
sþ. 494. Nefndarálit [151. mál]
um till. til þál. um bættar samgöngur á sjó við Vestfirði.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Þáltill. var vísað til nefndarinnar 11. marz. Hefur tillagan verið rædd ýtarlega
á fundum nefndarinnar sem og till. til þál. á þskj. 242, um farþega- og vöruflutn-
ingaskip fyrir Austfirðinga, sem vísað var einnig til nefndarinnar. Auk þessara
tveggja þáltill., sem báðar lúta að því að bæta strand siglingar umhverfis landið,
liggja einnig fyrir Alþingi tvö frv. um sama efni, annað á þskj. 280, um kaup og
rekstur á Vestfjarðaskipi, hitt á þskj. 361, um smíði nýs strandferðaskips fyrir
siglingaleiðina Vestmannaeyjar-Þorlákshöfn. Af þessu er ljóst, að kröfur um bættar
strandsiglingar eru vaxandi, enda vitað, að hér er mikilla umbóta þörf, sem ekki
má dragast að koma í framkvæmd. Hitt er jafnljóst, að þessum umbótum verður
ekki komið á, svo að vel fari, nema samræma þjónustuna um land allt. Vitað er,
að ríkisstjórnin hefur látið athuga, hvort gerlegt væri að gera verulegar umbætur
á strandsiglingunum með þeim skipakosti, sem fyrir er, og gerði nefndin fyrirspurn
um það til ráðherra, hvort þess væri að vænta, að þær breytingar yrðu gerðar bráð-
lega á rekstri strandf'erðaskipanna, sem að verulegu leyti mættu þeim kröfum, sem
uppi eru um bætta þjónustu á þessu sviði, og var eigi talið, að þess væri að vænta
fyrst um sinn. Er því ljóst, að mjög aðkallandi er, að fram sé látin fara ýtarleg
athugun á því, hvernig bezt verði séð fyrir strandsiglingum umhverfis landið, sem
tryggi skipulagða og hagnýtari strandferðaþjónustu fyrir landsmenn alla en nú á
sér stað.

Um þetta var öll nefndin sammála. Hins vegar var ágreiningur innan nefndar-
innar um það, á hvern hátt sú athugun skuli framkvæmd, og klofnaði nefndin af
þeim ástæðum. Gefur minni hl. (GísiG og GeirG) því út sérálit. Björn Pálsson var
fjarverandi er málið var afgreitt.

Meiri hl. nefndarinnar leggur til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

BREYTINGUM:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd til þess að athuga
allan rekstur Skipaútgerðar ríkisins. Að lokinni þeirri rannsókn skal nefndin
gera tillögur um fyrirkomulag á rekstri strandferða, sem miði að betur skipu-
lagðri og hagnýtari strandferðaþjónustu fyrir landsmenn alla.

Skal nefndín hafa aðgang að öllum gögnum, sem að rekstri þessum lúta, svo
og tillögum, sem fyrir kunna að liggja frá öðrum aðilum.

Skal verki þessu lokið svo fljótt sem verða má og niðurstöður allar og til-
lögur þá kunngerðar Alþingi.

2. Fyrirsögn orðist svo:
Till. til þál. um skipun nefndar til að rannsaka og gera tillögur um rekst-

ur strandferða.
Alþingi, 30. marz 1963.
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