
Ed. 513. Frumvarp til laga [193. mál]
um breyting á lögum nr. 68 28. des. 1934, um útvarpsrekstur rikisins.

Flm.: Gisli Jónsson.

1. gr.
3. gr. laga nr. 68/1934 orðist svo:
Útvarpsráð ræður útvarpsstjóra og segir honum upp. Skal honum falið að ann-

ast daglega stjórn og fjárreiður útvarpsins í samráði við útvarpsráð, eftir nánari
fyrirmælum í reglugerð, er útvarpsráð setur, en ráðherra staðfestir.

Útvarpsráð ræður starfsmenn útvarpsins að fengnum tillögum útvarpsstjóra og
segir þeim upp.

2. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Útvarpsráð skipa þrír menn. Skulu þeir ásamt jafnmörgum varamönnum kosnir

hlutfallskosningu á Alþingi á fyrsta þingi eftir hverjar almennar alþingiskosningar.
Ráðherra skipar formann úr flokki hinna kosnu útvarpsráðsmanna.

3. gr.
2. málsgr. 6. gr. laganna orðist svo:
Alþingi ákveður árlega í fjárlögum upphæð afnotagjaldsins.

4. gr.
Útvarpsráð og útvarpsstjóri semja sameiginlega ár hvert fjárhagsáætlun um

rekstur ríkisútvarpsins, og skal hún send ráðuneytinu í tæka tíð við undirbúning
fjárlaga.



5. gr.
1. málsl. 12. gr. laganna orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að láta reka einkasölu á viðtækjum.

6. gr.
2. málsgr. 14. gr. laganna orðist svo:
Allur verzlunarhagnaður af einkasölunni rennur í ríkissjóð.

7. gr.
Meðlögum þessum eru felld úr gildi lög nr. 6431. des. 1939 og lög nr. 25 18. febr.

1943, um breyt. á lögum um útvarpsrekstur ríkisins.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Bráðabirgðaákvæði.
Kjósa skal í útvarpsráð samkvæmt lögum þessum á þingi því, er samþykkir

þau, og fellur þá niður umboð núverandi útvarpsráðsmanna.

Greinargerð.
Eins og kunnugt er, hefur stjórnin á Ríkisútvarpinu verið á þann hátt á undan-

förnum árum, að þangað hefur vægast sagt ekki verið unnt að sækja neina fyrir-
mynd um rekstur ríkisstofnana. Um langt tímabil voru bæði útvarpsstjóri og skrif-
stofustjóri útvarpsráðs leystir frá störfum með fullum launum, á meðan mál þeirra
voru i athugun, og þótt báðir hafi á ný tekið aftur við störfum sínum hjá stofnun-
inni, verður þess ekki vart, að nein skipulagsbreyting hafi verið gerð á rekstri
hennar eða nokkur breyting fyrirhuguð á þessu ári til sparnaðar í rekstri eða til
öryggis þvi, að mistök, sem áður hafi komið fyrir, endurtaki sig ekki. Að vísu er
þegar ákveðið að skipta um útvarpsstjóra fyrir 1. n. m., án þess þó að breyta fyrir-
komulagi á stjórn stofnunarinnar, sem þó hefur reynzt þannig, að full ástæða hefði
verið að gera það, einmitt nú þegar skipta á hvort eð er um forstjóra hennar.

Samkvæmt gildandi lögum um rekstur Ríkisútvarpsins er stjórn þess raun-
verulega tvíþætt. Útvarpsráð, sem skipað er fimm mönnum, tekur ákvörðun um
dagskrá og leggur fullnaðarsamþykkt á hana, áður en hún kemur til framkvæmda.
Það ræður því án ihlutunar útvarpsstjóra, hvernig því fé er varið, sem ákveðið er
í fjárlögum hvert sinn til að mæta kostnaði við útvarpsefni, án þess þó að hafa
nokkurt vald til þess að tryggja það, að hagsýni sé gætt í rekstri stofnunarinnar að
öðru leyti. Ráðið setur einnig reglur um fréttaflutning útvarpsins, en hefur hins
vegar ekkert um það að segja, hvernig fréttanna er aflað, né heldur nokkurt vald
til þess að tryggja það, að reglum, sem það hefur sett, sé hlýtt. Þótt útvarpsráð verði
vart við margvíslega galla á rekstri stofnunarinnar, er það ekki á valdi þess að fá
þar neinu breytt til batnaðar. Hinn daglegi rekstur stofnunarinnar, þ. e. fram-
kvæmdin á dagskránni, er útvarpsráði algerlega óviðkomandi, og þó er hér um að
ræða meginhluta af útgjöldum stofnunarinnar og framkvæmdin frumskilyrði fyrir
þvi, að þjóðin fái full not af dagskránni, sem ráðið ræður eitt yfir.

Þessi tvískipting á stjórn stofnunarinnar er meginorsök þeirrar vanstjórnar,
sem ríkt hefur þar og valdið þeim óróa og þeirri sundrungu, sem þar hefur átt sér
stað og alþjóð er kunnugt um. Þessi skipting á ábyrgðinni á einnig sinn mikla þátt
i því, að ekki hefur tekizt að reka stofnunina með þeirri hagsýni, sem iðgjaldagreið-
endur eiga kröfu á. Í stað þess að umskipuleggja rekstur stofnunarinnar til þess á
þann hátt að draga úr rekstrarhalla, er gripið til þess að hækka afnotagjöldin og á
þann hátt lagður nýr skattur á fólkið.

Það er ljóst, að með þvi að breyta stjórnarfyrirkomulagi í stofnuninni á þann
veg, sem frumvarp þetta kveður á um, gefst tækifæri til þess að koma á miklu hag-
kvæmara og öruggara rekstrarfyrirkomulagi og miklu meira aðhaldi en verið hefur,
og sýnist á því full þörf. Er bess því vænzt, að frv. þetta nái fram að ganga þegar
á þessu þingi.


