
Nd. 25. Frumvarp til laga

um  útgerð rík is og bæja.

Flm .: E m il Jónsson, H éðinn Valdim arsson, .Tónas Guðm undsson,
Stefán Jóli. Stefánsson, F in n u r Jónsson, S igurður Einarsson, Páll Þorbjörnsson.

1 . gr.
R íkisstjórnin  efn ir til félagsm yndunar til ú tgerðar fy rir  rík ið  og kaupstaði 

á þann hátt, sem m ælt er fv rir  um  í lögum  þessum.

2 . gr.
R ikissjóður leggur fram  200000 kr. árið  1936 og siðan árlega söm u upphæð 

i 4 ár, gegn 1 0 0 0 0 0  króna árlegu fram lagi frá  kaupstöðum , og skal fé þetta 
vera stofnsjóður félags þess, er rek u r togaraútgerð  fy rir rík ið  og hlutaðeigandi 
kaupstaði.



3. gr.
Heiniilt er rík isstjó rn inn i að taka á sig ábyrgð að lánsfé til félagsiiis, og' má 

upphæðin, sem ábyrgðin næ r til, aukast um  700000 kr. árlega þau 5 ár, sem 
fram lag  er greitt. Skilyrði fy rir  ábvrgðinni er, að kaupstað ir Jieir, sem  fé leggja 
fram  til fyrirtæ kisins, ábyrgist lán tökur ásam t rík isstjó rn inn i að jö fnum  hlut- 
föllum  við fram lög  sin.

4. gr.
Skuldbindingar og ábyrgð ríkis og bæja, sem að fy rirtæ kinu  standa, við- 

vík jandi rekstri þess, takm arkast við fram lag  jieirra á hverjum  tím a samkv. 
lögum  þessum  og af ábyrgð þeirri, sem ræ tt er um  í 3. gr.

5. gr.
S tjórn  félagsins skipa ö m enn. R ikisstjórnin  sk ipar 3 stjó rnendur til 5 ára. 

Eigi einn kaupstaður svo m ikla hlutdeild í félaginu, að nem i 2 5 eða m eiru  af 
fram lagi allra kaupstaða, sem þátt taka í félaginu, skal þeim  kaupstað lieim ilt 
að tilnefna einn m ann í stjó rn ina, og tilnefna þá aðrir kaupstað ir í sam einingu 
einn m ann. Við þá kosningu hefir hver kaupstaður atkvæði í h lu tfa lli við fram - 
lagsupphæð sína. Hafi enginn kaupstaður lagt fram  upphæð, sem  nem ur -  5 

hlutum  fram lags kaupstaðainia, tilnefna þeir allir í sam einingu tvo m enn, og 
hefir við þá kosningu hver kaupstaður atkvæði í h lu tfalli við fram lagsupphæ ð 
sína. Hafi tveir kaupstaðir lagt fram  fé, er nem i 2 2  h lu tum  fram lags kaupstað- 
anna hvor, tilnefna þeir hvor sinn m ann í stjórnina.

S tjórn  félagsins hefir með höndum  yfirum sjón  alla með starfræ kslu  fé- 
lagsins á þann hátt, er tiðkast í hlutafélögum . Skal hún gefa rík isstjó rn  og 
hlutaðeigandi bæ jarstjó rnum  árlega ýtarlega skýrslu uni hag og viðgang fé- 
Iagsins og um  fram tíðaráæ tlan ir því til eflingar.

S tjórnin  velur sér fram kvæ m darstjó ra  og setur honum  erindisbréf. Laun 
fram kvæ m darstjó ra  greiðast ú r félagssjóði.

6 . gr.
Félagið lieldur úti togurum  á fiskveiðum , og m á það eigi kaupa togara, er 

eldri séu en tveggja ára. Heim ilisfang félagsins skal vera þar, sem bezt þykir 
um  aðstöðu til ú tgerðar, en skylt skal að veita niönnum  frá  hverjum  kaupstað, 
er þátt tekur í fyrirtæ kinu , skiprúm  fy rir  háseta að jö fnum  lilutfölhm i við fram - 
lög hlutaðeigandi kaupstaða til fyrirtæ kisins. Skylt skal félaginu að setja þar 
afla á land  til verkunar, sem kaupstað ir þeir, er þá tt taka í fy rirtæ kinu , æskja, 
að jöfnuni h lutföllum  við fram lög hlutaðeigandi kaupstaða í félaginu.

7. gr.
A rður af fram lögum  í stofnsjóð félagsins greiðist ekki 5 fy rstu  árin , sem 

félagið s tarfar, og eigi fy rr  en félagið liefir eignazt 1 0  togara skuldlaust, en eftir 
þann tím a iná  greiða arð  af stofnfé e ftir  þeim  reglum , er félagsstjórnin sjálf 
setur í lögum sinum , sem staðfest eru af a tv innum álaráðherra.



8. gr.
Framlög ríkissjóðs og kaupstaða í stofnsjóð félagsins eru eigi afturkræf.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Mál þetta var flu tt á síðaslliðnu þingi, en varð ekki ú træ tt. Um ástæ ðurnar 
rir  því vísast til g reinargerðar þeirrar, er þvi fvlgdi þá. (Sjá þskj. 476 1935).


