
Sþ. 422. Nefndarálit
um styrk  til flóabátaferða.

F rá  sam vinnunefnd sam göngum ála.

Sam göngum álanefndir beggja deilda hafa nii eins og áður haldið sameigin- 
lega fundi um  ú th lu tu n  stv rks til flóabáta.

S tyrkupphæ ð þessi hefir undanfarið  verið í fjárlögum  76 þús. k r„  og er sú 
upphæð tekin í fjárlagafrv., sem liggur fy rir hv. Alþingi. Sam göngum álanefndirn- 
a r  hafa ekki séð sér fæ rt að láta þessa upphæð halda sér, þótt þæ r hafi viljað taka 
hið fy llsta tillit til fjárhagsástæ ðna rikissjóðs, og bera þær fram  tillögu um  lítils- 
h á tta r hæ kkun, ú r  76 þús. k r. upp í 80 þús. kr. E r þetta gert vegna aðkallandi nauð- 
synja, en um sóknir um styrki til bátaferða og hæ kkun s ty rk ja  hafa m argar legið 
fyrir, þótt m innst af þvi hafi verið tekið til greina.

Forstjó ri sk ipaútgerðar rik isins hefir m ætt á fundum  hjá nefndunum  og gefið 
þeim upplýsingar um  þau efni, er þær óskuðu eftir. En að öðru leyti ganga nefnd- 
irn a r út frá, að skipaútgerð rik isins gangi eftir sk ilrík jum  um ferðir bátanna eins 
og áður, og sérstaklega að sam ið verði um ferð ir og flu tn inga á þeim  stöðum , þarl 
sem nú e r ekki ákveðinn sk ipakostu r til ferðanna.

Skiptingu stvrksins hefir að m estu verið haldið óbrey ttri eins og á f. á. En 
brey tingar (hæ kkan ir) eru  þessar: Skagafjarðarbátu r (n ý r) fæ r 3000 kr„ en þá losn- 
a r N orðurlandsbátur við þæ r ferðir, en teku r í staðinn upp e inhverjar fastar ferðir 
alla leið til Seyðisfjarðar. S tykkishólm sbátur hæ kkar ú r 2600 kr. upp í 3200 k r„ 
F ljó tab á tu r ú r  400 kr. upp í 500 kr. og G ilsfjarðarbátu r (n ý r) fæ r 300 kr.

N efndirnar beina þeim tilm ælum  til rík isstjó rnaririnar, að hún  láti skipaútgerð 
rík isins athuga fv rir næ sta Alþingi, hvort stvðja ætti bátasam göngur m illi Vest- 
m annaevja og S tokkseyrar, og einnig milli D alvíkur (um  Ó lafsfjörð) til Siglu- 
fjarðar, en um þetta hvorttveggja lágu fv rir  beiðnir, sem n efnd irnar gátu ekki 
að svo vöxnu gefið álit um.

Loks te lja  nefnd irnar áríðandi, að eins og áður verði ferð ir flóabátanna svo 
sem verða má sam ræ m dar við áæ tlan ir strandferðask ipanna.

Sam kvæmt fram anskráðu  leggja nefnd irnar til, að flóabátastyrknum  fv rir  1938 
verði skipt sem hér segir:

D júpbátur ..............................................................................................................  20000
B orgarnesbátur ...................................................................................................... 15000
N orðurlandsbátur .................................................................................................  13000



B áturinn heldur ekki uppi ferðum  á Skagafjörð, heldur er ætl- 
azt til, að sam kom ulag náist um  fasta r ferð ir hans au stu r um  land til
Seyðisfjarðar.
F la tev jarb á tu r ...................................................................................................... 7000
Sami bátur, til vélarkaupa (síðasta greiðsla) ...........................................  2500
H ornafjarðar—A ustfjarðabátu r ......................................................................  7500
Suðurlandsskip ...................................................................................................... 3500
Skagafjarðarbátu r (Skagafj. á Siglufj.) .....................................................  3000
Stykkishólm sbátur ...............................................................................................  3200

með viðkom u á Skógarströnd eins og áður.
A kranesbátur .......................................................................................................... 1500

(með sama skilyrði og á f. á. vegna m jó lkurflu tn inga).
Til bátaferða innan  A ustur-Skaftafellssýslu ............................................. 1500

(Þ a r af 800 kr. til Ö ræ finga).
R angársandsbátur .................................................................................................  700
M ýrabátur ..............................................................................................................  500
F ljó tab á tu r ..............................................................................................................  500
L angeyjarnesbátur ...............................................................................................  300
G ilsfjarðarbátu r ...................................................................................................  300
Sam göngum álanefndirnar telja rétt, að flóabátum , sem skyldaðir eru  til þess að 

fly tja  póst, sé ekki gert að skyldu að kosta póstflu tn ing  af pósthúsi á skip né af 
skipi til pósthúss o. s. frv., heldur ann ist póststjó rn in  um allt slíkt. E r þetta lítils- 
h á tta r  aðhlynning að þessum  nauðsynlegu sam göngum , a. m. k. á sum uin stöðum, 
sem allar eiga við m jög örðugan fjárhag  að búa.

Alþingi, 17. des. 1937.
Gísli Sveinsson, Sveinbjörn Högnason, Þ orbergur Þorleifsson.
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