
Ed. 507. Nefndarálit
um frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að koma upp verbúðum
fyrir við legu báta.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur rætt frv. og ekki getað orðið sammála um afgreiðslu þess. Vill
minni hl. (StgrA og BK) samþykkja frv. með litlum breytingum, en á þetta getur
meiri hl. ekki fallizt.

Samkv. 1. gr. laga nr. 29 1946, um hafnargerðir og lendingarbætur, ber ríkis-
sjóði að greiða 40---50% af kostnaði við að koma upp verbúðum íviðleguhöfnum,
og auk þess heimilast ríkisstjórninni að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs það. sem
þá vantar á fullt kostnaðarverð verhúðanna. Væri nú horfið að því ráði að láta ríkis-
sjóð koma upp verbúðum á einstökum höfnum og þar með af létt hinni lagalegu
kvöð, sem á höfnunum hvílir nú, mundi það leiða til aukinna krafna á hendur ríkis-
sjóði frá flestum höfnum og stærri verstöðvum á landinu, og líkur til, að verbúða-
málið yrði með þeim hætti seinna leyst en á þann hátt, sem gert er nú ráð
fyrir í gildandi lögum. Enda sjáanlegt, að ef ríkissjóður er þess nú megnugur að
leggja fram nægilegt fé til þess að koma upp verbúðum að fullu á sinn kostnað it
þeim stöðum, sem þeirra er mest þörf, þá er og ekkert því til fyrirstöðu, að hann
leggi fram sinn hluta til þessara sömu verbúða samkv. gildandi lögum og ábyrgist
síðan það, sem á vantar. Reynslan hefur og sýnt, að framkvæmdir hinna ýmsu
hafnarsjóða hafa að jafnaði verið örari en svo, að ríkissjóður hafi þurft að gera
sérstakar ráðstafanir til þess að örva þær, hefur borið meira á hinu, að ríkissjóður
hafi ekki á hverjum tíma haft nægilegt fé til framlags framkvæmdanna að sín-
um hluta.

Meiri hluti nefndarinnar leggur þvi til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að ríkissjóður veitir nú samkvæmt gildandi lögum sams konar styrk til

að koma upp verbúðulll á viðleguhöfnum og veittur er til annarra hafnarmann-
virkja, bæði hvað snertir framlög og ábyrgðir, en hins vegar mjög vafasamt, að rétt
sé að raska þessum hlutföllum, sér deildin ekki ástæðu til frekari aðgerða og tekur
þvi fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 10. marz 1947.
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