
sþ. 204. Nefndarálit
um till. til þál. um sérstaka talsímaþjónustu í verstöðvum landsins vegna slysavarna.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur rætt þetta mál á tveim fundum, og á þeim síðari voru eftir beiðni
hennar mættir til ráðuneytis atvinnumálaráðherra og póst- og símamálastjóri og
með honum Friðbjörn Aðalsteinsson loftskeytastöðvarstjóri.

Viðurkennt er af öllum aðilum, að hlustvarzla sú, er um ræðir í sambandi við
talstöðvar bátanna, geti verið mikilsverð öryggisþjónusta fyrir bátaflotann.

Hitt er samt ljóst, að ef fara ætti eftir tillögunni, eins og hún liggur fyrir í öllum
atriðum, þyrfti mikinn undirbúning og mikinn tilkostnað. Enda fallast flm. hennar
á, að þeir hafi ekki stefnt hærra en svo í bili, að hlustvörzlu væri á komið á hinum
mikilvægari stöðum, en hafi hins vegar við flutning tillögunnar ekki viljað gera
upp á milli verstöðva. en álitið, að þörfin yrði svo metin af þar til bærum aðilum,
og eins hitt, að í ljós mundi koma við gaumgæfilega athugun sérfróðra manna, að í
þessu efni megi mikið lagfæra í hendi sér með réttri skipulagningu þessarar öryggis-
þjónustu, án þess að mikill aukalegur tilkostnaður hljótist af því fyrir símann eða
aðra aðila.

Um þetta eru menn yfirleitt sammála og ekki síður hitt, að nú þegar þurfi að
gera ráðstafanir til sólarhrings hlustvörzlu í hinum helztu veiði stöðvum og í sam-
bandi við hana þurfi að reyna að fá umbætur á sams konar þjónustu á varðskipun-
um og þeim skipum öðrum, sem ætlað er að hafa björgunarstörf með höndum, og
sjá til þess, að sá útbúnaður, sem þessi skip hafa í þessu skyni, sé ávallt í fullkomnu
lagi.

Af hálfu póst- og símamálastjóra hefur verið rækilega á það bent, að til þess að
sem beztur árangur náist af talstöðvaþjónustunni, sé nauðsynlegt, að á bátunum
sjálfum sé virkari þáttur tekinn í almennri hlustvörzlu en nú á sér stað. Það liggur í
hlutarins eðli, að talstöðvar bátanna koma því aðeins að notum, að þess sé gætt, að
þær séu jafnan í góðu lagi og bátverjar geri sér að reglu að hlusta á aðra báta í
vondum veðrum, þótt þeir þurfi ekki að nota tækin vegna sjálfra sín.

Nefndinni er það ljóst, að sú athugun, er þarf fram að fara til frekari aðgerða í
þessu máli, þarf að vera í höndum sérfróðra manna, sem ásamt fulltrúum sjómanna
og útgerðarmanna taki mál þetta í heild til meðferðar og skili áliti til ríkisstjórnar-
innar. Þykir henni hlýða að benda ríkisstjórninni á, að í þessu máli telji hún einkar
vel henta, að þeir aðilar, sem þegar hefur verið falið að gera tillögur um heildar-
kerfi fyrir radíóvita og miðunarstöðvar, geri einnig hliðstæðar tillögur viðvíkjandi



slysavarnaþjónustunni ásamt fulltrúum þeirra stofnana, er nefndar eru í breytingar-
tillögu þeirri, er hér fer á eftir.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að þáltill. verði samþykkt með eftir-
farandi

Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera ráðstafanir til umbóta frá því,

sem nú er, á slysavarnaþjónustunni með þeim hætti, er hér greinir:
1. Að aukin verði og bætt hlustvarzla við talstöðvar á landi á hentugum stöðum,

þar sem þörfin er mest.
2. Að gætt sé fyllsta öryggis í talstöðvaumbúnaði í varðskipum og björgunar- og

gæzlubátum og þar sé starfrækt stöðug hlustvarzla.
3. Að brýnt sé fyrir og leitað samstarfs við útgerðarmenn og skipshafnir báta og

skipa, er talstöðvar hafa, um að hlustað sé í talstöðvar bátanna, þegar þeir eru
í rúmsjó, eftir því sem frekast verður við komið, og að lögð sé sérstök áherzla
á, að hlustað sé að staðaldri í vondum veðrum.
Auk þess er þess vænzt, að ríkisstjórnin láti þá aðila, er falið hefur verið að

gera tillögur um heildarkerfi fyrir radiovita og miðunarstöðvar, einnig framkvæma
hliðstæða athugun á því, hvernig slysavarnaþjónustunni verði að þessu leyti bezt fyrir
komið, og leiti þessir aðilar álits og tillagna slysavarnafélagsins, farmanna og fiski-
mannasambandsins og alþýðusambandsins um málið.
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