviðsins heima og erlendis, leikin tón-

list og talað við áhugafólk og sérfræð-

inga um bókmenntir. Umsjónarmenn 

þessarar nýju þáttaraðar voru tveir 

doktorsnemar í bókmenntafræði, 

Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir og 

Yrsa Þöll Gylfadóttir, svo og Magnús 

Örn Sigurðsson bókmenntafræðinemi 

á BA-stigi. Er skemmst frá því að 

segja að Skorningar hafa mælst vel 

fyrir og hinir ungu fræðimenn átt auð-

velt með að tileinka sér vinnubrögð 

útvarpsmiðilsins og notfæra sér alla 

möguleika við kynningu og dreifingu 

efnis síns í gegnum netið, Facebook, 

hlaðvarpið og ugglaust fleira. Um-

sjón og leiðsögn þessa verkefnis var í 

höndum Jórunnar Sigurðardóttur.

Menningarþátturinn Víðsjá er á dag-

skrá alla virka daga kl. 16.03-18.00. 

Bókmenntaumfjöllun hans breyttist 

ekki frá fyrra rekstrarári, þar voru 

bókmenntaviðburðir og nýjar bækur 

kynntar, bæði íslenskar og erlendar, 

og rætt við höfunda og fræðimenn. 

Bókmenntagagnrýni var á sínum 

Ingi Þór Ingibergsson hljóðupptökumaður

RÁS 1
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stað frá miðjum september og fram 

í febrúar og má enn lesa þá gagn-

rýni á vefnum og hlusta á hana í 

hlaðvarpi þáttarins. Gagnrýnendur 

voru dr. Gauti Kristmannsson, Auður 

Aðalsteinsdóttir og Þröstur Helgason. 

Sumarsögur Víðsjár voru í ár tvær 

svokallaðra Andrabóka Péturs Gunn-

arssonar í upplestri höfundarins sem 

til er í safni útvarpsins. 

Eins og fram hefur komið voru færri 

bókmenntaþættir framleiddir á tíma-

bilinu en verið hefur. Að einhverju 

leyti vógu þættir leiklistardeildar    

Útvarpsperlur upp á móti þeim niður-

skurði, en þar á meðal voru þættir 

sem fjalla um bókmenntaleg efni. Þá 

voru valdir þættir Glætu sem Haukur 

Ingvarsson gerði veturinn 2006-2007 

endurfluttir. Dagskrárgerðarmenn 

Rásar 1, einkum Ævar Kjartansson, 

héldu áfram að hljóðrita málþing af 

ýmsu tilefni og um margvísleg mál-

efni sem stofnanir innan Háskólans 

og utan stóðu fyrir. Upptökunum er 

síðan útvarpað, einkum í dagskrár-

liðnum Í heyranda hljóði og var þar 

stöku sinnum bókmenntalegt efni 

á dagskrá. Má nefna málþing sem 

Gunnar Stefánsson bjó til flutnings 

um Knut Hamsun, Einar H. Kvaran, 

Jóhann Jónsson, Sigurð A. Magn-

ússon og Ólaf Jóhann Sigurðsson. 

Þannig er þetta efni gert aðgengilegt 

miklu fleirum en stað- og tímabund-

inn viðburður gefur færi á og hefur 

sú þjónusta mælst vel fyrir. Um leið 

vitna þessar upptökur um gott sam-

starf Rásar 1 við fræðimenn og rithöf-

unda sem iðulega gefa flutningsrétt 

fyrirlestra sinna.

FRAMHALDSSÖGUR
Útvarpssagan var sem fyrr lesin fimm 

daga vikunnar allt árið og kvöldsaga 

um sumarmánuðina, frá júní til ágúst, 

í þetta sinn einnig fimm sinnum í viku.

Á tímabilinu voru eftirfarandi út-

varpssögur fluttar: Með hægð eftir 

Milan Kundera í þýðingu Friðriks 

Rafnssonar, Jóhann Sigurðarson las; 

Brestir í Brooklyn eftir Paul Auster, 

þýðing Jóns Karls Helgasonar, Sigurður 

Skúlason las; Á eigin vegum eftir 

Kristínu Steinsdóttur, höfundur las; 

Kyrr kjör eftir Þórarin Eldjárn, höf-

undur las; þrjár sögur úr sagnasafninu 

Ástarflótti eftir Bernhard Schlink, 

Þórarinn Kristjánsson þýddi, Anna 

Kristín Arngrímsdóttir las. Eftir miðj-

an desember voru lesnar þrjár stuttar 

sögur: Neistinn sem varð að báli eftir 

Leo Tolstoj, Gunnar Dal þýddi, Erlingur 

Gíslason las; Aðventa eftir Gunnar 

Gunnarsson, Þorleifur Hauksson las 

(lestur þessarar sögu er orðinn fastur 

liður á aðventu ár hvert); Vonir eftir 

Einar H. Kvaran, Kristján Franklín 

Magnús las í tilefni 150 ára afmælis 

höfundar í desember. Í byrjun janúar 

las Þorvaldur Þorsteinsson sögu sína, 

Við fótskör meistarans. Næstu sögur 

voru þessar: Vetur í Vindheimum eft-

ir Stefán Jónsson, Hallmar Sigurðsson 

las; Brúin á Drinu eftir Ivo Andric, 

Sveinn Víkingur þýddi, Árni Blandon 

las; Stjörnurnar í Konstantínópel, 

stutt saga eftir Ólaf Jóhann Sigurðs-

son, Gísli Halldórsson las (hljóðritun 

frá 1972). Í apríl var flutt skáldsagan 

Borg eftir Rögnu Sigurðardóttur, 

höfundur las. Í maí var endurfluttur 

lestur Indriða G. Þorsteinssonar frá 

1982 á sögu sinni, Norðan við stríð, 

var það gert í tilefni þess að sjötíu ár 

voru liðin frá hernáminu. Um sum-

arið til ágústloka voru lesnar þessar 

sögur: Hér eftir Kristínu Ómarsdóttur, 

Kristján Franklín Magnús las; Út að 

stela hestum eftir norska höfundinn 

Per Petterson, Hjalti Rögnvaldsson 

las eigin þýðingu; Hótelsumar eftir 

Gyrði Elíasson, höfundur las; Eld-

fórnin eftir Vilborgu Davíðsdóttur, 

höfundur las. 

Kvöldsögur í júní, júlí og ágúst voru 

þessar: Konan í dalnum og dæturnar 

sjö, saga Moniku Helgadóttur á Merki-

gili, eftir Guðmund Gíslason Hagalín, 

Sigríður Hagalín las (hljóðritun frá 

1988); Vatnaniður, saga um stang-

veiðar eftir Björn J. Blöndal, höfundur 

las (hljóðritun frá 1967); Gatsby hinn 

mikli eftir Francis Scott Fitzgerald, 

Atli Magnússon las eigin þýðingu, 

(hljóðritun frá 1974); Rómeó og Júlía 

í sveitaþorpinu eftir Gottfried Keller, 

Njörður P. Njarðvík las þýðingu sína 

(hljóðritun frá 1975). Loks voru tvær 

stuttar sögur íslenskra höfunda: Far-

kennarinn eftir Ólaf Jóhann Sigurðsson, 
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Þorsteinn Gunnarsson las (hljóð-

ritun frá 1971) og Stofnunin eftir Geir 

Kristjánsson, höfundur las (hljóðritun 

frá 1975).

ÚTVARPSLEIKHÚSIÐ
Nýframleiðsla

Til að mæta þrengri fjárhag hefur 

framleiðslu á nýjum verkum verið 

haldið í lágmarki og hafa líklega aldrei 

jafn fá verk verið frumflutt á einu ári 

í sögu Útvarpsleikhússins og þetta ár, 

eða sjö talsins. Í nýframleiðslu var 

fyrst og fremst lögð áhersla á ný ís-

lensk verk og því hefur hlutur þeirra 

verið síst minni en oft áður. Segja má 

að sú menningarpólitíska stefna Út-

varpsleikhússins hafi vakið þónokkra 

athygli. Eina frumflutta erlenda verk-

ið var gríski harmleikurinn Antígóna 

eftir Sófókles í íslenskri þýðingu 

Helga Hálfdanarsonar. Var það flutt 

á jólum 2009 sérstaklega til að heiðra 

þýðandann sem lést fyrr á árinu en 

hann hefur fært okkur alla grísku 

harmleikina á íslensku ásamt öllum 

leikritum Shakespeares.

    Það verkefni útvarpsleikhússins 

sem vakti mesta athygli var sex leik-

rita röðin Einfarar eftir Hrafnhildi 

Hagalín, sem hún skrifaði sérstaklega 

fyrir nokkra af elstu og reyndustu 

leikurum þjóðarinnar. Þessi leikrit 

voru flutt sex sunnudaga í röð í októ-

ber og nóvember. Hverju leikriti fylgdi 

sérstakur útvarpsþáttur um feril aðal-

leikaranna og hétu þeir þættir Í aðal-

hlutverki. Viðar Eggertsson annaðist 

vinnslu þeirra. Samdægurs, að kvöldi, 

flutti síðan Sjónvarpið þátt um aðal-

leikara hvers leikrits fyrir sig, þar sem 

áhorfendur fengu að kynnast þessum 

virtu leikurum í lífi og starfi. Hét sú 

þáttaröð Persónur & leikendur og 

var í umsjón Evu Maríu Jónsdóttur 

og Hauks Haukssonar. Má segja að 

RÚV hafi þannig á eftirtektarverðan 

hátt náð að láta tvo miðla sína, útvarp 

og sjónvarp, vinna saman á eftir-

tektarverðan hátt sem vakti jákvæð 

viðbrögð áheyrenda og áhorfenda. 

Persónur & leikendur var tilnefnt til 

Edduverðlauna og leikritaröðin Ein-

Viðar Eggertsson starfsmaður 

Útvarpsleikhússins

RÁS 1 
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farar til Grímuverðlauna. Fór svo að 

lokum að Einfarar var kosið útvarps-

verk ársins á Grímunni 2010.

Frumflutt verk

Guð blessi Ísland – útvarpsleikrit 

eftir Símon Birgisson og Malte Scholz. 

Hljóðvinnsla: Hjörtur Svavarsson. 

Leikstjóri: Símon Birgisson. Einfar-

ar, sex stutt leikrit eftir Hrafnhildi    

Hagalín. Hljóðvinnsla: Einar Sigurðs-

son. Leikstjóri: Hrafnhildur Hagalín. 

Faraldur eftir Jónínu Leósdóttur. 

Hljóðvinnsla: Einar Sigurðsson. Leik-

stjóri: Þórhildur Þorleifsdóttir. Antí-

góna eftir Sófókles. Íslensk þýðing: 

Helgi Hálfdanarson. Tónlist: Kristín 

Bergsdóttir og Erla Axelsdóttir. Leik-

stjóri: Sigurður Skúlason. Veggir með 

eyru eftir Þorstein Guðmundsson. 

Leikstjóri: Hjálmar Hjálmarsson. Sag-

an af þriðjudegi eftir Steinar Braga. 

Útvarpsleikgerð og leikstjórn: Bjarni 

Jónsson. Tónlist: Hallur Ingólfsson. 

Blessuð sé minning næturinnar eftir 

Ragnar Ísleif Bragason. Tónlist: Anna 

Þorvaldsdóttir. Leikstjóri: Símon 

Birgisson.

Útvarpsleikrit 50 ára og eldri

Reglulega hafa verið fluttar perlur úr 

safni sem eru orðnar 50 ára og því lít-

ill kostnaður við flutning vegna þess 

að höfundaréttur er að mestu fallinn 

úr gildi. Þetta var ekki síst gert í til-

efni af 80 ára afmæli RÚV síðla árs 

2010. Þannig er minnt á þann fjársjóð 

sem RÚV á í fórum sínum, upptökur 

af útvarpsleikritum frá því upptökur 

hófust árið 1946. Elsta varðveitta 

upptakan var flutt fyrsta sunnudag á 

nýju ári og var það vinsælasti söng-

leikur á Íslandi á síðustu öld, Ævintýri 

á gönguför eftir J.C. Hostrup í leik-

stjórn Lárusar Pálssonar. Samkvæmt 

hlustendakönnun Capacent Gallups 

var ekki meira hlustað á aðra útvarps-

stöð á landinu þann tíma sem útsend-

ing þessa leikrits stóð yfir. Síðan 

hefur mörg perla úr safni útvarpsins 

verið flutt þetta árið. RÚV veitir al-

menningi á þennan hátt hlutdeild í 

þessum ómetanlega menningararfi 

þjóðarinnar. Helsti kostnaðurinn hef-

ur falist í því að hljóðhreinsa þessar 

upptökur sem margar hverjar voru 

unnar við léleg skilyrði og tækjakost. 

Þannig hefur tekist að færa þær nær 

nútímagæðum og um leið hafa þær 

verið fluttar á hlaðvarp RÚV eftir 

þessar útsendingar, svo nú geta hlust-

endur notið þeirra hvar og hvenær 

sem henta þykir.

Eftirfarandi leikrit 50 ára og eldri voru 

flutt á árinu: Syndir annarra eftir 

Einar H. Kvaran í leikstjórn Ævars R. 

Kvaran, hljóðritun frá 1959; Deleríum 

búbónis eftir Jón Múla og Jónas Árna-

syni. Tónlist: Jón Múli Árnason. Leik-

stjóri: Einar Pálsson, hljóðritun frá 

1954; Ævintýri á gönguför eftir J.C. 

Hostrup. Þýðandi: Indriði Einarsson. 

Leikstjóri Lárus Pálsson, hljóðritun 

frá 1946; Horft af brúnni eftir Arthur 

Miller. Þýðandi: Jakob Benediktsson. 

Leikstjóri: Lárus Pálsson, hljóðritun 

frá 1959; Mánuður í sveitinni eftir 

Turgenjev. Þýðandi: Halldór Stefáns-

son. Leikstjóri: Þorsteinn Ö. Stephensen, 

hljóðritun frá 1959; Páskar eftir 

August Strindberg. Þýðandi: Bjarni 

Benediktsson frá Hofteigi. Leikstjóri: 

Þorsteinn Ö. Stephensen, hljóðritun 
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frá 1956; John Gabriel Borkman eftir 

Henrik Ibsen. Þýðandi: Helgi J. Hall-

dórsson. Leikstjóri: Indriði Waage, 

hljóðritun frá 1960; Þau komu til 

ókunnrar borgar eftir J.B. Priestley. 

Þýðandi: Ásgeir Hjartarson. Leik-

stjóri: Lárus Pálsson, hljóðritun frá 

1958; Því miður, skakkt númer, fram-

haldsleikrit í fimm þáttum eftir Alan 

Ullman og Lucille Fletcher. Útvarps-

leikgerð og leikstjórn: Flosi Ólafsson, 

hljóðritun frá 1958; Tíu litlir negra-

strákar, framhaldsleikrit í fjórum 

þáttum eftir Agatha Christie. Útvarps-

leikgerð: Ayton Whitaker. Þýðandi og 

leikstjóri: Hildur Kalman, hljóðritun 

frá 1959; Haustmánaðarkvöld eftir 

Friedrich Dürrenmatt. Þýðandi: Ragnar 

Jóhannesson. Leikstjóri: Baldvin Hall-

dórsson, hljóðritun frá 1959.

Leiklistarþættir og stök leikrit

Starfsmaður Útvarpsleikhússins 

hefur gert ýmsa þætti um leiklist og 

sviðslistamenn sem hafa verið á dag-

skrá Rásar 1 og þá hafa slíkir þættir 

úr safni verið fluttir reglulega. Þótt 

nýframleiðslu leikrita hafi verið 

haldið í lágmarki hefur Útvarpsleik-

húsið þurft að halda úti útsendingum í 

hverri viku og hafa þá eldri verk orðið 

fyrir valinu.

Nýleg endurflutt leikrit

Yfirvofandi eftir Sigtrygg Magnason. 

Tónlist: Úlfur Eldjárn. Leikstjóri: 

Bergur Þór Ingólfsson, hljóðritun frá 

2009; Augu þín sáu mig eftir Sjón. 

Útvarpsleikgerð: Bjarni Jónsson og 

múm. Tónlist: múm. Leikstjóri: Bjarni 

Jónsson, hljóðritun frá 2008); Milli 

skinns og hörunds þríleikur eftir Ólaf 

Hauk Símonarson. Leikstjóri: Þór-

hallur Sigurðsson, hljóðritun frá 2007; 

Hlauptu náttúrubarn eftir Andra 

Snæ Magnason. Leikstjóri: Hjálmar 

Hjálmarsson, hljóðritun frá 2001; 

Þessi löngun, þessi sára löngun 

eftir Kristján Þórð Hrafnsson. Leik-

stjóri: Karl Ágúst Úlfsson, hljóðritun 

frá 2001; Geitungagildran eftir Guð-

rúnu Evu Mínervudóttur. Leikstjóri: 

Hjálmar Hjálmarsson, hljóðritun frá 

2001; Reynistaðarbræður framhalds-

verk í tveimur þáttum eftir Klemenz 

Jónsson. Leikstjóri: Klemenz Jóns-

son, hljóðritun frá 1993; Raddir úr 

Katynskógi leikinn fléttuþáttur eftir 

Waldemar Modestowicz og Ryszard 

Wolagenitscz. Þýðandi: Elísabet 

Snorradóttir. Leikstjóri: María 

Kristjánsdóttir, hljóðritun frá 1993; 

Ástandið heimildaþáttur eftir Sigrúnu 

Valbergsdóttur. Leikin atriði eftir 

Sigrúnu Valbergsdóttur og Brynhildi 

Olgeirsdóttur. Leikstjóri: Sigrún Val-

bergsdóttir, hljóðritun frá 2008; Hrólf-

ur eftir Sigurð Pétursson. Flutningur 

og leikstjórn: Spaugstofan, hljóðritun 

frá 1997; Vasaleikhúsið heimsækir 

Útvarpsleikhúsið 13 örleikrit. Höf-

undur og flytjandi: Þorvaldur Þor-

steinsson. Dagskrárgerð: Viðar Egg-

ertsson, hljóðritun frá 1992/2008.

Útvarpsperlur

Starfsmaður Útvarpsleikhússins held-

ur einnig úti dagskrárliðnum Útvarps-

perlur. Þar er leitað fanga í upptöku-

safninu og úr djúpum safnsins færðir 

fram úrvalsþættir fortíðar frá ýmsum 

tímum. Þættirnir hafa verið á dagskrá 

vikulega og bera oft og tíðum fagurt 

vitni vandvirkni og listfengi ýmissa 

dagskrárgerðarmanna í gegnum tíð-

ina.

RÁS 1
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Aðrir þættir

Á ábyrgð Útvarpsleikhússins hafa 

einnig verið ýmsir tilfallandi þættir 

í dagskrá og þá helst stakir þættir 

í þáttaröðunum Okkar á milli og 

Lostafulli listræninginn auk ýmissa 

stakra þátta í hátíðardagskrám og 

öðrum dagskrárliðum.

Starf með ungu fólki

Ungir leiklistarnemar í Borgarholts-

skóla unnu útvarpsleikrit undir 

handleiðslu leiklistarkennara síns, 

Guðlaugar Maríu Bjarnadóttur, með 

stuðningi Útvarpsleikhússins og voru 

þau flutt í þáttum Leynifélagsins síðla 

árs 2009. Leikritaröð þessi bar sam-

heitið Leið 7: Álfheimar – Trölla-

borgir. Verkin voru sex örleikrit, um 5 

mínútur hvert. Nemendurnir skrifuðu 

verkin, leikstýrðu þeim, léku og unnu 

tónlist og hljóðmynd þeirra. Einar Sig-

urðsson, tæknimaður sá um upptökur 

og ráðgjöf. Þá komu nemendur úr 

leiklistar- og tónlistardeildum Listahá-

skóla Íslands að Antígónu, jólaleikriti 

Útvarpsleikhússins. Þeir voru leikarar 

í smærri hlutverkum og höfundar tón-

listar, og var verkefnið hluti af námi 

þeirra í Listaháskólanum. 

Verðlaun og viðurkenningar

Árleg verðlaunahátíð evrópskra ljós-

vakamiðla, Prix Europa, var haldin í 

Berlín seinni hluta októbermánaðar 

2009. Í keppnina höfðu verið send 118 

útvarpsverk til að keppa til verðlauna. 

Fjörutíu þessara verka hlutu náð fyrir 

augum dómnefndar og átti Útvarps-

leikhúsið eitt hinna tilnefndu verka, 

Augu þín sáu mig, leikgerð Bjarna 

Jónsonar og hljómsveitarinnar múm 

á samnefndri skáldsögu Sjón í leik-

stjórn Bjarna. Augu þín sáu mig 

hlaut sjötta sætið að lokum og er það 

glæsilegur árangur í keppni virtustu 

og fremstu útvarpsstöðva Evrópu.

Í maímánuði 2010 voru haldnir árlegir 

Norrænir útvarpsleikhúsdagar, að 

þessu sinni í Svíþjóð. Þá fór jafnframt 

fram keppni norrænu útvarpsleikhús-

anna um bestu útvarpsleikritin. RÚV 

hlaut önnur verðlaun í keppninni fyrir 

leikverkið Yfirvofandi eftir Sigtrygg 

Magnason, tónlist eftir Úlf Eldjárn og 

í leikstjórn Bergs Þórs Ingólfssonar.

Gríman – íslensku leiklistarverðlaun-

in, voru veitt í Þjóðleikhúsinu 16. júní 

2010. Þrjú verk Útvarpsleikhússins 

voru tilnefnd sem útvarpsverk ársins: 

Einfarar, leikritaflokkur eftir Hrafn-

hildi Hagalín í leikstjórn höfundar, 

Sagan af þriðjudegi, útvarpsgerð 

Bjarna Jónssonar og leikstjórn hans 

eftir sögu Steinars Braga, Veggir með 

eyru eftir Þorstein Guðmundsson í 

leikstjórn Hjálmars Hjálmarssonar. 

Einar Sigurðsson annaðist hljóð-

vinnslu allra verkanna. Úrslit urðu 

þau að verkið Einfarar hlaut Grím-

una 2010 sem útvarpsverk ársins.

TÓNLIST
Tónlist er mikilvægur hluti af dag-

skrá Rásar 1. Á rekstrarárinu var 

hlutur tónlistar um þriðjungur af 

dagskrá Rásar 1 milli 06.30 og 00.10. 

Í næturútvarpinu milli 00.10 og 06:30 

er eingöngu leikin sígild tónlist og 

er hlutur tónlistar og tónlistarþátta í 

sólarhringsdagskrá Rásar 1 því um 12-

13 klukkustundir eða u.þ.b. 50%.
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Klassísk tónlist var í öndvegi í þáttum 

sem voru á dagskrá á virkum dögum 

kl. 14 en meðal umsjónarmanna voru 

Arndís Björk Ásgeirsdóttir, Una Mar-

grét Jónsdóttir, Ólöf Sigursveinsdótt-

ir, Ingibjörg Eyþórsdóttir, Ásmundur 

Jónsson og Halla Steinunn Stefáns-

dóttir.

