
S A M B A N D  Í S L E N S K R A  S V E I T A R F É L A G A

Skrifstofa Alþingis - nefndasvið 
b.t. umhverfis- og samgöngunefndar 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík 9. janúar 2019

1812039SA KB/agb 
Málalykill: 01.82

Efni: Umsögn um þált. um stefnu í fjarskiptum 2019-2033 og fimm ára 
fjarskiptaáætlun 2019-2023 (þskj. 544 og 545-403 og 404 mál)

Umsögn þessi er veitt með vísun til tveggja tölvupósta frá nefndasviði Alþingis sem 
bárust 12. f.m. Vegna efnislegra tengsla er umsögn gefin í einu lagi um bæði málin.

í upphafi er tilefni til að lýsa yfir ánægju með umbætur samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins á stefnumótun og áætlanagerð sinni til samræmingar og 
samþættingar. Samhliða vill sambandið þó vekja athygli á nýju markmiði í stefnumörkun 
þess fyrir yfirstandandi kjörtímabil 2018-2022 sem hljóðar svo:

„3.1.9. Sambandið komi að stefnumótunarvinnu ráðuneyta á grundvelli laga um opinber 
fjármál þarsem  viðfangsefni ríkis og sveitarfélaga skarast."

Til að tryggja gott samstarf og samhæfingu á milli stjórnsýslustiganna um slík 
grunnþjónustuverkefni eins og þau sem eru hér til umfjöllunar er mikilvægt að 
sveitarfélög eigi frá upphafi aðkomu að undirbúningsvinnu ríkisins. Sambandið átti hins 
vegar ekki fulltrúa í hópi, sem samdi grænbók sem liggur til grundvallar 
þingsályktunartillögunum, og tillögurnar sjálfar og er það miður.

I. Um þált. um stefnu í fjarskiptum 2019-2033

Sambandið telur að þau markmið og áherslur sem sett eru fram í tillögunni endurspegli 
vel þær áskoranir og tækifæri sem blasa við í fjarskiptamálum. Það fagnar sérstaklega 
markmiðum til hagnýtingar tækifæra vegna fimmtu kynslóðar farneta og til að takast á 
við vaxandi áskoranir vegna netöryggismála. Á hinn bóginn telur sambandið að 
stefnudrögin tryggi ekki nægilega vel hagsmuni byggða sem búa við markaðsbrest og 
það sé ósamræmi, hvað varðar byggðir í þeirri stöðu, á milli tillögunnar og þegar 
samþykktar stefnumótandi byggðaáætlunar 2018-2024. í byggðaáætluninni er Iögð 
áhersla á tækifæri sem ný tækni felur í sér til að viðhalda byggðum á öllu landinu og 
jöfnun aðgengis að grunnþjónustu, sbr. m.a. í I. kafla: „nýjasta tækni tengi byggðir og 
ísland við umheiminn" og m. lið í A hluta II. kafla: „Mótuð verði stefna um opinbera 
þjónustu með það að markmiði að íbúar landsins, óháð búsetu, njóti sama aðgengis að 
grunnþjónustu." í þált. um stefnu í fjarskiptum er hins vegar eingöngu talað um 
uppbyggingu í einstökum landshlutum, sbr. e-liður í inngangi og markmið 2.1. Telur 
sambandið að nota ætti orðið byggðir í  þált. í  stað landshluta til að tryggja fullt 
samræmi á milli þessara tveggja opinberu stefna.
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Pá telur sambandið þörf á að tryggja betur rétt allra til viðunandi aiþjónustu í pósti. í lið
2.3.16 í tillögunni er kveðiö á um að slík þjónusta „verði tryggð með fyrirsjáanlegum og 
ásættanlegum tilkostnaði". Samkvæmt orðanna hljóðan er því engin varnagli til að 
tryggja lágmarkspóstþjónustu til landsmanna sem búa á svæðum þar sem eru erfiðar 
markaðsaðstæður. Pví leggur sambandið til að við lið 2.3.16 bætist:

„að teknu tilliti til þess að öll heimili og vinnustaðir njóti skilgreindrar 
lágmarkspóstþjónustu".

