
Ed. 842. Nefndarálit
um frv. til I. um breyt. á I. nr. H:3 16. des. Hl48, um hafnarbótasjóð.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur rætt þetta mál mjög ýtarlega og ek k i getað orðið sammála um
afgreiðslu þess. Minni hl. (GíG og StgrA) leggur til, að frumvarpið verði samþykkt
óbreytt, en meiri hlutinn leggur til, að gerðar verði á því verulegar efnisbreytingar.

Þegar frv. tillaga um hafnarbótasjóð var borið fram á Alþ. 1943, var það ætlun
flm., að styrkur úr sjóðnum yrði veittur til viðbótar hinum almennu fjárfram-
lögum til hafnarbóta á þeim stöðum, sem hafa góð skilyrði til sjósóknar og fr-am-

• leiðslu sjávarafurða, en lítið fjárhagslegt bolmagn til þess að hefjast einir handa
um hafnarbætur á grundvelli hafnarlaga eða laga um lendingarbætur, sbr. grg. ú

þskj. 57 frá því þingi. En með því að 4. gr. kvað svo á um, að Alþingi skyldi setja
nánari ákvæði um fjárveitingu úr sjóðnum, var ekki talið nauðsynlegt eða eðli-
legt að halda þVÍ ákvæði Í lögunum, að styrkurinn skyldi vera viðbótar styrkur,
þótt segja mætti, að það væri eitt af meginatriðum frumvarpsins, eins og það var
upphaflega sett Irarn. Hins vegar er alveg ljóst, að með setningu laganna um hafn-
arbótasjóð frá 1H43 hefur vakað fyrir Alþ. eftirfarandi:
1. að leggja til hliðar í sérstakan sjóð ákveðna upphæð, er síðar yrði varið til

bættra hafnarskilyrða þar, sem aðstaða er góð til sjúsóknar og framleiðslu
sjávarafurða, og að fjárveiting úr sjóðnum verði ávnl l t að fara eftir þessari
meginreglu svo lengi sem 1. gr. laganna er óbreytt;

2. að sjóðnum séu tryggðar árlegar tekjur úr ríkissjóði að óbreyttri 2. gr. lag-
anna;

3. að fjárveitingar úr sjóðnum séu að öðru leyti háðar síðari ákvæðum Al-
þingis.
Með frv. því, sem hér liggur fyrir á þskj. 6:35, er gengið mjög á móti hinum

upphaflega tilgangi með stofnun sjóðsins, þar sem honum er þar nú ætlað það
hlutverk að aðstoða ríkissjóðinn um greiðslu á fjárframlögum til hafnarbóta sam-
kv. ákvæðum gildandi hafnarlaga og það jafnvel án þess að uppfylla fyrirmæli
1. gr. laganna.

Með frv. þessu, ef að lögum verður, er ríkisstjórninni á hverjum tíma gefin
mjög víðtæk heimild til þess að veita stórar fjárhæðir úr sjóðnum án íhlutunar
Alþingis og jafnframt með slíkum fjárveitingum að skuldbinda rík lssjóðinn langt
fram í tímann til þess að endurgreiða sjóðnum þessar upphæðir og skylda þannig
Alþingi til þess að sj á fyrir nauðsynlegum tekj um til þess að standast þær greið sl ur,
annaðhvort með sköttum, lánum eða með því að stöðva framlög að fullu til hafnar-
bóta og jafnvel einnig til annarra verklegra framkvæmda. Verði þvi sá háttur
hafður á að skylda ríkissjóð til þess að endurgreiða hafnarbótasjóði hverja þá
upphæð, sem úr honum er veitt, ber að athuga það gaumgæfilega í hvert sinn, sem



fé er þannig veitt, á hvaða hátt ríkissjóður verð] fær um að .endurgreiða féð án
þess að bregðast öðrum aðkallandi skyldum um fjárframlög. A það mat að sjálf-
sögðu að vera gert af Alþingi, en ekki ríkisstjórn.

