
sþ. 381. Nefndarálit [109. mál]
um till. til þál. 11m rekstur helicopterflugvélar.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin klofnaði um till. þessa. Vill meiri hl. samþykkja hana, en minni hl.
flytur brtt. við hana.

Í nóv. 1948 barst fjvn. bréf frá þáverandi menntamálaráðherra varðandi er-
indi frá Slysavarnafélaginu viðvikjandi leigu á helicopterflugvél, sem félagið átti
kost á að fá lánaða til landsins um stundarsakir í reynsluskyni. Slysavarnafélagið
hafði mikinn hug á að notfæra sér þetta tilboð, þar sem vitað er, að helicopter-
flugvélar af þeirri gerð, sem hér var um að ræða, hafa nú á seinustu árum mjög
rutt sér til rúms og gefizt vel, bæði í Evrópu og Ameríku, við margs konar hjálpar-
og björgunarstörf. Slysavarnafélagið átti að annast kostnað við laun flugmanna
og annan kostnað, er reynslufluginu var samfara, en engin kvöð fylgdi um kaup ú
vélinni; að reynslutíma loknum gat félagið skilað vélinni aftur, ef það óskaði ekki
að festa kaup á henni. Slysavarnafélagið fór þess á leit við ríkisstj., að ríkissjóður
styrkti með fjárframlögum þessar tilraunir, og mælti fjvn. fyrir sitt leyti með því,
að nokkur fjárhæð væri veitt Í þessu skyni. Varð það að ráði, að Slysavarna-
félagið tók tilboðinu, og kom ein slík vél hingað á s. l. vori, og samkv. upp-
lýsingum, er lágu fyrir nefndinni, var vélin reynd hér nokkuð í sumar, hæði
við að flytja vélavarahluti og annað slíkt til báta í hafi úti, og tókust þær tilraunir
venjulegast vel; og auk þess voru telmar staðarákvarðanir á skipum og bátum,
og reyndust þær mælingar, er gerðar voru, nákvæmar og réttar. Allir þeir, er höfðu
þessar tilraunir með höndum, bæði stjórn Slysavarnafélagsins og forstjóri Skipa-
útgerðar ríkisins, mæla mjög með því, að vélin verði keypt, og telja, að mjög mik il
not megi hafa af henni, bæði við landhelgisgæzlu og björgunarstörf, enda er það
vitað af reynslu annarra þjóða, sem notað hafa slíkar vélar í átta ár, og þær alls
staðar gefið góða raun. Þær geta lent bæði á sjó og landi, þola regn og hr iðarveður
og geta flogið í miklum stormi, allt að 8 vindstigum.

Meiri hl. nefndarinnar er það vel ljóst, að enda þótt þessi vél verði starfrækt
hér, þá geti hún ekki alltaf bjargað í hamförum og veðurofsa hins Íslenzka vetrar.
En við erum þeirrar skoðunar, að með því að eignast slíka vél hafi þjóðinni bætzt
dýrmætt tæki til öryggis við björgunarstörf á sjó og landi, og erum sammála Slysa-
varnafélaginu og öðrum þeim, er telja, að í mörgum tilfellum getum við haft mikil
not af henni, bæði við björgun úr sjávarháska. sjúkraflutninga og margs konar
aðra hjálparstarfsemi.

Ekki ber því að leyna, að vél þessi er lítil og heppilegra væri, að hún væri stærri.
En við óttumst það, ef vél þessi gengur okkur nú úr greipum, að þá sé hætta á því,
eins og högum er nú háttað, að alllöng bið geti orðið á því, að önnur stærri og Iull-
komnari vél komi til landsins, en að því ber að stefna í framtíðinni.

Að öllu þessu athuguðu leggur meiri hl. nefndarinnar til, að þáltill. verði sam-
þykkt óbreytt.

Pétur Ottesen áskilur sér rétt til að bera fram breytingartillögu.

Alþingi, 1. marz 1950.
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