
Nd. 278. Frumvarp til laga [127. mál]
um breyting á lögum nr. 23 16. febr. 1953, um leigubifreiðar í kaupstöðum.

Frá samgöngumálanefnd.

1. gr.
1. málsl. 2. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Samgöngumálaráðuneytinu er enn fremur heimilt, að fengnum tillögum hlutað-

eigandi stéttarfélaga, að takmarka fjölda leigubifreiða í Reykjavík, hvort heldur
eru fólks- eða vörubifreiðar, annað hvort eða hvort tveggja.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. þetta er flutt samkv. ósk stjórnar Bifreiðastjórafélagsins Hreyfils. Er

bréf formanns hennar prentað hér með sem fylgiskjal. Ber það með sér röksemdir
málsins. Hefur nefndin fallizt á þær í aðalatriðum og því orðið sammála um flutn-
ing frumvarpsins.

Fylgiskjal.

BIFREIÐASTJÓRAFÉLAGIÐ HREYFILL
Reykjavík, 24. nóvember 1954.

Til samgöngumálanefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík.

Hér með leyfum vér oss að fara þess á leit við háttvirta samgöngumálanefnd
neðri deildar Alþingis, að hún flytji nú á þessu Alþingi frumvarp til laga um breyt-
ingu á lögum nr. 23 16. febrúar 1953, um leigubifreiðar í kaupstöðum, efnislega
þannig, að samgöngumálaráðuneytinu verði, að fengnum tillögum félags vors, heimilt
að setja reglugerð um, hve leigubifreiðar til mannflutninga hér í Reykjavík, sem
taka allt að 8 farþega, megi vera margar á hverjum tíma.

Nú hin síðari ár hefur verið mjög mikið aðstreymi manna í stétt vora þrátt fyrir
mjög minnkandi atvinnu í þeirri starfsgrein, þótt Iólksekla sé í flestum öðrum at-
vinnugreinum til lands og sjávar, og hafa menn sótzt eftir að komast í þessa atvinnu-
grein af ímynduðum hagnaði, en slíkt hefur orðið mörgum mönnum til fjárhags-
legrar þrengingar, þar sem í hverju tilfelli þarf að kaupa atvinnutæki fyrir tugi
þúsunda króna. En reynslan hefur hins vegar sýnt, að atvinnan hefur ekki verið
nægileg til þess að geta risið undir þeim geigvænlega kostnaði, sem samfara er
rekstri leigubifreiða.

Lítum vér svo á af biturri reynslu, að ekki verði lengur hjá því komizt, að sett
verði löggjöf um fyrirkomulag og rekstur leigubifreiða til mannflutninga, sem taka
allt að 8 farþega, enda er nú svo komið, að í flestum menningarlöndum hefur verið
sett löggjöf um rekstur leigubifreiða til mannflutninga, af þessari stærð, sem hér
um ræðir.

Í þessu sambandi má einnig benda á það, að með því að binda við þessi störf
fleiri menn en nauðsyn krefur, á sama tíma og framleiðsluatvinnuvegina skortir
fólk, fer geysilega mikið vinnuafl til ónýtis, og verður það þjóðinni í heild til
ómetanlegs tjóns.

Með óeðlilegum fjölda manna í þessari starfsstétt er einnig rýrður möguleiki
þeirra, sem þar starfa, til þess að hafa mannsæmandi lífsframfæri af atvinnu sinni,
en af því hefur hins vegar leitt alls konar spillingu, sem er stórmeiðandi fyrir
stéttina í heild og borgara landsins almennt. Hjá þessu væri hægt að komast með þvi
að setja löggjöf um rekstur leigubifreiða.

Leyfum vér oss nú að mega vænta þess, að háttvirt samgöngumálanefnd neðri
deildar Alþingis taki þessari málaleitan vorri með fyllsta skilningi stétt vorri
til handa og flytji mál þetta á Alþingi því, sem nú stendur yfir, og að það gæti
orðið sem allra fyrst, og ef þess væri kostur, að málið gæti fengið fullnaðaraf-
greiðslu fyrir næstu jól.

Virðingarfy lIst,

Bifreiðastjórafélagið Hreyfill,
Bergsteinn Guðjónsson.


