
sþ. 801. Tillaga til þingsályktunar [451. mál]
um sama gjald fyrir símaþjónustu á öllu landinu.

Flm.: Hjörleifur Guttormsson, Geir Gunnarsson, Margrét Frímannsdóttir,
Ragnar Arnalds, Skúli Alexandersson, Steingrímur J. Sigfússon,

Svavar Gestsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni:
a. að gera áætlun um uppbyggingu símakerfisins og símaþjónustu sem geri það kleift að

jafna gjaldskrá símans í áföngum með það að markmiði að landið verði allt eitt gjald-
svæði innan þriggja ára,

b. að tryggja að kostnaður vegna símtala við stjórnsýslustofnanir verði hinn sami hvar sem
er á landinu fyrir árslok 1988,

c. að gera ráðstafanir til að gjaldskrárbreyting skv. a-lið verði ekki íþyngjandi fyrir elli- og
örorkulífeyrisþega.

1



{

Ör þróun hefur verið í síma og fjarskiptatækni undanfarin ár. Póst- og símamálastofunin
hefur fylgst vel með á þessu sviði og miklar hagsbætur náðst fram fyrir notendur með sjálf-
virku sambandi.

Undanfarin ár hefur verið unnið markvisst að því að koma sveitabæjum í sjálfvirkt
samband og er því verkefni nú lokið. Unnið hefur verið að stækkun símstöðva og samteng-
ingu í greinarstöðvum sem eru 20 í landinu auk svæðisstöðvar í Vestmannaeyjum. Stefnt
hefur verið að því að jafna gjöld innan hvers svæðisnúmers en mikill munur er á gjöldum
fyrir innansvæðis- og langlínusamtöl.

Þetta veldur því að íbúar landsbyggðarinnar búa almennt við mun hærri símakostnað en
fólk á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt mælingum Póst- og símammálastofnunarinnar á
símaumferð á árinu 1985 virtist 75% skrefa á landsbyggðinni vera vegna langlínunotkunar en
aðeins 40% á Reykjavíkursvæðinu. Miðað við meðalsamtalslengd, 3-3,5 mín. á langlínu,
lætur nærri að mati Pósts og síma að hver mínúta í langlínusamtali kosti nú rúmlega 7 sinnum
meira en í innanbæjarsamtali.

Mikill hluti langlínusamtala fer nú fram þráðlaust um örbylgjusambönd. Fjárfesting
vegna símtala milli landshluta er þannig í engu hlutfalli við vegalengdir þótt takmörk séu
fyrir því hve langt má vera á milli örbylgjustöðva. Kostnaður vegna langlínusamtala er
óháður vegalengd ef á annað borð er talað út fyrir svæði viðkomandi stöðva. Sá gífurlegi
munur, sem er nú á langlínu- og innanbæjarsímtölum, er þannig mjög langt frá því að endur-
spegla raun kostnað vegna langlínukerfisins.

Þann 1. júlí 1987 voru gerðar ýmsar breytingar á uppbyggingu gjaldskrár Pósts og síma,
m.a. voru gjaldsvæði þá stækkuð.

Tæknilegir möguleikar eru á því að landið allt geti orðið eitt gjaldsvæði þar sem sama
gjald væri reiknað fyrir notkun óháð vegalengdum. Þannig er unnt að jafna að fullu síma-
kostnað meðal landsmanna, óháð búsetu, og er þetta því aðeins spurning um pólitískan vilja
og stefnumörkun af hálfu Alþingis.

Greinargerð.

Jöfnun símgjalda á þremur árum.
Með þingsályktunartillögunni er gert ráð fyrir að móta stefnu sem feli það í sér að innan

þriggja ára verði landið allt orðið eitt gjaldsvæði og fylgt verði áætlun um uppbyggingu
símakerfisins og símaþjónustu sem geri kleift að ná þessu marki í áföngum.

Vísað er til umsagnar póst- og símamálatjóra um hliðstæða tillögu á síðasta þingi, en
hún er birt í fylgiskjali á eftir þessari greinargerð. Þar kemur m.a. fram að ef aðeins yrði um
einn gjaldflokk að ræða þyrfti gjald fyrir þriggja mínútna staðarsímatal að hækka um 215%
til að tekjur Pósts og síma minnkuðu ekki miðað við óbreyttar símavenjur. Stofnunin telur
erfitt að meta hve mikil áhrif slíkar verðbreytingar hefðu á símanotkun en að líkindum
krefðust þær töluverðra fjárfestinga í langlínukerfinu.

