
Ed. 79. Frumvarp til laga [60. mál]
um notendasíma í sveitum.

Flm.: Páll Zóphóníasson, Bernharð Stefánsson, Vilhjálmur Hjálmarsson.

1. gr.
Ríkissjóður skal í næstu 10 ár leggja fram 2.5 millj. kr. árlega til lagningar not-

endasíma um sveitir landsins, og skal sú upphæð tekin upp Í fjárlög hvers árs.

2. gr.
Á innflutningsáætlun hvers árs skal áætla nægilega fjárhæð til þess, að hægt

sé að flytja það efni til landsins, er þarf til að leggja þá notenda síma, er um getur
í l. gr. Gjaldeyrisleyfi fyrir þeim innflutningi ber að veita það snemma árs, að
efnið getí verið kornið til landsins, þegar framkvæmdir eiga að hefjast.

3. gr.
Vm stofngjöld og rekstur notendasíma fer eftir gjaldskrá og reglum Lands-

síma íslands á hverjum tíma.

4. gr.
Ákvarðanir um það, hvar leggja skuli notenda síma ár hvert, skulu teknar af

þriggja manna nefnd, er skipuð sé póst- og simamálastjóra, formanni Stéttarsam-
bands bænda og búnaðarmálastjóra. Póst- og símamálastjóri er formaður nefndar-
innar.

5. gr.
Þegar teknar eru ákvarðanir um lagningu notendasíma. skal hafa hliðsjón af

því, hvar mest sé vöntun síma og hvernig sveitir séu að öðru leyti á vegi staddar í
því efni, svo og af aldri þeirra beiðna, er fyrir liggja. Enn fremur skal leitast við
að skipuleggja framkvæmdir eftir þVÍ, sem hentast þykir fjárhagslega.

6. gr.
Nú vilja einhverjar sveitir eða sýslu félög flýta lagningu notendasíma um sveit-

ina eða sýsluna og bjóða fram lán til framkvæmdanna. Er þá skylt að taka við því
og leggja síma til þeirra, ef gjaldeyrisyfirvöldin veita innflulningsleyfi fyrir meira
efni en um ræðir í 2. gr. Vextir af lánum til notendasíma skulu vera 4%.

7. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 11 14. júní 1929, um einkasíma Í

sveitum.
8. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.

Með frumvarpi þessu er gert ráð fyrir, að aukið sé framlag ríkissjóðs til lagn-
ingar notendasíma um sveitir landsins og það ákveðið að ljúka lagningu þeirra á
næstu 10 árum. Þessum málum er nú komið þann veg, að símar eru komnir á vel
annan hvern bæ, sem Í byggð er, en eftir er að koma tæpum helming af sveitabýl-
unum í símasamband.

Í skrifstofu póst- og símamálastjóra hefur verið gerð áætlun UIll það, hvað kosta
muni að koma síma á alla þá bæi Í sveit, sem enn vantar síma, og er talið, að með
núverandi verðlagi kosti það milli 27 og 28 millj. kr. og að frádregpu stofngjaldi
notenda símans sem næst 25 millj. kr. eða 2.5 millj. kr. á ári í 10 ár. A þessu er það
byggt að hafa framlagið 2.5 millj. kr. á ári og ljúka verkinu á 10 árum.

Í 2. gr. frv. er kveðið it um það, að veita skuli árlega leyfi fyrir þeim gjaldeyri,
sem nauðsynlegur er til þess, að sími verði lagður um sveitirnar eftir frv., og er talið,
að um 1/3 af kostnaðinum sé erlendur gjaldeyrir.

Af ýmsum ástæðum er nú mjög misjafnt, hve margir bæir í hinum ýmsu sveit-
um hafa fengið síma. Til þessa hefur póst- og símamálastjóri ráðið mestu um það,
hvar símar hafa verið lagðir. Er vafasamt, að rétt sé að fela einum manni slík völd.
Fyrir þvi er gert ráð fyrir því í frv., að nefnd manna, þ. e. símamálastjóri, formaður
Stéttarsambands bænda og búnaðarmálastjóri, ákveði framvegis, hvar notenda-
símar skuli lagðir árlega. Verða tveir hinar síðarnefndu að skoðast heppilegir full-
trúar bænda til að ráða hér um. Gert er ráð fyrir því, að þegar ákvarðanir eru teknar
um, hvar leggja skuli síma ár hvert, þá sé tekið tillit til þess, hvar mest vöntun síma
sé nú og hvernig aðrar ástæður í því efni séu. Má þá vænta þess, að þá jafnist það
misrétti, sem nú er á milli byggðalaga hvað afstöðu til símanota snertir, og að það
jafnist til fulls á næstu 10 árum.

Rétt þykir að lofa mönnum að flýta fyrir framkvæmd þessarar 10 ára síma-
áætlunar með þVÍ að lána fé til framkvæmdanna. ÞÓ þótti ekki ráðlegt annað en
takmarka not lánsfjárins, er menn kynnu að vilja leggja fram, við möguleika til
þess að fá flutt inn símaefni til lagningar notendasímanna umfram það, sem skylt
er eftir frv. En leyfi gjaldeyrisástand þjóðarinnar, uð meira sé flutt inn af símaefni
en skylt er eftir frv., þá virðist sjálfsagt að koma símanum um land allt á skemmri
tíma en 10 árum, ef þeir, er hann eiga að fá, vilja lána fé til framkvæmdanna.


