
Ed. 675. Nefndarálit
um frv. til 1. um Ferðaskrifstofu rikisins.

F rá  m inni hl. allsherjarnefndar.

Minni hl. er þeirrar skoðunar, að rétt sé að stuðla að auknum  ferðum  út- 
lendinga til landsins, en telur lieppilegt, að sú aukning kom i sm átt og smátt, 
jafnóðum  og þjóðin verður fæ r um að kom a upp nægilegum  gistihúsakosti og 
öðrum viðliúnaði, sem þarf til þess að vér getum tekið sæmilega á móti miklum  
straumi erlendra ferðam anna og fullnæ gt kröfum  útlendinga í því efni. En til 
þess viðbúnaðar mun þurfa allm ikið stofnfé, sem vafasam t er, Iivort hægt er nú 
að fá  að láni erlendis, og enn vafasam ara, hvort rétt er að taka frá  öðrum  at- 
vinnurekstri landsmanna í skjótu bragði.

Væ ntir minni lil., að ferðam annastraum ur inuni aukast allm ikið á næstu 
áruin með því fyrirkom ulagi, sem er, og að oss m uni veitast fu llerfitt að kom a 
upp nægilegum  viðbúnaði þar, sem vænta má, að ferðam annafjöldinn verði 
mestur, svo sem við Geysi.

Minni hl. telur tvísýnt, að rikisrekstur sé lieppilegastur i þessu efni, enda 
1111111 Iiann vera lítt eða ekki revndur í mestu ferðam am ialöndum  álfunnar.

Ferðaskrifstofa rikisins niundi kosta allm ikið fé, og þvkir minni hl. vafa- 
samt, bvort rétt sé að skattleggja innlenda ferðam enn í því skvni að afla  skrif- 
stofunni fjár, ekki sízt ef benzínskatturinn verður tvöfaldaður, en liann er líka 
skattur á innlenda ferðam enn.

H insvegar telur niinni hl., að nieð tiltölulega litluni kostnaði m egi gera 
m eira að því að kvnna landið erlendis, svo sem með útvarpserindum  í sam- 
bandi við erlendar stöðvar og fréttasam böndum  við þær, og með þvi að veita 
ræðism önnum  Islendinga og Dana erlendis sem fvllstar upplýsingar um land 
vort og þjóð og ferð ir hingað.

Leggur niinni lil. því til, að frv. verði afgreitt með svofelldri

RÖ KSTU D D RI D A G SK R A :

E fri deild Alþingis væ ntir þess, að ríkisstjórnin blutist til um, að ríkisút- 
varpið flv tji sem oftast fræ ðsluerindi um land vort til endurvarps frá  erlend- 
iini stöðvuni og veiti ræðisniönnuni voruin sem fyllstar upplýsingar til að 
kvnna landið út á við, og tekur i trausti þess fyrir  næsta niál á dagskrá.

Alþingi, 2. des. 1935.

Þorsteinn Rriem, Magnús Guðmundsson.
frsm.