Að mati flutningsmanna þarf að leggja í verulegan hluta þess kostnað hvort eð er vegna
núverandi og komandi álagstakmarkana, óháð gjaldskrárbreytingum.

Rétt er að vekja athygli á að símnotendur á höfuðborgarsvæðinu í heild greiddu hærri
upphæð fyrir notkun á langlínukerfi en fyrir staðarsímtölin. Lækkun langlínutaxtanna kemur
því einnig Reykvíkingum til góða.

Samkvæmt e-lið tillögunnar er gert ráð fyrir sérstökum aðgerðum til að umrædd gjald-
skrárbreyting verði ekki íþyngjandi fyrir elli- og örorkulífeyrisþega en nokkur hluti þess
hóps nýtur nú þegar undanþágu frá greiðslu afnotagjalda.
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Sama gjald fyrir símtöl við stjórnsýslustofnanir •
Með svonefndum stafrænum símstöðvum, sem nú eru óðum að leysa eldri kerfi af

hólmi, er auðvelt að velja úr tiltekin númer þar sem gjald yrði hið sama fyrir notanda óháð
því hvaðan af landinu er hringt. Samkvæmt b-lið þingsályktun artillögu nnar er gert ráð fyrir
að slíkri jöfnun verði komið á vegna símtala við stjórnsýslustofnanir hvar sem er á landinu á
árinu 1988. Slíkt getur létt undir með fólki, einkum á landsbyggðinni, sem miklu kostar til í
samtöl við opinbera aðila á höfuðborgarsvæðinu. því virðist sjálfsagt réttlætismál að koma á
slíkri jöfnun strax og það er tæknilega viðráðanlegt, sbr. umsögn póst- og símamálastjóra á
fylgiskjali.

Rétt er að benda á að sú jöfnun símakostnaðar, sem tillagan gerir ráð fyrir, gagnast ekki
aðeins einstaklingum heldur og atvinnurekstri og er því liður í jöfnun á starfsaðstöðu
fyrirtækja um allt land. Gildir þetta einnig um tölvuþjónustu og upplýsingamiðlun sem mjög
mun færast í vöxt um símakerfi landsins á næstu árum og skiptir miklu að í þeim greinum
verði mönnum ekki mismunað eftir búsetu.

Umsagnir.
Tillaga þessi var fyrst lögð fram vorið 1985 og hefur síðan tvívegis verið endurflutt.

Allsherjarnefnd leitaði umsagnar um tillöguna hjá ýmsum aðilum og eru svör þeirra birt í
fylgiskjali hér á eftir.

Stöðugt verður brýnna að stjórnvöld grípi til róttækra aðgerða til að jafna aðstöðu
manna óháð búsetu. Tillaga þessi varðar einn þátt þeirra mála.

Sú jöfnun á símgjöldum, sem tillagan gerir ráð fyrir, er mikið sanngirnismál og
tæknilega auðleysanlegt. því er tillagan nú endurflutt í von um jákvæða afgreiðslu af hálfu
þingsins.

Fylgiskjal.

UMSAGNIR UM ÞINGSÁLYKTUNARTILLÖGUNA SENDAR ALLSHERJAR-
NEFND SAMEINAÐS ÞINGS Á ÁRUNUM 1985-1987.

I.
Umsögn Póst- og símamálastofnunar.

(9. febr. 1987.)

Tillagan er í þremur liðum og verður svarað í samræmi við það.
A. Gera skal áætlun um uppbyggingu símakerfisins og símaþjónustu sem geri það kleift að

jafna gjaldskrá símans í áföngum með það að markmiði að landið verði allt eitt
gjaldsvæði innan fimm ára.

Undanfarin ár hafa flestir taxtar langlínusímtala lækkað verulega gagnvart staðar-
símtölum og hefur Póst- og símamálastofnunin stefnt að því að lækka gjöld fyrir sjálfvirk
langlínusímtöl enn frekar, m.a. vegna minnkandi kostnaðar við langlínukerfin.

