
Sþ. 627. Tillaga til þingsályktunar
uni nefndarskipun til að athuga skilyrði fy r ir  bvggingu og rekstri  skipasmíða- 
stöðvar í Reykjavík og allsherjarskipulagi á strandferðum  landsins.

Flm.: Jónas Jónsson, Bjarni Benediktsson, H araldur Guðmundsson.

Sameinað Alþingi á lvk tar að skora á ríkisstjórnina að skipa, eftir tilnefningu 
þingflokkanna, fjóra  menn í nefnd til að:

1. Rannsaka skilyrði f ju i r  byggingu og starfrækslu  fullkom innar skipasmíða- 
stöðvar í Reykjavík.

2. Athuga og gera tillögur uin nýja skipun strandsiglinga, einkuin um  fyrirkomu- 
lag flóabáta og hversu bezt niegi samræma ferðir þeirra  við siglingar strand- 
ferða- og millilandaskipa.
Rikisstjórnin skipar einn af nefndarm önnum , formann. Nefndin fær, fy r ir  at- 

hcina rík isstjórnarinnar,  alla þá aðstoð við starf sitt, sem kunnáttum enn í þjón- 
ustu ríkisins geta veitt henni.

G r e i n a r g e r ð .
Hér er að vísu um tvö mismiinandi verkefni að ræða, sem þó eru í nánu  sain- 

bandi hvort við annað. Hefur þess vegna þótt heppilegra að leggja til, að sama 
nefndin rannsakaði hæði skilyrði fyr ir  skipabyggingarslöð í Reykjavík og um 
skipulag flóabátakerfis, sem hentar  öllum landsmönnum.

Laust eftir 19J0 vann milliþinganefnd mikið starf að því er snerti rannsókn 
skipasmíðamálsins. Lagði nefndin til, að byggð yrði í Reykjavík þurrkv í og skipa- 
smiðastöð. Úr því varð þó ekki, enda skall k reppan þá á. En fvr ir  áhrif  þessarar 
nefndar var d rá tta rbrau tin  í Revkjavík endurbætt, og var það spor í áttina, cn 
heldur ekki meira.

Nú er svnilegt, að eftir stríðið verður hin mesta þörf á að geta aukið skipastól 
landsmanna. Má telja ósennilegt, að iir því verði unnt að bæta á viðunandi hátt 
nema með því að koiua upp hér á landi þurrkví og stöð, sem getur bæði smíðað 
skip og annazt viðgerðir. Miklu skiptir, að slíkt fvrirtæki sé vel skipulagt, svo að 
það geti staðizt samkeppni við önnur lönd.

Reynsla undangenginna tíma sýnir, að ekki verður séð á viðunandi hátt fyrir 
samgönguþörfinni með ströndum  frain nema með því að þjóðin eignist nokkra 
hentuga flóabáta, sem annast siglingu á takm örkuðum  svæðum. Er nú  talað um 
einn slíkan bát fyr ir  Austfirði, annan  fvr ir  Vestfirði, tvo fyr ir  Norðurland, einn 
vegna Breiðafjarðar, auk Borgarnes- og Akranesbáts, sem nú er til. Krafan um 
skipulagningu flóabátaferðanna er nú orðin ahnenn, og er ekki unnt að leysa á 
viðunandi hátt ú r  þörfum eins héraðs án þess að hafa yfirsýn 11111 þörf landsins 
alls.