Áfram voru fastir liðir eins og venju-

lega þar sem leikin var tónlist af öllum 

gerðum og úr öllum áttum og fjallað 

um hana. Má þar nefna heimstónlist-

arþátt Sigríðar Stephensen Til allra 

átta, Bláar nótur í bland, þátt Ólafs 

Þórðarsonar, Tríó, þátt Magnúsar R. 

Einarssonar, og Fimm fjórðu, djass-

þátt Lönu Kolbrúnar Eddudóttur. 

Hvað er að heyra?, spurningaleikur 

um klassíska tónlist í umsjón Arndísar 

Bjarkar Ásgeirsdóttur var á sínum 

stað í helgardagskránni, en í þátt-

unum er hlustendum kynnt klassísk 

tónlist á fræðandi og skemmtilegan 

hátt.

Ný tónlist var kynnt í þáttaröð þar sem 

leiknar voru hljóðritanir frá Alþjóð-

lega tónskáldaþinginu, en á þinginu 

hittast fulltrúar útvarpsstöðva frá 

öllum heimshornum, kynna tónverk 

frá sínu heimalandi og skiptast á upp-

tökum af nýjum tónverkum. Þess má 

geta að framlag RÚV, verk Huga Guð-

mundssonar, ,,Händelusive“, hlaut 

sérstaka viðurkenningu á þinginu, 

en tónskáldasjóður RÚV hefur styrkt 

þátttöku RÚV á þinginu undanfarin 

ár.

Fjölmarga heimildaþætti er tengdust 

tónlist var einnig að finna í dagskrá 

Rásar 1. Í hátíðardagskrá voru gerðir 

þættir í tilefni 35 ára afmælis Kamm-

ersveitar Reykjavíkur og 200 ára fæð-

ingarafmælis Fredérics Chopin. Þá 

voru gerðir þættir í minningu Helgu 

Ingólfsdóttur semballeikara og Mar-

teins H. Friðrikssonar dómorganista. 

Einnig keypti Rás 1 hljóðritun frá 50 

ára söngafmæli Helenar Eyjólfsdóttur 

og var tónleikunum útvarpað 17. júní 

2010, með viðamiklu viðtali Lönu Kol-

brúnar Eddudóttur við söngkonuna.

Sigrún Eðvaldsdóttir konsertmeistari Sinfóníuhljómsveitar Íslands

RÁS 1
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Sextugsafmæli Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands voru gerð góð skil. Ingibjörg 

Eyþórsdóttir sá um tvo sunnudags-

þætti þar sem leikin voru hljóðrit 

frá minnisstæðum tónleikum hljóm-

sveitarinnar síðastliðinn áratug að 

vali hljómsveitarmeðlima. Menningar-

þátturinn Víðsjá var helgaður hljóm-

sveitinni og sérstök hátíðarútsending 

var frá afmælistónleikum hennar, 

þar sem spjallað var við ýmsa er hafa 

tengst hljómsveitinni í gegnum tíðina. 

Þáttaröð Unu Margrétar Jónsdóttur, 

Silfuröld revíunnar, var á dagskrá á 

sunnudögum frá lokum maímánaðar 

og út júlí. Þar var fjallað um revíur frá 

1960 til okkar tíma.

Tónlistin er bæði félagi og skemmtun. 

Fjölmargir þættir miða að því að 

skapa þægilega nærveru með góðri 

tónlist sem oft heyrist ekki annars 

staðar og má þar nefna þætti eins og 

Morgunstund með KK þar sem Kristján 

Kristjánsson leikur tónlist af ýmsu 

tagi alla virka morgna, Óskastund 

Gerðar G. Bjarklind og Stefnumót 

Svanhildar Jakobsdóttur. 

Í þætti Lönu Kolbrúnar Eddudóttur, 

Litlu flugunni, er áhersla lögð á eldra 

efni, tónlist og viðtöl, bæði efni úr 

safni útvarpsins sem og ýmislegt sem 

RÚV berst frá hlustendum. Á starfs-

árinu 2009-2010 hefur t.d. verið út-

varpað viðamiklum þáttum og þátta-

röðum um KK-sextettinn; söngvarann 

Hauk Morthens; ljóðskáldið Vilhjálm 

frá Skáholti; tónskáldið Sigfús Hall-

dórsson; Hljómsveit Björns R. Einars-

sonar og Tríó Ólafs Gauks. Oft liggur 

þetta efni undir skemmdum og er 

mikið samstarf haft við Hrein Valdi-

marsson á bandverkstæði RÚV, sem 

afritar og hljóðhreinsar eins og hægt 

er, m.a. gamlar lakkplötur. Reynt er 

eftir föngum að taka viðtöl við þá 

listamenn sem enn eru til frásagnar 

og njóta þessir þættir mikilla vin-

sælda meðal útvarpshlustenda. Þess 

má geta að Hreinn og Lana Kolbrún 

vinna nú að afritun og lagfæringu á 

hljóðefni af sjónvarpsþáttunum „Hér 

gala gaukar“ sem Sextett Ólafs Gauks 

og Svanhildur gerðu í lok sjöunda ára-

tugarins. Einungis einn þáttur hefur 

varðveist á myndbandi í safni Sjón-

varpsins en nú hafa komið í leitirnar 

hljóðupptökur af nokkrum þessara 

þátta, gerðar á einkaheimili, ómetan-

legar heimildir um þætti sem þóttu 

með því besta sem framleitt var á upp-

hafsárum Sjónvarpsins. 

Samstarf RÚV við Samband evrópskra 

útvarpsstöðva (EBU) er þýðingarmik-

ill þáttur í starfi tónlistardeildar og 

hafa hlustendur notið þessa samstarfs 

í reglulegum útsendingum. RÚV og ís-

lenskt tónlistarlíf hafa með samstarf-

inu verið virkir þátttakendur í frjóu 

samfélagi evrópsks tónlistarlífs því 

hljóðritanir RÚV standa öðrum Evr-

ópuútvarpsstöðvum til boða auk þess 

sem RÚV hefur verið þátttakandi í al-

þjóðlegum samsendingum til milljóna 

hlustenda um allan heim, til dæmis á 

árlegum tónleikadögum EBU.

Í ár var útvarpað beint daglangt frá 

jólatónleikadegi EBU 20. desember 

og útvarpað var frá tónleikadögum 

sem haldnir voru til heiðurs tónskáld-

unum Felix Mendelssohn þegar liðin 

voru   200   ár  frá  fæðingu  hans)     og 

Kristinn Sigmundsson 
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Joseph Haydn (á 200. ártíð hans). 

Einnig má minnast á beinar útsend-

ingar frá sýningum Metrópólitan 

óperunnar og útsendingu frá hátíðar-

tónleikum til heiðurs Chopin frá 

Óperuhúsinu í Varsjá.

Í júlí og ágúst bauð Rás 1 hlustendum 

sínum að slást í hóp tónleikagesta á 

hinum fjölmörgu tónlistarhátíðum 

sem haldnar eru vítt og breitt um   

Evrópu á sumrin.

Meðal hátíða sem útvarpað var frá að 

þessu sinni má nefna Listahátíðina í 

Björgvin, Flæmsku tónlistarhátíðina 

í Mechelen, Mecklenburg-Vorpom-

mern tónlistarhátíðina, tónlistarhá-

tíðina í Granada á Spáni, Aldeburgh 

tónlistarhátíðina, Salzborgarhátíðina, 

Kapsvár kammertónlistarhátíðina í 

Ungverjalandi, Musica Mundi tónlist-

arhátíðina í Belgíu og síðast en ekki 

síst frá einni frægustu tónlistarhátíð 

heims, Proms-hátíðinni, sumartónlist-

arhátíð breska útvarpsins, en á meðal 

þeirra sem þar komu fram má nefna 

hljómsveitir breska útvarpsins (BBC), 

píanóleikarana Mariu Joao Pires og 

Pierre-Laurent Aimard, Hilary Hahn 

fiðluleikara og hljómsveitarstjórana 

Valery Gergiev, Christoph Eschen-

bach og Esa-Pekka Salonen.

Tónleikaröðinni Endurómi úr       

Evrópu var útvarpað milli kl. 19 og 

20 fjóra daga vikunnar þar sem flutt 

var tónlist af ýmsu tagi frá tónlistarhá-

tíðum víðs vegar um Evrópu. Nætur-

útvarp EBU þar sem leikin er sígild 

tónlist var svo á dagskrá frá miðnætti 

til morguns alla daga vikunnar.

Einn mikilvægasti þáttur í starfi tón-

listardeildarinnar og RÚV er hljóð-

ritun á tónlist. Með beinum útsending-

um frá tónleikum Sinfóníuhljómsveit-

ar Íslands gegnir Rás 1 lykilhlutverki 

við miðlun tónlistar til allra lands-

manna. Útsendingar frá viðburðum 

eins og sýningum Íslensku óperunnar, 

Djasshátíð og Listahátíð í Reykjavík 

eru einnig mikilvægir þættir dagskrár-

innar sem og vikulegar útsendingar í 

sunnudagsþættinum Úr tónlistarlíf-

inu frá því sem hæst ber í tónlistar-

lífinu hverju sinni. Meðal tónleika 

sem útvarpað var frá á síðasta ári má 

auk þessa nefna beina útsendingu 

frá frumflutningi Mótettukórs Hall-

grímskirkju á óratoríunni Ceciliu eftir 

Áskel Másson og Thor Vilhjálmsson, 

tónleika Kammersveitar Reykjavíkur, 

tónleika frá tónlistarhátíðunum í 

Skálholti og Reykholti, tónleika úr 

tónleikaröðinni Tíbrá, tónleika Tríós 

Reykjavíkur og tónleika Elektra       

ensemble, tónlistarhóps Reykjavíkur Óperuhúsið í Varsjá 

RÁS 1
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á Kjarvalsstöðum. Einnig var útvarp-

að frá hádegistónleikaröðinni Klassík 

í hádeginu, frá tónleikum Kammer-

músíkklúbbsins í Bústaðakirkju og 

frá tónleikum á Myrkum músíkdögum 

en opnunartónleikar hátíðarinnar, 

tónleikar Adapter hópsins, fóru fram 

í Útvarpshúsinu í beinni útsendingu. 

Tónleikaútsendingum ársins lauk 

síðan með beinni útsendingu frá tón-

leikum Sinfóníuhljómsveitar Norður-

lands á opnunarhátíð Menningarhúss-

ins Hofs á Akureyri. 

RÚV stendur einnig fyrir stúdíóupp-

tökum sem hafa verið skrautfjöður 

í hátíðardagskránni, sérstaklega um 

jól og páska. Á meðal fastra liða er 

jólalag RÚV sem pantað er árlega hjá 

íslensku tónskáldi en jólalag ársins 

2009 var Frábæra-bæra eftir Þóru 

Marteinsdóttur.

Af öðrum stúdíóupptökum sem út-

varpað var í hátíðardagskrá má nefna 

eftirfarandi: Klarinettukonsert eftir 

Jón Ásgeirsson sem Einar Jóhann-

esson flutti með Sinfóníuhljómsveit 

Íslands; hljóðritanir á barokkkonsert-

um með Sinfóníuhljómsveit Íslands 

þar sem einleikarar voru þeir Sigur-

geir Agnarsson og Sigurður I. Snorra-

son; hljóðritun Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands á píanókonsert nr. 2 eftir Fré-

deric Chopin þar sem einleikari var 

Ástríður Alda Sigurðardóttir; Fylgjur, 

fiðlukonsert eftir Þorkel   Sigur-

björnsson þar sem einleikari var Sif 

Tulinius; Stúlkan í turninum, verk 

eftir Tryggva M. Baldvinsson byggt 

á ævintýri Jónasar Hallgrímssonar í 

hljóðritun með Sinfóníuhljómsveit 

Íslands; einleiksverk eftir Domenico 

Gabrielli og Johann Sebastian Bach 

Umsjónarmenn Spegilsins: Anna Kristín Jónsdóttir, Friðrik Páll Jónsson, Gunnar Gunnarsson, Jón Guðni Kristjánsson og 

Sigrún Davíðsdóttir
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í flutningi Sæunnar Þorsteinsdóttur 

sellóleikara, og loks hljóðrit með 

þremur ungum píanistum: Hákoni 

Bjarnasyni, Gunnhildi Evu Gunnars-

dóttur og Lilju Cardew, verðlauna-

höfum EPTA-píanókeppninnar.

DJASS
Samstarf RÚV og Djasshátíðar í 

Reykjavík (áður RúRek) hefur staðið 

frá upphafi hátíðarinnar, í 20 ár, og 

hefur jafnan verið hljóðritaður fjöldi 

tónleika eða þeir sendir út beint á Rás 

1. Sumarið 2009 var fitjað upp á þeirri 

nýbreytni að stofna til sérstakra út-

varpstónleika á Djasshátíð og bjóða 

hlustendum að koma í Útvarpshúsið 

og njóta tónlistar í húsakynnum 

RÚV, samhliða beinni útsendingu á 

Rás eitt. Var sama fyrirkomulag við-

haft á Djasshátíð 2010, og gestum og 

gangandi boðið á þrenna eftirmiðdag-

stónleika í ágúst í Efstaleiti 1, á út-

sendingartíma djassþáttarins Fimm 

fjórðu, kl. 16.05-17.00. Settur var upp 

hljómsveitarpallur á Markúsartorgi, 

stilltur flygill, dúkuð borð og raðað 

upp stólum og boðið upp á kaffi. 

Tónlistarvakt tæknideildar mannaði 

útsendingarstjórn í stúdíó 12 en Lana 

Kolbrún Eddudóttir sá um skipulagn-

ingu tónleikanna og var kynnir. Að 

jafnaði komu í húsið um 70 gestir í 

hvert sinn og þá eru ekki meðtaldir 

starfsmenn RÚV. Var RÚV þakkað 

sérstaklega fyrir þetta framtak í loka-

hófi Djasshátíðar og ríkti sömuleiðis 

mikil ánægja með framkvæmdina í ár. 

Tónlistarstjóri Rásar 2 hefur lýst 

áhuga á því að taka þátt í sambæri-

legum verkefnum innan veggja Út-

varpshússins og reyna jafnvel að 

útbúa betri aðstöðu fyrir slíkt í Efsta-

leiti, einhvers konar einfaldan sal. Má 

minna á að í upphafi var gert ráð fyrir 

slíkum sal eða stúdíói fyrir tónlist, á 

jarðhæð Útvarpshússins, gegnt stúd-

íói 12, en innrétting slíkrar aðstöðu 

var slegin af á sínum tíma.

Ýmsir tónleikar voru hljóðritaðir 

að venju á Djasshátíðinni, m.a. með 

bandaríska trompetleikaranum Jon 

Hassell og tríói breska píanóleikarans 

Django Bates. Í samvinnu við Djasshá-

tíð voru einnig hljóðritaðir Vetrar-

djassdagar í febrúar 2010, á Múlanum 

við Hverfisgötu og í Norræna húsinu, 

m.a. með finnska tríóinu PLOP og 

fjórum ungum, íslenskum tónlistar-

mönnum sem eru enn við nám í tón-

listarskóla FÍH. 

Ein djass-stúdíóhljóðritun var gerð á 

starfsárinu 2009-2010. ASA tríóið fékk 

einn vinnudag í stúdíói 12 með Agli 

Jóhannssyni tónlistartæknimanni í 

maí og hljóðritaði efnisskrá eftir The-

lonious Monk. 

Á dagskrá var vikulegur djassþáttur 

Lönu Kolbrúnar Eddudóttur, Fimm 

fjórðu, þar sem sem m.a. eru kynntar 

allar nýjar íslenskar djasshljómplötur 

með viðtölum við tónlistarmennina. 

Aðrir þættir voru Þriðjudagsdjass, 

Endurómur frá Evrópu og Bláar 

nótur í bland, allt samkvæmt áratuga-

hefð Rásar 1 í djasstónlist. Lagt var 

kapp á að nota efni úr safni útvarps-

ins, m.a. klipptir saman fjórir hálf-

tímapakkar af Söngbókartónleikum 

Kristjönu Stefánsdóttur með efni eftir 

George Gershwin, Cole Porter, Irving 

Berlin og Richard Rodgers, til nota í 

Þriðjudagsdjassi, þularkynntum lið á 

þriðjudögum kl. 15.30.

RÁS 1
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NÁMSKEIÐ Í ÞÁTTAGERÐ 
Sumarnámskeið í þáttagerð og um 

RÚV var haldið í annað sinn vorið 

2010. Námskeiðið hófst þann 11. maí 

og síðasti fyrirlesturinn var þann 25. 

sama mánaðar en eftir það tók við 

verkefnavinna nemenda sem stóð 

fram eftir sumri. Afrakstur nám-

skeiðsins var meðal annars þættir 

sem fluttir hafa verið á dagskrá Rásar 

eitt undir heitinu Fólk og fræði, auk 

vikulegra pistla í Samfélaginu í nær-

mynd.

Á námskeiðinu flytur dagskrárgerðar-

fólk útvarps, stjórnendur þess og ýms-

ir aðrir starfsmenn fyrirlestra. Nám-

skeiðið hefur mælst vel fyrir og þátt-

taka verið góð. Mikil afföll hafa verið 

á nemendafjölda í sumarnámskeiðum 

Háskóla Íslands en þetta námskeið 

hefur haldið sínum nemendum mun 

betur en önnur. Í kennslukönnun sem 

gerð var eftir námskeiðið kom fram 

mikil ánægja nemenda og sérstaka 

athygli vakti að áhugi nemenda á efn-

inu var mun meiri við lok námskeiðs 

en við upphaf þess. Nú stendur til að 

gera samning milli RÚV og Háskóla Ís-

lands um námskeið af þessu tagi sem 

ætti að festa það enn betur í sessi.

Egill Jóhannsson hljóðupptökumaður



24

Á R S S K Ý R S L A

Í stefnuyfirlýsingu Rásar 2 segir m.a. 

að hún vinni í samræmi við heildar-

markmið RÚV um almannaþjónustu-

hlutverk félagsins. Rás 2 er frétta-, 

dægurmála- og tónlistarútvarp. Hún 

á að höfða til breiðs hóps hlustenda. 

Kjarnahópur hlustenda er 30-60 ára 

og meðalaldurinn er 50 ár. Eitt helsta 

verkefni Rásar 2 er að sinna yngri 

hlustendum. Það er krefjandi verkefni 

á breyttum tímum í fjölmiðlanotkun. 

Með nýrri stafrænni tækni aukast 

möguleikar á að sinna yngri hópum 

og hefur Rás 2 í auknum mæli nýtt 

sér kosti hlaðvarps RÚV með því að 

bjóða upp á valið efni úr dagskránni 

til niðurhals eða streymis.

Rás 2 vinnur áfram undir kjörorðum 

á borð við fyrst og fremst í íslenskri 

tónlist og fyrst og fremst í lifandi 

tónlist. Hún gegnir veigamiklu hlut-

verki við að kynna ungt íslenskt tón-

listarfólk og starfsmenn hennar þurfa 

því að vera opnir fyrir ólíkum tón-

listarstefnum og óþekktu tónlistar-

fólki. Að sjálfsögðu á Rásin einnig 

góða samvinnu við eldri og reyndari 

tónlistarmenn og hljómsveitir. Meðal 

samstarfsverkefna sem tengjast ís-

lenskri tónlist má nefna að Rás 2 tók 

þátt í íslenska tónlistarsumrinu 2010 

með margvíslegum hætti.

DAGLEGIR ÞÆTTIR 
Að vanda lagði Rás 2 áherslu á beinar 

útsendingar í daglegum þáttum á 

tímabilinu. Morgunútvarpið var á 

dagskrá frá kl. 6.45 til 9.00 og Síðdeg-

isútvarpið frá 16 til 18, en báðir þætt-

ir voru í umsjá fréttastofu RÚV. Yfir 

vetrartímann var Spegillinn, í umsjá 

fréttastofunnar, á dagskrá eftir kvöld-

fréttir en úrval Morgun- og Síðdegis-

útvarps yfir sumartímann. Í dægur-

málaþáttum Rásar 2 er fjallað um það 

sem er efst á baugi hverju sinni. Lögð 

er áhersla á faglega og upplýsandi um-

fjöllun um mál sem snerta þjóðina og 

einnig tíðindi af erlendum vettvangi. 

Fjölbreytni íslensks þjóðlífs eru gerð 

skil á ýmsan hátt á hverjum degi og 

hlustendur fá að segja skoðun sína á 

mönnum og málefnum. Markmiðið 

er fræðandi, fagleg, upplýsandi og lif-

andi umræða allan ársins hring.

Fyrstu mánuði tímabilsins var 

Poppland áfram á dagskrá frá kl. 

9.00 til 16.00 alla virka daga í umsjá 

Ólafs Páls Gunnarssonar, Guðna 

Más Henningssonar, Matthíasar Más 

Magnússonar, Margrétar Erlu Maack 

og Heiðu Ólafsdóttur. Í upphafi ársins 

2010 styttist þátturinn hins vegar um 

helming, þegar Margrét Erla og Heiða 

hófu að stjórna nýjum þætti, H & M 

frá 9-12. Poppland, undir stjórn Ólafs 

Páls og Matthíasar, tók svo við eftir 

hádegisfréttir til klukkan 16. Um sum-

arið fór Ólafur Páll í sex mánaða leyfi 

frá störfum og Ágúst Bogason tók þá 

við hlutverki hans í Popplandi, við 

hlið Matthíasar. 

Meðal fastra dagskrárliða í Popplandi 

á liðnu starfsári voru íslensk og er-

lend plata vikunnar, kvikmyndaum-

fjöllun og vikulegur dagskrárliður 

Stúdíó 12 (áður Poppland í beinni), 

var einnig á sínum stað fyrstu mánuði 

tímabilsins. Þar mæta tónlistarmenn 

í hljóðver 12 í Efstaleiti og spila þrjú 

til fjögur lög í beinni útsendingu fyrir 

hlustendur Rásar 2. Eftir að H & M 

fór í loftið fluttist þessi dagskrárliður 

yfir í þann þátt. Plötur vikunnar fengu 

einnig sitt pláss í 

RÁS 2
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H & M og töluverður gestagangur var í 

þættinum, þar sem aðaláherslan var á 

léttari og jákvæðari hlið þjóðmálanna 

og hvers kyns menningarumfjöllun. 

Sumarið 2010 tók Guðrún Dís Emils-

dóttir við af Margréti Erlu, sem flutti 

sig tímabundið um set yfir í Kastljós 

Sjónvarpsins.

