
Ed. 686. Löff

um stjórn póstmála og simamála.

(Afgreidd frá Ed. 17. maí).

1. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefir yfirstjóm  allra póstmála 

og simamála í landinu.
Póstm álastjóri stjórnar framkvæmdum póstm álanna og hefir umsjón 

með rekstri póststarfanna. Laun hans eru hin sömu sem aðalpóstmeistara 
eru ákveðin í launalögum.

Landssím astjóri stjórnar framkvæmdum sim am álanna og annara hrað- 
skeytam ála og hefir umsjón með rekstri þar að lútandi starfa.

Báðir þessir em bættismenn standa beint undir atvinnu- og samgöngu-
málaráðuneytinu og eru þvi til aðstoðar í öllu þvi, sem póstmál og símamál
varðar, hvor á sínu sviði. Konungur veitir þessi embætti.

2. gr.
T il aðstoðar póstm álastjóra skipar ráðherra póstritara, póstfulltrúa og 

aðra aðstoðarmenn eftir þörfum, en til aðstoðar landssímastjóra sim averkfræð- 
ing, fulltrúa í aðalskrifstofu landssímans og aðra nauðsynlega aðstoðarmenn.

3. gr.
í  Reykjavík skal vera sjerstakur forstöðumaður fyrir póststofunni og 

sjerstakur stöðvarstjóri fyrir landssimastöðina.
Annarsstaðar á landinu, þar sem i sama kaupstað, kauptúni eða sveita- 

bæ er bæði póstafgreiðsla og fyrsta eða annars flokks landssimastöð, er stöðv- 
arstjóri landssímastöðvarinnar jafnfram t póstafgreiðslumaður, og stendur hann 
að þvi leyti beint undir póstm álastjóra, ef hann hefir sjálfstæða reiknings- 
færslu. Ráðberra getur þó veitt undanþágu frá því, að sami m aður gegni bæði 
stöðvarstjóra- og póstafgreiðslumannsstarfi, þegar sjerstakar ástæður eru fyrir 
hendi.

4. gr.
. Ráðherra skipar, að fengnum tillögum póstm álastjóra, forstöðumann 

fyrir póststofunni i . Reykjavík og, að fengnum tillögum landssim asljóra,



stöðvarstjórann í Reykjavik, með sömu launum og póstmeistari og stöðvar- 
stjóri í Reykjavik hafa nú samkvæmt launalögum. Ennfrem ur skipar hann, 
að fengnum tillögum landssímastjóra og póstm álastjóra, alla þá stöðvarstjóra, 
sem jafnfram t eru póstafgreiðslumenn. Stöðvarstjóraem bætlin í Reykjavik, 
Akureyri, Siglufirði, Borðevri, Isafirði, Hafnarfirði, Vestm annaeyjum  og Seyðis- 
firði má ekki veita öðrum en þeim, sem færa sönnur á, að þeir hafi lært 
sim rilun og, að undanteknu stöðvarstjóraem bættinu í Reykjavík, að þeir hafi 
einnig aflað sjer þekkingar á póstmálum.

Stöðvarstjórarnir á Akureyri og Seyðisfirði skulu hafa að byrjunar- 
launum 3500 kr. á ári, er hækka á hverjum tveggja ára fresti um 200 kr. 
upp í 4500 kr. Stöðvarstjórarnir á Siglufirði, Borðeyri, ísafirði, Hafnarfirði og 
Vestmannaeyjum  hafa að byrjunarlaunum  3000 kr., er hækka á hverjum 
tveggja ára fresti um 200 kr. upp í 4000 kr. Á launin skal greiða verðstuðuls- 
uppbót samkvæmt reglum launalaganna. Auk launanna hafa slöðvarstjórar 
þessir ókeypis húsnæði, ljós og hita. Ráðherra ákveður þeim árlega hæfilega 
upphæð úr póstsjóði til aðstoðar við póstafgreiðsluna, að fengnum tillögum 
póstm álastjóra, en starfræksla sím astöðvarinnar greiðist úr rikissjóði. E nn- 
fremur ákveður ráðherra, að fengnum tillögum landssímastjóra og póstmála- 
stjóra, laup og aðstoðarfje annara þeirra stöðvarstjóra og póstafgreiðslumanna, 
sem ræðir um í 3. gr.

Ráðuneytið ákveður að öðru leyti tölu starfsm anna við póst og síma, 
eftir því sem þörf gerist.

5. gr.
Nú er forstaða póst- og simastöðva sameinuð á Akureyri, Siglufirði, 

Borðeyri, ísafirði, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum  og Seyðisfirði, og skal þá telja 
þjónustuár viðtakanda í hinu nýja erabætti frá þeim tíma, er hann var skip- 
aður í það embætti, sem hann áður gegndi.

6. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 31, 16. nóv. 1907, um 

forstjórn landssímanna, og 1. gr. póstlaga, nr. 5, 7. mai 1921, svo og önnur 
lagaákvæði, sem fara i bága við lög þessi. '

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930. Frá þeim tima skal sameiningu 

þeirri á starfrækslu síma og pósts, er í þeim felst, kom ið á jafnóðum  og stöð- 
urnar losna, enda falla þá niður póstmeistaraembætti^ þau og póstafgreiðslu- 
m annsstöður, sem óþörf verða vegna sameiningarinnar. Þó er ráðherra heim - 
ilt að koma sameiningu á, þótt póstafgreiðslumannsstarfið sje ekki laust, ef 
því er samfara sparnaður fyrir rikissjóð, sem telja verður verulegan í hlut- 
falli við laun fyrir störfin, og þegar af því leiðir veruleg þægindi fyrir við- 
skiftamennina. Póstm álastjóraembættið kem ur i stað aðalpóstm eistaraem bætt- 
isins, og heldur núverandi aðalpóstmeistari óskertum launum sinum, svo sem 
þau eru nú, meðan hann gegnir póstm álastjóraem bættinu.