Nýlega ákvað samgönguráðherra að leggja niður gjaldflokk 1 og sameina
gjaldflokki 0, þó með því fráviki að dagtaxti, þ.e. 360 sek. milli skrefa, gilti allan
sólarhringinn fyrir sjálfvirk símtöl milli símstöðva innan sömu greinistöðvar , þar til
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annað yrði ákveðið. Framkvæmd er að mestu lokið. Er þetta gert í framhaldi af miklum
breytingum undanfarin ár innan þessa gjaldflokks.

Enn fremur eru til athugunar hjá samgönguráðherra, samkvæmt hans beiðni,
breytingartillögur sem eru enn frekara skref í þá átt að jafna símakostnað landsmanna.

Ef þær tillögur, sem lengra ganga, verða samþykktar breytist hlutfallið milli lægsta
og hæsta gjaldflokksins úr 1:10,7 í 1:5,5 á dagtaxta fyrir þriggja mínútna símtal. Ef hins
vegar væri aðeins um einn gjaldflokk að ræða þá yrði gjald fyrir þriggja mínútna
staðarsímtal að hækka um 215% til að símtalatekjur fyrirtækisins minnkuðu ekki miðað
við óbreyttar símavenjur notenda.

Mjög erfitt er að meta hve mikil áhrif slíkar verðbreytingar hefðu á símanotkun.
Líklegt er að þær mundu draga verulega úr staðarumferð en auka hins vegar mjög lang-
línuumferð sem krefðist aftur á móti töluverðra fjárfestinga í langlínukerfinu.

Stofnunin telur það því ekki rétt eins og er að sameina alla gjaldflokka í einn en
stefnir hins vegar að því að færa þá nær raunkostnaði eins og reyndar alla aðra þjónustu
sem hún lætur í té.

B. Tryggja skal að kostnaður vegna símtala við stjórnsýslustofnanir verði hinn sami hvar
sem er á landinu fyrir árslok 1987.

Tæknilega séð er hægt að koma þessu á og má t.d. nota til þess ákveðin sérnúmer,
01xx, á bilinu 0100-0199 fyrir þær stjórnsýslustofnanir og önnur þau fyrirtæki sem
áhuga kynnu að hafa á sams konar þjónustu.

Fyrir hvert símtal greiddi sá sem hringir eins og fyrir venjulegt innanbæjarsímtal,
en sá sem hringt er í það sem upp á vantar.

C. Gera skal ráðstafanir til að gjaldskrárbreyting skv. a-lið verði ekki íþyngjandi fyrir elli-
og örorkulífeyrisþega.
Stofnunin telur þetta tryggingamál.

Ölafur Tómasson

póst- og símamálastjóri.

II.
Umsögn Neytendasamtakanna um þingsályktunartillögur

sem lagðar voru fram á 109. löggjafarþingi.
Efni:
Beiðni yðar um umsögn Neytendasamtakanna um tillögur til þingsályktunar:

1. um sama gjald fyrir símaþjónustu á öllu landinu, 5. mál.
2. um auglýsingalöggjöf, 84. mál.
3. um afnám einokunar ríkisins á innflutningi og sölu áfengis og tóbaks, 154. mál.
4. um efnislegar breytingar á gjaldskrám þjónustustofnana, 156. mál.

Stjórn Neytendasamtakanna hefur fjallað um þessar þingsályktunartillögur og sam-
þykkt eftirfarandi:
1. Það er grundvallaratriði í stefnu Neytendasamtakanna að hver neytandi greiði við kaup

á þjónustu réttmætan kostnað hennar.
Lagt er til að allur símakostnaður verði jafn innan lands án tillits til vegalengdar.

Rökin fyrir þessari breytingu eru annars vegar að örbylgjusambönd gera vegalengdar-
kostnað vegna símtala miklu lægri en áður var. Sjálfsagt er að allir notendur síma njóti
þess í lægri símgjöldum. Benda má á að tregðulögmál ríkir hjá opinberum aðilum við að
lækka verð í samræmi við lækkaðan kostnað. Hér þarf að vera vel á verði fyrir hönd
neytenda. Hin rökin fyrir jöfnun símgjalda, án tillits til búsetu, eru byggðarsjónarmið.
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Stjórn Neytendasamtakanna samþykkir B-lið í þingsályktunartillögunni. Hér er um
sjálfsagt réttlætismál að ræða sem víða erlendis hefur komist á fyrir löngu.

