
Id. 46. Frumvarp

til laga um kaup á eimskipi og útgerð þess á kostnað landssjóðs.

Frá samgöngumálanefnd neðri deildar.

1. gr.
Landsstjórninni veitist heimild til þess að kaupa eimskip, alt að 800 

smálestir að stærð, sjerstaklega útbúið til vöruílutninga, og taka lán í því skyni, 
eftir þvi sem þörf krefur.

2. gr.
Skipið skal haft til strandferða kring um landið, að minsta kosti 7—8 

m ánuði á ári, og til millilandaferða hinn tíma ársins, samkvæm t ferðaáætlun, 
er stjórnin sem ur eftir tillögum Alþingis. '

3. gr.
Öll útgjöld til utgerðar skipsins skal veita i fjárlögunum, enda renni 

allar tekjur þess i landssjóð.

4. gr.
Landsstjórnin ræður farstjórn skipsins, og annast farstjórnin ráðningu 

yfirm anna þess og útvegar afgreiðslumenn á þeim höfnum, er skipið kem ur á.

5. gr.
Landsstjórnin ákveður fargjöld og farmgjöld eftir tillögum farstjórnar.

6- gf.
Farstjórnin skal halda nákvæm an reikning yfir öll útgjöld og allar 

tekjur skipsins og rita hann í bók, er landsstjórnin löggildir til þess. Fyrir 
m arsm ánaðarlok ár hvert skal farstjórnin hafa sent landsstjórninni nákvæman 
reikning, meðfylgiskjölum, fyrir næstliðið alm anaksár, og sýni hann glögglega allan 
Qárhag skipsútgerðarinnar. Reikningur þessi skal endurskoðaður á skrifstofu 
þeirri i stjórnarráðinu, er samgöngumálin heyra undir. Ú rskurðar lands- 
stjórnin reikninginn.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Á s t æ ð u r .

Vegna þess að eimskipafjelagið islenska hefir lýst yfir þvi, að það geti 
ekki tekið að sjer strandferðir kring um  landið á kom anda ári, þá sjer sam-



vinnu-sam göngumálanefnd Alþingis ekki aðra úrkosti en að landið kaupi skip 
til strandferða.

Fjárveitinganefnd Nd. samþykti á fundi 31. des. 1916 að mæla með frv. 
þvi til laga um kaup o. s. frv. á eimskipi handa landinu til strandferða, sem 
nefndinni hefir borist erindi um  frá samgöngumálanefnd.

Alþingi, 31. des, 1916.

Björn Kristjánsson.

Gísli Sveinsson.

Til
samgöngumálanefndar Nd.


