
Ald. 497. lie fndará llt

um frv. lil laga um bygging og rekstur strandferðaskips.

Frá m inni hluta samgöngumálanefndár.

Nefndin hefir ekki orðið sammála um meðferð frv. þessa. Meiri hlul- 
inn vill fella frv. eða vísa þvi til stjórnarinnar. V ið miunihlutamenn álitum 
aftur, að frv. ætti að samþykkja og afgreiða frá þinginu, e f timi leyfði.



Ástæður lyrir áliti okkar um þetta hirðutn við ekki að telja hjer, með 
þvi að þær hafa áður verið raktar i m eðferð málsins.

Okkur er ljóst, að m álið getur tæpast fengið afgreiðslu á þessu þingi, 
þar sem kom ið er nærri þinglausnum og m örg önnur n jm æ li biða úrslita. 
Hins vegar er aðalefni frv., um bygging og rekstur strandferðaskips, sem og
lántökuheim ild vegna skipskaupanna, áður lögfest m eð lögum nr. 53 1913,
þar sem ákveðið er að kaupa og reka fyrir rikisreikning 2 strandferðaskip, 
ákvörðun, sem átti að komast í fram kvæ m d 1916, en sem aðeins er nu að 
hálfu leyti fullnægt. Frv. á þskj. 320 lýtur þvi einungis að fullnægingu þessarar 
eldri ákvörðunar, og endimarkar þó fremur en hún og timabindur framkvæmd 
nefndra laga og útbúnað skipsins.

E ftir atvikum öllum  og vegna óvissu um, að ástæður og tim i leyfi að
málið fái áformaða afgreiðslu á þessu þingi, leggjum við til, að það verði af-
greitt með svo feldri rökstuddri

Með þvi að dregist hefir að hálfu leyti um 10 ár framkvæmd laga 
nr. 53 frá 1913, um kaup og rekstur tveggja strandferðaskipa, og ætla verður, 
að stjórnin sjái sjer fært að kom a fyrirm ælum  nefndra laga i fulla fram kvæmd 
á þessu eða næsta ári, með hliðsjón a f fyrirm ælum  frv. þessa um stærð og 
útbúnað nýs strandferðaskips, og m eð þvi ennfremur, að tim i vinst tæpast til 
að afgreiða frv. þetta á annan veg, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

D A G SK R Á:

A lþingi, 5. mai 1926.
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