
Nd. 458. Nefndarálit
um frv. til I. um skipulag á fólksflutningum með bifreiðum.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefur athugað frv. gaumgæfilega og rætt það á mörgum fundum. Hún
hefur borið það saman við gildandi lög um þetta efni og kannað tillögur þær, er fram
komu á f. á. frá póst- og símamálastjóra og skipulagsnefnd fólksflutninga, en upp úr
þeim er þetta frv. ríkisstjórnarinnar að allmiklu leyti samið, þótt misjafnt tillit sé
til þeirra tekið. Hefur nefndin enn leitað álits þessara aðila, og hefur póst- og síma-
málastjóri gert því ýtarleg skil, en skipulagsnefndin aðeins vísað til fyrri tillagna
sinna. Loks hefur stjórn Félags sérleyfishafa (sem er, nýstofnað) sent nefndinni
glögga greinargerð.

Niðurstaðan hefur orðið sú, að þótt nefndin fallist á frv. í flestum höfuðatrið-
um, þá vill hún þó breyta því í nokkrum greinum, þar er henni allri eða meiri hluta
nefndarmanna þykir yfirleitt betur fara, svo sem einkum að þessu leyti:
1. Í "skipulagsnefnd" skulu, eins og frv. greinir (2. gr.), vera 5 menn (ekki 6) og

kjör hennar gilda til þriggja ára (ekki eins), en af þeim sé einn kosinn af Bún-
aðarfélagi Íslands jafnhliða Alþýðusambandi Íslands, en ráðherra skipar þá
einn (formann).

2. Póststjórninni verði áfram falin yfirumsjón þessara mála (heimild til handa
ráðuneytinu), en engin ný nefnd stofnuð til þessa (7. gr.). Um þetta hefur þó
einn nefndarmanna fyrirvara (SvbH).

3. Rétt þykir að hækka nokkuð sérleyfisgjaldið, en nefndin féllst ekki á svo míkla
hækkun sem frv. gerir ráð fyrir (10% af andvirði afhentra farmiða í stað 5%).
Telur nefndin gjaldið hæfilega sett 7%. .

4. Loks telur nefndin, að sýslu- og sveitarfélög mættu öðlast nokkurn rétt til þess
að fá sérleyfi framar ýmsum öðrum, og ber fram brtt. þar að lútandi (við 1. gr.).
Annað, sem hér kemur til mála, er minni báttar, og að öðru leyti taldi nefndin

ekki brýna þörf frekari breytinga á frv. Nefndarmenn áskilja sér þó rétt til þess að
taka afstöðu til brtt., er fram kunna að koma frá öðrum. Málið verður nánar rakið

framsögu.
Nefndin leggur þannig til, að frv. verði samþykkt með eftirgreindum

BREYTINGUM:
I. Við 1. gr.

a. Síðasta málsgr. falli niður.
b. Við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Sýslu- eða sveitarfélög skulu að öðru jöfnu hafa forgangsrétt til sérleyfa,
þegar þau eru veitt á viðkomandi svæðum og þessir aðilar sækja um þau.

II. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Til þess að gera tillögur til ráðuneytisins um fyrirkomulag og rekstur allan

it flutningum samkvæmt lögum þessum skal vera fimm manna nefnd, er sé
þannig skipuð: Atvinnumálaráðherra skipar einn, og skal hann vera formaður,
Alþýðusamband íslands einn, Búnaðarfélag íslands einn, og sérleyfishafar kjósa
tvo samkvæmt reglum, er atvinnumálaráðherra setur. Nefndin skal kosin og
skipuð til þriggja almanaksára í senn, enda falli starfstímabil hennar að mestu
saman við sérleyfistímabilið, sbr. 3. gr., a-lið. Þóknun fyrir störf nefndarinnar
ákveður ráðherra.

III. Við 6. gr. Fyrir ,,10%" komi: 7%.
IV. Við 7. gr. Greinin orðist þannig:

Ráðuneytið getur falið póststjórninni að hafa með höndum yfirumsjón og
eftirlit með fólksflutningum i bifreiðum, er sérleyfi og undanþágu þarf fyrir.

Alþingi, 19. okt. 1944.
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