
Nd. 876. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. la 9. jan. 19a5, lim hlutafjárframlag og ábyrgð rtkis-
ins fyrir h/f Skallagrím Í Borgarnesi.

Frú minni hl. fjárhagsnefndar.

Frumvarp það, sem hér liggur fyrir, fer fram á þref'alda aðstoð frá ríkinu til
h/f Skallagríms til endurbyggingar Laxfoss :

I. Að ríkið ábyrgist 750 þúsund króna lán fyrir félagið.
2. Að ríkissjóður leggi fram viðbótarhlutafé í félagið, 150 þús. krónur.
a. Að félagið megi breyta varasjóði sinum, 450 þús. k r., í hlutafé og sé undan-

þegið tekjuskatti við breytinguna.
Öll fjárhagsnefnd er sammála um að fella niður 3. lið. En ég get eigi samt sem

áður léð þessu frv. mitt fylgi. Ber það meðal annars til, að ég álít það eigi heppilegt
skipulag, að ríkið sé á þennan hátt meðeigandi í hlutafélagi, sem hefur stjórnar-
nefnd búsetta uppi í Borgarfirði, en á að ráða yfir samgöngum á hinni fjölförnustu
fólksflutningaleið landsins að meira eða minna leyti. Af þessu félagi er eigi heldur
svo góð reynsla, að hvetjandi sé til að veita þVÍ aukin fríðindi og rétt.

Fólksflutningar milli Reykjavíkur og Akureyrar. eru svo örir og miklir, að nauð-
syn ber til að kerfisbinda þá vel og veita ferðafólkinu viðunandi aðbúð. Hvort þeir
fara fram aðallega á landi alla leið eða með Akranes sem millistöð, og um annað tel
ég ekki að ræða, þá mundi heppilegast, að ríkisvaldið sjálft hafi með þá að gera.
Mundu meiri líkur til, að séð yrði sæmilega fyrir aðbúð ferðamanna á þann hátt,
að ríkisvaldið hafi umsjónina að fullu í sínum höndum.

Um fjárhagshliðina er það að segja, að ef fargjöldum væri haldið á sama stigi
sem vera mundi í höndum einkafyrirtækja, þá væri ríkissjóði vissar miklar tekjur
[If þeirri ráðstöfun, að ríldð annaðist þetta sjálft. Er ríkissjóði á því mikil þörf, m, a.
til að bæta þessa samgönguleið.

Að hve miklu leyti vöruflutningar milli Reykjavíkur, Akraness og Borgarness
væru sameinaðir fólksflutningunum, er svo nokkuð annað mál, en eins og við horfir,
mundi eðlilegast, að Skipaútgerð ríkisins væri látin annast þessa flutninga, hvort
sem stjórn fólksflutninganna væri sett í samband við hana eða ekki. Skipaútgerð-
inni mundi og full þörf að fá Laxfoss til afnota, ef það er virkilega svo, að hag-
kvæmara sé að endurbyggja hann, eftir að Ilakið er búið að liggja á annað ár í sjó
og fjöru, en að kaupa eða byggja nýtt skip. Hvort af þvi tvennu er réttara, skortir
mig aðstöðu til að dæma um, en þótt ég hafi enga sérþekkingu á þvi máli, þá virð-
ist mél' það ekki heppilegur eða nauðsynlegur undirbúningur að fara þannig með
f'Iakið. Ekki virðist mér heldur sérlega álitlegt að kaupa þetta skip endursmíðað á

1800 þúsund krónur, jafnvel þótt sú áætlun standist.
Að öllu þessu athuguðu legg ég til, að frumvarpið verði fellt.

Alþingi, HL janúar 1945 .

.JÓn Pálmason.


