
sþ. 645. Nefndarálit
um till. til þál. um framkvæmd póstmála.

Frá fjárveitinganefnd.

Í tillögum milliþinganefndar i póstmálum er gert ráð fyrir, að gerðar verði á
næstunni mjög víðtækarendurbætur á póstsamgöngum i landinu. Endurbætur þessar
felast einkum í því að fjölga mjög póstferðum um landið og hagræða þeim þannig,
að sem haganlegastar verði fyrir landsmenn. Gerir nefndin ráð fyrir í tillögum sín-
um, að pósti verði kornið vikulega árið um kring um öll héruð landsins og á flest
heimili. A nokkra staði í strjálbýlinu er þó gert ráð fyrir, að póstur komi ekki nema
hálfsmánaðarlega yfir vetrarmánuðina. Þá leggur nefndin til, að skip gangi að minnsta
kosti hálfsmánaðarlega milli kaupstaða og stærstu þorpa. Flóabátar eða landpóstar
fari minnst vikulega milli aðalviðkomustað a strandferðaskipanna. svo framt póstur
berist svo oft. Sérleyfisbilar skulu fara með póst milli landshluta og dreifa pósti um
víðar en nú er gert. Bifreiðar, sem annast vöruflutninga með reglulegum ferðum
daglega eða sjaldnar innan héraðanna, skulu dreifa pósti á bæi með leiðum sínum.
Póst skal bera á sem flesta bæi í hverju héraði og koma upp póstkössum við staði
þá, er mjólkur- og flutningabifreiðar taka eða skila flutningi á.

Séu þessar tillögur bornar saman við það ástand, sem nú ríkir, sést, að hér el'
um miklar endurbætur að ræða og framför frá því, sem verið hefur. En þessum end-
urbótum fylgir nokkur aukinn kostnaður. Milliþinganefndin hefur látið athuga,
hversu mjög þessar endurbætur mundu auka póstkostnaðínn, þegar þær væru til
fulls framkvæmdar. Niðurstaðan er sú, að árlegur kostnaðarauki yrði kr. 534 þúsund.
Þessu til viðbótar koma póstkassar, sem talið er, að kosta muni kr. 225 þúsund. Auk
þess bendir milliþinganefndin á, að þegar breytingarnar á póstsamgöngunum komi
til framkvæmda, falli úr gildi eða breytist samningar við flesta landpósta, og ef semja
þurfi við þá á ný á núverandi verðbólgutímum, þá muni þeir gera kröfur um veru-
lega kauphækkun, en af þvi kunni að leiða almennar kröfur frá landpóstum um aukna
þóknun fyrir störf sín vegna fjölgunar á póstferðum og þar af leiðandi afgreiðslu-
fjölgun. Af þessu er ljóst, að framkvæmd tillagna milliþinganefndarinnar mun verða
allkostnaðarsöm fyrir ríkissjóð.

Fjárveitinganefnd telur nauðsynlegt að endurbæta nú þegar póstsamgöngurnar
í landinu. Tillögur milliþinganefndarinnar virðast vera myndarlegt spor í þá átt.
Það er hins vegar ljóst, að verulegan tíma hlýtur að taka að framkvæma þessar til-
lögur til fulls, og ekki verður með vissu sagt í upphafi, hvaða erfiðleikar kunna að
vera á framkvæmdinni. Þarf því að hefjast hið fyrsta handa um endurskipulagning
póstsamgangnanna á grundvelli tillagnanna, til þess að þessum málum verði hið
fyrsta komið í viðunanlegra horf en nú er. Fjárveitinganefnd hefur fyrir sitt leyti
viljað stuðla að því, að svo mætti verða, með því að leggja til í breytingartillögum
sínum við fjárlögin, að nokkru ríflegri fjárhæð en ella hefði orðið verði varið til póst-
mála. Er fjárhæð sú, sem hér um ræðir, ákveðin í samráði við samgöngumálaráð-
herra og miðuð við það, að þegar verði hafizt handa um breytingar í þá átt, sem að
er stefnt í tillögum póstmálanefndar. Þótt fjárhæð þessi hrökkvi ekki til þess, að full-
komin framkvæmd verði af hendi innt á næsta ári, þá mundi sú breyting, sem leiðir
af aukning þessari á fjárframlaginu, gefa mikilsverða reynslu, sem byggja mætti á
síðar, þegar máli þessu verður hrundið í framkvæmd á grundvelli þeim, sem lagður
er í tillögu milliþinganefndarinnar.

Fjárveitinganefndin leggur því til, að þingsályktunartillagan verði samþ. með
svofelldri

HREYTINGU:
'I'illgr. skal orða svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta, eftir því sem við verður komið,

framkvæma frá næstu áramótum breytingar þær á póstsamgöngum. sem felast i til-
lögum milliþinganefndar í póstmálum. .

SK tók ekki þátt i afgreiðslu málsins vegna veikinda.
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