
Ed. 755. Nefndarálit [193. mál]
um frv. til 1. um breyt. á l. nr. 68 28. des. 1934, um útvarpsrekstur ríkisins.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og sent það til umsagnar útvarpsráðs og útvarps-
stjóra, er hvort tveggja hafa mælt gegn því, og eru umsagnir þeirra prentaðar hér
sem fylgiskjöl.

Nefndin fyrir sitt leyti treysti st ekki til að mæla með frv. þessu og telur það,
eins og nú er högum háttað, ekki til bóta, en margs þarf að gæta hjá stofnuninni
og ráða bót á eftir föngum, en þar verður áður að fara fram margbrotin athugun,
sem nefndin hefur ekki aðstöðu til að gera.

Nefndin er því sammála um að leggja til við deildina, að hún vísi frv. til
ríkisstj órnarinnar.

Alþingi, 4. febr. 1953.

Þorst. Þorsteinsson, Páll Zóphóníasson,
form., frsm. fundaskr.

Sigurður Ó. Ólafsson.

H. Guðmundsson.

Brynj. Bjarnason,
með fyrirvara um að fella frv.

Fylgiskjal I.

ÚTVARPSRÁÐIÐ
Reykjavík, 21. janúar 1953.

Bréf menntamálanefndar Ed., dags. 15. þ. m., ásamt frumvarpi Gísla Jónssonar
(þskj. 513), hefur legið fyrir fundi útvarpsráðs til athugunar.

Útvarpsráð getur ekki mælt með frumvarpinu eins og það liggur fyrir. Allir
útvarpsráðsmenn eru andvígir því, að fækkað verði í útvarpsráði, og svo því að taka
hagnað viðtækjaverzlunar undan útvarpinu.

Sumir útvarpsráðsmanna álíta rétt eða telja geta komið til athugunar að gera
breytingu á yfirstjórn útvarpsins, en líta svo á, að slíka endurskoðun á lögum þess
yrði vel að athuga og í náinni samvinnu við útvarpsráð og útvarpsstjóra. Aðrir
útvarpsráðsmenn telja ekki brýna ástæðu til að breyta lögunum og eru andvígir
frumvarpinu.

Virðingarfyllst,

Ólafur Jóhannesson,
formaður.

Helgi Hjörvar,
skrifstofustj .

Menntamálanefnd efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

ÚTVARPSSTJÓRINN
Reykjavík, 19. jan. 1953.

Háttv. menntamálanefnd efri deildar Alþingis hefur með bréfi 15. þ. m. sent mér
til umsagnar frumvarp Gísla Jónssonar, þingskjal nr. 513, um breytingar á útvarps-
lögunum.

Háttv. flutningsmaður telur ástæðurnar fyrir þessu frumvarpi vera í fyrsta lagi
þá, að fjárstjórn útvarpsins hafi verið í ólestri, og í öðru lagi þá, að tví skipting starfa
og valds hér í stofnuninni sé óheppileg og valdi mistökum í fjárstjórninni.

Um fjárstjórn útvarpsins tala staðreyndirnar öðru máli. Þegar ég árið 1930 tókst
á hendur að stofna ríkisútvarpið og stýra því, voru aðeins 450 útvarpsnotendur i
landinu og afnotagjaldið var ákveðið kr. 30.00. Að 10 árum liðnum voru útvarps-
notendur orðnir yfir 18 þús., og að 20 árum liðnum var Ísland komið í fremstu röð
þjóða um útvarpsnot. Hófst þó útvarpsrekstur hér á landi 10 árum síðar en í ná-
grannalöndunum.

