
Nd. 768. Nefndarálit [47. mál]
um frv. til laga um viðauka við og breyting á lögum nr. 100 29. des. 1948, um dýr-
tíðarráðslafanir vegna atvinnuveganna o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Frv. hefur verið í höndum nefndarinnar frá því í þingbyrjun, og hefur nefndin
rætt málið við stjórn bankanna og þrjár ríkisstjórnir.

Núverandi atvinnumálaráðherra, Ólafur Thors, hefur eftir ýtarlega athugun og
í samráði við fjármálaráðherra, Landsbankunn og Útvegsbanka nn lagt fyrir nefnd-
ina svofellda greinargerð:

1. Nauðsyn þykir bera til, að fjárhagur síldveiðimanna verði sannreyndur með
almennri innköllun krafna áður en ákvarðanir verða telmar um eftirgjöf it síldar-
aðstoðarlánum ríkissjóðs.

2. Skilanefndin skal þegar hefjast handa um afgreiðslu it aðstoðarbeiðnum síld-
veiðimanna skv. II. kafla laga nr. 100/Hl48, og haga störfum sínum. þann veg, að
sem fyrst verði gengið úr skugga um það, hvort síldarútgerðarmaður geti náð sam-
komulagi við lánardrottna sína, sbr. 1. mgr. 18. gr. 1. nr. 100jH}48, og verði jafnframt
birt innköllun til skuldheimtumanna.

3. Ríkisstjórninni hefur þegar verið veitt heimild í fjárlögum fyrir 1950 til eftir-
gjafa á síldarlánum bankanna sumurin H148 og 1H4!:l, sem ríkissjóður hefur ábyrgzt,
og enn fremur á lánum, sem veitt verða til innlausnar it sjóveðskröfum frá síðasta
sumri (kr. 1% milljón).

4. Innköllunarfrestur skal renna út það snemma, að athugun skilanefndar it
hag útvegsmanna sé lokið að fullu fyrir 1. október n. k.

5. 1. október 1950, en þá er komið á daginn, hver verður afkoma sumar síld-
veiðanna, og eins hitt, hvort síldarútgerðarmenn eiga kost á frjálsum skulda skilum.
skal taka ákvörðun um það, hvort nauðsynlegt verður að teljast að þviriga fram
skuldaskil með lögum. Þá skal og ákveða, hvort lengri frestur skuli veittur á af-
borgunum af lánum úr stofnlánadeild og fiskveiðasjóði og um lenging lánstíma.

6. Ríkisstjórn og bankastjörar Landsbankans hafa fallizt it, að dráttarvextir
stofnlánadeildar verði lækkaðir úr 1% it mánuði í ljz % it mánuði, enda verði það
síðar staðfest með lögum.

7. Atvinnumálaráðuneytið mun gefa út auglýsingu um, að skuldaskilum síld-
arútvegsmanna skuli lokið á næsta hausti, sbr. 17. gr. laga nr. 100/1948.

Fjárhagsnefnd fellst eftir atvikum fyrir sitt leyti it þessa meðferð á skulda-
skilum síldarútvegsins og telur vart tímabært að setja frekari ákvæði en þau, sem
eru í II. kafla laga nr. 100/1948, um dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna o. fl.,
eða breyta þeim fyrr en skilanefnd er komin lengra áleiðis í athugunum sínum og
séð er fyrir um afkomu næstu síldarvertíðar. .Jafnframt vill nefndin mæla með því,
að fyrirtæki, sem lent hafa í greiðsluerfiðleikum vegna af'Iabrests síldarútvegsins.
fái að njóta sama frests á afborgunum til stofnlánadeildar og fiskveiðasjóðs og
útgerðin.

Leggur því nefndin til, að frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar.
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