
Nd. 556. Nefndarálit
11111 frv. t i l l  11111 útgcrð ríkis og bæja.

Frá  2 . minni lil. sjávarútvcgsncfndar.

Frv. þctta liefir „lcgið í salti“  niikinn liluta þings. cnda almcnnt ckki lniizt 
við, að það niyndi lilji'ita afgreiðslu. Sú cina atluigun, scm málið hefir fcngið 
fv rir  aðgcrðir ncfndarinnar, var gcrð að minni lilliliitim, því að cg har þar fram  
tillögu iini, að lcitað yrði álits hæjarstjórna iim frv., og var það gcrt. Þegar málið 
var tekið fyr ir  til afgrciðslu á ncfndarfundi 28 . april, voru koninar scx umsagnir 
frá hæjarstjórnum, cn tvær vantaði. Ég har þá fram  tillögu uin, að þær tvær 
bæjarstjórnir, scm ckki höfðu scnt mnsögn, yrðu krafðar mn hana, áður cn 
ncfndin tæki afstöðu, cn sú tillaga var fclld í ncfndinni. Önnur þcssara hæjar- 
stjórna scndi þó uinsögn áður cn n. afgrciddi málið. Álit hæjarstjórnanna voru 
á þá leið, að fjiirar óskuðu cftir, að frv. væri samþykkt, cn þrjár  mæltu gegn 
því. Frá  bæjarstjórn Akurcyrar hcfir ckkcrt álit Iiorizt. Það skal tckið fram, að 
cngin bæjarstjórnanna hcfir látið rökstuðning fy lg ja  áliti sínu, og cru álitin af 
þeim ástæðum minna virði cn ella.

Ég  hcfi á þcssu Jungi, ásamt tvcim öðrum frainsóknarniönnuni, borið fram 
frv. til 1. um útgerðarsainvinnufclög, brtt. á lögununi um Fiskveiðasjóð íslands. 
í þessuni frv. cr bcnt á leið til Jicss, að fólk við sjávarsíðuna gcti stofnað til 
útgerðar scr til lífsframfæris. Þcssi frv. cru nú til umsaguar hjá bæjarstjórn- 
uni og hrcppsncfndum á útgerðarstöðum. ()g Jiar scni cg álít. að heppilcgasl sé 
að byggja upp löggjöf uni útgcrð á Jieiiii grundvclli, scm Jiar er lagður, tel ég 
ckki koma til niála að sam þykkja frv. Jiað um útgerð ríkis og bæja, er fyr ir  
liggur, enda cr Jiað aðcins miðað við takmarkaðan hluta af útgerðinni (stórút- 
gcrð kaupstaðanna, og Jiá fyrst og frcmst R cykjavikur og H afnarfjarðar), cn 
cngin tilraun cr Jiar gcrð til að bæta úr þörf liinna „sm ærri“  útgerðarstaða.

Hinsvcgar tcl ég, að komið gæti til mála, að hcimild yrði veitt til að vcrja 
einhverju af atviimubótafé ríkis og bæja til að kaupa togara, sem leigðir yrðu 
samvinnufélögum sjómanna og verkamanna.

Ég  legg til, að frv. vcrði afgrcitt mcð svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI D A O SK R Á :

Þar sem frv. tckur ckkcrt tillit til smáskipaútvcgsins eða útgerðarstaða 
utan kaupstaðanna, og þar scm yfirlcitt vcrður að tclja, að heppilegra sé að lcysa 
atvinnumál sjávarsíðunnar á annan hátt cn frv. gerir ráð fyrir, tekur deildin fyrir  
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, (i. mai 1936.

Gisli Guðnumdsson.