Á fylgiskjali I, sem birt er hér með, er yfirlit yfir inn- og útgreiðslur sjóðsins
næsta ár, miðað við, að heimildin samkv. frv. verði notuð að fullu. Sést þar, að
þegar á næsta ári bæri ríkissjóði að greiða til sjóðsins 1.1 millj. króna, árið 1947
1433 þús. krónur og síðan stighækkandi, þar til upphæðin væri árið 1H54 orðin
2283 þús. krónur. Enn fremur sést á fylgiskj. II yfirlit yfir allar greiðslur úr ríkis-
sjóði til hafnarbóta á árunum H)36--1H45. Fyrstu sex árin nema þessar upphæðir
um og innan við 300 þús. krónum á ári, en hækka síðan og verða hæstar í ár,
3,4 millj. króna.

Af þessu er ljóst, að verði frv. að lögum óbreytt, færist öll fjárveitingin til
hafnarbóta í framtíðinni frú Alþingi yfir til rfk isstjórnarinnar eða til þess ráðherra
eins, sem fer með hafnarmál á hverjum tíma. Auk þess sem ljóst er, að breyta
verður lögunum innan skamms, annaðhvort á þann hátt að fella niður heimild-
ina til fjárveitinga lll' sjóðnum eða að fella niður skyldur rfk issjóðs til endur-
greiðslu í sjóðinn.

Nefndinni er Ijóst, að Irumv. er fram komið vegna aðkallandi þarfar UIIl

framlög til hafnargerðar á Akranesi og í Keflavík, sem ríkissjóður þótti ekki megn-
ugur að leggja fé til sem þurfti á þessu ári. Þessari þörf má bæta úr með sérstök-
um lögum, ef þingmeirihluti telur það rétt, án þess að fara inn á þá ófæru, sem
stefnt er að með frumvarpinu óbreyttu. Er frumvarpið þá fært að nýju nær því,
sem það var upprunalega borið fram af þm. Borgfirðinga.

Nefndin leggur því til, að fn. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
4. gr. laganna orðist svo:
Til þess að flýta aðkallandi hafnarbótum er heimilt með sérstökum lögum í

hvert sinn að veita fé úr hafnarbótasjóði. samanber 1,. gr., enda sé í þeim lögum
ákveðið, hvernig endurgreiðslu úr ríkissjóði skuli hagað, svo og hlutföll fjárfram-
laga, eftir því sem ástæður þykja til í hvert sinn.

Alþingi, 1iL jan. lf145.

Gísli Jónsson,
form., frsm. meiri hl.

Ingvar Pálmason. Magnús Jónssori.

Fylgiskjal I.

Tafla yfir inn- og útgreiðsl ur haf'narbótasj óðs samkvæmt ákvæðum 4. gr.
þingskj. 635, miðað við, að heimildin verði notuð að fullu á hverjum tíma.

Til ráðstöf. í útlánum Höfuðstóll
Ár Höfuðslóll 'h níkistillag Mb. samkv. 4. gr. Eldri lán Hámarkslán Í sjóði 31hz 31hz 31/12

1945 3300000 300000 » 2 400000 » 2 400 000 1 200000 2400000 3600000
1946 3600000 300000 800000 1000000 1 600000 2600000 1 300000 2600000 3900000
1947 3900000 300000 I 133000 1 333000 1 467000 2800000 1 400000 2800000 4200000
1948 4200000 300000 1 577 000 1 777 000 1223000 3000000 1500000 3000000 4500000
1949 4500000 300000 1 370000 1 570000 1630000 3200000 1 600000 3200000 4800000
1950 4800000 300000 1 560000 1 760000 1640000 3400000 1 700000 3400000 5100000
1951 5100000 300000 1 703000 1 903000 1 697000 3600000 1800000 3600000 5400000
1952 5400000 300000 1 745000 1 945000 1855000 3800000 1 900000 3800000 5700000
1953 5 70.0 000 300000 1 870000 2070000 1930000 4000000 2000000 4000000 6000000
1954 6000000 300000 1 98:\ 000 2183000 2027000 4200000 2 100000 4200000 6300000



Fylgiskjal II.

Tafla, er sýnir framlög úr ríkissjóði til hafnarbóta samkv. fjárlögum.
1936 kr. 278000 liðir VII-XII
1937 269500 VII--XI
1938 297 a50 VIII-XI
1939 :101150
1940 :102 000 ""
1941 :i03500 VIII-XII
1942 n5 000 VIII-XIV
1943 1 749500 IX-XIII
1944 2223000 IX
1945 a 371500 IX, meðtalið :WO þús.

tillag til hafnarbótasjóðs. Önnur ár er tillagið ekki meðtalið.


