
sþ. 807. Nefndarálit [174. mál]
um till. til þál. um endurbætur á hafnargarðinum á Dalvík.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur rætt tillögu þessa og sent hana vita- og hafnarmála-
stjóra til umsagnar. Umsögn vita- og hafnarmálastjórans hefur borizt nefndinni,
dags. 15. f. m., og er prentuð sem fylgiskjal með þessu nefndaráliti.

Nefndin telur ekki þörf fyrir þingsályktun vegna óhjákvæmilegra aðgerða á
skemmdum á hafnargarðinum á Dalvík og skírskotar um það til umsagnar vita-
og hafnarmálastjórans, enda óvenjulegt, að Alþingi blandi sér þannig í þessi málefni.

Einn nefndarmanna (lngJ) var fjarstaddur afgreiðslu málsins í nefndinni.
Leggur nefndin til, að málið verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að það hefur ekki verið venja, að Alþingi segi fyrir um skiptingu fjár

úr hafnarbótasjóði til einstakra hafna, og rök hafa ekki komið fram fyrir því,
að æskilegt sé, að sá háttur verði upp tekinn, og þar sem ábyrgð sú, sem farið
er fram á í þingsályktunartillögunni, er heimil samkvæmt ákvæðum hinna almennu
hafnarlaga, sér Alþingi ekki ástæðu til þess að samþykkja þingsályktun þessa og
tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 5. marz 1951.

Gísli Jónsson,
form.

Helgi .Iónasson,
fundaskr.

Karl Kristjánsson,
frsm.

Hannibal Valdimarsson. Halldór Ásgrímsson. Ásmundur Sigurðsson.
Pétur Ottesen. Jónas G. Rafnar.

Fylgiskjal.

VITA- OG HAFNARMÁLASTJORINN
Reykjavík, 15. febrúar 1951.

Með bréfi, dags. 14. þ. m., hefur háttvirt fjárveitinganefnd óskað umsagnar
minnar um tillögu til þingsályktunar um endurbætur á hafnargarðinum á Dalvík,
á þskj. 623, og í því sambandi óskað sérstaklega svars við tveim spurningum, svo
hljóðandi:

a) Teljið þér heppilegt, að fjárveitinganefnd og Alþingi taki nú upp þá stefnu
að skipta framlögum úr hafnarbótasjóði, eins og farið er fram á í tillögunni, en
eins og yður er kunnugt, hefur nefndin ekki gert það undanfarin ár?

b) Teljið þér ekki, að heimild sú, sem farið er fram á í tillögunni, sé fyrir
hendi í hinum almennu hafnarlögum og heimildin fyrir þeim í tillögunni sé þannig
óþörf?

Spurningum þessum leyfi ég mér að svara þannig:
a) Ég hef ávallt verið þeirrar skoðunar, að ráðherra, sem fer með stjórn hafnar-

mála, þurfi að hafa sem frjálsastar hendur um meðferð hafnarbótasjóðs, þ. e. a. s.
lánveitingar úr sjóðnum samkvæmt I. nr. 25/1945. Eftir að fjárveitinganefnd -
og Alþingi - lýkur störfum, geta oft komið fyrir þau tilvik, sem ófyrirsjáanleg
eru meðan Alþingi situr, og þá æskilegt, að ráðherra hafi í sinni hendi einhverja
möguleika til aðstoðar, ef honum þykir ástæða til. Skoðun mín er óbreytt hvað
þetta snertir.

b) Ríkissjóður hefur jafnan styrkt meiri háttar viðgerðir áhafnarvirkjum,
að minnsta kosti eins og um nýbyggingu væri að ræða, en stundum meira (sbr.
Bolungavík og Bakkafjörð ). Hér í þessari þingsályktunartillögu er aðeins farið
fram á ríkisábyrgð á % hlutum kostnaðar, og tel ég, að ríkisstjórnin hafi heimild
til þess samkvæmt hinum almennu hafnarlögum, nr. 29/1946, án þess að sérstök
viðbótarheimild þingsins komi til.
Í þessum svörum mínum við spurningum háUvirtrar fjárveitinganefndar felst

það, sem ég hef um þingsályktunartillöguna að segja.

Virðingarfyllst,
Emil Jónsson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis.


