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um flóabátaferðir.
F rá  samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir a thugað erindi þau, sem sam göngum álanefndunum  hafa 
borist um nýja slyrki eða hæ kkun  á slyrk til flóabáta.

Reynslan á öllum sviðum hefir sýnt það á undanförnum  árum, og 
ekki sist að þvi er samgöngumál snertir, að útgjöld rikissjóðs hafa farið h rað-  
vaxandi, svo að til vandræða horfir, ef útgjöldin á þvi sviði sem öðrum  eru 
ekki takm örkuð.

Það er augljóst, að tekjur rikissjóðs fara lækkandi og hljóta að verða 
m un minni í á r  en á undanförnum  á ium . V eiður því að stefna að því að m inka 
útgjöldin að sam a skapi.

Nefndin leggur þvi til, að eigi verði varið meiru fje til bátaferða á fló- 
um, fjörðum og vötnum  en stjórnarfrum v. gerði ráð fyrir, eða 100 þús. kr. á 
ári, og kem ur nefndin því fram með breytingartillögu um  að lækka liðinn i 13. 
gr. C. 2. um  9300 kr.

Nefndin v iðurkennir fyllilega, að það m undi veita hjeruðum  þeim, sem 
farið hafa fram á s ly rkhæ kkun  eða nýjan styrk, no k k u r  aukin þægindi fram yfir 
það sem nú er, ef hið um beðna fje væri veitt, en ef ætti að hækka* fjárveitingar 
eða veita nýjar fjárupphæðir til sam gangna á sjó svo, að allir gætu vel við un- 
að, þá hlyli sá útgjaldaauki að verða ríkissjóði um  megn.

Eins þyrfti þá að rannsaka  saingönguþörfina á flóum og fjörðum um 
alt land, svo sæmilegt sam ræm i gæti orðið i fjárveitingunum til h inna ýmsu 
staða. E n  tii slíkrar rannsóknar  brestur þingnefndir eðlilega bæði nægilegan 
kunnugleika og tíma.

Að lokum vill nefndin laka fram, að hún  leggur til, að þessum 100 þús. 
k rónum , sem h ún  ætlast til að veittar verði, verði varið sem næst s a m k \æ m t  
tillögum hen n a r  á Alþingi 1926, á þingskjali 414.

Alþingi, 28. april 1927.
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