
Nd. 238. Frumvarp

til laga um viðauka og breyting á lögum nr. 31, 7. maí 1928, um heimild 
handa ríkisstjórninni til ríkisrekstrar á útvarpi.

Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson, Lárus Helgason.

1. gr.
Á undan 1. gr. komi fyrirsögn: I. kafli. Um útvarpsstöð.

2. gr.
2. gr. laganna falli niður. 3. gr. verði 2. gr.

i 3. gr.
4. gr. verði 3. gr. og orðist svo:
Atvinnumálaráðherra skipar fimm manna útvarpsráð til tveggja



;.ra. Ráðlierra velur formann þess, einn skal tilnefndur af Háskóla íslands, 
<inn af prestastefnu þjóðkirkjunnar, einn af fræðslumálanefnd (sbr. lög 
nr. 19 1928, 1. gr.), en hinn fimmti skal valinn meðal þriggja manna, er 
íélag útvarpsnotenda tiln.efnir, enda séu þá í því félagi fjórði hver þeirra 
manna, sem útvarpsnotendur eru taldir og greitt hafa lögmælt gjöld eftir 
icgum þessum; ella velur ráðherra einnig hinn fimmta mann í út- 
varpsráðið.

Skipun útvarpsráðs skal miða við 1. jú4i.

4. gr.
F ym  liður 5. gr. verður 4. gr. og orðist svo:
Otvarpsráðið hefir vfirstjórn hinnar menningarlegu starfsemi út- 

> arpsstöðvarinnar og ræður útvarpsefni, í samráði við útvarpsstjóra.
Þess skal stranglega gætt, að við útvarpið riki skoðanafrelsi og að gætt 

verði fyllstu óhlutdrægni gagnvart öllum flokkum og stefnum i almenn- 
nm málum.

Ráðherra ákveður nánar um störf útvarpsráðs i reglugerð, svo og um 
þóknun fyrir störfin.

5. gr.
Seinni liður 5. gr. verði 5. gr. og orðist svo: Atvinnumálaráðherra 

skipar útvarpsstjóra með fullum árslaunum, að fengnum tillögum útvarps- 
láðs. Skal honum falið að annast allt, er lýtur að umsjón og rekstri út- 
varpsstöðvarinnar (sbr. þó 3. gr.) og hafa á hendi fjárreiður allar og reikn- 
ingshald vegna stöðvarinnar og útvarpsins.

Atvinnumálaráðherra skipar ennfremur aðra starfsmenn við útvarps- 
stöðina, eftir því sem þörf krefur, og ákveður laun þeirra, að fengnum 
tillögum útvarpsstjóra.

6. gr.
6. gr. orðist svo: Til þess að standa straum af rekstri útvarps- 

f.töðvarinnar, skal greiða til hennar árlegt afnotagjald af hverju út- 
varpstæki í landinu. Atvinnumálaráðherra ákveður afnotagjaldið um eitt 
ár í senn, að fengnum tillögum útvarpsráðs og útvarpsstjóra. Útvarps- 
stjóri semur i tæka tíð ár hvert fjnrhagsáætlun um rekstur stöðvarinnar, og 
skal hún send atvinnumálaráðuneytinu til samþykktar.

7. gr.
7. gr. orðist svo: Eftir að lög þessi öðlast gildi og stöðin er tekin til 

starfa, má enginn nota viðtæki fyrír útvarp, nema tilkynnt sé útvarps- 
rtöðinni og lcgboðið gjald greitt af tækinu. Hvert það útvarpstæki, sem 
ekki hefir verið tilkynnt útvarpsstöðinni, skal upptækt vera, og rennur and- 
AÓrðið til stöðvarinnar.

8. gr.
8. gr. sem er ný grein, orðist svo: Útvarpsstöðin skal hafa sama rétt 

og landssíminn um nauðsynlegar lagnir vegna starfsemi sinnar um lönd 
rnanna og lóðir og bvggingar. Óheimilt er öllum að leggja svo nýjar lagnir,



hvers kyns sem eru, að þær geti valdið baga eða óreglu á lögnum útvarps- 
itöðvarinnur, sem fyrir eru, eða tækjum, sem standa i sambandi við þær.

Atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi um þessi atriði.

9. gr.
9. gr. (ný grein) orðist svo: — Nú hafa einstakir menn, sveitarfé- 

lö g . eða bæjarfélög raflagnir, vélar eða tæki, hverskonar sem eru, sem 
geta bagað eða valdið óreglu á notkun útvarpstækja, og er útvarpsstöðinni 
þá heimilt að gera, á kostnað eigenda, nauðsvnlegar ráðstafanir um þau 
tæki eða lagnir, til þess að hindra truflanir, sem af þeim geta hlotizt.

Mönnum þeim, sem eru í þjónustu útvarpsstöðvarinnar til þess að 
lundra slikar truflanir, skal heimilt að fara tálmunarlaust um lönd manna 
<:g hús, ef' nauðsyn er á vegna þessa starfs, enda fari þeir ekki um hibýli 
íyrir kl. 8 að morgni né eftir kl. 10 að kvöldi.