Alla virka daga er dagskráin að degi 

til í beinni útsendingu en það tryggir 

að rjúfa má dagskrá fyrirvaralaust ef 

koma þarf áríðandi skilaboðum til 

þjóðarinnar. Þetta öryggishlutverk 

taka starfsmenn Rásar 2 mjög alvar-

lega og eiga um það góða samvinnu 

við fréttastofu RÚV.

Virka daga byggist dagskrá Rásar 2 

að degi til á framlagi tíu fastra starfs-

manna, en dagskrá sem send er út á 

kvöldin og um helgar er að stórum 

hluta unnin af utanhússfólki. Þetta 

skapar fjölbreytni í dagskrá og gefur 

jafnframt ungu fólki tækifæri til að 

stíga sín fyrstu skref á þessu sviði. 

Bergsson & Blöndal héldu sínu striki 

á laugardagsmorgnum, einnig þátt-

urinn Sirrý á sunnudagsmorgnum. 

Felix Bergsson og Margrét Blöndal 

stóðu vaktina á laugardagsmorgnum 

og Sigríður Arnardóttir á sunnudags-

morgnum. Í báðum þáttum er lögð 

áhersla á ljúfa tóna og fræðandi um-

fjöllun um allt milli himins og jarðar. 

Atli Þór Albertsson og Jóhann G. Jó-

hannsson fóru áfram út um víðan völl 

í þættinum Frá A til J eftir hádegi á 

laugardögum fyrstu mánuði tímabils-

ins en Andri Freyr Viðarsson tók við 

með útvarpsþáttinn Prinsinn sum-

arið 2010. Þar var uppistaðan ferðalag 

Andra og Ómars Ragnarssonar um 

landið, sem þeir félagar kölluðu Ómar 

og Andri á flandri. Einnig var Flóa-

markaðurinn endurvakinn á öldum 

ljósvakans hjá Prinsinum. Vinsælda-

listi Rásar 2 var lengi vel á dagskrá 

frá 15-16 en lengdist sumarið 2010 og 

færðist til kl. 16-18.

Vilhelm Anton Jónsson sá um Helgar-

útgáfuna eftir hádegi á sunnudögum 

fyrstu mánuði tímabilsins en í upphafi 

árs 2010 færði Guðni Már Hennings-

son sig um set, úr Popplandi yfir á 

sunnudaga frá kl. 12.35-15 en Vilhelm 

stýrði spurninga- og skemmtiþætt-

inum Nei, hættu nú alveg frá kl. 15-

16 á sunnudögum. Guðni Már Henn-

ingsson sá um Næturvakt Rásar 2 á 

föstudagskvöldum og þáttinn Auglit 

á miðvikudagskvöldum frá kl. 19.30 
Guðrún Dís Emilsdóttir og Heiða Ólafsdóttir

Andri Freyr Viðarsson prins

Valli umsjónarmaður Dordinguls
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til 22. Rokkland Ólafs Páls Gunnars-

sonar var sem fyrr á dagskrá á sunnu-

dögum eftir fjögurfréttir. Í þættinum 

var að vanda fjölbreytt efni og nokkrir 

þættir tengdust m.a. tónlistarhátíð-

inni Iceland Airwaves. Þátturinn var 

sendur út beint frá Hróarskelduhátíð-

inni í Danmörku sumarið 2010.

Meðal kvöldþátta má nefna að Litla 

hafmeyjan var á dagskrá á föstudags-

kvöldum fyrstu mánuði tímabilsins 

í beinni útsendingu frá Reykjavík og 

Kaupmannahöfn. Sá þáttur var í umsjá 

Þórðar Helga Þórðarsonar og Andra 

Freys Viðarssonar. Meðal efnis í þátt-

unum veturinn 2009 var Laddinn, dag-

skrárliður sem vakti mikla athygli, en 

þar kepptu gestir í Laddaeftirhermum. 

Dagskrárliðurinn „Sandhedens time“ 

var einnig vinsæll, en þá fengu vel 

valdar íslenskar hljómsveitir klukku-

tíma til að semja og æfa glænýtt lag 

eftir fyrirmælum þáttarstjórnenda og 

fluttu svo lagið í beinni útsendingu að 

því loknu. Fyrstu mánuði árins 2010 

færði Litla hafmeyjan sig um set og 

var á dagskrá á laugardögum frá 16-

18, uns hún tók sér ótímabundið frí 

frá störfum. Föstudagsfárið í umsjón 

Atla Þórs Albertssonar og Karls Örv-

arssonar var svo á dagskrá á föstu-

dagskvöldum sumarið 2010 en þar var 

slegið á létta strengi og púlsinn tekinn 

á helginni framundan.

Ágúst Bogason lagði áherslu á nýja 

íslenska tónlist í þættinum Hið 

opinbera auk þess sem þar heyrðust 

reglulega innlendar og erlendar tón-

leikaupptökur. Þátturinn var á dag-

skrá kl. 19.30-22 fjögur kvöld í viku 

fyrstu mánuði tímabilsins. Hlutfall 

íslenskrar tónlistar í Hinu opinbera 

er óvenjuhátt eða rúmlega 60% af 

allri tónlist sem leikin er. Eftir að 

Ágúst mætti aftur í Popplandið, sum-

arið 2010, tók Ásgeir Eyþórsson við 

stjórn þáttarins á þriðjudagskvöld-

um. Sportrásin, undir stjórn Þórðar 

Helga, tók svo völdin á sunnudags-, 

mánudags-, og fimmtudagskvöldum 

yfir sumartímann. Þar voru Íslands-

mótinu í knattspyrnu gerð góð skil, 

auk almennrar umfjöllunar um aðrar 

íþróttagreinar, í bland við fjölbreytta 

tónlist. Yfir vetrartímann voru íþrótta-

viðburðum einnig gerð skil með lýs-

ingum í hljóðvarpi, jafnt beinum lýs-

ingum frá mikilvægum landsleikjum 

sem og innlendum kappleikjum hvers 

konar.

Skúrinn var á dagskrá á fimmtudags-

kvöldum í umsjá Gunnars Gunnars-

sonar og Ragnars Gunnarssonar. Í þætt-

inum eru ungar og efnilegar íslenskar 

hljómsveitir sóttar heim og bílskúrs-

bönd af öllum stærðum og gerðum 

koma við sögu. Hljómsveitarmeðlimir 

segja sögur og leika nokkur tóndæmi 

fyrir hlustendur Rásar 2. Skúrinn fór 

í frí seinnipart sumars 2010 og við tók 

átta þátta röð, Veganesti, sem var sam-

starfsverkefni Rásar 2 og Hins hússins. 

Þrjár ungar og upprennandi útvarps-

konur, Katrín Helga Andrésdóttir, 

Selma Reynisdóttir og Sunna Axels-

dóttir stjórnuðu þættinum, en þar var 

fjallað um margvíslegar tónlistarhátíðir 

sem sett hafa mark sitt á söguna. 

Jóladagatal Baggalúts

RÁS 2
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Færibandið, útvarpsþáttur Bubba 

Morthens, var á dagskrá Rásar 2 á 

mánudagskvöldum frá kl. 22 til mið-

nættis. Þar fjallaði Bubbi ýmist um 

áhrifavalda sína í tónlistinni eða fékk 

í heimsókn til sín góða gesti sem 

flestir áttu það sameiginlegt að hafa 

markað spor sín í tónlistarsögu Ís-

lendinga. Matthías Már sá um að dæla 

út ráðlögðum dagskammti af rokki á 

laugardagskvöldum í rokkþættinum 

Luftgítar, Popppressa Andreu Jóns-

dóttur átti sína tvo klukkutíma á mið-

vikudagskvöldum, þar sem fylgst var 

með allskonar tónlistarfólki á öllum 

aldri og því gerð skil í tali og tónum, 

auk þess sem ritstjórinn gluggaði í 

erlenda og innlenda tónlistarpressu. 

Næturvakt Snorra Sturlusonar stytti 

svo hlustendum stundir á laugardags-

kvöldum.

    Fjórir sérþættir fengu pláss í dag-

skránni árið 2010. Í útvarpsþættinum 

Streymi í umsjá Þorsteins Hreggviðs-

sonar, sem fluttur var eftir miðnætur-

fréttir á mánudögum, var tekið á því 

helsta sem var í gangi á tónlistar-

bloggsíðum netsins. Dóri DNA spilaði 

íslenskt rapp og hip-hop í Hafern-

inum aðfaranætur miðvikudaga og 

Sigvaldi Ástríðarson spilaði þunga-

rokk aðfaranætur fimmtudaga frá kl. 

00.05 til 01.00 í þættinum Dordingli, 

með aðaláherslu á íslenskt rokk. Þá 

flutti dansþáttur þjóðarinnar, Party 

Zone, sig um set og var á dagskrá frá 

kl. 23 á fimmtudagskvöldum til 1 eftir 

miðnætti.

Af öðru efni Rásarinnar má nefna 

að menningarstofnunin margverð-

launaða Baggalútur var með sérstakt 

Jóladagatal á Rás 2 á aðventunni sem 

stytti landanum stundir í skammdeg-

inu.

TÓNLEIKAUPPTÖKUR OG
SAMSTARF VIÐ TÓNLISTAR-
MENN 
Rás 2 hljóðritaði tónleika úr ýmsum 

áttum á tímabilinu og var í samstarfi 

við fjölmarga íslenska tónlistarmenn 

og hljómsveitir, jafnt á höfuðborgar-

svæðinu sem á ferðum margra þeirra 

um landið. Samstarf við Kraum tón-

listarsjóð hélt áfram og meðal tónlist-

arhátíða og tónleikaferða um landið 

sem Rás 2 studdi við bakið á má nefna 

Ágúst Bogason og Matthías Már Magnússon Katrín Helga Andrésdóttir, Selma Reynisdóttir og 

Sunna Axelsdóttir
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Músíktilraunir Hins hússins, Söng-

keppni Samfés, samtaka félagsmið-

stöðva, í Laugardalshöll, Músmos í 

Álafosskvos í Mosfellsbæ, Rokkstokk 

í Frumleikhúsinu í Reykjanesbæ, ferð 

Mugisons og Bjögga Gísla um landið, 

hljómsveitakeppnina Wacken Metal 

Battle og tónleikaferðalag Fabúlu og 

Unnar Birnu.

Beinar úsendingar Rásar 2 frá tón-

leikum á ýmsum stöðum voru fjöl-

margar og fjölbreyttar á starfsárinu: 

Opnunartónleikar Womex heimstón-

listarhátíðarinnar í Kaupmannahöfn, 

Iceland Inspires tónleikarnir í Hljóm-

skálagarðinum (Damien Rice, Seabe-

ar, Amiina, Hafdís Huld, Pondus, 

Dikta, Steindór Andersen, Lay Low, 

Hilmar Örn Hilmarsson, Mammút og 

Glen Hansard), Bræðslan á Borgar-

firði eystra (Fanfarlo, Dikta, 200.000 

naglbítar, KK og Ellen og Of Monsters 

& Men), styrktartónleikar Vive-verk-

efnis MND-félagsins um virkari vel-

ferð á Íslandi, á Nasa (Mugison, Lára 

Rúnars, Snorri Helga, Fjallabræður 

og Karlakórinn Þrestir), vísnabókar-

tónleikar með Gunnari Þórðarsyni og 

hljómsveit í Fjölskyldu- og húsdýra-

garðinum á Barnamenningarhátíð 

og tónleikar Super Mama Djombo á 

sama stað, Stóri músíkdagurinn (Fête 

de la musique) á Kaffi Rósenberg 

(Brynhildur Guðjónsdóttir, Myrra 

Rós, Pascal Pinon, Olena Simon, Mo-

ses Hightower, Unnur Birna og Robin 

Nolan), Jónsvaka – listahátíð ungs 

fólks í miðbæ Reykjavíkur (Árstíðir, 

Rökkurró, For a Minor Reflection, 

Ólafur Arnalds, Sin Fang og Hjálmar), 

Ljósanótt í Reykjanesbæ (Hjaltalín, 

Páll Óskar, Mannakorn, Ellen Krist-

jánsdóttir og Hjálmar), Þjóðhátíð í 

Vestmannaeyjum þar sem fram komu 

Buff, Bubbi Morthens og Páll Óskari 

að ógleymdum brekkusöngnum sívin-

sæla; hljómsveitin Buff spilaði einnig 

á Þorláksmessutónleikum Rásar 2.

Stórtónleikar Rásar 2 á menningar-

nótt voru eins og undanfarin ár einn 

allra stærsti viðburður ársins á Rás 

2, en að þessu sinni voru tónleikarnir 

tengdir 80 ára afmæli RÚV. Tónleikar 

voru haldnir í samstarfi við Reykja-

víkurborg, Nova og Exton. Efnt var 

til nafnasamkeppni fyrir tónleikana 

sumarið 2010 og varð Tónaflóð fyrir 

valinu. Á Tónaflóði, stórtónleikum 

Rásar 2 á menningarnótt 2010 við  

Arnarhól, léku Pollapönk, Ingó veður-

guð, Grafík, Dikta og Gunnar Þórðar-

son & Rokkestra. Tónleikunum var að 

sjálfsögðu útvarpað í beinni útsend-

ingu á Rás 2 við góðar undirtektir 

landsmanna.

Fjölmargar aðrar tónleikaupptökur 

voru hluti af dagskrá Rásar 2 á árinu: 

Stórtónleikar Hins íslenska þursa-

flokks á Nasa í Reykjavík, gítarveisla 

Bjössa Thor í Salnum í Kópavogi, 

Lennontónleikarnir 09.09.09, þar 

sem Egill Ólafs, Ingó, Stebbi Hilmars, 

Haukur Heiðar, Björgvin og Krummi 

og fleiri sungu lög eftir John Lennon, 

blúshátíð í Reykjavík á Hótel Nordica, 

afmælistónleikar Páls Óskars og 

Hjaltalín, jólatónleikar KK og Ellenar 

Kristjánsdóttur og Iceland Airwaves 

2009.

NÝSKÖPUN, KEPPNI OG
SAMSTARF
Rás 2 hefur verið samstarfsaðili tón-

leikahátíðarinnar Iceland Airwaves 

frá upphafi og alls hljóðritað yfir 300 

hljómsveitir á hátíðinni. Upptökunum 

hefur verið útvarpað í tónleikaþáttum 

í kvölddagskrá Rásar 2 undanfarin ár. 

Völdum upptökum hefur svo verið 

dreift til aðildarstöðva EBU (Euro-

pean Broadcasting Union) og þannig 

komið íslenskri tónlist til milljóna út-

varpshlustenda víða um heiminn. Á 

því tímabili sem hér er fjallað um varð 

engin breyting þar á og fjölmargir tón-

leikar voru boðnir aðildarstöðvum EBU.

RÁS 2

Úr auglýsingu fyrir menningarnótt
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Músíktilraunir eru fastur liður í til-

veru Rásar 2 en þær voru að vanda 

sendar út beint. Að þessu sinni 

sigraði hljómsveitin Of Monsters & 

Men. Þetta er mikilvægur vettvangur 

fyrir ungt tónlistarfólk og gegnir Rás 

2 veigamiklu hlutverki við að koma 

þessum hópi á framfæri. Það er ljóst 

að tónlistarlífið á Íslandi væri tals-

vert öðruvísi ef engar væru Músíktil-

raunirnar.

Samstarf Rásar 2 og Sjónvarpsins var 

töluvert á tímabilinu. Lögin í Söngva-

keppni Sjónvarpsins voru kynnt á 

Rás 2 áður en þau voru flutt í Sjón-

varpinu. Fyrsti hluti spurningakeppni 

framhaldsskólanna, Gettu betur, var 

sendur út á Rás 2 en fór síðan yfir í 

Sjónvarpið þegar átta liða úrslitin 

hófust. Rás 2 var einnig í samstarfi 

við tónlistarspurningaþáttinn Popp-

punkt. Í viku hverri fengu hlustendur 

Rásar 2 að heyra tónlistargetraun 

og einn heppinn hlustandi vann svo 

veglega vinninga þegar dregið var úr 

lausnum.

    Ýmisleg keppni í tónlist fór fram 

á tímabilinu og má þar nefna Jóla-

lagakeppni Rásar 2, Sjómannalaga-

keppni Rásar 2 og Hátíðar hafsins og 

hlustendur Rásar 2 völdu bestu plötur 

ársins 2009. Kosning á manni ársins 

fór fram síðustu dagana í desember 

eins og undanfarin ár. Úrslit MORFÍS 

2010, Mælsku- og rökræðukeppni 

framhaldsskóla á Íslandi voru send 

út í beinni útsendingu á Rás 2 frá Há-

skólabíói og auk þess voru úrslit í 

Spurningakeppni grunnskólanna send 

út á vegum Rásar 2 þar sem Hagaskóli 

hafði sigur í beinni útsendingu frá 

Markúsartorgi í Útvarpshúsinu.

Rás 2 er metnaðarfull útvarpsstöð 

sem leggur áherslu á fjölbreytta dag-

skrá sem er blanda af talmáli og 

tónlist. Markmið hennar er að stuðla 

að nýsköpun og menningarlegum fjöl-

breytileika. Rás 2 flytur efni af öllu 

landinu. Hún leggur áherslu á vandað 

málfar og jafnan sýnileika kynjanna. 

Rás 2 gegnir mikilvægu öryggishlut-

verki og vill njóta trausts almennings í 

landinu. Rás 2 er viðburðaútvarp, þar 

er regluleg dagskrá rofin þegar segja 

þarf stórtíðindi og hún er miðill menn-

ingarviðburða sem útvarpað er beint. 

Tæplega helmingur tónlistar sem 

spiluð var yfir daginn á rekstrarárinu 

var íslensk. Rás 2 sendi út yfir 150 

klukkutíma af lifandi tónlist á árinu. 

Um 400 klukkutímar af útsendingar-

tíma Rásar 2 voru sérþættir sem 

sinntu fjölbreyttri tegund tónlistar. 

Á rekstrarárinu bauð Rás 2 upp á 20-

30 klukkustundir af öflugri dægur-

málaumfjöllun í hverri viku og var í 

forystu í fréttaflutningi með frétta-

tíma á klukkutíma fresti yfir daginn 

og reglulega á kvöldin og nóttinni. 

Sveigjanleiki Rásar 2, eðli beinnar 

útsendingar og stuttar boðleiðir gera 

það að verkum að landsmenn stilla 

á Rás 2 þegar stórir atburðir gerast. 

Gildir það jafnt um náttúruhamfarir 

sem stórviðburði í íslensku þjóðlífi.

Það hefur verið yfirlýst stefna RÚV að 

auka veg innlends efnis í Sjónvarpinu 

á kjörtíma, það er kl. 19–23, og hefur 

höfuðáherslan verið lögð á vetrardag-

skrána, þ.e. tímabilið frá september 

til maí. Þrátt fyrir yfirlýst markmið 

þurfti innlend dagskrárdeild líkt og 

önnur svið að draga úr framleiðslu, 

mannafla og innkaupum á tímabilinu. 

Einnig þurfti að skera verulega niður 

erlent efni. Engu að síður tókst Sjón-

varpinu að halda úti vandaðri dagskrá 

sem hlaut gott áhorf og var markaðs-

hlutdeild Sjónvarpins að meðaltali 

57,9% á kjörútsendingartíma en þetta 

er aukning um rúmlega 4% á milli ára.

Andri Freyr Viðarsson og Ómar Ragnarsson
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Ákveðið var að hefja vetrardagskrá 

Sjónvarpsins af miklum krafti og að 

frumsýna íslenskar heimildarmyndir 

í hverri viku og auka þar með fjölda 

frumsýndra íslenskra heimildarmynda 

frá fyrra ári. Þriðjudagskvöldin urðu 

fyrir valinu á fyrri hluta tímabilsins en 

síðan færðust þær á sunnudagskvöld. 

Sjónvarpið frumsýndi einnig íslensku 

sjónvarpsþáttaraðirnar Hamarinn, 

Stóra planið og Martein. Einnig voru 

frumsýndar íslenskar stuttmyndir og 

kvikmyndir í fullri lengd.

Kastljós var á dagskrá allt árið að 

undanskildu sumarfríi meðan á HM 

í knattspyrnu stóð. Aðrir þættir sem 

hafa fest sig í sessi í dagskrá Sjón-

varpsins síðasliðin ár, sneru aftur í 

september. Má þar nefna Edduverð-

launaþættina Silfur Egils, Kiljuna og 

Útsvar.

Spaugstofan, Söngvakeppni Sjón-

varpins, Gettur betur, Popppunktur, 

Stundin okkar og Alla leið áttu sinn 

fasta sess í dagskrá Sjónvarpsins. 

Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-

söðva var haldin í Osló í maí. Sigur-

vegari Söngvakeppni Sjónvarpsins, 

Hera Björk Ólafsdóttir, keppti fyrir 

Íslands hönd og hafnaði í 19. sæti.

Framboð á barna- og unglingaefni var 

nánast óbreytt á milli ára og var tæp-

lega 14% af heildarútsendingartíma 

eða um 543 klst. Meðal innlends efnis 

má nefna Stundina okkar sem hóf 

á tímabilinu sitt fertugasta og fjórða 

starfsár. Áfram var lögð áhersla á tal-

setningu barnaefnis en með vönduðu 

talsettu barnaefni er yngstu áhorfend-

unum gert hátt undir höfði. Barnaefnið 

kemur m.a. úr smiðju Walt Disney en 

það er sýnt á sunnudagsmorgnum 

í Disneystundinni. Notaðar eru á 

bilinu 15-20 leikraddir að meðaltali í 

hvern 24 mín. talsettan þátt en fjöldi 

radda segir oft til um hversu metn-

aðarfull dagskrárgerðin er.

Textun á síðu 888 í Textavarpinu nam 

alls 510 klukkustundum á rekstrar-

árinu. Þar af voru 184 klst. frum-

sýndar og 326 klst. endursýndar. Með 

þessu er haldið áfram að veita heyrn-

arskertum og heyrnarlausum greiðan 

aðgang að dagskrá Sjónvarpsins.

FLOKKUN EFNIS
Sjónvarpið sendi út samtals 4.471 

klst. eða að meðaltali 12 klst. og 15 

mín. á dag sem er jafnmikið og árið 

á undan. Helgardagskrá Sjónvarpsins 

var að venju lengri en á virkum dög-

um. Dagskrá Sjónvarpsins er flokkuð 

eftir uppruna og tegund samkvæmt 

skilgreiningu evrópskra sjónvarps-

stöðva (EBU) (sjá skýringarmynd á 

næstu síðu).

Innlent efni var 50,7% og erlent efni 

49,3%. Þrátt fyrir mikinn niðurskurð 

eykst innlent efni um 281 klst. á milli 

rekstrarára en helsta skýringin á 

aukningunni eru beinar útsendingar 

frá HM í knattspyrnu karla, EM í 

handknattleik karla og vetrarólymp-

íuleikum í Kanada. Á tímabilinu var 

innlent efni á kjörtíma 51,2% og erlent 

efni 48,8%.