2. Stjórn Neytendasamtakanna mælir með samþykkt þingsályktunartillögunnar en leggur
jafnframt áherslu á að nefndin verði ekki bundin við þingmenn eingöngu. Eftirtaldir
aðilar fái einnig að skipa nefndina: Neytendasamtökin, Samband íslenskra auglýsinga-
stofa, Verslunarráð Íslands og Blaðamannafélag Íslands.

3. Stjórn Neytendasamtakanna tekur ekki afstöðu til þessarar þingsályktunartillögu.
4. Stjórn Neytendasamtakanna mælir með samþykkt þingsályktunartillögunnar.

Guðsteinn V. Guðmundsson
framkvæmdastjóri.

III.
Umsögn samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi.

(15. apríl 1986.)

Á stjórnarfundi, sem haldinn var í gær, var eftirfarandi bókað:
"Lagt var fram bréf allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis þar sem óskað er eftir

umsögn um tillögu til þingsályktunar um sama gjald fyrir símaþjónustu á öllu landinu,
4. mál.

Samþykkt var að senda bókun sem gerð var fyrir tæpum tveimur árum af tilefni
annarrar hliðstæðrar þingsályktunartillögu en hún er svohljóðandi:

.Landshlutasamtök sveitarfélaga hafa markað þá framtíðarstefnu að eðlilegt sé að ein
og sama gjaldskrá gildi um land allt eins og nú er víða viðurkennt, t.d. í póstþjónustu og
útvarpsþjónustu. Forsenda núverandi gjaldskrár er handvirkt kerfi með jarðstrengjum og
umtalsverðri vinnuaflsþörf til að koma við langlínusamtölum. Þær forsendur eru löngu
brostnar. Sannað er að hið dýra langlínukerfi hefur greitt niður mun ódýrari staðarsímtöl.
Tæknibyltingin hefur aðeins að litlu leyti sett mark sitt á gjaldskrá símans. Ranglætið í
uppbyggingu hennar er yfirþyrmandi öllum þeim sem nenna að kynna sér hana og forsendur
hennar í nútíma. Sem lið í leiðréttingu hennar og sem spor í rétta átt mælum við með
samþykkt umræddrar þingsályktunartillögu, 107. mál."

Varðandi e-lið fyrirliggjandi tillögu telur stjórnin eðlilegra að sérstök réttindi elli- og
örorkulífeyrisþega verði greidd af almennu kerfi Tryggingastofnunar ríkisins fremur en að
þau greiðist eingöngu af notendum símakerfisins með tilheyrandi gjaldskráráhrifum. "

Þetta tilkynnist yður hér með.

Guðjón Ingvi Stefánsson.

IV.
Umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga.

(8. apríl 1986.)

Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga fagnar þeim mikla árangri sem náðst hefur við
að koma símakerfi landsmanna í nútímalegt horf. Sér í lagi fagnar stjórnin þeim stóra áfanga
að hinar dreifðu byggðir landsins hafa nú verið tengdar hinu sjálfvirka símakerfi til
stóraukins hagræðis og öryggis.
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Stjórn Fjórðungssambandsins er ljóst að þótt gerðar hafi verið ýmsar jákvæðar
breytingar til jöfnunar og hlutfallslegrar lækkunar á gjaldskrám símaþjónustunnar hefur hin
mikla uppbygging á símakerfinu hvílt tiltölulega þyngra á þeim sem háðir eru notkun á
langlínukerfinu vegna hárrar gjaldtöku fyrir afnot af því.

Það hefur verið og er álit stjórnar Fjórðungssambandsins að jafna þurfi sem mest og
skjótast þann mikla mun sem enn er á gjaldtöku fyrir langlínu- og staðarsímtöl.

Þá er stjórnin fylgjandi því að svo lengi sem ójöfnuður ríkir í gjaldtöku fyrir langlínu- og
staðarsímtöl verði jafn dýrt að hringja í stjórnvaldsstofnanir, hvaðan og hvert sem hringt er.

