
Nd. 721. Nefndarálit [171. mál]
um frv. til laga um landkynningu og ferðamál.

Frá minni hl. samgöngumálanefndar.

Nefndin hefur leitað álits ferðaskrifstofanna, Ferðamálafélags Reykjavíkur og
Sambands veitinga- og gistihúsaeigenda um frv. Ferðamálafélag Reykjavíkur og
Ferðaskrifstofan "Orlof" mæla eindregið með frumvarpinu, en Ferðaskrifstofa ríkis-
ins tekur neikvæða afstöðu til þess. Formleg umsögn barst ekki frá Sambandi
veitinga- og gistihúsaeigenda, en upplýst var í nefndinni, að stjórn þeirra samtaka
væri málinu hlynnt.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu frv. Þrír nefndarmanna
leggja til, að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar. Við undirritaðir teljum hins
vegar mikla nauðsyn að ráða sem fyrst bót á því vandræðaástandi, sem ríkjandi
er i þeim málum, sem frv. fjallar um. Leggjum við þess vegna til, að frv. verði
samþykkt óbreytt.

Alþingi, 3. mai 1955.

Sigurður Bjarnason,
form.

Magnús Jónsson,
frsm.

Fylgiskjal I.

FERÐAMÁLAFÉLAG REYKJAVíKUR
Reykjavik, 25. april 1955.

í bréfi, dags. 6. þ. m., hefur háttvirt samgöngumálanefnd neðri deildar Al-
þingis óskað umsagnar Ferðamálafélags Reykjavíkur um frumvarp til laga um
landkynningu og ferðamál, þingskjal 449.

Stjórn Ferðamálafélagsins hefur kynnt sér frumvarpið og fagnar þvi, að
fram skuli vera komið á Alþingi frumvarp um þetta efni, með þvi að hún telur,
að eigi megi lengur við svo búið standa, að engin heildarlöggjöf sé til um, hvernig
þessum málum skuli skipað hér á landi.

í þessu frumvarpi virðist stjórn Ferðamálafélagsins að tekið sé fram allt hið
helzta, sem máli skiptir um skipan þessara mála, og sér hún þvi eigi ástæðu til
þess að gera tillögur um neinar breytingar á því. Það er einróma álit stjórnar
félagsins, að hér á landi séu svo miklir möguleikar til þess að gera móttöku erlendra
ferðamanna að sérstakri atvinnugrein, sem jafnframt veitir miklum erlendum gjald-
eyri inn i landið, ef rétt er á málum þessum haldið, að lagasetning slík sem þessi
sé bæði þörf og nauðsynleg, og telur stjórn Ferðamálafélagsins þvi, að umrætt
frumvarp sé rétt spor í þá átt, að svo megi verða.

Vegna sérstakra anna formanns félagsstjórnarinnar hefur dregíst að svara
bréfi nefndarinnar fyrr en nú, og beiðist stjórn félagsins afsökunar á þessum drætti.

Virðingarfyllst,
f. h. stjórnar Ferðamálafélags Reykjavíkur,

Agnar Kofoed Hansen
formaður.

Til samgöngumálanefndar neðri deildar Alþingis.



Fylgiskjal II.

ORLOF h/f
Reykjavik, 15. april 1955.

Vér höfum með þökk móttekið bréf yðar, dagsett 6. þ. m., þar sem þér óskið
umsagnar vorrar um frumvarp um landkynningu og ferðamál, þingskjal 449.

Vér lýsum ánægju vorri yfir, að frumvarp um þetta mál skuli vera komið fyrir
Alþingi, en ástand ferðamála hér hefur verið til vansa.

Eftir lestur frumvarpsins teljum vér það ýtarlegt og gera ferða- og landkynn-
ingarmálunum góð skil.

Skipulag það, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, er hið sama og nú er á þessum
málum i Danmörku, Noregi, Sviþjóð, Englandi, Hollandi, Belgiu, Frakklandi, Sviss
og ítalíu, en í öllum þessum löndum og fjölda annarra taka borgararnir þátt i
ferðamálunum við hlið hins opinbera og í fullri samvinnu við það. t öllum hinna
framantöldu landa reka hinar opinberu ferðaskrifstofur eingöngu landkynningar-
og skipulagsstörf á breiðum grundvelli, en einkafyrirtæki sjá um móttöku ferða-
mannanna og skipta við þá.

Vér teljum þvi, að frumvarpið, ef það verður að lögum, muni valda breyting-
um á ferðamálum hérlendis, sem mjög muni stuðla að þvi, að hér rísi upp nýr og
arðbær atvinnuvegur, sem er móttaka og þjónusta við erlenda ferðamenn.

Með virðingu,
Orlof h/f,

Ásbjörn Magnússon.

Til samgöngumálanefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavik.