10. gr.
10. gr. (ný grein) orðist svo: — í kirkjum, leikhúsum og samkomu- 

húsum, skólum, veitingasölum og hvarvetna þar, sem almennar skemmtanir 
eru haldnar eða mannfundir, þar sem umræður fara fram, skal útvarps- 
stöðinni heimilt, án endurgjalds eða nokkurra kvaða, að leggja um húsið 
uaUðsynlegar leiðslur fvrir útvarp og koma þar fyrir útvarpstækjum. En 
skylt skal útvarpsstöðinni að gera með lögnum þessum svo lítið rask og 
missmiði á húsakynnum sem verða má.

Réttur til að útvarpa ,því, sem um hönd er haft í húsakynnunum, er 
óviðkomandi þessum ákvæðum.

11. gr.
11. gr. (ný grein) orðist svo: — Heimilt skal útvarpsstöðinni að út- 

varpa án endurgjalds:
a) messugerðum,
b) hljómleikum og samsöngum, sern 'haldnir eru úti fyrir almenning, 

enda njóti flokkurinn styrks af almannafé,
d) umræðum á opinberum samkomum, stjórnmálafundurn og öðrum al- 

mennum mannfundum.
12. gr.

Á undan 12. gr., sem er ný grein, komi: — II. kafli. Um einkasölu á 
útvarpstækjum. En greinin orðist svo: Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða 
einkasölu á útvarpstækium. Skal þá engum öðrum en rikisstjórninni eða 
þeim, sem hún felur það, heimilt að flytja inn í landið útvarpstæki né 
verzla með þau.

13.gr.
13. gr. (ný grein) crðist svo:
Útvarpstæki skal samkvæmt lögum þessum telja hvert það tæki, sem 

faægt er að ,nota til þess að taka við útvarpi, einnig tækjahluta og, vara- 
hiuti í útvarpstæki, og rafhlöð, sem notuð eru við útvarpstæki.



14. gr.
14. gi. (ný grein) orðist svo:
Söluverð á útvarpstækjum skal miða við lægsta smásöluverð á sams- 

konar tækjum i nágrannalöndunum.
Rikissjóður leggur fram nauðsyniegt rekstrarfé til einkasölunnar.
Allur verzlunarhagnaður af einkasölunni rennur til útvarpsstöðv- 

aiinnar.
15. gr.

15. gr. (ný grein) orðist svo:
Atvinnumálaráðherra ákveður með reglugerð allt nánara fyrirkomu- 

lag einkasölunnar, þar á meðal, hversu fara skuli um þau útvarpstæki, 
sem óseld kunna að vera hjá tækjasölum, þegar einkasalan hefst.

16. gr.
Á uudan 16. gr. (sem er ný) kemur fyrirsögn: —■ III. kafli. Ýms 

ákvæði. En greinin orðist svo: Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 
50—500 kr., nema þyngri hegning liggi við. Þó skulu brot gegn 12. gr. varða 
.-ektum frá 200—20000 kr.

Hvert það útvarpstæki, sem ólögiega er flutt inn i landið eða ætlað 
til sölu á óleyfilegan hátt, skal upptækt vera og andvirðið renna til einka- 
sölunnar.

Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál,

17. gr.
8. gr. verður 17. gr.

18. gr.
Bráðabirgðaákvæði laganna hljóði svo: Um starfstíma núverandi út- 

varpsráðs fer eftir ákvæðum laga þessara, og skal hann samkvæmt þeim 
talirin frá 1. júli næstkomandi.

19. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfesting konungs, skal færa þau inn i 

meginmál laga nr. 31, 7. maí 1928, og gefa þau út svo breytt.

. G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp þetta er flutt samkvæmt beiðni atvinnumálaráðherra.
Samkvæmt ákvæðum laga nr. 31, 7. mai 1928, um ríkisrekstur á út- 

varpi, er forstjórn útvarpsstöðvarinnar falin tveim aðilum. Landssímanum, 
eða réttara sagt landssimastjóra, er falið allt, er lýtur að umsjón og rekstri 
stöðvartækjanna og ennfremur er honum falið að hafa með höndum fjár- 
reiður allar og reikningshald vegna útvarpsins. Utvarpsráði er aftur á móti 
falin forstjóm  allrar annarar starfsemi útvarpsstöðvarinnar, og er gert ráð



fyrir, að sérstakur útvarpsstjóri liafi á hendi daglega framkvæmd útvarps- 
ins, samkvæmt fyrirmælum útvarpsráðs og landssímastjóra.