Nánast öll dagskrá Sjónvarpsins er 

frá Evrópu, þar með talið Íslandi, og 

Norður-Ameríku en 72% dagskrár-

efnis kemur frá Evrópulöndum, 26% 

frá Bandaríkjunum og 2% frá öðrum 

löndum. Athyglisvert er að efni frá 

Bandaríkjunum hefur dregist saman á 

milli rekstrarára, var tæplega 28% en 

er nú rúmlega 26%.

ÍSLENSKT EFNI
Fréttir og frétta- og dægurmálaþáttur-

inn Kastljós eru enn sem fyrr hrygg-

súlan í dagskrá Sjónvarpsins allt árið 

um kring, utan þess tíma sem HM fór 

fram í júní. Fréttir eru alla daga vik-

Björgvin Franz Gíslason umsjónarmaður Stundarinnar okkar

SJÓNVARPIÐ
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unnar og Kastljós er á dagskrá fimm 

daga vikunnar. Í Kastljósi er leitast 

við að rýna í málefni líðandi stundar, 

menningu og listir og ekki síst halda 

uppi þeirri lýðræðislegu umræðu sem 

þarf að fara fram í samfélaginu.

Edduverðlaunaþáttur ársins, Silfur 

Egils var á sínum stað klukkan 12.30 

á sunnudögum. Egill Helgason tók 

sem fyrr á móti mörgum mikilsvirtum 

gestum bæði innlendum og erlendum. 

Erlendir gestir þáttarins voru meðal 

annarra fransk-norski saksóknarinn 

Eva Joly, nóbelsverðlaunahafinn 

Joseph Stiglitz, Rajendra Pachauri, 

formaður loftslagsnefndar Samein-

uðu þjóðanna og nóbelsverðlauna-

hafi, kvikmyndaleikstjórinn David 

Lynch, Julian Assange frá WikiLeaks, 

Barbara Ehrenreich rithöfundur og 

William K. Black, sérfræðingur um 

efnahagsglæpi. 

Þessu til viðbótar sýnir Sjónvarpið 

reglulega þáttaraðir og staka þætti 

sem RÚV framleiðir sjálft, með öðrum 

eða kaupir tilbúið af innlendum fram-

leiðendum. Sjónvarpið varði alls um 

180 m. kr. til kaupa á dagskrárefni 

frá sjálfstæðum framleiðendum á 

tímabilinu. Beinar útsendingar frá 

menningar- og skemmtiviðburðum 

eru einnig stór þáttur í starfsemi Rík-

isútvarpsins. 

Bókmenntaþátturinn Kiljan undir 

stjórn Egils Helgasonar hóf sitt þriðja 

starfsár. Þátturinn var á dagskrá á 

miðvikudagskvöldum. Kiljan hefur 

hlotið Edduverðlaunin í flokki menn-

ingar- eða lífstílsþátta þau þrjú ár sem 

hann hefur verið á dagskrá. Fastir 

gestir Kiljunnar voru bókmennta-

gagnrýnendurnir Páll Baldvin Bald-

vinsson og Kolbrún Bergþórsdóttir 

ásamt Braga Kristjónssyni, fornbóka-

sala. 

Persónur og leikendur undir stjórn 

Evu Maríu Jónsdóttur var sjón-

varpsþáttaröð í sex hlutum. Þar var 

skyggnst inn í líf elstu og reyndustu 

leikara þjóðarinnar. Eins og fram 

kom í kaflanum um Útvarpsleikhúsið 

var hér um að ræða afar vel heppnað 

samstarfsverkefni útvarps og sjón-

varps. Þátturinn var einnig tilnefndur 

til Edduverðlauna í flokki menningar- 

eða lífstílsþátta ársins.

Spurninga- og skemmtiþátturinn Út-

svar var áfram einn af vinsælustu 

þáttum RÚV. Þátturinn hlaut Eddu-

verðlaunin sem skemmtiþáttur ársins 

annað árið í röð. Í þættinum keppa 

24 stærstu sveitafélög landins sín á 

milli. Vinningshafi í ár var lið Garða-

bæjar sem bar sigur úr býtum gegn 

liði Reykjavíkur í æsipennandi úr-

slitaþætti. Stjórnendur voru sem fyrr 

Þóra Arnórsdóttir og Sigmar Guð-

mundsson.

Leikið efni var einnig á dagskrá Sjón-

varps á árinu. Í október frumsýndi 

Sjónvarpið Hamarinn, sjónvarps-

þáttaröð í fjórum hlutum. Þættirnir 

urðu gríðarlega vinsælir og náði upp-

safnað áhorf 63%. Þættirnir fjölluðu 

um mannleg örlög, átök og tilfinning-

ar í landi þar sem yfirborð og ásýnd 

hlutanna segir aldrei nema hálfa 

söguna. Leikstjóri var Reynir Lyng-

dal og handritshöfundur Sveinbjörn 

I. Baldvinsson og aðalhlutverk léku 

Björn Hlynur Haraldsson og Dóra 

Jóhannsdóttir. 

Stóra planið, íslensk gamanþáttaröð 

með harmrænu ívafi, var frumsýnd á 

föstudagskvöldum í október. Þætt-

irnir voru fimm talsins. Leikstjóri 

var Olaf de Fleur og meðal leikenda 

voru Pétur Jóhann Sigfússon, Ingvar 

Sigurðsson, Hilmir Snær Guðnason, 

Eggert Þorleifsson, Halldóra Geir-

harðsdóttir, Ilmur Kristjánsdóttir og 

Michael Imperioli. 

Þegar Stóra planinu lauk hóf göngu 

sína gamanþáttaröðin Marteinn. 

Þættirnir fjölluðu um parið Martein 

og Elísabetu og flókið hversdagslíf 

þeirra. Höfundur og leikstjóri var 

Bjarni Haukur Þórsson og aðalhlut-
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verk léku Jóhannes Haukur Jóhann-

esson, Kjartan Guðjónsson og Edda 

Björg Eyjólfsdóttir. 

Spaugstofan hóf sitt tuttugasta og 

fyrsta starfsár. Að vanda hélt Spaug-

stofan spéspeglinum á lofti og sýndi 

spaugilegu hliðarnar á þjóðinni. Góð-

kunningjar áhorfenda mættu til leiks 

eins og „Kristján heiti ég Ólafsson“ og 

vinirnir Bogi og Örvar.

Áramótaskaup Sjónvarpsins er 

fastur liður í dagskránni. Skaupið 

2009 var eins og sagt var í kynningu 

„móðulaus þjóðarspegill“. Leikstjóri 

var Gunnar Björn Guðmundsson. 

Handritshöfundar ásamt honum voru 

þau Anna Svava Knútsdóttir, Ari Eld-

járn, Halldór E. Högurður, Ottó Geir 

Borg og Sævar Sigurgeirsson. Þarna 

komu fram margir af þekktustu leik-

urum okkar og margir ungir og upp-

rennandi leikarar fengu að spreyta sig 

í gervum þjóðþekktra Íslendinga.

Nýtt ár heilsaði áhorfendum Sjón-

varpsins með Söngvakeppni Sjón-

varpsins. Fimmtán lög kepptu um að 

verða framlag Íslands í Söngvakeppni 

evrópskra sjónvarpsstöðva í Ósló 

sem haldin var 29. maí. Sigurlag for-

keppninnar hér heima var Je Ne Sais 

Quoi eftir Örlyg Smára og Heru Björk 

Þórhallsdóttur. Hera Björk flutti lagið 

bæði í forkeppninni og í úrslitakeppn-

inni í Ósló þar sem lagið hafnaði í 

nítjánda sæti.

Gettu betur var á sínum stað og tók 

við af Söngvakeppni Sjónvarpsins 

á laugardagskvöldum. Lið frá þrjátíu 

og einum framhaldsskóla á landinu 

mættu til leiks. Til úrslita kepptu 

Menntaskólinn í Reykjavík og Versl-

unarskóli Íslands. MR bar sigur úr 

býtum með 30 stigum gegn 28. Þetta 

var jafnframt 16. sigur MR í 25 ára 

sögu keppninnar. Eva María Jónsdótt-

ir var spyrill og Örn Úlfar Sævarsson 

kom nýr inn í þáttinn sem spurninga-

höfundur og dómari. Stigavörður var 

Ásgeir Erlendsson.

Skemmiþátturinn Alla leið hóf göngu 

sína í lok apríl undir stjórn Páls Ósk-

ars Hjálmtýssonar. Með honum í þætt-

inum voru álitsgjafarnir dr. Gunni, 

Guðrún Gunnarsdóttir og Reynir Þór 

Eggertsson.

Popppunktur mætti aftur til leiks í 

júní. Þetta var annað árið í röð sem 

þátturinn var á dagskrá Sjónvarps-

ins. Stjórnendur hans voru dr. Gunni 

og Felix Bergsson. Í spurningaþætt-

inum keppa hljómsveitir sín á milli. Í 

ár kepptu Lights on the Highway og 

Skriðjöklar til úrslita og hafði Lights 

on the Highway betur. 

Tveir matreiðsluþættir voru á dagskrá 

Sjónvarpsins á rekstarárinu. Eldað 

með Jóhönnu Vigdísi var sýndur 

á haustdögum. Þar eldaði Jóhanna 

Vigdís einfalda og gómsæta rétti. Hún 

lagði áherslu á auðveldan og ódýran 

mat. Fagur fiskur í sjó hóf göngu sína 

í júlí. Í þáttunum sá Sveinn Kjartans-

son kokkur um að matreiða fisk og 

fiskmeti á ýmsa vegu. Ein tegund hrá-

efnis var tekin fyrir í hverjum þætti. 

Þættirnir þóttu nýstárlegir og fengu 

strax góðar viðtökur. Þeir voru sýndir 

á sunnudagskvöldum.

Doktor Gunni og Felix Bergsson

SJÓNVARPIÐ
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Nýsköpun – íslensk vísindi var ný ís-

lensk þáttaröð um vísindi og þá miklu 

grósku sem er í vísindum og nýsköp-

un á Íslandi. Umsjónarmaður var Ari 

Trausti Guðmundsson.

Stundin okkar hóf fertugasta og 

fjórða starfsár sitt. Umsjónarmenn 

voru Björgvin Franz og Franzína mús. 

Þau lentu í ólíklegustu ævintýrum; 

duttu til dæmis inn í Teiknimynda-

land, Björgvin breyttist í hund og 

Franzína lenti í gini úlfsins.

Aftansöngur jóla var á sínum stað á 

aðfangadagskvöld og sömuleiðis upp-

taka frá tónleikum Fíladelfíukirkjunn-

ar en tónleikarnir hafa yfirskriftina 

Fyrir þá sem minna mega sín.

Viðburðir frá Listahátíð 2009 voru 

sýndir í maí. Sýnt var frá tónleikum 

hljómsveitarinnar Tiger Lillies og 

einnig var sýnd upptaka frá tónleikum 

sópransöngkonunnar Deborah Voight 

í Háskólabíói. Kynningarþáttur um 

Listahátíð 2010 var á dagskrá og 

samningur var gerður um upptökur 

á tónleikum Kristins Sigmundssonar, 

Orquesta Chekara Flamenca og einn-

ig um Ljósmyndir á Listahátíð 2010. 

Sjónvarpið sýndi frá tónleikum Sin-

fóníuhljómsveitar Íslands í Háskóla-

bíói frá því í september 2009. Vladimir 

Ashkenazy stjórnaði flutningi Sin-

fóníuhljómsveitarinnar á Wanderer 

fantasíunni eftir Franz Schubert, í 

hljómsveitarútsetningu Franz Liszts. 

Einleikari var sonur Vladimirs, Vovka 

Stefán Ashkenazy. Einnig var sýnt 

frá upptöku á Vetrarsól, tónleikum 

með Gunnari Þórðarsyni. Þar spilaði 

hann og söng úrval þeirra laga sem 

gert hafa hann að einum ástsælasta 

dægurlagahöfundi þjóðarinnar.

STAKIR VIÐBURÐIR
Í september var söfnunarátakið Á rás 

með Grensás á dagskrá Sjónvarpsins. 

Safnað var fyrir endurhæfingardeild 

Landspítalans sem oft er kölluð 

Grensás. Fjöldi gesta kom fram í út-

sendingunni, tónlistarmenn og aðrir 

skemmtikraftar. Um 120 milljónir 

söfnuðust í átakinu. Kynnar voru Eva 

María Jónsdóttir og Ragnhildur Stein-

unn Jónsdóttir. Músíktilraunir, Það 

er svo geggjað, Háskóli unga fóksins, 

Hönnunarkeppni 2009 og stutt-

myndirnar Góðir gestir og Epic feil 

voru einnig á dagskrá Sjónvarpins.

HEIMILDARMYNDIR
Mikill metnaður var lagður í að 

styrkja sýningu íslenskra heimildar-

mynda á rekstarárinu og fjölbreytnin 

höfð í fyrirrúmi. Sjónvarpið fjölg-

aði, frá fyrra ári, sýningum á heim-

ildarmyndum frá sjálfstæðum fram-

leiðendum. Sýndar voru myndir á 

borð við Konur á rauðum sokkum, 

Chukotka á hjara veraldar, Áfanga-

staður – Skjaldborg, Stelpurnar 

okkar, Goðafoss, Í ríki fálkans, Guð 

blessi Ísland, Gott silfur gulli betra, 

Alferð Elíasson, Draumalandið, Sól-

skinsdrengurinn, Íslenskt forystufé, 

Úti í mýri, Gríp ég því hatt minn 

og staf, Heimsmethafinn í vitanum, 

Gamalt er gott, Vinur minn Bobby 

Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir við matreiðslu

Upptökur á Spaugstofunni í 

Sundhöllinni
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Fischer og Eílifðartengsl. Þann 6. 

október var frumsýnd fjögurra þátta 

sería, Hrunið. Þættirnir voru byggðir 

á bók Guðna Th. Jóhannessonar og 

fjölluðu um íslenska fjármálakerfið 

og hvernig það fór á hliðina haustið 

2008. Umsjónarmaður þáttanna var 

Þóra Arnórsdóttir.

EDDUVERÐLAUNIN
Edduverðlaunin voru afhent í ellefta 

sinn í febrúar. Eins og fyrri ár upp-

skáru RÚV og starfsmenn þess ríku-

lega. Þóra Arnórsdóttir, fréttamaður 

var valin sjónvarpsmaður ársins, 

en einnig voru þau Bogi Ágústsson, 

Egill Helgason og Eva María Jóns-

dóttir tilnefnd í sama flokki. Ragna 

Fossberg, fékk verðlaun fyrir gervi 

ársins en hún sá um gervi á leikurum 

í Áramótaskaupinu 2009. Útsvar hlaut 

verðlaun í flokki skemmtiþátta árs-

ins en Gettu betur, Popppunktur og 

Söngvakeppni Sjónvarpsins 2009 

fengu einnig tilnefningar í þeim flokki. 

Silfur Egils hlaut verðlaun í flokki 

frétta- eða viðtalsþátta og Frétta-

aukinn var einnig tilnefndur í þeim 

flokki. Kiljan fékk verðlaun í flokki 

menningar- eða lífstílsþátta ársins. 

Þáttaröðin Persónur og leikendur var 

tilnefnd í flokki menningar- eða lífs-

tílsþátta. Áramótaskaup Sjónvarpsins 

2009 og Hamarinn voru tilnefnd í 

flokknum leikið sjónvarpsefni ársins. 

Leikendur í Hamrinum fengu einnig 

tilnefningu, Björn Hlynur Haraldsson 

í flokknum leikari ársins í aðalhlut-

verki og þær Herdís Þorvaldsdóttir 

og Tinna Hrafnsdóttir voru báðar 

tilnefndar í flokknum meðleikkona 

ársins. 

ERLENT EFNI
Eins og áður átti erlent efni átt sinn 

þátt í að gera dagskrá Sjónvarpsins 

jafngóða og raun bar vitni. Hlutdeild 

íslensks efnis var 50,7% en skipting er-

lends dagskrárefnis var sem hér segir:

Eins og sjá má í töflunni hér að ofan 

sýndi Sjónvarpið næstum þrefalt 

meira (72,2%) af evrópsku efni en efni 

frá Bandaríkjunum og Kanada (27%). 

Meðal efnis má nefna Glæpinn 2 

(Forbrydelsen 2) Hvaleyjar (Hvaler), 

Berlínaraspirnar (Berlinerpoplene) 

og Himinbláma (Himmelblå) sem 

naut fádæma vinsælda hjá áhorfend-

um og náði 36% uppsöfnuðu áhorfi. 

Einnig má nefna sænsku þættina um 

Ljósmæðurnar (Barnmorskorna) en 

í þáttunum var fylgst með erlilsömu 

starfi ljósmæðra á Karolinska há-

skólasjúkrahúsinu. 

Efni frá Bandaríkjunum var 26,1% af 

útsendri dagskrá. Þar á meðal voru 

þættir á borð við Ljótu Betty (Ugly 

Betty), Aðþrengdar eiginkonur 

(Desperate Housewives), Bræður og 

systur (Brothers and Sisters), Lífs-

háska (Lost), Sporlaust (Without a 

Trace), Læknamiðstöðina (Private 

Practice) og fimmtándu og jafnframt 

síðustu þáttaröðina af Bráðavaktinni 

(ER). Einnig komu inn nýir þættir 

á borð við Skólaklíkur (Greeks), Að 

duga eða drepast (Make it or Break 

it), Leitandann (Legend of the See-

kers) og Castle (Castle).

Breskt efni nam 10% af heildardag-

skránni á rekstarárinu. Mikið af heim-

ildarmyndum sem Sjónvarpið sýndi 

kom frá Bretlandi. Má þar nefna mik-

ilfenglegar þáttaraðir frá BBC eins og 

Lífið (Life), en þar sagði David Atten-

borough frá nokkrum óvenjulegustu, 

snjöllustu og fegurstu aðferðum sem 

dýr og plöntur hafa komið sér upp 

til að halda lífi og fjölga sér. Einnig 

voru sýndar tvær þáttaraðir þar sem 

leikarinn Stephen Fry kom við sögu, 

Stephen Fry í Ameríku (Stephen 

Fry in America) og Síðustu forvöð 

(Last Chance to See). Breskir leiknir 

myndaflokkar eiga sinn fasta sess á 

þriðjudagskvöldum, strax að loknum 

tíufréttum. Bresku sakamálaþætt-

irnir Njósnadeildin (Spooks), Illt 

SJÓNVARPIÐ

Ísland 50,7% 50,7% Ísland

Danmörk 3,2%

Finnland 0,4%

Svíþjóð 1,5%

Noregur 2,4% 58,2% Norðurlönd

Bretland 10,1%

Frakkland 1,9%

Þýskaland 1,1%

Önnur Evrópulönd 0,9% 72,2% Evrópa

Bandaríkin 26,1%

Kanada 0,9% 99,2% Evrópa og N-Ameríka

Ástralía 0,3%

Önnur lönd 0,5% 100,0% Öll lönd
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blóð (Wire in the Blood), Dauðir rísa 

(Waking the Dead), Uppljóstrarinn 

(The Whistleblower), Afarkostir 

(Hunter) og Rannsókn málsins (Tri-

als and Retribution) stóðu að vanda 

fyrir sínu.

Dagskrá Sjónvarpsins á sunnudags-

kvöldum hefur hlotið góðar viðtökur 

en þar hefur verið lagt kapp á að 

sýna vandaða leikna myndaflokka 

frá Norðurlöndum og öðrum löndum 

Evrópu, einnig margverðlaunaðar 

kvikmyndir frá Evrópu og öðrum 

heimshlutum svo sem Íran, Kína og 

Rússlandi.

Vinsældir heimildarmynda á miðviku-

dagskvöldum, strax eftir tíufréttir, 

hafa einnig aukist jafnt og þétt. Má 

þar nefna myndir eins og Persepolis, 

Afsökunarbeiðni efnahagsböðuls 

(Apology of an Economic Hit man), 

Stigakónginn (King of Kong), Niður 

í svart (Fade to Black, Miles Davis – 

Kind of Miles), Konur í kvikmyndum 

(From Weepies to Chick Flicks), 

Skjáræði (Videocracy), Sögu U2 hjá 

BBC (U2=BBC the History), Hróars-

kelduhátíðina (Roskilde), Fégræðgi 

(The Love of Money) og Stærri en 

Barbie (Bigger than Barbie).

Spaugstofan að mynda „Charlie Chaplin“ við Alþingishúsið

Þóra Arnórsdóttir sjónvarpsmaður 

ársins 2010
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ÍÞRÓTTIR
Árið 2010 var ár stórviðburða á 

íþróttasviðinu. „Strákarnir okkar“ 

héldu sínu striki og náðu verðlauna-

sæti á stórmóti í handbolta með 

bronsverðlaunum á Evrópumótinu 

sem fram fór í Austurríki í janúar. Það 

virðist sem árangur íslenska liðsins 

hafi smitað þjóðina af miklum hand-

boltaáhuga því að þessu sinni horfðu 

Íslendingar ekki einungis á leiki ís-

lenska liðsins heldur á alla leiki sem í 

boði voru. Áhorfsmet var slegið þegar 

hver Íslendingur horfði að meðaltali á 

Sjónvarpið í rúmar tvær klukkustund-

ir síðustu vikuna í janúar og var niður-

staðan sú að handboltaleikir röðuðu 

sér í sex efstu sætin af tíu á listanum 

yfir vinsælasta sjónvarpsefni lands-

manna.

Vetrarólympíuleikarnir fóru fram í 

Vancouver í Kanada og voru þeim 

gerð skil með rúmlega 100 útsendum 

klukkustundum á 16 dögum eða rúm-

lega 6 klst. á dag. Tímamismunurinn 

og veðurguðirnir voru áhugafólki 

um vetraríþróttir ekkert sérlega hag-

stæðir en allt gekk þó upp að lokum. 

Þann 11. júní hófst mánaðarlöng 

veisla í sjónvarpstækjum landsmanna 

með opnunarleik Suður-Afríku og 

Mexíkó á HM í knattspyrnu. Allir 

leikir mótsins voru sýndir á RÚV og 

þar af um 70% þeirra í beinni útsend-

ingu. HM-stofa og HM-kvöld voru alla 

keppnisdaga undir dyggri stjórn Þor-

steins J. Vilhjálmssonar. Á þessum 

tíma tvöfaldaðist stærð íþróttadeildar 

þegar allt er talið og óhætt að segja 

að flestar deildir RÚV hafi á einhvern 

hátt tengst eða tekið þátt í þessu verk-

efni. Það sama má segja um íslensku 

þjóðina því um helmingur hennar, 

karlar sem konur, ungir sem aldnir, 

fylgdist með HM á RÚV. Þessi mikli 

áhugi landsmanna á mótinu rennir því 

sterkum stoðum undir það að stórmót 

sem þessi eigi að standa allri þjóðinni 

til boða í Sjónvarpi allra landsmanna.