Stjórn Fjórðungssambandsins telur að ívilnun aldraðs fólks varðandi afgjald af síma eigi
að koma frá Tryggingastofnun ríkisins, en ekki sem eins konar framfærslueyrir frá Póst- og
símamálastofnuninni með gjaldskráráhrifum hjá þeirri stofnun.

Þá telur stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga fráleitt að alþingismenn skattleggi
Póst- og símamálastofnunina, svo sem gert var við afgreiðslu fjárlaga 1986. Slík skattlagning
dragi úr líkum á lagfæringu á gjaldtöxtum og leggist þar af leiðandi með óbeinum hætti
tiltölulega þyngst á þá sem neyddir eru til að nota fjarskiptakerfið þar sem gjaldtakan vegur
þyngst.

Jóhann T. Bjarnason.

V.
Umsögn Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi.

(17. mars 1986.)

Á fundi stjórnar Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi, sem haldinn var á
Egilsstöðum 12. mars sl., var tekið fyrir erindi frá allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis þar
sem farið er fram á umsögn um eftirfarandi þingsályktunartillögur:
1. Um sama gjald fyrir símaþjónustu á öllu landinu, 4. mál.
2. Um gerð frumvarps til stjórnskipunarlaga um fylkisstjórnir, 17. mál.

Eftirfarandi bókun gerð:
"Stjórnin lýsti sig fylgjandi tillögum um sama gjald fyrir símaþjónustu á öllu landinu.
Formaður gerði grein fyrir síðari tillögunni og urðu um hana allmiklar umræður. Í

umræðum mættu ýmsir þættir hennar efasemdum og andstöðu, en jafnframt kom fram ein-
dreginn vilji stjórnar að landsbyggðin fái meira vald í sínum málum og réttlátari hlutdeild en
nú er í þeim auði sem verður til í sveitarfélögunum."

Eftirfarandi tillaga var samþykkt samhljóða:
"Stjórn SSA er eindregið þeirrar skoðunar að efla þurfi landshlutastjórnir og minnka

miðstýringu, en telur vafasamt hvort skynsamlegt sé að gera það með fylkisstjórnum sem
kosið yrði sérstaklega til í almennum kosningum. Ef fylkisstjórnir yrðu kjörnar með þessum
hætti er hætta á að tengsllandshlutastjórna og sveitarfélaga yrðu ekki tryggð. Eðlilegra er að
sveitarstjórnir velji fulltrúa sína í landshlutastjórnir sem færu með ákvörðunar- og
fjárveitingavald í sameiginlegum málum þeirra. því getur stjórnin ekki samþykkt tillögu til
þingsályktunar um fylkisstjórnir eins og hún liggur fyrir."

Sigurður Hjaltason.
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VI.
Umsögn Fjárlaga- og hagsýslustofnunar .

(16. jan. 1986.)

Efni:
Tillaga til þingsályktunar um sama gjald fyrir símaþjónustu á öllu landinu, 4. mál.
Fjárlaga- og hagsýslustofnun hefur borist til umsagnar tillaga til þingsályktunar um

sama gjald fyrir símaþjónustu á öllu landinu.
Í upplýsingaöflun um mál þetta hefur komið í ljós að mjög erfitt er og verður að áætla

kostnað samfara þessari breytingu. Að mati sérfróðra manna mun breytingin verða gífurlega
dýr. Í fyrsta lagi þurfa langlínukerfi verulegrar stækkunar við umfram það sem þyrfti ef ekki
yrði farið út í þessa breytingu. Hér er einnig átt við umfram það sem séð er fyrir að þarf að
gera hvort eð er vegna álagstakmarkana og vegna meiri notkunar ef langlínusamtöl yrðu
lækkuð frá því sem nú er.

Í öðru lagi munu innanbæjarsímtöl hækka mjög mikið vegna tilfærslu gjaldtöku frá
langlínusamtölum til innanbæjarsamtala eða innansvæðissamtala. Hlutfallstölur sem nefnd-
ar hafa verið eru á bilinu 33% að meðaltali og allt að 130% hjá þeim notendum sem einungis
nota símann innan bæjar. Er þetta byggt á þeirri forsendu að notkun símans héldist óbreytt.
Ekki er tekið tillit til fjármögnunarkostnaðar og þyrfti gjaldskrá að hækka enn meir ef tekjur
ættu að standa undir þeim kostnaði.