Jafnframt er vísað til meðfylgjandi umsagnar sambandsins, dags. 29. nóvember sl., um 
frumvarp til laga um póstþjónustu. Þar lýsti sambandið áhyggjum yfir því að frumvarpið 
feli í sér alltof víðtækar heimildir ráðherra til að skera niður póstþjónustu út frá 
markaðsforsendum án tillits til áhrifa þess á atvinnurekstur og búsetuskilyrði.

II. Um þált. um fjarskiptaáætlun 2019-2023.

Samkvæmt markmiði 1 í tillögunni er gert ráð fyrir að síðustu samningar ríkis og 
sveitarfélaga um Ijósleiðaravæðingu landsins verði undirritaðir 2020 og skv. markmiði 2 
að uppbyggingu á grundvelli verkefnisins ísland ljóstengt Ijúki fyrir árslok 2021. Ekki er 
vikið að stöðu heimila og vinnustaða sem standa utan Ijósleiðaraverkefnisins. Þetta er 
önnur framsetning en í stefnumótandi byggðaáætlun 2018-2024 þar sem segir í a-Iið A 
hluta að „Öll heimili og vinnustaðir eigi kost á tengingu við Ijósleiðara eða háhraðanet 
árið 2020". Þetta er einnig önnur framsetning en í stefnumörkun sambandsins 2018-2022 
þar sem segir í markmiði 3.4.25:

„Sambandið leggur áherslu á að uppbyggingu hágæða fjarskiptakerfis fyrir alla landsmenn 
verði lokið árið 2020, ísam ræ m i við byggðaáætlun."

Til að tryggja hagsmuni þeirra sem eiga ekki kost á aðgangi að Ijósleiðaratengingu 
innan tímamarkanna 2020-2021 og samræmi á milli áætlana Ieggur sambandið til að við 
markmið 2 bætist samhljóða setning og er í stefnumótandi byggðaáætlun þannig:

„og þar með eigi öll heimili og vinnustaðir í landinu kost á tengingu við Ijósleiðara eða 
háhraðanet".

Sambandið telur jákvætt að í tillögunni er kveðið á um ýmsar nauðsynlegar 
grundvallaraðgerðir til að kortleggja stöðu fjarskiptainnviða, greina veikleika og tækifæri 
gagnvart netógnum, 5G og örum tæknibreytingum þannig að hægt sé að byggja 
áframhaldandi þróun fjarskiptamála landsins á heildstæðum og traustum grunni. Þá 
fagnar sambandið aðgerðum til að endurbæta gagnagrunn þjóðskrár og stuðla að 
gjaldfrjálsu flæði opinberra upplýsinga milli stofnana, sbr. markmið 12-13. Sambandið 
telur þó þörf á að árétta betur að gjaldfrjálst flæði upplýsinga eigi bæði við um stofnanir 
ríkis og sveitarfélaga enda koma sveitarfélög að því sem stjórnvöld að byggja upp skrár 
sem Þjóðskrá er ætlað að halda. Sambandið gerir því tillögu um að inn í markmið 13 
bætist á eftir orðinu „stofnana,":

„bæði ríkis og sveitarfélaga

Ljóst er að markmið 12-14 kalla á kostnaðarfrekar aðgerðir, sérstaklega markmið 12 um 
endurbætur á gagnagrunni þjóðskrár. Ekki er hægt að ráða af töflu 1 í tillögunni hvort og
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hvaða ieyti þær fjárhæðir til Þjóðskrár sem þar eru tilgreindar dugi til að standa undir 
þessum aðgerðum. Verður ekki annað séð en að það stangist á við ákvæði í inngangi þált. 
um stefnu í fjarskiptamálum þar sem segir að í aðgerðaráætlun verði gerð grein fyrir 
fjáröflun og útgjöldum eftir einstökum verkefnum.

Virðingarfyllst 
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