
Ed. 399. Nefndarálit

um frv. til laga um stjórn póstmála og símamála.

F rá  meiri hl. samgöngum álanefndar.

Nefndin hefir klofnað um málið. Meiri hlutinn (þeir I. P. og P. H.) vill, 
að frv. nái fram að ganga, en minni h lu tinn  (H. Steins.) m un  leggja ti), að 
það verði felt.

Meiri hluti nefndarinnar hefir nokkuð kynt sjer störf póstm álanefndar- 
innar og þær breytingar- ,cg umbótatillögur, sem h ún  ber fram, og þykist mega 
fullyrða, að af störfum þeirrar  nefndar m uni leiða verulegar u m bæ tur  þá er fram 
líða stundir.

E inkum  þykjum st við bjer sjá i uppsiglingu skipulagsbreytingar til mik- 
illa umbóta á sviði póstm álanna, enda var þess full þörf, þvi að það er mála
sannast, að á siðustu ára tugum  hefir þ a r  rík t  fullkomin kyrstaða, enda þótt
stórstigar framfarir og um bæ tu r hafi sam timis átt  sjer stað i öðrum  hliðstæðum 
greinum. Væntum við þess, að tillögur nefndarinnar, svo sem þær eru i aðalat- 
riðum, m uni af sjer leiða fram þróun og um bæ tur á póstm álunum , hliðstætt þyi,
sem að undanförnu befir verið að gerast um símamálin.



Frv. þetta er aðeins litill blnti af þeim tillögum, sem póslm álanefndin befir 
borið fram.

Pað, sem meiri h ln tinn  telnr að sjerstaklega vinnist með frum varpinn, 
verði það að lögnm, er: sp arnaður fyrir rikissjóð, bætt kjör og aðstaða nauðsyn- 
legra starfsm anna og hagræði fyrir viðskiftamenn.

Eftir áætlnn þeirri, sem póstmálanefndin  hefir gert (fskj. II við frum- 
varpið) um  sparnað  við sam einingu 44 stærstu póst- og simastöðva f landinu, 
nem ur sparnaðurinn  sam tals 35500 kr. Þó gerir sú nefnd ekki ráð fyrir, að neitt 
sparist við 14 af þessum stöðvum  — 2 þeirra hæ kka  lítið eitt, en 12 s tanda i 
stað. Sparnaðurinn  kem ur eingöngu fram á 30 stærstu stöðvunum . Á 6 stöðum 
er gert ráð  fyrir, að meira en 2000 kr. sparist, og á 12 stöðum meira en 1000 
kr. Pó m á telja laun þau, sem ætluð eru h inum  væntanlegu starfsm önnum , mjög 
sæmileg, sam anborið  við aðra  sambærilega embættismenn.

Hinsvegar verður síður fullyrt, hvort  aðstoðarvinna er nægilega hátt  á- 
ætluð, en sum staðar li tur þó ú t  fyrir, að svo sje fullkomlega. Sparnaðurinn  staf- 
ar einkum af þvi, að kom ist verður af með einn dýran  forstjóra, þ a r  sem áður 
voru tveir, en notuð verður f þess stað ódýrari aðstoðarvinna, sem þó ætti að 
geta komið að söm u notum.

Þ á  virðist meiri hlu ta  nefndarinnar augljóst, að kjör s tarfsm anna eftir 
till. frv. verði yfirleitt betri en verið hefir. Því betu r se'm hægt verður að færa 
sam an  þau  störf, sem .þjóðfjelagið þarf  að láta vinna, því auðveldara ætti að 
reynast að launa þau  viðunanlega, en af hæ rri  launum  leiðir aftur hitt, að starfs- 
m aðurinn  er siður neyddur til að sinna a llskonar aukav innu  til þess að geta 
lifað, og getur því gefið sig betur og með óskiftari kröftum  við þeim störfum, 
sem h an n  hefir tekist á h endur fyrir þjóð sína.

Pað er einnig augljóst, að starfræksla sima og pósts á sam a stað getur 
oft leitt af sjer hagræði fyrir viðskiftamennina.

Pá teljum við það til bóta, að póstm álin  sjeu lögð und ir  a tv innu- og 
sam göngum álaráðuneytið , eins og hefir átt sjer stað um  sím am álin, og að ráð- 
herra  hafi i sinni hendi veitingu meiri h á t ta r  starfa póst- og s ím am álanna. P arna  
verður um að ræða stöður svo þýðingarm iklar, að sjálfsagt er, að veiting þeirra 
heyri und ir  stjórn landsins. Auk þess leiðir þetta beint af sam einingunni sem al- 
gerlega nauðsynlegt atriði.

Þ a r  sem frv. er vel undirbúið  og greinargerð þess allglögg, s jáum við 
ekki þörf  á ftarlegra nefndaráliti, en viljum ráða  deildinni til að sam þykkja það 
óbreytt.

Alþingi, 23. april 1929.

Páll Herm annsson, Ingvar Pálm ason.
form. og frsm.


