
Nd. 374. Frumvarp til laga
um ríkisstuðning við bæjar- og sveitarfélög til framleiðsluaukningar.

Flm.: Lúðvík Jósefsson, Áki Jakobsson, Einar Olgeirsson.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast fyrir bæjar- og sveitarfélög lán, er þau

kunna að taka til þess að koma upp nýjum framleiðslutækjum í viðkomandi bæjar-
og sveitarfélögum með þeim hætti, er greinir í lögum þessum.

2. gr.
Ríkisáhyrgð samkv. 1. gr. skal einkum veita fyrir lánum til að kaupa eftirgreind

framleiðslutæki og mannvirki: Fiskiskip, dráttarbrautir, síldarverksmiðjur, niður-
suðuverksmiðjur og aðrar verksmiðjur og mannvirki til vinnslu á sjávarafurðum;
vatnsveitur, raf'orkuveitur, tunnuverksmiðjur, enn fremur meiri háttar kaup land-
búnaðarvéla. verksmiðjur tíl úrvinnslu landbúnaðarvara og auk þess önnur þau
framleiðslutæki, sem líkleg eru til þess að geta veitt atvinnu og geta verið fjár-
hagslega sjálfstæð fyrirtæki.

3. gr.
Sveitarstjórn, sem óskar að verða aðnjótandi ríkisábyrgðar samkv. lögum þess-

um, skal senda umsókn til atvinnumálaráðuneytisins, sem úrskurðar um veitingu
ríkisábyrgðar að fengnu samþykki sérstakrar fimm manna nefndar, sem kosin er'
hlutbundinni kosningu í sameinuðu þingi. Umsókninni skal fylgja ýtarleg greinar-
gerð og rökstuðningur og enn fremur allar byggingaráætlanir, teikningar og rekstrar-
áætlanir.

4. gr.
Ábyrgðir, sem veittar eru samkvæmt lögum þessum, mega ekki vera hærri en

5 millj. króna til sama sveitarfélags.

5. gr.
Nefnd sú, er um ræðir í3. gr., skal ákveða, til hve langs lima hvert lán skal

vera, um vaxtaupphæð og annað, er að lántökunni lýtur, en fjármálaráðherra annast
lánsútboð. Nefndin skal gæta þess sérstaklega, þegar hún samþykkir umsókn, að
bau framleiðslutæki, sem fyrirhuguð eru, komi íbúum sveitarfélagsins að gagni og
séu í samræmi við alþjóðarhagsmuni, bæði um legu, stærð og fyrirkomulag.

Nefndin hefur rétt til þess að ráða sér sérfræðilega aðstoð.
Allur kostnaður við störf nefndarinnar greiðist ill' ríkissjóði.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargeds.

Eitt af mikilvægustu verkefnum íslenzku þjóðarinnar nú er að umbreyta at-
vinnuháttum sínum svo, að allir landsmenn hafi jafnan næga atvinnu viðþjóðnýt
störf og að vinnuorka hvers einstaklings komi að sem mestu gagni fyrir þjóðar-
heildina.

Nú er því svo farið, að þúsundir landsmanna hafa lítið sem ekkert að gera, svo
að mánuðum skiptir á hverju ári, og há er sú tala fullvinnandi Íslendinga, sem
vinna við slík starfsskilyrði, bæði til lands og sjávar, að vinnuafköst þeirra eru í
engu samræmi við strit og starfstíma.

Allir þekkja dæmin um þetta úr sveitinni, þar sem hundruð bænda vinna enn
við hin frumstæðustu vinnuskilyrði. Við sjávarsíðuna eru enn mörg hundruð sjó-



manna, sem fiskveiðar stunda á litlum, opnum vélbátum með handfæri, og gefur að
skilja, að vinnuafköst þeirra geta ekki verið nema brot af því, sem þau eru hjá
fiskimönnum á stærri bátum og skipum, sem unnið geta með miklu fullkomnari
veiðarfærum.

Það er stórt átak ogfjárfrekt að umbreyta framleiðsluháttum heilla byggðarlaga.
Reynslan hefur sýnt, að ýmis sveitarfélög, sem vilja og skilning hafa haft til að auka
og fullkomna framleiðslutæki sín, hafa ekki reynzt fær um að koma því í fram-
kvæmd af fjárhagsástæðum.

Fiskiþorp með 500-800 íbúa þarf allmikið fjármagn til þess að eignast stór og
góð fiskiskip í stað smábáta og til þess að reisa hraðfrystihús, sem skapa mundi
þorpsbúum nýja og stóraukna möguleika til atvinnu.

Það er dýr framkvæmd og ofviða flestum sveitarfélögum að byggja síldarverk-
smiðju, tunnuverksmiðju, niðursuðuverksmiðju og önnur slík mannvirki, ef ríkið
veitir ekki einhverja aðstoð.

Enginn mun þó efast um gagnsemi slíkra fyrirtækja fyrir þjóðarheildina, séu
þau byggð á réttum stöðum og stærð og fyrirkomulag sem hagkvæmast.

Það er álit okkar flm. þessa frv., að óhjákvæmilegt sé, að ríkið veiti aðstoð sína
til þeirrar framleiðsluaukningar og, umbóta á framleiðsluháttum, sem frv. þetta gerir
ráð fyrir.

Frá þjóðhagslegu sjónarmiði er slíkur stuðningur tvímælalaust réttmætur.
Samkvæmt frv. er gert ráð fyrir, að ríkisstj. sé heimilt að veita ríkisábyrgðir i

þessu skyni fyrir allt að 100 milljónum króna, en þó aldrei til sama sveitarfélags
bærri ábyrgð en 5 milljónir króna.

Gert er ráð fyrir, að skipuð verði fimm manna nefnd, sem hafi sérstakt eftirlit
með því, að stuðningur skv. lögum þessum verði veittur þannig, að að sem mestu
gagni komi. Þannig ætti hún að hlutast til um, að þeir útgerðarstaðir, sem bezt
liggja við fiskimiðum og vel eru fallnir til fiskveiða, verði studdir til aukinnar fisk-
framleiðslu og að þeir bæir, sem bezt hafa skilyrði til vinnslu úr afurðum eða til
iðnrekstrar, gangi fyrir hinum um stuðning, sem verr eru fallnir til þeirra fram-
leiðslustarfa. Hið sama er að segja um stuðning til landbúnaðarframleiðslunnar.

Lán, sem ríkisábyrgð yrði veitt fyrir skv. lögum þessum, yrðu væntanlega hag-
stæð lán með lágum vöxtum. Ætti það að vera ríkisvaldinu i lófa lagið að hafa
áhrif þar á.

Nái frv. þetta fram að ganga, má fullvíst telja, að mikill skriður komi á fram-
leiðsluaukningu landsmanna, því að mörg sveitarfélög munu hafa fullan hug á stór-
framkvæmdum í þessu skyni, þó að enn hafi ónóg fjárráð hamlað öllum aðgerðum.