Ríkið lagði fralll til útvarpsrekstrarins 16 kw. sendistöð á Vatnsendahæð, og
ríkissjóður lagði fram fyrstu árin nokkurt rekstrarfé, sem síðar var endurgreitt.
Í ársbyrjun 1950 átti útvarpið i sjóði 6 millj. kr., og þá hafði útvarpsstöðin tv i-



vegis hlotið miklar endurbætur. Árið 1938var hún stækkuð upp í 100 kw. Árið 1951
var hún enn endurbætt og settur þar niður sendir, nýr sendir settur upp á Eiðum
og sá eldri fluttur í Hornafjörð. Á s. l. ári var byggt nýtt stöðvarhús og sett upp ný
endurvarpsstöð norðanlands, en gamla endurvarpsstöðin sett upp á Hornafirði. Allar
þessar framkvæmdir hefur ríkisútvarpið annazt af eigin aflafé og ágóða þeim, sem
því til féll af rekstri viðtækjaverzlunarinnar, unz sá ágóði var, fyrir ötula forgöngu
Gísla Jónssonar, tekinn af ríkisútvarpinu og varið til þess að greiða byggingarskuldir
þjóðleikhússins. Voru útvarpsnotendur í landinu, sem sannarlega greiða af höndum
tekjuafgang viðtækjaverzlunarinnar, þannig sérstaklega skattlagðir vegna þjóðleik-
hússins í Reykjavík. Mun það vera einsdæmi um réttláta og viturlega fjármálastjórn,
sem Gísli Jónsson alþm. beitti sér þar fyrir.
Á þessu sama ári, 1950, hækkuðu allar hliðstæðar stofnanir þjónustugjöld sín

um 50% og síðar allt að 80%. Má þar nefna póst & síma, hitaveitu, rafveitu o. s. frv.
Útvarpsstjóri og útvarpsráð lögðu þá á það mikla áherzlu að fá að hækka afnota-
gjöldin um 50%, eða upp í kr. 150.00, en var þverlega synjað um það af mennta-
málaráðherra. Af þessum ástæðum reyndist stofnuninni ómegnugt að mæta þeim
miklu framkvæmdum, sem ákveðnar höfðu verið og framkvæmdar voru á s. l. tveim
árum, og hefur því stofnunin verið rekin með tekjuhalla þessi ár og sjóðurinn rýrnað
að sama skapi.

Þessu til viðbótar vil ég benda á þá staðreynd, að ríkisútvarpið hefur frá önd-
verðu búið við hin verstu húsnæðisskilyrði. sem hugsazt getur, og reksturinn af
þeim sökum orðið kostnaðarmeiri en hann hefði orðið að öðrum kosti.

Um tvískiptingu valdsins hér í stofnuninni vil ég segja þetta:
Ríkisútvarpið er byggt upp og stjórnað eftir sömu meginreglum og gilda um

aðrar ríkisstofnanir. Útvarpsstjóri stendur beint undir ráðherra og leitar til ráðu-
neytisins um allar heimildir, þegar um óvenjulegar framkvæmdir er að ræða eða
fjáreyðslu, sem ekki er gert ráð fyrir í fjárlögum.

Útvarpsráð er hin andlega forsjón stofnunarinnar, og því er í fjárlögum ætluð
ákveðin fúlga til að standast kostnað af útvarpsefni. Það er eðlilegur og réttlátur
framkvæmdaháttur. að útvarpsráð. sem velur og leggur mat á útvarpsefnið. ráði
einnig því, hvað fyrir það er greitt. Um framkvæmd dagskrár er það að segja, að hún
er mjög í föstum skorðum og án mistaka. Útvarpsráð samþykkir val allra þeirra
manna, er vinna að undirbúningi dagskrár í skrifstofu dagskrárinnar. Það samþykkir
og val þula. Þessi regla hefur ekki einungis skapazt við þróun og samstarf, heldur
er hún ákveðin í sjálfum útvarpslögunum. Samstarf útvarpsstjóra og útvarpsráðs
hefur, með litlum undantekningum, verið hið ákjósanlegasta. Einkum hefur sam-
starf þetta verið ánægjulegt síðan þeir Magnús Jónsson próf. og síðar þeir Jakob
Benediktsson magister og Ólafur Jóhannesson próf. tóku við formennsku í útvarps-
ráði. Allt, sem háttv. flutningsmaður gasprar um í greinargerð sinni um misfellur
í samstarfi yfirstjórnar stofnunarinnar, er staðlaus vitleysa, enda ber hann engin
kennsl á stofnunina og hefur aldrei gert sér far um að kynnast henni nema í gegnum
tölur.

