
Nd. 639. Frumvarp

til laga um strandferðir.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1- gr.
Landsstjórninni veitist heimild til að kaupa hluti i »Eimskipafjelagi ís- 

lands« fyrir alt að 400,000 kr., gegn því að fjelagið taki að sjer að halda uppi 
strandferðum umhverfis landið með tveimur eða fleiri strandferðaskipum. 
Ferðir þessar skal fjelagið hefja svo fljótt sem því verður við komið, og eigi 
síðar en í april 1916. Um hluttöku fyrir landssjóðs hönd í stjórn fjelagsins, 
stærð strandferðaskipanna, gerð þeirra og hraða, fyrirkomulag ferðanna, ferða- 
áætlanir og taxta fer eftir samningi milli fjelagsins og stjórnarráðsins.

2. gr.
Náist ekki samningar við »Eimskipafjelag íslands«, samkvæmt 1. gr. 

veitist landsstjórninni heimild til að kaupa tvö strandferðaskip, hafl annað 
þeirra að minsta kosti jafn mikið farþega- og lestarúm og sje að minsta kosti 
jafn örskreitt og strandferðaskip þau, sem hjer voru í förum árin 1910—1912, 
og ennfremur heimild til að halda þeim út á kostnað landssjóðs, bæði til 
strandferða og annara ferða, eftir því sem haganlegast þykir, þegar strandferð- 
um lýkur hvert ár.

3. gr.
Stjórnarráðið semur áætlun fyrir strandferðaskip landssjóðs og ákveður 

fargjöld og farmgjöld þeirra. Það ræður og afgreiðslumann skipanna, sem 
jafnframt er reikningshaldari, og ákveður þóknun hans, og stjórnar hann út- 
gerðinni að öllu leyti undir yfirumsjón þess, samkvæmt erindisbrjefi er það 
setur.

t 4. gr.
Utgerð landssjóðs skal, ef til kemur, hefjast eigi siðar en i april 1916, 

og skal stjórninni heimilt að leigja skip til strandferðanna til bráðabirgða, hafi 
ekki tekist að ná hentugum skipakaupum fyrir þann tima, og fer þá um rekst- 
ur leiguskipanna samkvæmt 3. gr.

5. gr.
Landsstjórninni veitist heimild til að taka lán alt að 450,000 kr. til að 

fullnægja ákvæðum 1. og 2. greinar. Stjórninni veitist og heimild til að setja 
strandskipin að veði til tryggingar þeim hluta lánsupphæðarinnar, sem út á 
þau kann að fást.


