
sþ. 509. Nefndarálit [73. mál]
um till. til þál. um rekstur tunnuverksmiðju á Akureyri.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur rætt tillögu þessa á nokkrum fundum. Enn fremur
hefur nefndin fengið umsögn síldarútvegsnefndar um tillöguna. Þá ræddi og nefndin
við formann sildarútvegsnefndar um málið. Loks hefur nefndinni borizt afrit af
samningi þeim, sem gerður var, þegar stjórn tunnuverksmiðja ríkisins keypti verk-
smiðju þessa af Akureyrarbæ. Verður ekki af samningi þessum séð, að í honum
felist nein skuldbinding viðkomandi rekstri tunnuverksmiðjuunar. Stjórn síldar-
útvegsnefndar telur, eins og nú er ástatt, mjög óhagkvæmt, hvað við kemur verði
og gæðum á síldartunnum, að starfrækja tunnuverksmiðjuna á Akureyri. Kemst
nefndin um þetta meðal annars svo að orði í umsögn sinni:

"Mjög lítið verður smíðað af tunnum í vetur og einungis á Siglufirði, þar sem
tunnur þaðan eru betur smíðaðar og ódýrari og einnig og jafnvel sérstaklega vegna
þess, að þar hafa tunnuverksmiðjur ríkisins nú aðstöðu, m. a. í sambandi við síld-
arverksmiðjur ríkisins, til þess að geyma í húsi allar tunnur, sem smíðaðar eru.
Er þetta mjög þýðingarmikið atriði. Síldarútvegsnefnd, sem fer með stjórn tunnu-
verksmiðja ríkisins, verður að sjálfsögðu að framleiða tunnur þar, sem það telst hent-
ngast, og hefur Siglufjörður svo margt fram yfir Akureyri í þessu efni, að ekki er
forsvaranlegt, að neitt af þessum fáu tunnum, sem smíðaðar verða í vetur, verði
framleitt annars staðar en á Siglufirði.

Akureyrarbæ hefur verið boðið að kaupa tunnuverksmiðjuna þar aftur á kostn-
aðarverði, og mun það boð standa enn þá."

Með skírskotun til þessa leggur meiri hluti fjárveitinganefndar til, að tillagan
verði afgreidd með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ.
Þar sem ganga verður að því vísu, að stjórn síldarútvegsnefndar, sem sam-

kvæmt lögum nr. 41 1947, um breyting á lögum nr. 33 1946, um tunnusmíði, er falið
að hafa á hendi stjórn runnuverksmiðja ríkisins, hagi rekstrinum þannig, að tunn-
urnar verði sem bezta r og ódýrastar. þá þykir Alþingi ekki hlýða að gera ráðstaf-
anir, sem raskað gætu þessum grundvelli starfseminnar, og tekur því fyrir næsta
mál á dagskrá.

Alþingi, 28. marz 1950.
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