Með innanbæjarsímtölum er auðvitað ekki eingöngu átt við símtöl innan höfuðborgar-
svæðisins heldur öll þau svæði þar sem talið er í samræmi við innanbæj arnotkun. Leiðir það
hugann að því að breyting sem þessi þingsályktunartillaga gerir ráð fyrir felur í raun í sér
tilfærslu kostnaðar frá fyrirtækjum og stofnunum til einstaklinga. Meiri hluti einstaklinga úti
á landi notar ekki langlínusamtöl meira en einstaklingar á höfuðborgarsvæðinu. Hækkun
innanbæjarsímtala kæmi því ekki síður niður á einstaklingum úti á landi.

Tæknilega séð verður innan tiltölulega skamms tíma unnt að koma í kring B-lið þings-
ályktunartillögunnar um innanbæjartalningu á símtölum við stjórnsýslustofnanir hvaðan
sem hringt yrði. Hér má ef til vill segja að um réttlætismál sé að ræða en þó er vafamáJ
hversu mikið einstaklingar úti á landi þurfa að kosta til í samtölum við opinbera aðila í
Reykjavík. Sú breyting myndi fremur gagnast atvinnufyrirtækjum og svo helst opinberum
stofnunum úti á landi.

Niðurstöður:
1. Endanlegt kostnaðarmat er ekki unnt að gera nákvæmlega. Fullkomin jöfnun þannig að

allt landið verði eitt gjaldsvæði yrði gífurlega dýr framkvæmd.
2. Slík framkvæmd hefði í för með sér mjög mikla hækkun gjaldskrár fyrir innanbæjar-

símtöl. Sú hækkun kæmi ekki eingöngu niður á notendum á Stór- Reykjavíkursvæðinu
heldur einnig úti á landi. Sérstaklega kæmi hún niður á þeim sem lítið nota langlínu og
yrði því vafalaust um kostnaðartilflutning að ræða frá fyrirtækjum og stofnunum til
einstaklinga.

3. Samkvæmt skoðun sérfróðra manna er í dag of mikill munur á verði langlínusímtala og
innanbæjarsímtala. Þann mun má minnka án þess að ganga alla leið til jöfnunar sem þeir
vara eindregið við. Einnig er athugunarvert að stækka svæði þannig að innanbæjar-
símtöl eða lægri talning væri innan stærra svæðis en nú er.
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VII.
Umsögn Fjórðungssambands Norðlendinga.

(7. jan. 1986.)

Með bréfi dags. 5. des. sl. æskir allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis umsagnar
Fjórðungssambands Norðlendinga um tillögu til þingsályktunar um sama gjald fyrir síma-
þjónustu á öllu landinu, 4. mál.

Á fundi fjórðungsstjórnar 13. des. sl. var samþykkt að mæla með samþykkt tillögunnar,
þ.e. efnisatriðum tillögunnar, sbr. fyrirsögn hennar sem kom fram í A-lið. Varðandi B-lið er
það að segja að sá liður er nánast óframkvæmanlegur ef ætlast er til að sama gjald sé fyrir
símaþjónustu við allar stjórnsýslustofnanir landsins. Þetta getur nánast spillt, kostnaðarins
vegna, samræmingu gjaldskrárákvæða í landinu. e-liður er óþarfur og órökréttur ef
efnisatriði A-liðar komast til framkvæmda.

Áskell Einarsson.

VIII.
Umsögn samtaka sunnlenskra sveitarfélaga.

(18. des. 1985.)

Umsögn SASS "um sama gjald fyrir símaþjónustu á öllu landinu".
Á fundi stjórnar SASS 13. des. sl. var þetta mál rætt og eftirfarandi bókun gerð:
" ... Stjórn SASS tekur undir þessa tillögu og telur hana vera mikið réttlætismál."
Þess má geta að á aðalfundum SASS hafa þessi mál verið mikið rædd og einhugur er

fyrir því að a.m.k. sé sama gjald innan 99- og 98-svæðisins.

Hjörtur Þórarinsson

framkvæmdastjóri.
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