RÚV sá um útsendingu frá Evrópu-

Adolf Ingi Erlingsson íþróttafréttamaður og Júlíus Jónasson handboltamaður lýsa leik

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson íþrótta-

fréttamaður á vettvangi

SJÓNVARPIÐ
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meistaramóti fatlaðra í sundi fyrir 

hönd alþjóðaólympíunefndar fatlaðra 

en mótið fór fram í Laugardalslaug. 

Útsending RÚV frá mótinu var því 

ekki aðeins í beinni útsendingu á Ís-

landi heldur einnig í stærstu löndum 

Evrópu, ýmist beint eða í samantekt-

arþáttum og hlaut RÚV mikið lof fyrir 

framkvæmdina.

Lífið gengur sinn vanagang þó að stór-

mót í íþróttum eigi sér stað úti í heimi. 

Íslenski boltinn, þáttur um íslenska 

karlaknattspyrnu átti góðu gengi að 

fagna auk þess sem Mörk vikunnar, 

sérstakur þáttur um kvennaknatt-

spyrnu hóf göngu sína. Bein útsend-

ing var frá bikarúrslitum kvenna og 

kvennalandsliðið í knattspyrnu tók 

þátt í undankeppni HM. Til að komast 

í umspil um sæti á lokamótinu þurftu 

þær að vinna Frakka á Laugardals-

vellinum í seinni viðureign liðanna. 

Það tókst ekki og draumar um sæti á 

HM voru því úti. 

Í handbolta voru beinar útsendingar frá 

Íslandsmóti og úrslitakeppni og einnig 

beinar útsendingar frá landsleikjum 

karla og kvenna og dreifðust þessir 

leikir á allt árið. Þar ber þó væntan-

lega hæst að kvennalandsliðinu tókst 

í fyrsta sinn í sögunni að tryggja sér 

þátttökurétt á stórmóti í handbolta, EM 

2010.

Af öðrum innlendum íþróttum má nefna 

að beinar útsendingar voru frá bikar-

keppninni í körfubolta, Íslandsmótinu í 

golfi, bikarúrslitunum í blaki, frjálsum 

íþróttum og fimleikum á Reykjavík 

International mótinu, íshokkí, Íslands-

mótinu í hestaíþróttum og badminton. 

Auk beinna útsendinga var ýmsum 

íþróttagreinum sinnt með þáttagerð. 

Þar má helst nefna Landsmót – Hátíð 

fyrr og nú, þátt um Landsmót hesta-

manna sem kom í stað samantektar 

frá mótinu sem frestað var vegna 

hestaflensufaraldurs, og Vestfjarða-

víkinginn sem sannaði það að Ís-

lendingar hafa enn áhuga á aflraunum 

í anda Jón Páls Sigmarssonar en 47% 

áhorf var á þáttinn. Þáttur um Skíða-

landsmót Íslands var í páskadagkrá 

og þáttur um Unglingalandsmót UMFÍ 

er orðinn fastur liður í dagskrá RÚV. 

Aðrir þættir voru t.d. Íslandsmótið í 

hópfimleikum, Íslenska golfmótaröð-

in, Mótókross-mótaröðin, Bikar- og 

meistaramót Frjálsíþróttasambands 

Íslands, Íslandsmótið í hnefaleikum, 

Íslandsmótið í hreysti, Sterkasti 

fatlaði maður heims, Ístölt – þeir 

allra sterkustu, Svellkaldar konur og 

Austfjarðatröllið. Bein útsending og 

þættir um Skólahreysti tókust mjög 

vel og voru þakklátt efni bæði hjá 

yngri og eldri áhorfendum.

Af erlendum atburðum í íþróttadag-

skrá RÚV fyrir utan stóru mótin þrjú 

ber helst að nefna Demantamót al-

þjóðafrjálsíþróttasambandsins sem 

Sigurbjörn Árni Arngrímsson lýsti af 

mikilli innlifun. Eins og í fyrra voru 

beinar útsendingar frá Formúlu 3 þar 

sem Kristján Einar Kristjánsson var 

einn keppenda. Hann var hins vegar 

Bein útsending úr Laugardalshöllinni
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fjarri góðu gamni í ár, fyrst vegna eld-

goss og síðan vegna meiðsla. Einnig 

var sýnt frá undanúrslitum, úrslitum 

á HM í handbolta kvenna og HM í ís-

hokkí karla. 

Á vormánuðum hóf Sportrásin göngu 

sína á Rás 2. Sportrásin er íþrótta- og 

tónlistarþáttur með það að markmiði 

að skemmta fólki og halda því upp-

lýstu um hvað er að gerast í íþrótta-

heiminum á meðan á útsendingu 

stendur og þótti það takast afskaplega 

vel. Til viðbótar voru beinar útvarps-

lýsingar frá stærstu íþróttaleikjum 

ársins.

SJÓNVARPIÐ

Dalvíkingar í keppnishug í Útsvari
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FRÉTTIR RÚV
Það er óhætt að segja að mjög hafi 

reynt á Fréttastofu RÚV í upphafi 

tímabilsins sem þessi ársskýrsla nær 

til en þá var eitt ár liðið frá samein-

ingu Fréttastofu sjónvarps og Frétta-

stofu útvarps. Á haustmánuðum 2009 

höfðu starfsmenn Fréttastofu RÚV í 

nógu að snúast við að henda reiður á 

kreppunni, Icesave-málinu og stjórn-

málaværingum í kjölfar bankahruns-

ins – og miðla sögunni til landsmanna 

um leið og hún gerðist.

NIÐURSKURÐUR OG
BREYTINGAR
Undir lok ársins varð ljóst að stór-

felldur niðurskurður væri í aðsigi í 

rekstri RÚV og að hann kæmi niður 

á Fréttastofunni ekki síður en öðrum 

starfseiningum. Í janúar var tilkynnt 

um uppsagnir níu starfsmanna. Jafn-

framt voru gerðir starfslokasamning-

ar við fimm til viðbótar. Ljóst var að 

ekki nægði að mæta niðurskurðinum 

með því að fækka starfsmönnum, 

hann krafðist einnig sársaukafullrar 

endurskipulagningar á starfseminni ef 

takast ætti að viðhalda gæðum frétta 

og trúverðugleika Fréttastofunnar.

Ákveðið var að umbylta starfsemi 

svæðisstöðva RÚV. Markmiðið var 

að minnka fastan kostnað vegna hús-

næðis, tækjabúnaðar og mannskaps 

en halda engu að síður áfram öflugri 

fréttamiðlun af landsbyggðinni. Hins 

vegar var svæðisbundnum útsend-

ingum hætt. Helstu starfsstöðvar 

voru áfram á Akureyri, Egilsstöðum, 

í Vestmannaeyjum, Borgarnesi og á 

Ísafirði, auk þess sem fréttaritari á 

Suðurlandi hefur aðsetur í Árborg. 

Tökubíll RÚV við vesturenda brúarinnar yfir Markarfljót

Flóð í Svaðbælisá

FRÉTTAÞJÓNUSTA
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Fljótlega á nýju ári hófst leit að hent-

ugra og ódýrara húsnæði á Akureyri 

og ákveðið var að selja húsnæði RÚV 

á Egilsstöðum. Niðurstaðan varð sú 

að samið var um leigu á húsnæði við 

Háskólann á Akureyri og er stefnt 

að samstarfi við fjölmiðlafræðideild 

skólans. Þá var hluti húsnæðisins 

sem seldur var á Egilsstöðum tekinn 

á leigu til að áfram mætti halda úti 

þjónustu á svæðinu. Áfram er þar til 

staðar fullbúið hljóðver og aðstæður 

til myndvinnslu. Í Borgarnesi var 

vinnuaðstaða fréttamanns og tækja-

búnaður flutt í nýleg og vönduð húsa-

kynni Menntaskóla Borgarfjarðar. 

Alls fækkaði stöðugildum á lands-

byggðinni um fjögur og hálft. Eftir 

breytinguna eru ellefu stöðugildi eftir 

á landsbyggðinni. 

HÁDEGISÚTVARPIÐ OG
LANDINN
Hlutur landsbyggðarinnar í dagskrá 

RÚV var aukinn þegar Hádegisút-

varpið hóf göngu sína, með fjöl-

breyttu, fréttatengdu dagskrárefni frá 

svæðisstöðvunum. Lögð var sérstök 

áhersla á fjölbreytni og vandaða hljóð-

vinnslu. Jafnframt var boðað að með 

þessum nýja þætti hæfist endurnýjun 

dagskrárinnar á þessum mikilvæga 

hlustunartíma. Þá hafa fréttamenn af 

landsbyggðinni unnið á rekstrarárinu 

að undirbúningi nýs frétta- og þjóð-

lífsþáttar. Þátturinn hefur fengið 

nafnið Landinn og verður á dagskrá 

Sjónvarps á sunnudagskvöldum. 

Miklar vonir eru bundnar við að með 

þessum nýja sjónvarpsþætti hefjist 

nýtt skeið í vinnslu og þjónustu RÚV 

á landsbyggðinni. 

Nýir landsbyggðarþættir vega upp á 

móti færri fréttaþáttum Fréttastof-

unnar. Fréttaaukinn og Viðtalið 

hurfu af dagskrá Sjónvarpsins vegna 

niðurskurðarins og fækkað var í 

áhöfnum fréttaþátta í útvarpi. Þá tóku

Sjónvarpsfréttir kl. 22 nokkrum breyt-

ingum. Þær voru styttar, bætt við þær 

vönduðu yfirliti yfir helstu fréttir aðal-

fréttatímans kl. 19.00, og sendar út í 

litlu myndveri með minni umbúnaði 

en áður.

TÆKNILEG VINNSLA FÆRIST 
UNDIR FRÉTTASTOFUNA
Ákveðið var á rekstrarárinu að Frétta-

stofan fengi sína eigin hljóðmenn og 

yrði að mestu sjálfbær í allri hljóð-

vinnslu – í fréttum, þáttum og vef-

vinnslu. Þetta er gert í framhaldi af því 

að tökumenn og sjónvarpsfréttaklipp-

arar færðust yfir á Fréttastofuna.

Markmiðið var að bæta vinnsluna og 

ná fram hagræðingu.

Hjóðvinnslumenn sem áður störfuðu 

í þjónustu við dagskrárdeildir gengu 

nú til liðs við þær – runnu saman við 

hóp frétta- og dagskrárgerðarmanna. 

Tökumenn, klipparar og hljóðmenn 

vinna nú með frétta- og dagskrárgerð-

armönnum innan sömu deildar að því 

að búa til góða fréttatíma og þætti. 

Jafnframt þessu hafa verið stigin 

nokkur skref í átt að því markmiði að 

gera fréttamenn hæfa til að mynda og 

fullvinna eigin fréttir. Þetta á einkum 

við á fámennari starfsstöðvum á 

landsbyggðinni.

DÆGURMÁL OG FRÉTTIR
Mikilvægur hluti starfsemi Fréttastof-

unnar er þáttagerð. Ákveðið var að 

FRÉTTAÞJÓNUSTA

Sveinn H. Guðmarsson fréttamaður á tali við íbúa undir Eyjafjöllum
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færa fréttaþættina undir sameiginlega 

stjórn og fá þannig betri yfirsýn við 

ritstjórn og ná í leiðinni fram nokk-

urri hagræðingu í rekstrinum. Dægur-

máladeild Fréttastofunnar varð til.

Innan vébanda dægurmáladeildar 

Fréttastofu RÚV eru þættirnir Morg-

unútvarpið og Síðdegisútvarpið á 

Rás 2, Hádegisútvarpið á báðum 

rásum, Vikulokin á Rás 1, og vinnsla 

á dægurmálaefni fyrir vefinn. Undir 

lok rekstrarársins var ákveðið að 

Spegillinn, sem sendur er út á báð-

um útvarpsrásum færðist líka undir 

dægurmáladeildina. Sumarið 2010 var 

Spegillinn tekinn af dagskrá í sparn-

aðarskyni en í hans stað vann dægur-

máladeildin þáttinn Syrpuna með 

úrvali úr Morgunútvarpi, Hádegisút-

varpi og Síðdegisútvarpi. 

VIÐBURÐARÍKT VOR
Sú ákvörðun að hlífa sem mest kjarna-

starfsemi Fréttastofunnar, sjálfri 

fréttaþjónustunni, í niðurskurðinum 

í ársbyrjun, reyndist heillarík því að 

verkefnin voru risavaxin á vormán-

uðum 2010.

Hinn 6. mars var haldin þjóðarat-

kvæðagreiðsla, eftir að forseti Íslands 

neitaði að staðfesta lög um heimild 

ríkissjóðs til að ábyrgjast lán Trygg-

ingarsjóðs innstæðueigenda vegna 

Icesave. Atkvæðagreiðslan var sú 

fyrsta í sögu lýðveldisins. Fréttastof-

an fjallaði ítarlega um hana í aðdrag-

anda hennar, bæði í fréttum sínum 

og fréttaþáttum. Þá var sendur út 

aukafréttatími í sjónvarpi og útvarpi 

eftir að fyrstu tölur bárust að kvöldi 

6. mars. 

Hinn 21. mars hófst eldgos á Fimm-

vörðuhálsi, sem Fréttastofan fjallaði 

um í beinum útsendingum í útvarpi 

og sjónvarpi, aukafréttatímum og 

fréttaþáttum sínum. Íbúar í Fljóts-

hlíð og víðar í nágrenninu neyddust 

til að rýma heimili sín og þar reyndi á 

almannavarnahlutverk RÚV. Erlenda 

deildin hafði í nógu að snúast við að 

aðstoða erlenda fréttamenn og tækni-

menn og myndir tökumanna Frétta-

stofunnar af eldsumbrotunum fóru 

víða um lönd og voru sendar út hjá 

mörgum stærstu sjónvarpsstöðvum 

heims. Eldgosið reyndist aðeins fyrir-

boði um enn afdrifaríkari hamfarir en 

reyndist ómetanleg æfing fyrir það 

sem á eftir kom.

Eldgosinu á Fimmvörðuhálsi lauk 

13. apríl, daginn eftir að Rannsóknar-

nefnd Alþingis skilaði skýrslu sinni 

um orsakir og aðdraganda banka-

hrunsins. Ákveðið hafði verið að RÚV 

gerði skýrslunni ítarleg skil sama dag 

og hún kæmi út. Auk ítarlegrar um-

fjöllunar í fréttum og þáttum Frétta-

stofunnar var ákveðið að senda út um 

tveggja klukkutíma sjónvarpsþátt þar 

sem skýrslan væri brotin til mergjar. 

Starfsfólk Fréttastofunnar og Kast-

ljóss lagðist á eitt til að miðla mikil-

vægustu efnisatriðum skýrslunnar 

með myndrænum hætti og gera þau 

þannig aðgengileg öllum almenningi 

að kvöldi 12. apríl 2010. Verkefnið 

var umfangsmikið því skýrslan, sem 

birt var í níu bindum og á þúsundum 

blaðsíðna, var ekki aðgengileg fjöl-

miðlum fyrr en þá um morguninn. Það 

er óhætt að fullyrða að vel hafi tekist 

til við að bregða ljósi á þetta stórvirki 

rannsóknarnefndar Alþingis.

Sólarhringur var vart liðinn þegar enn 

dró til tíðinda; snemma morguns 14. 

apríl hófst nýtt eldgos, en nú í Eyja-

fjallajökli. Mikill gosmökkur steig upp 

og askan olli skelfilegum búsifjum í 

sveitunum undir Eyjafjallajökli. Gos-

aska dreifðist um alla Evrópu og olli 

miklum truflunum á flugumferð víða 

um heim en flugsamgöngur stöðvuð-

ust dögum saman í mörgum ríkjum. 

Starfsmenn Fréttastofunnar lögðu 

nótt við dag til að fjalla um gosið og 

afleiðingar þess, hvort sem var í nær-

sveitum eða úti í hinum stóra heimi. 

Enn rötuðu myndir og fréttir RÚV í 

stærstu miðla veraldar, og fréttamenn 

reyndu að greiða götu erlendra starfs-

systkina sinna við jökulinn.

Tómas Gunnarsson myndatökumaður

Askan smaug alls staðar
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SVEITARSTJÓRNAR-
KOSNINGAR
Eldgosinu í Eyjafjallajökli lauk að 

mestu 23. maí, tæpri viku áður en 

haldnar voru sveitarstjórnarkosn-

ingar. Fréttastofa RÚV fjallaði um 

sveitarstjórnarmál og aðdraganda 

kosninganna í fréttatímum, á vefnum 

og í fréttatengdum útvarpsþáttum 

sínum fram að kosningum. Þá voru 

gerðar níu sjónvarpsfréttaskýringar 

um tiltekin sveitarfélög í aðdraganda 

kosninganna og sendar út í sam-

starfi við Kastljós. Rætt var við odd-

vita allra framboða í sveitarfélaginu, 

kjósendur á förnum vegi og fjallað 

um helstu kosningamálin á hverjum 

stað. Starfsmenn Morgunútvarpsins 

og Síðdegisútvarpsins voru á ferð og 

flugi um allt land, því þættirnir voru 

helgaðir öðrum sveitarfélögum í sama 

landshluta og fjallað var um í frétta-

skýringu um kvöldið. Í Speglinum var 

ítarleg umfjöllun um málefni sveitar-

félaganna. Kvöldið fyrir kosningar var 

sérstakt Kosninga-Kastljós, þar sem 

leiðtogar framboðanna í höfuðborg-

inni tókust á í sjónvarpssal.

RÚV sendi að venju út tvær kosninga-

vökur að kvöldi kjördags, 29. maí, 

aðra í útvarpi og hina í sjónvarpi. 

Kosningavökurnar voru báðar með 

hefðbundnum hætti – þó voru seglin 

dregin nokkuð saman í Sjónvarpinu í 

samanburði við kosningavökur und-

anfarinna ára, vegna niðurskurðar. 

Fréttastofan sendi út aukafréttatíma 

í sjónvarpi á hádegi daginn eftir þar 

sem fjallað var um helstu niðurstöður 

sveitarstjórnarkosninganna. 

Að sveitarstjórnarkosningunum lokn-

um varð kærkomið hlé á stórtíðindum 

og starfsmenn Fréttastofunnar gátu 

snúið sér að hefðbundnari frétta-

vinnslu og eðlilegum vinnutíma – um 

sinn. Verkefnin eru þó sífellt næg, 

ekki síst þegar fréttirnar eru af þjóð-

félagi sem þarf að takast á við efna-

hagslegar, félagslegar og siðferðis-

legar afleiðingar fjármálahruns.

VERKEFNIN FRAMUNDAN
Fyrstu tvö starfsár sameinaðrar 

Fréttastofu RÚV hafa verið viðburða-

rík og á margan hátt erfið. Það má 

segja að nýja Fréttastofan hafi verið 

hert í eldi mikilla átaka í þjóðfélaginu 

og hamförum í náttúrunni. Á sama 

tíma þurfti að laga starfið að miklum 

fjárhagslegum niðurskurði og fækkun 

starfsfólks.

Umfangsmiklum verkefnum Frétta-

stofu RÚV verður ekki sinnt sóma-

samlega nema með góðu skipulagi. 

Það hefur haldist í megindráttum 

óbreytt frá sameiningunni haustið 

2008. Fréttastjóri er Óðinn Jóns-

son og varafréttastjórar þau Broddi 

Broddason, Ingólfur Bjarni Sigfússon 

og Sigríður Hagalín Björnsdóttir. Yfir-

maður dægurmáladeildar er Margrét 

Marteinsdóttir, íþróttastjóri er Kristín 

H. Hálfdánardóttir og tæknistjóri Við-

ar Oddgeirsson. Þessi hópur vinnur 

náið með rekstrarstjóranum, Kristínu 

E. Björnsdóttur.

Undir lok rekstrarársins bjó Frétta-

stofa RÚV sig undir átök vetrarins. 

Vonir voru bundnar við meiri starfs-

frið en undanfarin tvö ár. Verkefnin 

eru mörg, ekki síst við að efla vef-

miðilinn ruv.is. Miklar breytingar 

eru að verða á fjölmiðlanotkun fólks. 

Hefðbundir dagskrármiðaðir ljós-

vakamiðlar ná ekki til jafn margra og 

áður í tilgreindum og afmörkuðum 

dagskrárhólfum. Fólk leitar fanga 

vítt og breitt að fréttum og fróðleik 

– á netinu þegar hverjum og einum 

hentar. Mikil verkefni bíða RÚV við 

að efla vefþjónustuna – ekki síst á 

sviði fréttamiðlunar. 

Ákveðið var undir lok rekstrarársins 

að tveir þrautreyndir fréttamenn, 

Bergljót Baldursdóttir og Bogi Ágústs-

son, færu af reglubundnum vöktum 

en sinntu sérstaklega fréttaskýringum 

og tímafrekri úrvinnslu frétta. Fleiri 

fréttamenn koma að þessu, bæði 

þáttagerðarfólkið og fréttamenn á 

vöktum. 

Á næstu árum gefast vonandi færi á 

að fjölga sjónvarpsfréttatímum, auka 

fréttaþjónustuna allan sólarhringinn 

á Rás 2 og um leið stórefla miðlun 

fréttaskýringa og lifandi mynda á 

vefnum. Símiðlun frétta og annars 

dagskrárefnis er nauðsynleg á tímum 

þegar dagskrárstjórnin hefur færst í 

hendur notenda sjálfra.

FRÉTTAÞJÓNUSTA

Búist til brottfarar



43

R Í K I S Ú T V A R P I Ð  O H F .

Tómas Gunnarsson myndatökumaður
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SAFNAMÁL
Hlutverk safns RÚV er að safna, varð-

veita og miðla dagskrárefni og styðja 

við starfsemina með fjölbreyttum 

safnkosti og skjalastjórnun. Safn RÚV 

er öllum opið. Þar er unnt að leita í 

gagnagrunnum og skoða og hlusta á 

dagskrárefni á staðnum.

Á árinu 2010 var hlutverk safnsins  

endurskilgreint og mótuð framtíðar-

sýn til næstu fimm ára en hún felst í 

allir hafi greiðan aðgang að menning-

ararfinum sem safnið varðveitir. Lögð 

verður áhersla á nákvæma skráningu 

allra gagna og örugga varðveislu 

þeirra til frambúðar og á aðgengi 

notenda að upplýsingum að vera til 

fyrirmyndar. Safnið vill veita fram-

úrskarandi þjónustu og skapa gott 

vinnuumhverfi með nýjustu tækni 

og góðum aðbúnaði. Mannauður og 

sérfræðiþekking hefur þegar skapað 

safninu orðspor sem gerir því kleift 

að laða til sín gott starfsfólk.

