
Sþ. 515. Nefndarálit

um  styrk  til flóabátaferða.

F rá  saiiiviiinunefnd sam göngnm ála.

Saiiigönguniálanefiidir beggja deilda liafa nú, eins og á tveim  undanförn- 
uni þingum , baldið sameiginlega fundi uni ú tb lu tun  stvrks til flóabáta.

1 fjárlagafrv ., eins og það liggur fy rir, er sty rkurinn  til flóabáta áæ tlaðnr 
76 þús. kr., og er það sam a npphæð og í fjárlöguni yfirstandandi árs. Telja 
sanigönguniálanefndir sér ekki fæ rt að fara  fram  á að sú upphæð verði liækkuð, 
enda þótt beiðnir uni styrkhæ kkun liafi borizt f rá  suinuni þeini, er lilut eiga 
að máli.

F o rstjó ri Skipaútgerðar ríkisins n iæ tli á fundi lijá nefndununi, og var ræ tt 
við bann um  bá taferð irnar í heild og einstaka báta, eftir því sem  tilefni gáfust 
til. Þá voru athugaðar skilagreinar og reikningar, er fy rir  lágu og Skipaútgerð- 
inni liöfðu verið sendar, og ennfrem ur þau erindi, er nefndununi liöfðu borizt 
f rá  ú tgerðarstjó rum  einstakra flóabáta.

Nú seni fv rr  vilja nefnd irnar leggja á það rika  áberzlu, að rík t sé gengið 
eftir þeim  skilagreinuni, sem útgerðarstjó rum  bátanna ber að senda Skipaút- 
gerð ríkisins, og að ferðum  sé svo liagað, að sty rknrinn  kom i að fu llum  notum , 
enda útborgi ráðuneytið  eigi flóabátastyrk  nenia eftir tillögum  Skipaútgerðar- 
innar, svo sem  nánar er lilgreint í nál.

Að athuguðu m áli telja nefnd irnar rett að lialda að niestu óbreyttri þeirri 
skiptingu flóabátastyrksins, sem i gildi er á þessu ári. Þó gera nefnd irnar til- 
lögu uni að liækka sty rk  til vélarkaupa vegna F latey jarbáts um  500 kr., og er 
það í sam ræ m i við gam alt vilyrði frá  nefndunum  til ú tgerðars tjó rnar þessa báts. 
E r rek stra rsty rku rinn  til bátsins ja fn fram t læ kkaður uni söm u uppliæð.

Sam kvæm t fram anskráðu  leggja nefnd irnar til, að flóabátastyrknum  verði 
skipt sem liér segir:



D júpbátur ............................................................   20000 kr.
Borgarnesbátur   15000 ■—
N orðurlandsbátur   13000 —

enda gangi báturinn niilli Sauðárkróks og Skála á Langanesi 
(a. m. k. 6 ferðir að Skálum) og fari a. m. k. 5 ferðir til Gríms- 
evjar.

Flateyjarbátur   7000 —
Sami, til vélarkaupa (3. greiðsla af fjórum )   2500 —
H ornafjarðar—A ustfjarðabátur ........................................................... 7500 -
Suðurlandsskip   3500 — -
Stykkishólmsbátur   2600 —

enda hafi báturinn viðkomur á einum til tveim stöðum á 
Skógarströnd, eigi færri en á yfirstandandi ári.

Akranessbátur   1500 —
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að sam ningar takist við 

bændur í nærsveitum Akraness um mjólkurflutninga.
Til bátaferða innan Austur-Skaftafellssýslu (þar af 800 kr. til

Öræfinga) ............................................................................................  1500
Rangársandsbátnr ....................................................................................  700 —
M ýrabátur ................................................................................................... 500 - —
Fljótabátur ................................................................................................. 400 —
Langevjarnessbátur ................................................................................  300
N efndirnar leggja áherzlu á, að ferð ir flóaliátanna verði sam ræ m dar við 

áæ tlan ir strandferðaskipanna eftir því. sem við verður kom ið; ennfrem ur, að 
farg jö ld  og flutningsgjöld einstakra báta verði sam ræm d.

N efndirnar veita því athygli, að einn flóabáturinn  (B orgarnessbátur) befir, 
sam kv. rekstrarreikningi, á árinu  1935 greitt um 10 þús. kr., eða sem svarar 
af rík isstyrknum , í liafnargjöld. Þetta virðist óeðlilega b á r útgjaldaliður. Vilja 
nefnd irnar beina þvi til ráðuneytisins og Skij)aútgerðarinnar að blutast til um , að 
reynt verði að ná hagkvæ m ari sam ningum  um  greiðslu bafnarg jalda en nú er 
fy rir  flóabáta yfirleitt.

Takist ekki viðnnanlegir sam ningar, beina nefnd irnar þeim tilm ælum  til 
rík isstjó rnarinnar, að atlinga, livort ekki sé lient að setja löggjöf um þessi efni, 
er einnig nái til s trandferðaskipa ríkisins.

Einn nefndarm aður (JÓl) var veikur og tók ekki þátt í afgreiðslu málsins.

Alþingi, 4. m aí 1936.
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