Reykjavík 25.2.2015
Fjarskiptahópur SKÝ, skýrsla stjórnar starfsárið 2014
Aðalfundur hópsins var haldinn samhliða aðalfundi SKÝ þann 27. Febrúar 2014. Sitjandi stjórn gaf
kost á sér til endurkjörs ásamt því að Gunnar B. Hreinsson gaf kost á sér í stjórn hópsins. Gunnar
bættist því við í þann hóp sem fyrir var.
Stjórn hópsins skipuðu:
Jón Ingi Einarsson, Guðmundur Daníelsson, Gunnar Ólafsson, Theodór Steinþórsson, Davíð
Guðmundsson og Gunnar Hreinsson.
Fjarskiptamál, og þá einkum fjarskiptainnviðir landsins komu við sögu í samfélagsumræðunni árið
2014. Á alþingi hefur þingmönnum orðið tíðrætt um þörf á að ljósleiðaravæða hinar dreifðu byggðir
landsins, þ.e. þau svæði sem fjarskiptafélög hafa ekki séð sér fært að færa í nútíma búning á
markaðslegum forsendum. Svo virðist sem að fylgismönnum þeirrar aðgerðar fjölgi með hverri
vikunni sem líður. Um afar mikilvægt, en um leið risavaxið verkefni er um að ræða. Þörfin er
óumdeild enda hafa nú þegar hópar og sveitarfélög tekið málin í sínar handur á vissum stöðum á
landinu. Árið 2014 lögðu slíkir hópar staðbundin ljósleiðarakerfi að heimilum í Hvalfjarðarsveit,
Helgafellssveit, Mýrdalshreppi, Tjörneshreppi og sveitarfélaginu Ölfusi svo eitthvað sé nefnt og fleiri
hafa hafið undirbúning í sinni heimasveit. Það er skemmtilegt frá því að segja að árið 2011 hélt
fjarskiptahópur SKÝ hádegisverðarfund einmitt um grunnkerfi fjarskipta undir fundarstjórn Þórólfs
Árnasonar. Margt af því sem þar kom fram endurspeglar einmitt það sem nú er að gerast á þessu
sviði.
Fjórða kynslóð farsímakerfa varð notendum aðgengileg á árinu og einnig er vert að nefna ákvörðun
Póst og Fjarskiptastofnunar frá því í júní 2014 þegar stofnunin heimilaði fyrir sitt leiti stofnun félags í
sameiginlegri eigu Nova og Vodafone um samnýtingu tíðniheimilda sem samkeppnisstofnun
samþykkti fyrir sitt leiti í upphafi árs 2015.
Í upphafi 2014 ákvað stjórn Skipta og Símans að sameina rekstur fyrirtækjanna undir merkjum Símans
og er Míla, sem áður var dótturfélag Skipta nú dótturfyrirtæki Símans.
Það urðu því talsverðar breytingar sér stað á landslagi og yfirstjórnum fjarskiptafyrirtækja á árinu
2014.
Tveir hádegisverðarfundir voru haldnir árið 2014 á vegum hópsins.
27. mars var haldinn fundur með yfirskriftinni „Farsími og sjónvarp“. Farið var yfir það nýjasta sem
kynnt var á GSM World rástefnunni í Barcelona ásamt helstu áskorunum og næstu skrefum í þróun
sjónvarpsþjónustu.
Þann 19. nóvember 2014 var haldinn fundur um „Þróun þráðlausra samskiptalausna“. Þar var farið
yfir 3G og 4G farsímakerfi, nýjungar í þráðlausum lausnum fjarskipta og hugtök svo sem „rafræn
auðkenning og rafrænar undirskriftir“ könnuð og útskýrð.
Fundirnir tókust vel og voru vel sóttir.
Umræða um gagnaver heldur áfram, væntanlega skýrast línur varðandi áform ríkisstjórnar um að
ljósleiðaravæða landið og því er spennandi ár framundan á fjarskiptamarkaðinum okkar.
Fyrir hönd stjórnar,
Guðmundur Daníelsson

