
Ed. 972. Nefndarálit
um frv. til I. um afgreiðslustöðvar fyrir áætlunarbifreiðar.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefur rætt frv. þetta á nokkrum fundum, en afgreiðsla frestazt vegna
nokkurra andmæla af hálfu sérleyfishafa gegn frumvarpinu eins og það liggur fyrir.
Hefur samgöngumálaráðherra rætt við nefndina nm frv. og nauðsyn þá, sem fyrir
hendi er á að stöðvar þessar verði reistar . .Jafnframt hafa forustumenn sérleyfishafa
mætt ú nefndarfundi og tjáð sig fúsa til að standa sjálfir fyrir byggingu og rekstri
afgreiðslustöðvanna með einhverri fjárhjálp frá ríkinu.

Nefndinni þykir rétt að taka til greina þetta sjónarmið, ef öllu yrði séð borgið
ao því er fyrirkomulag og rekstur snertir, er samgöngumálaráðherra hefur alla
yfirumsjón með. En takist hins vegar ekki samningar við sérleyfishafa um fram-
kvæmdir að þessu leyti, skal ríkisstjórninni heimilt að byggja og reka afgreiðslu-
stöðvar þessar samkv. því, sem frv. gerir ráð fyrir, en þó mco nokkru lægra ársgjaldi
af sérleyfisgjöldunnm en gert er ráð fyrir í frv.

Leggur nefndin því ti I, að frv. verði samþykkt með eftirskráðum

BHEYTINGll~L
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Ríkisstjórnin gengst fyrir því, að byggðar verði og reknar afgreiðslustöðv-
ar í Reykjavík og þar annars staðar, sem þörf er, fyrir þær bifreiðar, sem ann-
ast áætlunarferðir it sérleyfisleiðum.

2. A eftir 1. gr. komi ný gr., er verður 2. gr. og hljóði svo:
Ríkisstjórnin veitir sérleyfishöfum kost á að reisa og starfrækja stöðvar

þessar með styrk úr ríkissjóði, er ákveðinn verði Í fjárlögum. Skal gerð stöðv-
anna og rekstrarfyrirkomulag þó háð samþykki ríkisstjórnarinnar.

a. Við 2. gr. (er verður 3. gr.). Orðin "án endurgjalds" falli burtu,
4. Við 3. gr. (er verður 4. gr.). Greinin orðist svo:

Takist ekki samningar með ríkisstjórninni og sérleyfishöfum innan eins
árs um að hinir síðarnefndu reisi og reki stöðvarnar, er ríkisstjórninni heimilt
að byggja og reka stöðvar þessar á kostnað ríkissjóðs. Verði samkvæmt þessu
stofnað til stöðvanna að öllu leyti á kostnað ríkisins og þær reknar af því, skal
árlega verja til niðurgreiðslu byggingarkostnaðar helmingi sérleyfisgjalds-
ins, svo skal og heimilt að leita eftir þátttöku hlutaðeigandi bæjar- eða sveit-
arfélags um framlag til byggingar stöðvar.

i). Við 4. gr. (er verður 5. gr.). Greinin orðist svo:
Skulu stöðvar þessar, hvort sem þær verða reknar af sérleyfishöfum eða

ríkissjóði, taka að sér, gegn ákveðnu gjaldi, alla afgreiðslu áætlunarbifreiða
fyrir sérleyfishafa, samkv. reglugerð og gjaldskrá, er samgöngumálaráðherra
setur um starfrækslu stöðvanna.
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