Við undirbúning um stofnun og starfrækslu útvarpsstöðvarinnar hefir 
það þótt athugavert, að stofna til slíkrar tviskiptingar á starfrækslu þessarar 
stofnunar, þar sem takmörk ábvrgðarinnar yrðu vafasöm og óskýr. Útvarp 
og símamál eru í raun réttri óskyld mál, þar sem símastarfrækslan er ein 
grein alvinnumála, en útvarpsstarfsemin náskyld fræðslumálum. Enda 
mundi og landssíminn hvort sem væri fela sérfræðingi alla umsjón og 
ábyrgð á rekstri stöðvartækjanna, og er engin ástæða til að láta þann mann 
heyra undir aðra stofnun en útvarpsstöðina sjálfa.

Fyrrnefndur ruglingur á starfrækslu óskyldra starfsgreina hlvti að 
dreifa ábvrgðinni og gera starfræksluna þunglamalega og örðuga. Mun 
það verða affarasælast, að forstjórn hvers fyrirtækis beri ein fulla ábyrgð 
á starfrækslunni, og að ekki leiki vafi á um það, hver til sakar á að svara, 
ef út af ber.

Um einkasölu á útvarpstækjum er það að segja, að hún er í fyrsta 
lagi nauðsynleg og hagkvæm leið til þess að tryggja notendum góð út- 
várpstæki, en í öðru lagi getur hún orðið stöðinni allmikil tekjulind. Ann- 
ars er um þetta efni visað til bréfs útvarpsráðsins 7. des. f. á., sem prentað 
er hér með sem fylgiskjal.

Um einstakar greinir frumvarpsins skal þetta tekið fram:
Um 2.—7. gr. Þessar greinir eru að efni til óbreyttar að mestu, nema 

hvað af þ\í leiðir, að stöðin verður óháð landssímanum.
1 frv. er gert ráð fyrir að fjölga mönnum í útvarpsráðinu um tvo 

frá því, sem nú er. Byggist sú tillaga á þvi i fyrsta lagi, að prestastétt 
landsins hefir á siðustu prestastefnu óskað sérstaklega eftir því, að mega 
hafa fulltrúa i útvarpsráðinu. I öðru lagi þykir þá fara vel á því, að sæti 
ugi i útvarpsráðinu fulltrúi alþýðuskólanna og alþýðufræðslunnar í 
landinu.

Um 8. og 9. gr. Ákvæði þeirra eru nauðsynleg og sniðin alveg eftir 
ákvæðum landssimalaganna um hliðstætt efni, sem sett voru á síðasta þingi.

Um 10. gr. Ákvæði hennar eru sama eðlis og nauðsynleg, því að 
tlla gætu búseigendur gert stöðinni erfitt fyrir. Nauðsyn er að geta sctt 
upp hljóðnema með litlum fvrirvara í helztu samkomuhúsum, og þurfa þá 
að vera þar fastar lagnir.

Um 11. gr. Það hlýtur eftir eðli málsins að vera samkomulagsatriði 
i hvert sinn, hverju útvarpa megi án endurgjalds eða sérstaks leyfis 
af því, sem flutt er á almennum samkomum. En sumt er svo almenns eðlis 
að útvarpsstöðin verður að hafa óskoraðan rétt til útvarps á því. Setja 
mætti í fjárlögum kvaðir á suma stvrki, útvarpsstöðinni til hagsmuna. En 
það er vitanlegt, að ekki má vegna útvarpsins ganga í neinu á rétt höf- 
unda eða annara, sem líka aðstöðu hafa.

Um aðrar greinir er ekki ástæða til athugasemda.



Fylgiskjal.

Ú T V A R P S R Á Ð I Ð
Reykjavík, 7. desember 1929.

Útvarpsráðið samþykkti á fundi sínum í gær i einu hljóði svofellda 
ályktun:

„Útvarpsráðið lítur svo á, að það sé eitt höfuðskilyrði fvrir því, að 
útvarpið verði vinsælt af almenningi, að notendum þess verði þegar frá 
upphafi tryggð góð og örugg viðtæki fyrir hæfilegt verð, og sé þvi nauð- 
synlegt að sjá svo um:

a) að einungis séu seld hér tæki af beztu gerðum og frá viðurkenndum 
verksmiðjum;

b) að tryggt sé, að varahlutir séu til í þau og hægt sé að fá gert við þau;
c) að útilokuð séu frá sölu þau tæki, sem ekki geta talizt fullnægja þeSs- 

um skilyrðum.
Til þess að tryggja þetta, er varla um að ræða nema tvær leiðir:

1) að enga tegund útvarpstækja megi selja hér, nema að fengnu leyfi eða 
löggildingu;

2) að einkasala verði á tækjunum, enda sé þá fyrst og fremst gætt hags- 
muna kaupendanna, en verzlunarhagnaður gangi til útvarpsstöðvarinn- 
ar, og megi með tilliti til þess ákveða árgjöldin nokkru lægri en elía.

Útvarpsráðið telur fvrir sitt leyti einkasölu gagngerðari og heppi- 
iegri leið“ .

Útvarpsráðið leyfir sér hérmeð að beina þessari áyktun til ráðu- 
. eytisins. •

Reykjavík, 7. desember 1929.

Virðingarfyllst.

Helgi Hjörvar.

Alexander Jóhannesson.

Til atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.