Um tillögur flutningsmanns væri margt hægt að ræða, en ég mun láta nægja að
benda á fáein meginatriði.

Flutningsmaður gerir ráð fyrir, að útvarpsráðsmönnum verði fækkað úr 5 í 3.
Er það bersýnilega gert til þess að útiloka þá stjórnmálaflokka, sem eiga fáa fulltrúa
á Alþingi, og svipta þá allri íhlutun um stjórn útvarpsins. Slík tillaga brýtur í Mg
við höfuðboðorð ríkisútvarpsins, að við útvarpið ríki skoðanafrelsi og fyllsta óhlut-
drægni gagnvart öllum flokkum og stefnum í almennum málum, atvinnustofnun-
um, félögum og einstökum mönnum.

Þá gerir hann í öðru lagi ráð fyrir, að stofnunin verði með öllu tekin undan
valdi ríkisstjórnarinnar og henni framvegis alfarið stjórnað af Alþingi sjálfu.
Alþingi á samkv. tillögum hans að velja útvarpsráð. útvarpsráð á að velja útvarps-
stjóra, Alþingi á að ákveða afnotagjöldin o. s. frv. Hér er gerð tilraun til að ganga



enn lengra inn á þá braut, að Alþingi taki í sínar hendur framkvæmdastjórnina
í landinu úr höndum ríkisstjórnarinnar, og mættu háttv. flutningmaður og aðrir
alþingismenn fremur stinga höndum í eigin barm og athuga, hvort sú tvískipting
valdsins í landinu, sem þeir vinna að og auka frá ári til árs, kunni ekki að vera at-
hugaverð og fremur til óheilla heldur en áðurnefnd tvískipting valdsins í ríkis-
útvarpinu, sem er eðlileg vegna ólíkra starfssviða og auk þess bundin föstum skorð-
um í fjárlögum ríkisins frá ári til árs.

Loks kem ég að þVÍ atriði, sem alvarlegast er í tillögum flutningsmanns. þar
sem hann gerir ráð fyrir því, að útvarpsstjóri sé ráðinn af útvarpsráði eftir hverjar
almennar kosningar. Af slíku ákvæði mundi það óhjákvæmilega leiða, að skipt yrði
um útvarpsstjóra eftir pólitískum veðrabrigðum í landinu. Höfuðboðorð útvarpsins
er, samkv. fyrrn. ákvæðum 5. greinar, að þjóna öllum jafnt og vaka yfir því, að
hverjum aðila sé tryggður jafn réttur. Útvarpið nýtur í dag trausts og vinsælda alls
almennings, vegna þess að á undangengnum 23 árum hefur verið lögð á það megin-
áherzla að rækja þetta boðorð. Órói sá, sem staðið hefur um útvarpið frá fyrstu
tíð, hefur ekki átt rætur í skipulagi þess, heldur ávallt verið af pólitískum eða per-
sónulegum toga spunninn. Útvarpið hefur þá sérstöðu, að það kemur daglega heim
til hvers manns, sem á það hlustar, orkar á smekk hans og réttlætiskennd. Um
stofnunina, störf hennar og einstaka starfsmenn hefur því alltaf staðið gustur,
og mun svo verða framvegis, eða hví skyldi útvarpið hafa getað komizt hjá sínum
vaxtarverkjum? Slíkt er ekki heldur einsdæmi um íslenzka útvarpið, heldur hefur hið
sama hvarvetna átt sér stað, þar sem útvarp er rekið meira og minna að opinberri
tilhlutun.
Engri ríkisstofnun væri það skaðlegra, að yfirstjórn hennar væri laus í reipum,

hverful og háð pólitískum veðrabrigðum. Þeir, sem til þess stofna, eins og háttv.
flutningsmaður gerir í frumvarpi sínu, eru vargar í véum.

Ég leyfi mér virðingarfyllst að ráða hinu háa Alþingi til þess að fella frumvarp
Gísla Jónssonar með skjótum atvikum og standa fast á verði gegn sams konar
skemmdarverk um í framtíðinni.

Virðingarfyllst,

Jónas Þorbergsson.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.