Útlán eru eingöngu til dagskrárgerð-

armanna og annarra starfsmanna 

RÚV og var fjöldi þeirra um 25.000 á 

tímabilinu og hefur fækkað um u.þ.b. 

9% frá árinu áður. Helsta skýringin á 

þessari fækkun útlána er að nú þarf 

ekki lengur að sækja geisladiska á 

safnið þar sem lögin eru aðgengileg í 

gagnagrunnum RÚV.

Sumarið 2010 tók safnadeild RÚV 

þátt í átaksverkefni Vinnumálastofn-

unar og ríkisins fyrir námsmenn og 

atvinnuleitendur. Einnig fékk safnið 

styrk frá Nýsköpunarsjóði náms-

manna til að ráða einn nema í verk-

efni tengd innleiðingu breytinga í 

safnakerfi.

Með samvinnu allra á deildinni voru 

fjölmörg verkefni kláruð. Þar á meðal 

var afritun íslenskrar tónlistar á 

geisladiskum í safnakerfi en 20.000 

lög voru afrituð í gagnagrunn og ís-

lenskri tónlist frá árunum 1995–2010 

komið á rafrænt form. Annað stórt 

verkefni var frágangur á 3.218 öskjum 

af skjölum en það er þreföld hæð 

Hallgrímskirkjuturns ef öskjunum 

væri staflað upp. Þetta voru skjöl 

frá 1894 til 2009, bréfasöfn, tónlistar-

skýrslur, þularskýrslur, fréttahandrit 

o.fl. Haustið 2010 var 2.218 öskjum á 

22 brettum skilað til Þjóðskjalasafns. 

Þá var mikið átak gert í skráningu út-

varpsleikrita og eldra sjónvarpsefnis 

úr spjaldskrám í gagnagrunn.

Auk skráningar á útsendu efni frá degi 

til dags var unnið að skráningu eldra 

dagskrárefnis útvarps og sjónvarps. 

Töluvert magn tónlistar og útvarps-

dagskrár er nú vistað í gagnagrunni. 

Áfram er unnið að því að auka að-

gengi að elstu sjónvarpsfréttunum á 

filmum frá tímabilinu 1966-1974.

Styrkur menntamálaráðuneytisins 

til yfirfærslu og skráningar á hluta 

eldra útvarpsefnis á lakkplötum og 

böndum var fullnýttur á árinu. Von-

ast er til að frekari styrkveiting geri 

kleift að halda áfram með sambærileg 

verkefnuni.

JAFNRÉTTIS- OG MANN-
AUÐSMÁL
Af heildarfjölda starfsmanna RÚV 

eru karlar 57% en konur 43%. Meðal 

fréttamanna eru karlar 62% en konur 

38%. Í hópi dagskrárgerðarmanna eru 

karlar 53% og konur 47%. 

Árið 2010 hófst vinna við endurskoð-

un jafnréttisáætlunar RÚV. Í áætlun-

inni verða skilgreindar leiðir sem eiga 

að stuðla að auknu jafnrétti kynjanna 

á vinnustaðnum og greiða götu þess 

að menntun, reynsla og viðhorf 

karla og kvenna fái notið sín óháð 

kynferði. Mannauðsstjóra er ætlað 

að endurskoða áætlunina í samvinnu 

við starfsmenn og stjórn. Einnig hefur 

verið leitað til Jafnréttisstofu sem 

hefur komið með góðar ábendingar.

Á tímabilinu var mannauðsstjóri, 

Berglind G. Bergþórsdóttir, ráðinn 

til félagsins. Hafist var handa við að 

innleiða samræmt verklag við mót-

töku nýrra starfsmanna. Auk þess var 

vinna hafin við endurskoðun á innri 

vef RÚV með það að markmiði að efla 

upplýsingaflæði, styrkja fyrirtækja-

menningu og stuðla að aukinni sam-

vinnu starfsfólks. Skerpt var á ferlum 

við ráðningu nýrra starfsmanna og 

starfsmönnum sem hætta hjá félaginu 

er boðið upp á starfslokasamtal við 

mannauðsstjóra.

MÁLFAR
Málstefna RÚV birtist í aukinni og 

endurskoðaðri útgáfu. Tildrög voru 

þau að í nóvember 2008 skilaði Ís-

lensk málnefnd tillögum að íslenskri 

málstefnu og í mars 2009 samþykkti 

Alþingi tillögurnar sem opinbera 

stefnu í málefnum íslenskrar tungu. 

Þar er kveðið á um að fjölmiðlar og 

auglýsingastofur setji sér stefnu í 

málfarsefnum. RÚV setti sér slíka 

stefnu árið 1985 en frá þeim tíma 

hefur starfsemi og umhverfi fjölmiðla 

að sjálfsögðu breyst mikið. Málfars-

ráðunautur tók saman drög að endur-

ÖNNUR STARFSEMI
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skoðaðri málstefnu haustið 2009 og 

voru þau kynnt og rædd á fundum 

með starfsmönnum RÚV veturinn 

2009-2010. Afraksturinn var ný gerð 

málstefnunnar sem útvarpsstjóri sam-

þykkti 5. febrúar 2010. Texti eldri út-

gáfunnar er í meginatriðum óbreyttur 

en meðal þess sem bætt hefur verið 

við er umfjöllun um vefsíðu RÚV, 

textavarp, skjátexta, táknmál og 

textun fyrir heyrnarskerta. Einnig eru 

sett fram viðmið um mismunandi mál-

snið eftir tegundum dagskrárefnis. Þá 

fylgir listi yfir nokkur mikilvæg rit og 

vefsíður sem gagnast íslenskum mál-

notendum.

TÁKNMÁLSTÚLKUN OG
TEXTUN
Þjónusta við heyrnarlausa og heyrnar-

skerta er í stöðugri endurskoðun. 

Á tímabilinu var textun á síðu 888 í 

textavarpinu aukin en einnig voru 

sjónvarpsumræður í beinni útsend-

ingu í aðdraganda sveitarstjórnar-

kosninga táknmálstúlkaðar. Sem fyrr 

flytur RÚV heyrnarlausum daglega 

sjónvarpsfréttir á táknmáli. Allir 

landsmenn hafa aðgang að fréttum og 

upplýsingum á vef RÚV, í Textavarp-

inu og í þriðjukynslóðar farsímum en 

auk þess hafa heyrnarskertir aðgang 

að upplýsingasíðum um málefni sem 

tengjast þeim. 

FJÖLÞJÓÐLEGT SAMFÉLAG
RÚV leggur metnað sinn í að gera fjöl-

þjóðlegu samfélagi á Íslandi góð skil 

og á um það verkefni samstarf við 

Fjölmenningarsetrið. Reynt er eftir 

megni að sinna þörfum íbúa frá öðr-

um löndum, t.d. með fréttum og upp-

lýsingum á erlendum tungumálum. 

Áfram var í textavarpinu boðið upp 

á fréttir á pólsku og serbó-króatísku.

MARKAÐS- OG 
KYNNINGARMÁL
Eins og jafnan áður voru auglýsinga-

tímar í miðlum RÚV eftirsóttir. Aukn-

ing varð í sölu auglýsinga og kom það 

sér vel þar sem þjónustutekjur RÚV 

voru skornar verulega niður.

Mikil áhersla var lögð á að kynna 

dagskrá RÚV. Í september var hleypt 

af stokkunum kynningarherferð á 

vetrardagskrá Sjónvarpsins og mælt-

ist hún vel fyrir. Dagskrá Rásar 1 og 

Rásar 2 var kynnt í auknum mæli í 

Sjónvarpinu þetta árið.

Grafík- og söludeild voru færðar undir 

markaðssvið á þessu ári. Markmiðið 

var að öll tekjuöflun RÚV færðist á 

einn og sama stað og að öll útlitsmál 

RÚV yrðu samhæfð.

Þulir hafa kynnt dagskrárliði Sjón-

varpsins allt frá því það hóf út-

sendingar árið 1966 en á árinu var 

þularkynningum hætt. Margir dag-

skrárþulir hafa orðið þjóðkunnir og 

landsmönnum kærir. Markmiðið með 

þessari breytingu var að búa til betri 

kynningar með minni tilkostnaði en 

áður. Nýtt form dagskrárkynninga var 

útfært með framleiðslu kynningar-

stúfa sem tóku við hlutverki þuln-

anna. Jóhanna Vigdís Arnardóttir, 

söng- og leikkona, tók við sem ,,rödd 

Sjónvarpsins” með lestri á kynningar-

stúfunum. Þessi breyting þótti takast 

vel til og almenn ánægja var með hana 

ef marka má viðhorfskönnun þar að 

lútandi.

KANNANIR
Rafrænum áhorfs- og hlustunarmæl-

ingunum var haldið áfram á árinu. 

Almennt komu miðlar RÚV vel út úr 

þessum mælingum.

Úrslit Söngvakeppni evrópskra sjón-

varpsstöðva í maí mældust enn á ný 

vinsælasti dagskrárliðurinn í sjón-

varpi samkvæmt rafrænum mæl-

ingum Capacent Gallups. Tæplega 

200 þúsund Íslendingar (12-80 ára) 

horfðu á flutning Heru Bjarkar í Ósló. 

Uppsafnað áhorf á söngvakeppnina 

mældist 86% og nær allir sem horfðu 

á sjónvarp á þessum tíma voru með 

stillt á keppnina.

Mikið áhorf var einnig á úrslitakeppni 

EM í handbolta karla sem fram fór í 

janúar. Leikur Íslendinga og Dana 

var í öðru sæti yfir vinsælustu dag-

skrárliðina á árinu með 190 þúsund 

áhorfendur og 82% uppsafnað áhorf. 

Í þriðja sæti á listanum var undan-

keppni Söngvakeppni evrópskra sjón-

varpsstöðva með 188 þúsund áhorf-

endur og kosningavaka Sjónvarpsins 

í maí kom þar skammt á eftir með 

tæplega 186 þúsund áhorfendur og 

80% uppsafnað áhorf.

Berglind G. Bergþórsdóttir 

mannauðsstjóri
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Á R S S K Ý R S L A

LYKILTÖLUR TENGDAR DAGSKRÁ SJÓNVARPS

Rauntölur 

1.9.’09-31.8.’10

Rauntölur 

1.9.’08-31.8.’09

Rauntölur 

1.9.’07-31.8.’08

Viðmið í þjónustu-

samningi 31.8.’10

SJÓNVARP

Útsent innlent efni 2.267 klst. 1.986 klst. 1.930 klst. -

Útsent erlent efni 2.204 klst. 2.466 klst. 2.230 klst. -

Heildarútsendingartími 4.471 klst. 4.452 klst. 4.160 klst. 2.555 klst.

Meðalútsendingartími á dag 12,2 klst. 12,2 klst. 11,4 klst. a.m.k. 7 klst.

Innlent efni 50,7% 44,6% 46,4% -

Erlent efni 49,3% 55,4% 53,6% -

Samtals 100% 100% 100%

Innlent efni á kjörtíma 51,2% 49,4% 48,7% 44%

Erlent efni  á kjörtíma 48,8% 50,6% 51,3% 56%

Samtals 100% 100% 100% 100%

Ísland 50,7% 44,6% 46,4% -

Önnur Norðurlönd 7,5% 7,1% 5,6% 5%

Norðurlönd alls 58,2% 51,7% 52,0% -

Önnur Evrópulönd 14,0% 17,6% 17,3% -

Evrópa alls 72,2% 69,3% 69,3% -

N-Ameríka (Bandaríkin og Kanada) 27,0% 29,9% 28,1% -

Aðrar heimsálfur 0,8% 0,8% 2,6% -

Samtals 100,0% 100,0% 100,0%

Leikið efni 34,4% 37,5% 36,4% -

Skemmtiefni 10,5% 9,9% 10,2% -

Listir, menning og vísindi 12,8% 14,4% 13,0% -

Íþróttir 18,7% 10,4% 17,5% -

Fréttir og fréttatengt efni 12,3% 15,1% 11,1% -

Barna- og unglingaefni 11,3% 12,7% 11,8% -

Samtals 100,0% 100,0% 100,0%

Barna- og unglingaefni 543 klst. 569 klst 550 klst. 550 klst.

Textun á síðu 888 (frumsýningar) 184 klst. 169 klst. 114 klst. 167 klst.

Textun á síðu 888 (endursýningar) 326 klst. 347 klst. 336 klst. -

Samtals 510 klst. 516 klst. 450 klst.

Táknmálsfréttir Alla daga Alla daga Alla daga Alla daga

Tákmálstúlkun á stökum fréttatímum og Kastljósi - 13 klst. - -

Kaup á efni af sjálfstæðum framleiðendum 178 m.kr. 175 m.kr. 235 m.kr. 200 m.kr.
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R Í K I S Ú T V A R P I Ð  O H F .

LYKILTÖLUR TENGDAR DAGSKRÁ HLJÓÐVARPS

RÁS 1 Rauntölur 1.9.’09-31.8.’10 Rauntölur 1.9.’08-31.8.’09 Rauntölur 1.9.’07-31.8.’08

Samfélags- og dægurmál 925 klst. 913 klst. 868 klst.

Skemmtiefni 264 klst. 262 klst. 537 klst.

Trúmál 103 klst. 106 klst. 103 klst.

Leikið efni 37 klst. 21 klst. 85 klst.

Vísinda- og fræðsluefni 1.929 klst. 1.613 klst. 1.667 klst.

Sígild / létt sígild tónlist 3.727 klst. 3.803 klst. 3.486 klst.

Dægurtónlist 619 klst. 527 klst. 544 klst.

Fréttir og fréttatengt efni 903 klst. 1.278 klst. 1.152 klst.

Auglýsingar 241 klst. 228 klst. 261 klst.

Kynningar 12 klst. 9  klst. 81 klst.

SAMTALS 8.760 klst. 8.760 klst. 8.784 klst.

RÁS 2

Samfélags- og dægurmál 885 klst. 930 klst. 2.247 klst.

Skemmtiefni 258 klst. 226 klst. 79 klst.

Trúmál 0 klst. 0 klst. 1 klst.

Leikið efni 0 klst. 2 klst. 1 klst.

Vísinda- og fræðsluefni 8 klst. 10 klst. 28 klst.

Sígild / létt sígild tónlist 0 klst. 1 klst. 11 klst.

Dægurtónlist 5.524 klst. 5.546 klst. 4.369 klst.

Fréttir og fréttatengt efni 1.576 klst. 1.573 klst. 1.590 klst.

Íþróttir 133 klst. 96 klst. 125 klst.

Auglýsingar 358 klst. 366 klst. 331 klst.

Kynningar 18 klst. 10 klst. 2 klst.

SAMTALS 8.760 klst. 8.760 klst. 8.784 klst.
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Á R S S K Ý R S L A

Heimildarmyndir og heimildarþættir Framleiðandi Lengd

Árásin á Goðafoss (2 þættir) Reykjavik films ehf. 1:54

Draumalandið Ground Control Productions 1:29

Stelpurnar okkar Krumma films ehf. 1:32

Guð blessi Ísland Felix Film 1:35

Dularöfl Snæfellsjökuls H. Oddsson ehf. 0:45

Frá torfbæ á forsíðu TIME Guðmundur Bjartmarsson 0:55

Gríp ég því hatt minn og staf Seylan ehf. 0:57

Síðasta ferðin Síðasta ferðin slf. 0:49

Áfangastaður Skjaldborg 2010 Edisons lifandi ljósmyndir ehf. 1:29

Sólskinsdrengurinn Frontier Filmworks ehf. 1:45

Garðarshólmi Rec ehf. 0:54

Skaftfellingur Felix Film 0:58

Járnkrossar Ljósop ehf. 0:45

Undur vatnsins Kvik ehf. 0:50

Krían Kvik ehf. 0:52

Sigur í tapleik Kvikmyndafélag Íslands ehf. 0:28

Eilífðartengsl Localice ehf. 0:27

Kvikmyndir

Reykjavík - Rotterdam Sögn ehf. 1:22

Hluti af „Katalog FÞF“ Friðrik Þór Friðriksson

Leiknar þáttaraðir

Marteinn (8 þættir) Saga film ehf. 3:24

Hamarinn (4 þættir) Pegasus ehf. 3:35

Menningar-, fræðslu- og skemmtiþættir

Þú siglir alltaf til sama lands Saga film ehf. 1:25

Músíktilraunir Immi ehf. 0:52

Menningarnæturtónleikar Immi ehf. 0:50

Fagur fiskur í sjó (10 þættir) Saga film ehf. 4:54

Óratorían Cecilía Saga film ehf. 1:09

Nýsköpun - íslensk vísindi (12 þættir) Lífsmynd ehf. 5:35

Stuttmyndir

Stuttmyndadagar í Reykjavík (4 myndir 2009 og 

4 myndir 2010)

Kvikmyndafélag Íslands ehf. 1:56

Konfektkassinn Cinema Reykjavík ehf. 0:30

Smáfuglar Zik Zak eignarhaldsfélag ehf. 0:15

Takk fyrir hjálpið Zik Zak eignarhaldsfélag ehf. 0:12

Íþróttir

Íslenska golfmótaröðin 2010 (8 þættir) Saga film ehf. 8:12

Mótókross (10 þættir) Kukl ehf. 4:40

Barna- og unglingaefni

Skólahreysti 2010 (5 þættir) Saga film ehf. 3:59

Talsetning á barnaefni Stúdíó Sýrland

KAUP AF SJÁLFSTÆÐUM 
FRAMLEIÐENDUM
Á tímabilinu 1. september 2009 til 31. 

ágúst 2010 varði Ríkisútvarpið alls 

178 m.kr. án vsk. til kaupa á dagskrár-

efni af sjálfstæðum framleiðendum. 

Skipting efnis og lengd var eins og 

taflan hér til hliðar sýnir.

SKÝRINGAR
Fyrir utan talsetningu barnaefnis 

eru þetta samtals 34 titlar með mis-

mörgum þáttum og lengd þátta er 

breytileg. Alls greiddi RÚV 98 m.kr. 

vegna framangreindra titla. Sumt af 

þessu efni er ósýnt og greiðsla fyrir 

suma þætti getur skipst á fleiri en eitt 

rekstrartímabil. Í talsetningu á barna-

efni var varið 80 m.kr.

Einnig má nefna að auk þess að verja 

178 m.kr. til kaupa á framleiddu efni 

leigði RÚV ýmis tæki og búnað af 

sjálfstæðum framleiðendum fyrir 

rúmlega 20 m.kr.
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Áritun óháðra endurskoðenda

Til stjórnar Ríkisútvarpsins ohf.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Ríkisútvarpsins ohf. fyrir reikningsárið 1. september 2009 til
31. ágúst 2010 í umboði Ríkisendurskoðunar. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, yfirlit yfir
heildarafkomu, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, yfirlit yfir eigið fé, upplýsingar um mikilvægar
reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi alþjóðlega reikningsskilastaðla eins
og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og
viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án
verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé
viðeigandi reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir
settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn
sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir
annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit
til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja
viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits fyrirtækisins. Endurskoðun
felur einnig í sér mat á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð
ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit

Til stjórnar Ríkisútvarpsins ohf.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Ríkisútvarpsins ohf. fyrir reikningsárið 1. september 2009 til
31. ágúst 2010 í umboði Ríkisendurskoðunar. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, yfirlit yfir
heildarafkomu, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, yfirlit yfir eigið fé, upplýsingar um mikilvægar
reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi alþjóðlega reikningsskilastaðla eins
og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og
viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án
verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé
viðeigandi reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir
settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn
sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir
annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit
til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja
viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits fyrirtækisins. Endurskoðun
felur einnig í sér mat á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð
ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Ríkisútvarpsins ohf. á reikningsárinu 1.
september 2009 til 31. ágúst 2010, efnahag þess 31. ágúst 2010 og breytingu á handbæru fé á reikningsárinu 1.
september 2009 til 31. ágúst 2010, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið
samþykktir af Evrópusambandinu.

Kópavogur, 20. desember 2010.
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Skýrsla stjórnar

Hagnaður Ríkisútvarpsins ohf. á reikningstímabilinu nam kr. 205.595.411. Samkvæmt efnahagsreikningi nema
eignir félagsins kr. 5.506.458.687, bókfært eigið fé í lok reikningstímabilsins er kr. 720.559.774 og eiginfjárhlutfall
félagsins er 13,1%.

Í lok reikningstímabilsins var einn hluthafi í félaginu eins og við stofnun þess, en félagið er í eigu íslenska ríkisins.

Að áliti stjórnar og framkvæmdastjóra Ríkisútvarpsins ohf. koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar
sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í lok reikningstímabilsins, rekstrarárangri
reikningstímabilsins og fjárhagslegri þróun á reikningstimabilinu

Á undanförnum árum hefur mikill árangur náðst í rekstri þrátt fyrir erfið ytri skilyrði og um mitt rekstrarárið
2008-2009 hafði tekist að snúa tapi í hagnað. Nýliðið rekstrarár er því fyrsta heila rekstrarárið sem félagið er
rekið með hagnaði. Þrátt fyrir það eru blikur á lofti. Samkvæmt nýsamþykktum fjárlögum er gert ráð fyrir 8%
niðurskurði á tekjum Ríkisútvarpsins ohf. af almannaþjónustu. Þetta kemur til viðbótar 60 m.kr. lækkun tekna af
almannaþjónustu árið 2009, 10% skerðingu þeirra árið 2010, hækkun tryggingagjalds um 63 m.kr./ár og
raunvirðislækkun krónunnar vegna mikillar verðbólgu. Þar með er ljóst að raunvirði tekna RÚV af
almannaþjónustu lækkar um tæplega fjórðung á tveimur árum, þ.e. frá árinu 2009 til ársins 2011.

Stjórn og framkvæmdastjóri Ríkisútvarpsins ohf. staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir reikningstímabilið
með undirritun sinni.

Reykjavík, 20. desember 2010

Hagnaður Ríkisútvarpsins ohf. á reikningstímabilinu nam kr. 205.595.411. Samkvæmt efnahagsreikningi nema
eignir félagsins kr. 5.506.458.687, bókfært eigið fé í lok reikningstímabilsins er kr. 720.559.774 og eiginfjárhlutfall
félagsins er 13,1%.

Í lok reikningstímabilsins var einn hluthafi í félaginu eins og við stofnun þess, en félagið er í eigu íslenska ríkisins.

