
Sþ. 342. Nefndarálit
um  sty rk  til flóabátaferða.

F rá  sam vinnunefnd sam göngum ála.

Eins og áður hafa sam göngum álanefndir beggja þingdeilda haldið sameigin- 
lega fundi um  flóabátaferð ir og lith lu tun  styrks til þeirra. Á fundi sam vinnu- 
nefndar hefir einnig fo rstjó ri sk ipaútgerðar rík isins verið kvaddur til ráðuneytis, 
svo og ým sir þingm enn u tan  nefndarinnar, er frekari upplýsingar gátu gefið um 
ferð ir og flu tn inga en fy rir nefndinni lágu. Um h inar alm ennu athugan ir og skýr- 
ingar læ tur nefndin  næ gja að vísa til nefndarálitsins, er fram  kom  á síðasta þingi á 
þskj. 613 um  þessi mál. Og svo er enn skam m t liðið á y firstandandi á r  (1940), að 
áæ tlun og ú th lu tun  sam göngum álaneíndanna á stvrknum  til flóabátaferðanna — 
sem að m iklum  m un v ar þá hæ kkaður frá  því, sem áður var, — hefir ekki getað 
sýnt, hversu hún fæ r staðizt í raun , og fy rir  þvi te lu r nefndin  ré ttast að m iða að 
m estu við h in ar sömu (hæ kkuðu) þ arfir  á næ sta ári (1941) og láta s ty rk ina  halda 
sér, nem a þar sem þegar þætti nauður reka til breytinga að einu eða öðru leyti.

Að sjálfsögðu haldast öll þau skilorð, sem áð u r hafa verið látin  gilda fy rir 
s ty rk jum  þessum, þar á m eðal fu llt eftirlit sk ipaútgerðar rik isins í um boði ríkis- 
s tjó rn arin n a r með fram kvæm d flu tn ingaferðanna kringum  landið, sam ræ m ing á 
þeim og ákvörðun á flu tn ingatöxtum  þeirra.

Þessar eru  brey tingar þær, er n efnd irnar hafa orðið ásá tta r um : Skagafjarðar- 
b á tu r (til Siglufj.) hæ kkar um  1000 kr., upp í 7500 kr. T il F la tey jarbá ts  á Skjálf- 
anda (til sam gangna við H úsavík) veitist 500 kr. Til B orgarnesferða á Faxaflóa



(Laxfoss) veitist 4500 kr., en auk þess æ tlast til Faxaflóabáts í fjárhæ ðinni til 
B reiðafjarðarferða a llt að 6000 k r„  ef við hann  verður samið um  þær á næ sta ári, 
eins og nú er þegar gert af skipaútgerð rík isins fv rir  þetta ár. H æ kkunin á heildar- 
upphæð flóabátasty rk janna nem ur því 6000 kr. frá  þvi, sem ákveðið var á síðasta 
þingi, svo að nú kem ur á fjárlög u nd ir þessum  lið 93900 kr.

Um skipting á B reiðafjarðarstv rknum  (20000 kr.) vísast að öðru levti til nál. 
og ú th lu tu n a r frá  síðasta ári u nd ir um sjón sk ipaútgerðar rikisins.

Þvi er af sam vinnunefndinni beint til rik iss tjó rn arin n ar, með aðstoð skipaút- 
gerðar rík isins, að leitast við að fá sam eining hlutaðeigenda og sam vinnu um 
F axaflóaferð irnar, eða sam göngurnar við A kranes og Borgarnes, sem  eitt skip æ tti 
að geta nægt til. T elur nefndin, að ré tt sé, að h in ir áæ tluðu stv rk ir á árinu  1941 
til Borgarnesferða (Laxfoss) og A kranesferða (F agranes) verði því aðeins greiddir 
út, að talið sé nauðsynlegt, að athugaðri afkom u þessara ferða nú og næ sta ár.

Samkvæmt því, sem hér hefir g rein t verið, leggja n efnd irnar til, að flóabáta- 
sty rknum  fy rir  1941 verði skip t þannig:

D júpbátu r . . .     25000 kr.
S kagafjarðarbátu r (til S iglufjarðar) ............................................. 7500 —
N orðurlandsbátu r (E vjafj. o. s. frv.) ............................................  16500 —
F la tey ja rb á tu r (á Skjálfanda) .........................................................  500 —
H ornafjarðar — A ustfjarðabátu r ...................................................  9000 —
F ja rð ab á ta r:
a. Við L oðm undarfjörð  ................................................................... 500 —
b. Sunnan Seyðisfjarðar ................................................................. 1200 —
Suðurlandsskip    4000 —
Faxaflóabátu r (B orgarnes)   4500 —
Til B reiðafjarðarsam gangna (sbr. hér að fram an) ...............  20000 —
A kranesbátur (sbr. áður sett sk ilvrði)   1500 —
Til bátaferða innan A ustur-Skaftafellssýslu (þ a r af 800 kr.

til Ö ræ finga)   1500 —
Til flu tn inga milli Vestm .eyja og suð u rstran d arin n ar:
a. R angársandsbátur .........................................................................  700 —
b. S tokkseyrarbátur .........................................................................  1000 —
M ýrabátur (á Faxaflóa) .................................................................... 500 —

Alþingi, 3. april 1940.
Gísli Sveinsson, Páll Zóphóniasson, Vilm. Jónsson,

form. N d.-nefndar, frsm . form . Ed.-nefndar. fundaskr. Nd.-nefndar.
Árni Jónsson, Helgi Jónasson. Skúli Guðm undsson.

fundaskr. Ed.-nefndar, 
með fy rirvara .

E irik u r E inarsson. Jónas Jónsson.


