
Sþ. 13. Tillaga til þingsályktunar
um vöru- og farþegaflutninga með ströndum fram.

Flm.: Eysteinn Jónsson, Ingvar Pálmason, Páll Hermannsson, Páll Þorsteinsson,
Páll Zóphóníasson.

Sameinað Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að taka í þjónustu ríkisins 
íullnægjandi báta- og skipakost til þess að annast vöru- og farþegaflutninga með 
ströndum  fram. Jafnfram t beinir Alþingi því til rík isstjó rnarinnar að afla sér sér- 
stakrar lagaheimildar til þess að leysa þetta mál, ef eigi er unnt að leysa það á full- 
nægjandi hátt eða nógu skjótt með öðru móti.

Á s tæ ð  u r .
Skipakostur sá, sem ríkið hefur yfir að ráða til vöru- og farþegaflutninga með 

ströndum fram, nægir alls ekki til þess að fullnægja þörfinni. Stafa af þessu hin mestu 
vandræði um gervallt land utan Reykjavíkur. Ef eigi verður aukinn til m una sá skipa- 
kostur, sem rikið notar í þessu skyni, er augljóst, að ástandið hlý tur að fara stórum 
versnandi, þegar vöruflutningaþörfin eykst með haustinu.

Hér verða eigi rak tar ýtarlega ástæ ðurnar til þess, hvernig þessum málum er 
komið, en það hefur orsakazt jöfnum höndum af því, að m iliilandaskipin dreifa vör- 
unum minna út um landið en áður og strandferðaskip ríkisins notast verr nú en áður, 
af ástæðum, sem öllum eru kunnar og landsmönnuin eru óviðráðanlegar.

Það er augljóst mál, að landsmenn eiga nú nægan skipa- og bátakost til þess að 
fullnægja flutningaþörfinni, en skipakosturinn er hins vegar notaður til annars.

Samgöngurnar eru undirstaða alls atvinnurekstrar, og verður að telja brýnustu 
þjóðarnauðsyn, að séð sé fy rir hæfilegum skipa- og bátakosti til þess að halda þeim 
uppi svo fullnægjandi sé. Það er hugsanlegt, að eigi verði unnt með frjálsum  samn- 
ingum að afla skipa og báta í þessu skyni svo sem þarf. Er þá ekki annað fyrir hendi 
en að Alþingi geri ráðstafanir til að leysa þetta vandkvæði með sérstakri löggjöf. En 
áður en til þess er gripið, vilja flm. tillögunnar, að reynt sé að levsa málið með frjáls- 
um samningum.