Að áliti stjórnar og framkvæmdastjóra Ríkisútvarpsins ohf. koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar
sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í lok reikningstímabilsins, rekstrarárangri
reikningstímabilsins og fjárhagslegri þróun á reikningstimabilinu

Á undanförnum árum hefur mikill árangur náðst í rekstri þrátt fyrir erfið ytri skilyrði og um mitt rekstrarárið
2008-2009 hafði tekist að snúa tapi í hagnað. Nýliðið rekstrarár er því fyrsta heila rekstrarárið sem félagið er
rekið með hagnaði. Þrátt fyrir það eru blikur á lofti. Samkvæmt nýsamþykktum fjárlögum er gert ráð fyrir 8%
niðurskurði á tekjum Ríkisútvarpsins ohf. af almannaþjónustu. Þetta kemur til viðbótar 60 m.kr. lækkun tekna af
almannaþjónustu árið 2009, 10% skerðingu þeirra árið 2010, hækkun tryggingagjalds um 63 m.kr./ár og
raunvirðislækkun krónunnar vegna mikillar verðbólgu. Þar með er ljóst að raunvirði tekna RÚV af
almannaþjónustu lækkar um tæplega fjórðung á tveimur árum, þ.e. frá árinu 2009 til ársins 2011.

Stjórn og framkvæmdastjóri Ríkisútvarpsins ohf. staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir reikningstímabilið
með undirritun sinni.

Reykjavík, 20. desember 2010
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Skýr.

Rekstrartekjur ............................................................................................. 4 4.969.899.495 4.828.934.969 

Rekstrargjöld

Dagskrár- og framleiðslukostnaður ......................................................... (3.398.679.576) (3.031.096.076)
Dreifi- og sölukostnaður ........................................................................... 4 (418.988.801) (442.843.823)
Sameiginlegur rekstur og stjórnun ........................................................... 4 (478.803.029) (498.411.842)
Afskriftir ..................................................................................................... (185.865.035) (228.345.866)

(4.482.336.441) (4.200.697.607)

Rekstarhagnaður 487.563.054 628.237.362 

Fjármunatekjur ........................................................................................... 6 27.572.238 35.502.279 
Fjármagnsgjöld ........................................................................................... 6 (338.414.177) (666.027.381)
Gengismunur .............................................................................................. 6 82.217.891 (315.882.501)

Hrein fjármagnsgjöld ................................................................................. 6 (228.624.048) (946.407.603)

Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt 258.939.006 (318.170.241)
Tekjuskattur ................................................................................................ 13 (53.343.595) 46.970.987 

Heildarafkoma ársins 205.595.411 (271.199.254)

Rekstrarreikningur og yfirlit um heildarafkomu fyrir
reikningstímabilið 1.9.2009 - 31.8.2010

1.9.2009 -         
31.8.2010

1.9.2008 -        
31.8.2009
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Eignir
Skýr. 31.08.2010 31.08.2009

Fastafjármunir

7 3.990.111.626 4.045.818.819 
8 121.437.694 35.571.066 

13 87.818.074 141.161.669 

4.199.367.394 4.222.551.554 

Veltufjármunir

9 47.305.421 47.787.436 
8 673.466.309 638.569.184 

10 250.536.648 269.724.973 
10 69.010.869 86.474.032 
11 1.740.179 0 
10 200.036.724 0 
10 64.995.143 261.566.921 

1.307.091.293 1.304.122.546 

5.506.458.687 5.526.674.100 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

839.723.000 839.723.000 
265.253.903 265.253.903 

(384.417.129) (590.012.540)

720.559.774 514.964.363 

Langtímaskuldir

12 3.451.898.303 3.635.278.319 

3.451.898.303 3.635.278.319 
Skammtímaskuldir

14 661.233.319 615.929.090 
12,14 303.042.716 301.550.679 

14 369.724.575 458.951.649 

1.334.000.610 1.376.431.418 

4.785.898.913 5.011.709.737 
5.506.458.687 5.526.674.100 

Efnahagsreikningur 31. ágúst 2010

Eignir samtals

Varanlegir rekstrarfjármunir .....................................................................
Óefnislegar eignir .......................................................................................
Reiknuð skattinneign .................................................................................

Birgðir .........................................................................................................
Sýningaréttir ................................................................................................
Viðskiptakröfur ..........................................................................................
Aðrar skammtímakröfur ...........................................................................
Eignir haldið til sölu ..................................................................................
Markaðsbréf ...............................................................................................
Handbært fé ................................................................................................

Aðrar skammtímaskuldir ..........................................................................

Hlutafé ........................................................................................................
Yfirverðsreikningur hlutafjár ....................................................................
Ójafnað tap .................................................................................................

Eigið fé samtals

Lántökur .....................................................................................................

Viðskiptaskuldir .........................................................................................
Næsta árs afborganir langtímaskulda .......................................................

Skuldir samtals
Eigið fé og skuldir samtals
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Skýr.
Rekstrarhreyfingar

487.563.054 628.237.362 
7,8 185.865.035 228.345.866 

(33.248) 0 

Veltufé frá (til) rekstri án vaxta og skatta 673.394.841 856.583.228 
482.015 (8.058.662)

(34.897.125) (18.653.416)
36.651.488 105.090.828 

(197.672.925) (191.721.241)

Handbært fé frá (til) rekstri án vaxta og skatta 477.958.294 743.240.737 
26.154.866 35.502.279 

(131.818.383) (303.770.795)

Handbært fé frá rekstri 372.294.777 474.972.221 

Fjárfestingahreyfingar

7,8 (63.982.945) (110.215.136)

(63.982.945) (110.215.136)

Fjármögnunarhreyfingar

12 (304.732.429) (287.212.102)

(304.732.429) (287.212.102)

3.579.403 77.544.983 

261.566.921 183.773.556 

(114.457) 248.382 

265.031.867 261.566.921 

Veltufé frá rekstri ....................................................................................... 567.731.324 588.314.712 

Yfirlit um sjóðstreymi reikningsárið 1.9.2009 - 31.8.2010

1.9.2009 - 
31.8.2010

1.9.2008 - 
31.8.2009

Keyptir/seldir varanlegir rekstrarfjármunir .............................................

Rekstrarhagnaður .......................................................................................
Afskriftir .....................................................................................................
Sölutap (hagnaður) fastafjármuna ............................................................

Vörubirgðir (hækkun) lækkun ..................................................................
Sýningaréttir (hækkun) lækkun .................................................................
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun) lækkun .......................................
Rekstrartengdar skuldir hækkun (lækkun) ...............................................

Innborgaðir vextir ......................................................................................
Greiddir vextir og nettó gengismunur .....................................................

Afborganir langtímaskulda ........................................................................

Gengismunur af handbæru fé ...................................................................

Handbært fé í lok timabilsins ....................................................................

Aðrar upplýsingar

Hækkun (lækkun) handbærs fjár ..............................................................

Handbært fé í upphafi tímabilsins ............................................................
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Yfirlit yfir eigið fé 1.9.2009 - 31.8.2010

Yfirverðs-
reikningur Ójafnað Eigið fé

Hlutafé hlutafjár tap Samtals

Staða 1.9.2008..................................... 839.723.000 38.884.035 (887.263.864) (8.656.829)
Leiðrétting á eigin fé.......................... 5.649.193 5.649.193 
Lækkun hlutafjár................................ (562.801.384) 562.801.384 0 
Hlutafjárhækkun................................. 562.801.384 226.369.868 789.171.252 
Heildarafkoma tímabilsins................ (271.199.254) (271.199.254)
Staða 31.8.2009................................... 839.723.000 265.253.903 (590.012.540) 514.964.363 
Heildarafkoma tímabilsins................ 205.595.411 205.595.411 
Staða 31.8.2010................................... 839.723.000 265.253.903 (384.417.129) 720.559.774 
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Skýringar

1. Starfsemi

2. Innleiðing á nýjum og endurbættum stöðlum

IFRS 3 (endurbættur) - Sameining félaga (tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar),

   eða síðar),

IFRS 1 (endurbættur) - Upptaka alþjóðlegra reikningsskilastaðla (tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. júlí 2010
   eða síðar),
IFRS 2 (endurbættur) - Eignarhlutatengd greiðsla (tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar 2010 eða síðar),
IFRS 9 - Fjármálagerningar (tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar 2013 eða síðar),

   2010 eða síðar),

3. Reikningsskilaaðferðir

Yfirlýsing um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla

Grundvöllur reikningsskilanna

Reikningshaldslegt mat

Ríkisútvarpið ohf. er opinbert hlutafélag í eigu íslenska ríkisins og starfar á grundvelli laga nr. 6/2007.
Hlutverk Ríkisútvarpsins ohf. er rekstur hvers konar útvarpsþjónustu í almannaþágu, svo sem hljóðvarps og sjónvarps.
Ríkisútvarpinu ohf. er einnig heimilt að stunda rekstur sem ekki fellur undir útvarpsþjónustu í almannaþágu en ber þá að halda
fjárreiðum vegna þess aðskildum frá rekstri útvarpsþjónustu í almannaþágu.

Eftirfarandi nýir og endurbættir staðlar (IFRS/IAS) og túlkanir (IFRIC) tóku gildi á reikningsárinu en höfðu engin áhrif á
reikningsskil félagsins:

IAS 27 (endurbættur) - Samstæðureikningsskil og aðgreind reikningsskil (tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða
síðar), 
IAS 39 (endurbættur) -  Fjármálagerningar: Skráning og mat (tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. júlí 2009

IFRIC 14 (endurbætt) - Takmörkun á réttindatengdum eignum, kvaðir um lágmarksfjármögnun og sampil þeirra (tekur gildi 

IAS 32 (endurbættur) - Fjármálagerningar: Framsetning (tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. febrúar 

IFRIC 19 - Greiðsla skulda með eiginfjárgerningum (tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. júlí 2010 eða síðar),
Stjórnendur gera ráð fyrir að almennt muni innleiðing ofangreindra staðla og túlkana ekki hafa veruleg áhrif á reikningsskil félagsins
á því tímabili sem innleiðing þeirra á sér stað.

Ársreikningur Ríkisútvarpsins ohf. fyrir reikningsárið 1.9.2009 - 31.8.2010 er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla
eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu. 

Reikningsár Ríkisútvarpsins ohf. er frá 1. september ár hvert til 31. ágúst árið eftir. Ársreikningur Ríkisútvarpsins ohf. fyrir
reikningstímabilið 1. september 2009 til 31. ágúst 2010 er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Ársreikningurinn
byggir á kostnaðarverði. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum sem er starfsrækslugjaldmiðill félagsins. 

Gerð ársreikninga í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur taki ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur
sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna, skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður geta verið
frábrugðnar þessu mati. Mat og forsendur á bak við matið eru í stöðugri endurskoðun. Breytingar á reikningshaldslegu mati eru
færðar á því tímabili sem þær falla til og þeim framtíðartímabilum sem breytingarnar hafa áhrif á.

   fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar),
IFRIC 17 - Úthlutun eigna til hluthafa, í öðru en reiðufé (tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar),
IFRIC 18 - Yfirfærsla eigna frá viðskiptavinum (tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar),

Minniháttar breytingar voru gerðar á ýmsum stöðlum vegna árlegra endurbóta Alþjóðlegu reikningsskilanefndarinnar (flestar
breytinganna taka gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. júlí 2010 eða síðar).

Við samþykkt þessa ársreiknings hafa eftirfarandi nýir eða endurbættir staðlar og túlkanir verið samþykktir, en ekki tekið gildi:

IAS 24 - Upplýsingar um tengda aðila  (tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar 2011 eða síðar),
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Skýringar

3. Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Skráning tekna

Leigusamningar 

Erlendir gjaldmiðlar

Fjármagnskostnaður

Tekjuskattur

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gildandi gengi þess dags sem viðskiptin fara fram. Peningalegar eignir og skuldir í
erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi í lok reikningstímabils.  Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til miðað við aðferð virkra vaxta.

Gjaldfærður tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum skatti. Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem
áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar ársins auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára.

Frestaður skattur stafar af tímabundnum mismun efnahagsliða í skattuppgjöri annars vegar og ársreikningi hins vegar þar sem
tekjuskattstofn félagsins er miðaður við aðrar forsendur en reikningsskil þess. Frestaður skattur miðast við gildandi skatthlutfall á
reikningsskiladegi.

Tekjuskattsinneign er metin á reikningsskiladegi og er einungis færð að því marki sem líklegt er að hún nýtist á móti skattskyldum
hagnaði í framtíðinni.

Tekjur eru færðar á gangvirði greiðslunnar sem er móttekin eða er innheimtanleg að frádregnum afsláttum og vöruskilum. Tekjur
eru færðar í rekstarreikning þegar verulegur hluti áhættu og ávinnings af eignarétti flyst til kaupanda, unnt er að meta fjárhæð
teknanna með áreiðanlegum hætti, líklegt þykir að félagið muni hafa hagrænan ávinning af viðskiptunum og hægt er að meta kostnað
sem tengist viðskiptunum á áreiðanlegan hátt.  

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við aðferð virkra vaxta.

Leigusamningar eru flokkaðir sem fjármögnunarleigusamningar þegar samningsskilmálar gera ráð fyrir að verulegur hluti áhættunnar
og hagur af eignarréttindum sé framseldur leigukaupa. Aðrir leigusamningar eru flokkaðir sem rekstrarleigusamningar og
leigugreiðslur gjaldfærðar á því tímabili sem þær tilheyra.  

Fjármögnunarleigusamningar eru færðir til eignar og skuldar miðað við samningsfjárhæð eða fjárhæð sem jafngildir núvirtri lágmarks
leigugreiðslu, hvort sem lægra reynist.

Leigugreiðslum er skipt á milli fjármagnskostnaðar og afborgana þannig að hlutfall fjármagnskostnaðar verði óbreytt út
samningstímann. Fjármagnskostnaður er gjaldfærður nema þegar hann tilheyrir eignfærsluhæfri eign en þá er hann eignfærður í
samræmi við reglur félagsins um meðferð lántökukostnaðar. Ófyrirséðar leigugreiðslur eru gjaldfærðar á því tímabili sem þær falla til.

Greiðslur af rekstrarleigusamningum eru gjaldfærðar línulega á leigutímanum nema önnur kerfisbundin aðferð endurspegli betur
ávinning af notkun eignarinnar. Ófyrirséðar leigugreiðslur vegna rekstrarleigusamninga eru gjaldfærðar á því tímabili sem þær falla til. 
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Skýringar

3. Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Varanlegir rekstrarfjármunir

Óefnislegar eignir

Virðisrýrnun

Birgðir

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu
og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar á áreiðanlegan hátt. Varanlegir rekstrarfjármunir eru skráðir á kostnaðarverði að
frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og
öllum beinum kostnaði við að koma eigninni á viðeigandi stað og í tekjuhæft ástand.

Sé endurheimtanlegt virði eignar metið lægra en bókfært verð er bókfært verð eignarinnar lækkað í endurheimtanlegt virði. Tap
vegna virðsrýrnunar er fært í rekstrarreikning.

Ef tap vegna virðisrýrnunar snýst síðar við er bókfært verð eignarinnar hækkað aftur, en þó ekki í hærra verð en það sem hefði verið
ef virðisrýrnun hefði aldrei verið færð.

Vörubirgðir eru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluverði hvort sem lægra reynist, að teknu tilliti til úreltra og gallaðra vara.
Kostnaðarverð birgða samanstendur af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem fellur til við að koma birgðunum í
söluhæft ástand. Hreint söluverð er áætlað söluverð að frádregnum áætluðum sölukostnaði. 

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu og gengisbreytinga. Niðurfærslan er
ekki endanleg afskrift heldur er myndaður mótreikningur til að mæta væntri rýrnun á virði krafna þegar hlutlægar vísbendingar eru til
staðar sem benda til þess að vænt framtíðarsjóðstreymi sé lægra en áður var talið. 

Afskriftir eru reiknaðar línulega á áætluðum nýtingartíma að teknu tilliti til vænts hrakvirðis. Á hverjum reikningskiladegi er vænt
hrakvirði eigna og nýtingartími endurmetinn.  

Eignir þar sem eignarréttur er bundinn fjármögnunarleigusamningum eru afskrifaðar á áætluðum nýtingar á sama grunni og eignir
með fullum eignarrétti.

Hagnaður eða tap vegna sölu eignar er mismunur á milli söluverðs og bókfærðs verðs eignarinnar á söludegi og er fært í
rekstrarreikning meðal annarra tekna.

Óefnislegar eignir eru skráðar á kostnaðarverði að frádreginni virðisrýrnun. Nýtingartími eignanna byggir á samningsbundnum
réttindum. Keypt réttindi eru gjaldfærð við sýningu. Afskriftaraðferðir eru endurskoðaðar í lok hvers reikningsskilatímabils. Eigin
framleiðsla samanstendur af framleiðslukostnaði sem inniheldur keypt aðföng, launakostnað, beinan og óbeinan kostnað vegna
framleiðslunnar. 

Á hverjum reikningsskiladegi er farið yfir bókfært verð efnislegra og óefnislegra eigna til þess að komast að raun um hvort að eignir
þessar hafi orðið fyrir virðisrýrnun. Komi fram slík vísbending er endurheimtanlegt virði eignarinnar metið í því skyni að hægt sé að
ákvarða hversu víðtæk virðisrýrnun er (sé um slíkt að ræða). Þegar ekki er hægt að meta endurheimtanlegt virði einstakra eigna þá
metur félagið endurheimtanlegt virði þeirrar fjárskapandi einingar sem eignin fellur undir.

Endurheimtanlegt virði er annað hvort hreint söluvirði eða nýtingarvirði eignar, hvort sem hærra er. Við mat á nýtingarvirði er
notað vænt fjárstreymi sem fært hefur verið til núvirðis með vaxtaprósentu sem viðeigandi er við fjármögnun slíkrar eignar að teknu
tilliti til skatta.
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Skýringar

3. Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Langtímaskuldir

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir

Skuldbindingar

Starfsþáttaryfirlit

4. Sundurliðun rekstrarliða

Rekstrartekjur greinast þannig:

3.249.464.146 3.406.676.754 
1.367.290.361 1.139.073.775 

136.667.720 107.331.844 
216.477.268 175.852.596 

4.969.899.495 4.828.934.969 

Dreifi- og sölukostnaður greinast þannig:

189.992.435 200.137.909 
228.996.366 181.971.520 

0 60.734.394 
418.988.801 442.843.823 

Sameiginlegur rekstur og stjórnun greinast þannig:

213.973.650 240.821.576 
264.829.379 257.590.266 
478.803.029 498.411.842 

Langtímaskuldir eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði að frádregnum greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs
reiknaðar upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna langtímalána eru færð yfir
rekstrarreikning samkvæmt aðferð virkra vaxta. Lántökukostnaður vegna nýrra lána er færður til gjalda á líftíma láns samkvæmt
aðferð virkra vaxta.

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengisbreytinga.

Kostun ................................................................................................................................................
Aðrar rekstartekjur ............................................................................................................................

Dreifikerfi ...........................................................................................................................................
Auglýsingadeild ..................................................................................................................................
Afnotadeild .........................................................................................................................................

Yfirstjórn (stjórn, skrifstofa útvarpsstjóra og fjármáladeild) ........................................................

Skuldbindingar eru færðar í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að félagið verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í framtíðinni vegna
tiltekins skuldbindandi atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti. Skuldbindingar eru
metnar við núvirtu áætluðu framtíðarsjóðstreymi. Þegar virði skuldbindingarinnar er endurheimtanlegt frá þriðja aðila er krafa færð
til eignar til móts við skuldbindinguna.

Rekstur félagsins er á grundvelli laga um Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007. Megin starfsemi félagsins er útvarpsþjónusta í almannaþágu.
Í hverjum mánuði er rekstraryfirlit liðins mánaðar lagt fyrir stjórn félagsins. Á grundvelli þess yfirlits er frammistaða metin og
ákvarðanir teknar um ráðstöfun fjármuna. Rekstri félagsins er ekki skipt niður á starfsþætti þ.s. reksturinn er allur innan eins
starfsþáttar, þ.e. hin lögbundna� útvarpsþjónusta í almannaþágu. Í mánaðarlega rekstraryfirlitinu er kostnaður brotin niður á ítarlegri
hátt en fram kemur í rekstrarreikningi.

1.9.2009 - 
31.8.2010

1.9.2008 - 
31.8.2009

Afnotagjöld og þjónustutekjur .........................................................................................................
Auglýsingar .........................................................................................................................................

Húsnæðis- og annar rekstrarkostnaður ...........................................................................................
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5. Launamál

Laun og tengd gjöld greinast þannig:

Heildarlaun ........................................................................................................................................... 1.706.268.919 1.632.049.327 
Launatengd gjöld ................................................................................................................................. 384.363.080 392.410.220 

2.090.631.999 2.024.459.547 

Meðalfjöldi fastráðinna starfsmanna .................................................................................................. 293 307

6. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur ......................................................................................................................................... 27.572.238 35.502.279 
27.572.238 35.502.279 

Vaxtagjöld og verðbætur af langtímaskuldum ................................................................................ (337.172.749) (641.249.348)
Önnur vaxtagjöld ............................................................................................................................... (1.241.428) (24.778.033)

(338.414.177) (666.027.381)

Gengismunur ..................................................................................................................................... 82.217.891 (315.882.501)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals........................................................................................ (228.624.048) (946.407.603)

1.9.2009 - 
31.8.2010

1.9.2008 - 
31.8.2009

1.9.2009 - 
31.8.2010

1.9.2008 - 
31.8.2009

Meðalfjöldi fastráðinna starfsmanna er samanlagður fjöldi stöðugilda fastráðinna starfsmanna sem eru að störfum, á biðlaunum eða
á lausnarlaunum á reikningsárinu. Í heildarlaunum og launatengdum gjöldum er launakostnaður félagsins vegna þessara starfsmanna
en auk þess laun og launatengd gjöld tímavinnu fólks og gjaldfærsla vegna bið- og lausnarlauna sem eru áfallin en ógreidd.

