
Nd. 576. Nefndarálit
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 93 16. des. 1943, um hafnarbótasjóð.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Fyrir nefndinni hafa legið 2 frv. snertandi hafnarbótasjóð, sem hafa á vissan
hátt staðið í sambandi hvort við annað, þ. e. það frv., er hér ræðir um, og frv. til l.
um framlag úr hafnarbótasjóði til hafnargerðar á Akranesi. Þar eru nú í undirbún-
ingi stórfelldar umbætur á höfninni, sem ekki verður frestað, nema útgerðin á þeim
stað bíði af varanlegan hnekki, auk þess sem til Akraness sækja aðkomubátar, sem
eðlilegt er, að svo mikilli og góðri verstöð, en þeim háir þar hafnleysið eins og heima-
bátunum.

Þær framkvæmdir, er hér ræðir um, eru kostnaðarmeiri en svo, að Akranes-
kaupstaður geti fengið nægilega fjárhæð af fé því, sem í fjárlögum fyrir næsta ár
er ætlað til hafnargerða, nema með því að skerða um of framlög til annarra hafna.
Þá er vitað, að fyrir þinginu liggur erindi um mjög aukið framlag til Keflavíkur-
hafnar vegna framkvæmda, er forráðamenn þess byggðarlags telja mjög aðkallandi
til varðveizlu vélbátaflotanum þar. Er hér því þannig ástatt, að tvær helztu fiskihafnir
við Faxaflóa þurfa stórum bætt hafnarskilyrði þegar á næsta ári, en að því er virðist,
ekki fært að veita þeim í fjárlögum að þessu sinni svo mikið fé, að þeim sé neitt séð
farborða í þessum efnum, enda í mörg horn að líta, hvað hafnarframkvæmdir snertir.

Flm. frv. (PO) skýrði fyrir nefndinni á fundi um þessi mál þann tilgang sinn
með frv. að greiða fyrir bráðnauðsynlegum framkvæmdum á þann hátt, er þar segir.

Virðist það hljóta að koma til álita, að undir þessum kringumstæðum sé stuðzt
við hafnarbótasjóð og hann látinn hlaupa undir bagga í bili til að koma fram aðkall-
andi umbótum,um leið og það sé haft fyrir augum að bæta sjóðnum aftur innan
hæfilegs tíma þá skerðingu, er hann þannig yrði fyrir, með fjárveitingu úr ríkissjóði.

Nefndin hefur átt viðræður um þessi mál við ráðherra þann, er fer með hafnar-
málin, og hefur sameiginleg niðurstaða meiri hl. nefndarinnar og greinds ráðh.
orðið að leggja til, að frv, yrði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
4. gr. laganna skal orða svo:
Til þess að flýta aðkallandi hafnarbótum á þeim stöðum, sem hafizt er handa

um framkvæmdir, og framlög úr ríkissjóði samkvæmt fjárlögum að hverju sinni
hrökkva ekki til að greiða að þeim hluta, sem ákveðið er í hafnarlögum við-
komandi staðar, er ríkisstjórninni heimilt að leggja fram úr hafnarbótasjóði viðbótar-
framlag, jafnóðum og verkinu miðar áfram, þó aldrei hærra en svo, að framlagið i
heild nemi þeirri hlutfalls upphæð af verkkostnaði. er hafnarlög staðarins ákveða.

Framlög, sem þannig eru greidd úr hafnarbótasjóði, skulu endurgreidd honum
úr ríkissjóði á næstu þrem árum. .

Sigurður Kristjánsson var fjarstaddur, er málið var afgreitt. Eysteinn Jónsson
áskildi sér rétt til að flytja sérstaka breytingartillögu um málið og gera grein fyrir
henni við umræðuna. Er því tillaga nefndarinnar afgreidd af þremur nefndarmönn-
um, þeim ÁÁ, LJós og JJÓs. .

Alþingi, 27. nóv. 1944.
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Eysteinn Jónsson.


