
Ed. 817. Nefndarálit [194. mál]
um frv. til l. um breyt. á I. nr. 50/1950, um togarakaup ríkisins.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin ræddi frv. á fundi sínum í dag. Bent var á, að eðlilegt hefði verið að
breyta 1. gr. frv. þannig, að skýrt kæmi fram, að atvinnuþörf einstakra staða á land-
inu væri ekki ein látin ráða, er þeim skipum yrði úthlutað, sem enn eru óseld, heldur
yrði jafnhliða höfð hliðsjón af því, hvaða skilyrði væru fyrir hendi til útgerðar
togara á viðkomandi stöðum og hver líkindi væru til þess, að þeir aðilar, sem fengju
skipin með hinum vægustu kjörum, gætu staðið undir rekstrinum án frekari að-
stoðar ríkissjóðs, þannig að eigi komi augsýnilega til rekstrarstöðvunar. þótt frekari
aðstoð kæmi ekki til. Enn fremur var bent á það af einum nefndarmanni, að heppi-
legra mundi vera að binda hámark ábyrgðar ríkissjóðs samkv. 2. gr. frv. við kostnað
þann, sem breyting á skipunum kynni að hafa í för með sér, og að ábyrgðin yrði
ekki veitt, nema fyrir lægi meðmæli sérfræðinga, er stjórnin tilnefndi, um að eðli-
legt og rétt væri að styðja að slíkum breytingum, svo og að vitað væri fyrir fram
um kostnað verksins. En vegna þess, hversu skammur tími er til afgreiðslu málsins,
en nefndin álítur, að afgreiða beri það á þessu þingi, vill hún ekki bera fram breyt-
ingartillögur við frv. í þessa átt. en treystir hins vegar, að ríkisstjórnin taki til at-
hugunar þessar ábendingar við framkvæmd málsins. Framkomin tillaga frá Haraldi
Guðmundssyni var einnig rædd í nefndinni. Vildi einn nefndarmanna (BrB) láta
samþykkja hana, en á það gátu aðrir nefndarmenn ekki fallizt.

Með tilvísun til þess, er að framan greinir, leggur nefndin til, að frv. verði sam-
þykkt. Einstakir nefndarmenn áskilja sér þó rétt til að fylgja breytingartillögum,
er fram kunna að koma, eða bera fram breytingartillögur við umræðu málsins.

Alþingi, 5. marz 1951.
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