
sþ. 1007. Nefndarálit
um till. til þál. um símamál.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað málið og sent það til póst- og símamálastjóra til um-
sagnar, og er svar hans prentað sem fylgiskjal með nál.

Nefndin fellst ii tillögu póst- og símamálastjóra og leggur til, að þáltill. verði
samþ. með þessari

BREYTINGU.:
Tillgr. skal orða svo:
Alþingi ályktar að fela póst- og símamálastjórninni að gera heildaráætlun um

að koma öllum heimilum landsins i talsamband á næstu árum og leggja hana fyrir
A lþingi eins fljótt og verða má.

Alþingi, al. jan. 1945 .

Gísli Jónsson,
form.

Páll Zóphóníasson,
frsm.

.Sigurjón A. Ólafsson.

SIgurður Þórðarson. Har. Jónasson. Ingólfur Jónsson,
Steingr. Aðalsteinsson.



Fylgiskjal.

PÓST- OG SÍMAMALAST.JÓRNIN

Reykjavík, 30. janúar 1945.

Póst- og símamálastjórnin hefur meðtekið bréf allsherjarnefndar sameinaðs Al-
þingis, dags. 25. þ. m., þar sem óskað er umsagnar um till. til þál. á þskj. 809 varð-
andi efni til þess að koma öllum sveitabæjum landsins í símasamband á næstu árum.

Það er alllangt síðan póst- og símamálastjórnin fór að reyna að gera sér grein
Iyrir möguleikum á að koma síma til allra landsmanna í fyrírsjáanlegrí framtíð. Í
athugasemdum við fjárlagatillögur fyrir póst og síma, dags. 3. ágúst 1944, til fjár-
veitinganefndar Alþingis, gat póst- og símamálastjórnin þess, að 600000 kr. til not-
enda í sveitum mundi sennilega nægja til þess að koma síma á ca. 100 sveitabæi. og
átti þetta aðeins við kostnað sjálfra notendalínanna. en ekki við aðrar framkvæmdir,
sem þyrfti vegna afgreiðslu símtalanna þaðan. í sama bréfi voru og taldar upp nokkr-
ar nauðsynlegar og aðkallandi framkvæmdir í símamálum landsins, m. a. þá að leggja
árlega notendasíma á 400 sveitabæi. Var þá gert ráð fyrir, að lokið yrði við að leggja
síma til meginhluta landsmanna á 10 árum.

Heildaráætlun um símakerfi fyrir alla landsmenn hefur enn ekki unnizt tími
til að gera, þótt slíkt væri hið mesta nauðsynjaverk. Þótt slík áætlun sé ekki fyrir
hendi og ekki afráðið, hvaða efni eigi að nota, þá má telja, að á venjulegum tímum
mundi vera auðvelt að fá efni til slíkra framkvæmda með 1--2 ára fyrirvara, ef fé
og gjaldeyrir væri fyrir hendi. Aðalvandkvæðin á skjótri framkvæmd málsins mundi,
utan fjárhagslegu hliðarinnar. verða skortur á sérfróðum og séræfðum mönnum. Er
mí þegar tilfinnanlegur skortur ii slíkum mönnum og örðugt úr að bæta með stutt-
IIIIl fyrirvara, enda þyrfti launstigi slíkra manna fyrst að færast til samræmis við
launakjör í einkarekstri og iðnaði.

Það er mikið verk að gera nákvæmar áætlanir um, hvaða efni þurfi til slíkra
framkvæmda, sem ekki eingöngu fela Í sér notendalínur til sveitabæjanna. heldur
einnig nýjar skiptistöðvar, héraðslínur og langlínur, sem óhjákvæmilega verða að
fylgja með, til þess að unnt verði að afgreiða símtöl hins aukna notendafjölda.
Kemur þá í hverju tilfelli til athugunar, hvort um loftlínur eða jarðstrengi yrði að
ræða og hverrar tegundar, enn fremur, hvar skuli nota fjölsíma, radiostöðvar o. þvl.,
hvar skiptistöðvar skuli vera og hverrar tegundar, hvort þær skuli vera sjálfvirkar
að einhverju leyti eða öllu o. s. frv.

Póst- og simamálastjórrrin telur, að ekki sé unnt að ljúka nákvæmum áætlunum
með efnislista á þessu ári, en hins vegar sé hugsanlegt, að seint á þessu ári mætti fá
nokkurt yfirlit yfir málið í aðaldráttum. Varla er hægt að gera ráð fyrir, að unnt
verði að fá verkfræðilega aðstoð til þessa verks utan landssímans, en hins vegar
væri sennilega hægt að bæta við aðstoð við ýmis verk, sem verkfræðingar simans
hafa nú með höndum, svo þeim gæfist meiri tími til þess að vinna að þessu yfirliti.

Er mjög örðugt að áætla Í fljótu bragði, hve mikinn aukakostnað þetta yfirlit
hefði i för með sér, en hann yrði sennilega ekki- mikill, ef til vill aðeins sem svarar
árslaunum 1--2 manna.

Póst- og símamálastjórnin er þVÍ fylgjandi, að þingsályktun um slíka áætlun
verði afgreidd, en leggur til, að hún verði látin ná til allra heimila landsins og verði
orðuð á þessa leið:

"Alþingi ályktar að fela póst- og símamálastjórninni að gera heildaráætlun um
að koma öllum heimilum landsins í talsamband á næstu árum og leggja hana fyrir
Alþingi eins fljótt og verða má."

Astæðan til þessa er sú, að skiptistöðvar, héraðslínur. langlínur o. þvI. verða
yfirleitt sameiginlegar fyrir bæði símtöl frá sveitabæjum, þorpum og kauptúnum, og
verður því að áætla þær meðframtíðarsÍmakerfi hvors tveggja fyrir augum. Þetta
hindrar ekki, að við framkvæmd áætlunarinnar megi láta viss svæði sitja fyrir.

G.. r, Hlíðdal.
G. Briem.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavík.