Heildarlaun og þóknanir til tíu helstu stjórnenda námu 99 milljónum króna, þar af til útvarpsstjóra 15 milljónum króna (2008/2009:
18 milljónir króna). Inni í launum útvarpsstjóra er hlunnindamat bíls sem hann hafði til afnota til loka febrúar 2010. Stjórnarlaun
nema 6 milljónum króna (2008/2009 6,5 milljónir króna). 
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7. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Fasteignir Dreifikerfi Áhöld, tæki Aðrar Samtals
og innréttingar eignir

Kostnaðarverð
Staða 1.9.2008 ............................ 3.194.933.975 513.621.242 756.989.871 65.700.000 4.531.245.088 
Eignfært á reikningsárinu ......... 0 14.604.937 92.832.312 0 107.437.249 
Selt á reikningsárinu .................. 0 0 (1.119.400) 0 (1.119.400)
Staða 31.8.2009 .......................... 3.194.933.975 528.226.179 848.702.783 65.700.000 4.637.562.937 
Eignfært á reikningsárinu ....... 0 10.491.759 132.203.887 0 142.695.646 
Endurflokkað  ......................... 0 0 (3.469.097) 0 (3.469.097)
Selt á reikningsárinu ............... (24.512.683) 0 0 0 (24.512.683)
Staða 31.8.2010 ....................... 3.170.421.292 538.717.938 977.437.573 65.700.000 4.752.276.803 

Afskriftir
Staða 1.9.2008 ............................ 280.548 147.285.625 228.445.062 74.365 376.085.600 
Afskrift reikningsársins ............. 197.683 74.226.546 141.181.889 52.400 215.658.518 
Staða 31.8.2009 .......................... 478.231 221.512.171 369.626.951 126.765 591.744.118 
Afskrift reikningsársins ............. 67.700 37.294.423 135.281.382 52.400 172.695.905 
Endurflokkað ............................ 0 0 (1.728.915) 0 (1.728.915)
Selt á reikningsárinu .................. (545.931) 0 0 0 (545.931)
Staða 31.8.2010 ....................... 0 258.806.594 503.179.418 179.165 762.165.177 

Bókfært verð
Staða 31.8.2009 .......................... 3.194.455.744 306.714.008 479.075.832 65.573.235 4.045.818.819 
Staða 31.8.2010 .......................... 3.170.421.292 279.911.344 474.258.155 65.520.835 3.990.111.626 

Afskriftarhlutföll ....................... 0-2% 6-30% 7-20% 0%

Fasteignamat Brunabótamat Bókfært 
31.8.2010  31.8.2009 verð

Efstaleiti 1 ......................................................................................................... 3.650.500.000 3.279.600.000 3.170.421.292 
Dreifikerfi .......................................................................................................... 229.888.000 295.343.000 279.911.344 
Aðrar eignir ....................................................................................................... 0 0 539.778.990 

3.880.388.000 3.574.943.000 3.990.111.626 

Varanlegir rekstrarfjármunir félagsins eru ekki veðsettir. 
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8. Óefnislegar eignir

Sýningarréttur Hugbúnaður Samtals
Kostnaðarverð
Staða 1.9.2008 ................................................................................................. 633.105.768 54.091.327 687.197.095 
Eignfært á reikningsárinu .............................................................................. 18.663.416 3.882.148 22.545.564 
Staða 31.8.2009 .............................................................................................. 651.769.184 57.973.475 709.742.659 
Eignfært á reikningsárinu .............................................................................. 73.296.825 99.035.758 172.332.583 
Selt á reikningsárinu ....................................................................................... 0 0 0 
Staða 31.8.2010 .............................................................................................. 725.066.009 157.009.233 882.075.242 

Virðisrýrnun/afskrift
Staða 1.9.2008 ................................................................................................. 13.200.000 9.715.061 22.915.061 
Virðisrýrnun / afskrift reikningsársins ........................................................ 0 12.687.348 12.687.348 
Staða 31.8.2009 .............................................................................................. 13.200.000 22.402.409 35.602.409 
Virðisrýrnun / afskrift reikningsársins ........................................................ 38.399.700 13.169.130 51.568.830 
Selt á reikningsárinu ....................................................................................... 0 0 0 
Staða 31.8.2010 .............................................................................................. 51.599.700 35.571.539 87.171.239 

Bókfært verð
Staða 31.8.2009 .............................................................................................. 638.569.184 35.571.066 674.140.250 
Staða 31.8.2010 .............................................................................................. 673.466.309 121.437.694 794.904.003 

Afskriftarhlutföll ............................................................................................ - 20%

9. Birgðir

31.8.2010 31.8.2009

Safnadeild .............................................................................................................................................. 35.596.706 35.596.707 
Söluvörur .............................................................................................................................................. 6.389.689 6.868.106 
Rekstrarvörur ....................................................................................................................................... 5.319.026 5.322.623 

47.305.421 47.787.436 

Birgðir félagsins eru ekki veðsettar. 
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10. Peningalegar eignir

Viðskiptakröfur
31.8.2010 31.8.2009

Innlendar viðskiptakröfur ................................................................................................................... 19.559.520 20.342.765 
Erlendar viðskiptakröfur ..................................................................................................................... 39.342.487 7.222.091 
Útistandandi afnotagjöld ..................................................................................................................... 7.700.810 63.212.977 
Útistandandi auglýsingar ..................................................................................................................... 183.933.831 178.947.140 

250.536.648 269.724.973 

31.8.2010 31.8.2009

Staða afskriftareiknings í byrjun reikningsárs..................................................................................... 263.000.000 229.000.000 
Endanleg afskrift reikningsársins........................................................................................................ (81.662.753) (47.928.397)
Breyting afskriftareiknings á reikningsárinu....................................................................................... 77.528.143 81.928.397 
Staða afskriftareiknings í lok reikningsárs.......................................................................................... 258.865.390 263.000.000 

Aðrar skammtímakröfur
31.8.2010 31.8.2009

Virðisaukaskattur ................................................................................................................................. 28.191.303 29.555.260 
Fyrirframgreiddur kostnaður .............................................................................................................. 13.942.038 32.355.581 
Fjármagnstekjuskattur ......................................................................................................................... 9.825.925 14.211.685 
Ógreiddir óinnheimtir vextir .............................................................................................................. 1.380.648 9.996.393 
Aðrar kröfur ......................................................................................................................................... 15.670.955 355.113 

69.010.869 86.474.032 

Handbært fé
31.8.2010 31.8.2009

Sjóður .................................................................................................................................................... 59.815 59.815 
Bankainnistæður í íslenskum krónum ................................................................................................ 64.222.374 254.443.279 
Bankainnistæður í erlendri mynt ........................................................................................................ 712.954 7.063.827 

64.995.143 261.566.921 

Markaðsbréf
31.8.2010 31.8.2009

Staða í ársbyrjun ................................................................................................................................... 0 0 
Keypt á árinu ........................................................................................................................................ 200.000.000 0 
Verðbreytingar ..................................................................................................................................... 36.724 0 
Staða í árslok ......................................................................................................................................... 200.036.724 0 

11. Eignir haldið til sölu
Félagið hefur sett þrjár af bifreiðum sínum í sölumeðferð hjá Ríkiskaupum og er þess vænst að þær verði seldar á næstu 12
mánuðum. 

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði, mat á virðisrýrnun nam 259 milljónum króna (2008/2009: 263 milljónum króna). 
Meðal innheimtutími viðskiptakrafna á reikningsárinu eru 30 dagar. (2008/2009: 38).

Hreyfingar á afskriftareikningi krafna voru eftirfarandi:
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12. Lántökur

31.8 2010 31.8 2009

Skuldir í CHF ..................................................................................................................................... 36.984.776 45.184.567 
Skuldir í DKK .................................................................................................................................... 20.674 12.795.345 
Skuldir í EUR ..................................................................................................................................... 167.592.482 245.127.612 
Skuldir í USD ..................................................................................................................................... 122.746.621 155.957.210 
Skuldir í ISK ....................................................................................................................................... 3.427.596.466 3.477.764.264 

3.754.941.019 3.936.828.998 
Næsta árs afborganir langtímaskulda  .............................................................................................. (303.042.716) (301.550.679)

Langtímaskuldir alls ............................................................................................................................. 3.451.898.303 3.635.278.319 

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig: 31.8 2010 31.8 2009

Næsta árs afborganir ............................................................................................................................ 303.042.716 301.550.679 
Afborganir 2011-2012 / 2010-2011.................................................................................................... 311.608.835 306.833.830 
Afborganir 2012-2013 / 2011-2012.................................................................................................... 320.630.334 309.949.328 
Afborganir 2013-2014 / 2012-2013.................................................................................................... 330.108.665 318.601.687 
Afborganir 2014-2015 / 2013-2014.................................................................................................... 224.408.169 327.692.072 
Afborganir síðar ................................................................................................................................... 2.265.142.300 2.372.201.402 

3.754.941.019 3.936.828.998 

13. Reiknuð skattainneign

Reiknuð 
skattainneign

141.161.669 
(53.343.595)

0 
87.818.074 

14. Peningalegar skuldir

Viðskiptaskuldir
31.8.2010 31.8.2009

Innlendar viðskiptaskuldir.................................................................................................................... 344.577.376 305.048.547 
Erlendar viðskiptaskuldir..................................................................................................................... 316.655.943 310.880.543 

661.233.319 615.929.090 

Aðrar skammtímaskuldir
31.8.2010 31.8.2009

Fyrirframinnheimtar tekjur.................................................................................................................. 3.772.974 4.156.943 
Biðlaunaskuldbinding........................................................................................................................... 0 12.670.845 
Ógreidd laun og launatengd gjöld....................................................................................................... 247.942.267 364.411.114 
Ógreiddir áfallnir vextir........................................................................................................................ 71.515.524 75.128.739 
Aðrar skuldir ......................................................................................................................................... 46.493.810 2.584.008 

369.724.575 458.951.649 

Staða 1.9.2009 .....................................................................................................................................................................
Reiknuð skattainneign í rekstrarreikningi 1.9.2009 - 31.8.2010 .....................................................................................
Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2011 ...............................................................................................................................
Staða 31.8.2010 ...................................................................................................................................................................

Reiknuð skattainneign er færð í efnahagsreikning félagsins þegar líklegt er talið að hún nýtist á móti skattskyldum hagnaði í
framtíðinni.
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14. Peningalegar skuldir (framhald)

Næsta árs afborganir langtímaskulda
31.8.2010 31.8.2009

Skuldir við lánastofnanir ..................................................................................................................... 303.022.042 293.875.276 
Fjármögnunarleigusamningar ............................................................................................................. 20.674 7.675.403 

303.042.716 301.550.679 

15. Ábyrgðir og önnur mál

16. Greining á áhættu tengdri fjármálagerningum

Áhættustýring

Vaxtaáhætta

Næmnigreining

50 pkt 100 pkt 50 pkt 100 pkt

Áhrif á afkomu og eigið fé ......................................... (311.460) (622.921) (824.736) (1.649.472)

Vaxtaáhætta er áhættan af því að gangvirði eða framtíðar sjóðsflæði fjármálagerninga muni sveiflast vegna breytinga á
markaðsvöxtum. Vaxtaáhættan nær til vaxtaberandi eigna og skulda. Vaxtaberandi eignir félagsins eru með breytilegum vöxtum.
Vaxtaberandi skuldir félagsins í íslensku krónum eru verðtryggðar með föstum vöxtum og eru því metnar á afskrifuðu
kostnaðarverði í bókum félagsins. Þar sem skuldirnar eru verðtryggðar þá hefur þróun neysluvísitölu áhrif á bókfærða stöðu lánanna
og sjóðstreymi tengt þeim. Vaxtaberandi skuldir í erlendum gjaldmiðlum bera breytilega vexti. Vaxtabreytingar hafa áhrif á vænt
sjóðstreymi af eignum og skuldum sem bera breytilega vexti. 

Í töflunni hér að neðan er sýnt hver áhrif af 50 og 100 punkta hækkun vaxta á vaxtaberandi eignir hefði á afkomu og eigið fé á
reikningsskiladegi. Næmnigreiningin tekur til þeirra vaxtaberandi eigna sem bera breytilega vexti og miðast hún við að allar aðrar
breytur en þær sem eru hér til skoðunar séu fastar. Næmnigreiningin tekur tillit til skattaáhrifa og endurspeglar því þau áhrif sem
koma í rekstrarreikning og á eigið fé.

Áhrif á afkomu og eigið fé eru þau sömu þar sem matsbreyting undirliggjandi fjármálagerninga er ekki í neinum tilvikum færð beint á
eigið fé. Jákvæð fjárhæð merkir hækkun á hagnaði og eigin fé. Lækkun vaxta hefði haft sömu áhrif en í gagnstæða átt.

31.8.2010 31.8.2009

Eftirlitsstofnun EFTA, er með mál til meðferðar er snertir fjármögnun og rekstur Ríkisútvarpsins. Forráðamenn Ríkisútvarpsins ohf. 
telja ólíklegt að mál þetta muni hafa áhrif á starfsemi félagsins eða að fjárskuldbinding vegna málsins muni falla á félagið.
Skuldbinding vegna þessa hefur því ekki verið færð í ársreikninginn.

Innan félagsins er virk áhættustýring sem hefur það hlutverk að stjórna þeirri rekstrartengdu áhættu sem félagið býr við. Þessir þættir
eru vaxtaáhætta, gengisáhætta, útlánaáhætta og lausafjáráhætta. 
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16. Greining á áhættu tengdri fjármálagerningum (framhald)

Gengisáhætta gjaldmiðla

Mynt 31.8.2010 31.8.2009

118,35 118,30 
186,25 203,50 
153,35 179,44 
16,37 17,57 
20,60 24,11 
19,13 20,86 
120,82 125,60 

Gengisáhætta 31.8.2010

Eignir Skuldir Nettó staða

21.557.144 45.235.806 (23.678.662)
12.075 903.556 (891.482)

5.196.124 269.897.937 (264.701.813)
3.385 0 3.385 

0 12.832.498 (12.832.498)
0 3.848.000 (3.848.000)

1.070.243 166.643.772 (165.573.529)
27.838.970 499.361.569 (471.522.599)

Gengisáhætta 31.8.2009

Eignir Skuldir Nettó staða

3.134.361 47.393.034 (44.258.673)
846.264 714.354 131.910 

6.713.056 249.500.748 (242.787.692)
11.259 622.445 (611.185)

675.291 16.231.930 (15.556.639)
2.232.841 257.632.394 (255.399.554)

13.613.072 572.094.905 (558.481.833)

DKK ...................................................................................................................................................
NOK ...................................................................................................................................................
USD ....................................................................................................................................................

CHF .................................................................................................................
GBP .................................................................................................................
EUR .................................................................................................................

Gengisáhætta gjaldmiðla er áhættan af því að gangvirði eða framtíðar sjóðsflæði fjármálagerninga muni sveiflast vegna breytinga á
gengi gjaldmiðla. Gengisáhættan myndast þegar mismunur er á stöðu eigna og skulda í erlendum gjaldmiðli. Meirihluti eigna og
skulda félagsins er í íslenskum krónum. Hér að neðan eru tilgreindir þeir gjaldmiðlar félagsins sem mest áhrif hafa á rekstur félagsins.  

Miðgengi

CHF ....................................................................................................................................................
GBP ....................................................................................................................................................
EUR ....................................................................................................................................................
SEK .....................................................................................................................................................

EUR .................................................................................................................
SEK .................................................................................................................
DKK ...............................................................................................................
USD .................................................................................................................

SEK .................................................................................................................
DKK ...............................................................................................................
NOK ...............................................................................................................
USD .................................................................................................................

CHF .................................................................................................................
GBP .................................................................................................................
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16. Greining á áhættu tengdri fjármálagerningum (framhald)

Næmnigreining

Áhrif á afkomu og eigið fé

5% 10% 5% 10%

CHF .............................................................................. (1.183.933) (2.367.866) (1.880.994) (3.761.987)
GBP .............................................................................. (44.574) (89.148) 5.606 11.212 
EUR .............................................................................. (13.235.091) (26.470.181) (10.318.477) (20.636.954)
SEK .............................................................................. 169 339 (25.975) (51.951)
DKK ............................................................................ (641.625) (1.283.250) (661.157) (1.322.314)
NOK ............................................................................ (192.400) (384.800) 0 0 
USD .............................................................................. (8.278.676) (16.557.353) (10.854.481) (21.708.962)

(23.576.130) (47.152.260) (23.735.478) (47.470.956)

Útlánaáhætta

Hámarksútlánaáhætta greinist þannig

31.8.2010 31.8.2009

250.536.648 269.709.763
69.010.869 86.474.032

265.031.867 261.566.921 
584.579.384 617.750.716 

Í töflunni hér að neðan er sýnt hver áhrif af 5% og 10% hækkun á gengi íslensku krónunnar gagnvart viðkomandi myntum hefði á
afkomu og eigið fé miðað við stöðu eigna og skulda í viðkomandi mynt á reikningsskiladegi. Í töflu hér að framan má sjá þær
erlendu eignir og skuldir sem næmnigreiningin tekur til. Næmnigreiningin miðast við að allar aðrar breytur en þær sem eru hér til
skoðunar séu fastar. Næmnigreiningin tekur til þeirra gjaldmiðla sem innifela mesta gengisáhættu. Næmnigreiningin tekur tillit til
skattaáhrifa og endurspeglar því þau áhrif sem koma í rekstrarreikning og á eigið fé. Áhrif á afkomu og eigið fé eru þau sömu þar
sem matsbreyting undirliggjandi fjármálagerninga í erlendri mynt er ekki í neinum tilvikum færð beint á eigið fé. Jákvæð fjárhæð
merkir hækkun á hagnaði og eigin fé. Lækkun á gengi íslensku krónunnar gagnvart neðangreindum gjaldmiðlum hefði haft sömu
áhrif en í gagnstæða átt. 

Í útlánaáhættu felst áhættan á því að mótaðilar félagsins geti ekki staðið við skuldbindingar sínar, sem leiðir til þess að það tapar á
fjármálagerningum sínum. Félagið fylgist reglulega með þróun þeirra eigna sem tengjast útlánaáhættu. Ekki er tekið tillit til
undirliggjandi trygginga við mat á hámarksútlánaáhættu.

Bókfærð staða

Viðskiptakröfur ..................................................................................................................................

31.8.2010 31.8.2009

Aðrar kröfur .......................................................................................................................................
Handbært fé .......................................................................................................................................

Hámarksútlánaáhætta félagsins er sú bókfærða staða sem sundurliðuð er hér að ofan. 

Ársreikningur Ríkisútvarpsins ohf. reikningsárið 1.9.2009 - 31.8.2010 1968
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16. Greining á áhættu tengdri fjármálagerningum (framhald)

Lausafjáráhætta

Innan eins árs
1.9.2011 - 
31.8.2012

1.9.2012 - 
31.8.2013

1.9.2013 eða 
síðar Samtals

Skuldir 31.8.2010

Óvaxtaberandi ........................... 1.018.079.045 0 0 0 1.018.079.045
Með breytilegum vöxtum ......... 77.393.968 77.393.968 77.393.968 95.142.015 327.323.918
Með föstum vöxtum ................. 225.628.074 234.214.868 243.236.367 2.724.517.158 3.427.596.467

1.321.101.087 311.608.836 320.630.335 2.819.659.172 4.772.999.430

Innan eins árs
1.9.2011 - 
31.8.2012

1.9.2012 - 
31.8.2013

1.9.2013 eða 
síðar Samtals

Eignir 31.8.2010

Óvaxtaberandi ........................ 324.047.517 0 0 0 324.047.517
Með breytilegum vöxtum ...... 265.031.867 0 0 0 265.031.867

589.079.384 0 0 0 589.079.384

Nettó staða 31.8.2010 -732.021.703 -311.608.836 -320.630.335 -2.819.659.172 -4.183.920.046

Innan eins árs
1.9.2010 - 
31.8.2011

1.9.2011 - 
31.8.2012

1.9.2012 eða 
síðar Samtals

Skuldir 31.8.2009

Óvaxtaberandi ........................... 1.031.305.094 0 0 0 1.031.305.094
Með breytilegum vöxtum ......... 85.559.602 85.596.751 85.596.748 189.479.135 446.232.236
Með föstum vöxtum ................. 242.620.589 221.274.233 224.352.578 2.829.016.022 3.517.263.422

1.359.485.285 306.870.984 309.949.326 3.018.495.157 4.994.800.752

Innan eins árs
1.9.2010 - 
31.8.2011

1.9.2011 - 
31.8.2012

1.9.2012 eða 
síðar Samtals

Eignir 31.8.2009

Óvaxtaberandi ........................ 326.628.535 0 0 0 326.628.535
Með breytilegum vöxtum ...... 281.322.181 0 0 0 281.322.181

607.950.716 0 0 0 607.950.716

Nettó staða 31.8.2009 -751.534.569 -306.870.984 -309.949.326 -3.018.495.157 -4.386.850.036

Lausafjáráhætta er sú áhætta sem felst í því tapi sem félagið gæti orðið fyrir vegna þess að það getur ekki staðið við skuldbindingar
sínar á réttum tíma. Félagið fylgist með lausafjárstöðu sinni með greiningu á gjalddaga fjáreigna og skulda til að geta endurgreitt allar
skuldir á gjalddaga. Reglulega er fylgst með stöðu lausafjár, þróun sem orðið hefur og hvaða áhrif staða markaða og framtíðarhorfur
geta haft á félagið.
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17. Kennitölur

Úr rekstrarreikningi:

Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) ....................................................................... 673.428.089 856.583.228 
Hagnaður fyrir afskriftir / rekstrartekjur .......................................................................................... 6,1% 8,3%
Rekstrarhagnaður / rekstrartekjur ..................................................................................................... 9,8% 13,0%
Afkoma reikningsársins / rekstrartekjur ........................................................................................... 4,1% -5,6%

Hlutfall afnotagjalda og þjónustutekna af rekstrartekjum ............................................................... 65,4% 70,5%
Hlutfall auglýsinga og kostunar af rekstrartekjum ............................................................................ 30,3% 25,8%
Hlutfall kostunar af auglýsinga- og kostunartekjum ........................................................................ 9,1% 8,6%

68,4% 62,8%

Úr efnahagsreikningi: 31.08.2010 31.08.2009

Greiðsluhæfi
a) Lausafjárhlutfall  ................................................................................................................................... 0,94 0,91
b) Veltufjárhlutfall  ................................................................................................................................... 0,98 0,95

a) Veltufjármunir án birgða/skammtímaskuldir b) Veltufjármunir/skammtímaskuldir 

Fjárhagslegur styrkur
c) Eiginfjárhlutfall  ................................................................................................................................... 13,1% 9,3%

c) Eigið fé/heildarfjármagn

18. Sjóðstreymisyfirlit

Afkoma reikningsársins ....................................................................................................................... 205.595.411 (271.199.254)
Afskriftir ................................................................................................................................................ 185.865.035 228.345.866 
Reiknaðir fjármagnsliðir ...................................................................................................................... 122.927.283 727.000.262 

53.343.595 (95.832.162)
Hreint veltufé frá (til) rekstrar 567.731.324 588.314.712 

Breyting á:
Rekstrartengdum eignum .................................................................................................................... 2.236.378 78.378.750 
Rekstrartengdum skuldum .................................................................................................................. (197.672.925) (191.721.241)
Handbært fé frá rekstri 372.294.777 474.972.221 

19. Samþykki ársreiknings

Hlutfall dagskrár- og framleiðslukostnaðar af rekstartekjum .......................................................

1.9.2009 - 
31.8.2010

1.9.2008 - 
31.8.2009

Aðrar breytingar..................................................................................................................................

Ársreikningurinn var samþykktur af stjórn félagins og leyfður til birtingar þann 20. desember 2010. 

1.9.2009 - 
31.8.2010

1.9.2008 - 
31.8.2009
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