
Ed. 1096. Nefndarálit
um frv. til I. um skipakaup ríkisins.

Frá fjárhagsnefnd.

Frv. þetta er borið fram af fjárhagsnefnd neðri deildar að beiðni atvinnu-
málaráðherra vegna samnings, sem ríkisstjórnin hefur, í samráði við þingflokkana,
gert um kaup á 45 vélbátum í Svíþjóð.

Samkv. samningi þessum er ríkisstjórnin kaupandi allra bátanna í einu lagi, og
er því nauðsynlegt, að hún hafi heimild til nægilegrar lántöku, þar til bátunum
verði ráðstafað til hinna einstöku kaupenda, og eru lántökuheimildir frv. miðaðar
við það.

Kaupverð sænsku bátanna er um 18 millj. ísl. krónur. En eitthvað mun sú
upphæð hækka vegna síðari breytinga. Kaupendur hafa þegar greitt nokkuð yfir
:t millj. króna eða 75 þús. kr. upp í hvern 80 lesta bát og 60 þús. kr. upp í hvern
50 lesta bát. Má því ætla, að lántöknheimildin samkv. 1. málsgr. 2. gr. nægi til
þessara kaupa.

Með fjárlögum fyrir 1944,XX. lið 22. gr., var ríkisstjórninni heimilað að verja
[) millj. króna úr framkvæmdasjóði til stuðnings mönnum til fiskiskipakaupa. Gert
er ráð fyrir, að kaupendur að sænsku bátunum verði styrktir á þann hátt, að veitt
verði 100 þús. kr. vaxtalaust lán út á hvern bát.

Enn fremur er ríkisstjórninni heimilað í fjárlögum fyrir 1945, XXIV. lið 22.
gr., að verja 5 millj. króna úr framkvæmdasjóði til að styrkja menn til kaupa á fiski-
skipum og taka nokkurn hluta upphæðarinnar að láni, ef handbært fé sjóðsins
hrekkur ekk.i til. Enn hefur ekki verið tekin endanleg ákvörðun um ráðstöfun
þessa fjár. En þar sem þegar hefur verið ráðstafað úr sjóðnum 3 millj. króna til
vélakaupa og þess háttar vegna landbúnaðarins samkv. lögum frá þessu þingi og
þvi er ljóst, að um 2 millj. kr. skortir á, að sjóðurinn hafi umræddar 5 millj. kr.
handbærar. þykir rétt að ákveða í lögum þessum upphæð lántökuheimildar þeirrar,
sem felst i XXIV. lið 22. gr. fjárlaganna.

Nefndin hefur rætt við atvinnumálaráðherra um frv. og fengið hjá honum
ýmsar upplýsingar. Mælir nefndin einróma með því, að frv. verði samþykkt.
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