
sþ. 808. Nefndarálit [149. mál]
um till. til þál. um aðstoð til eflingar atvinnulifinu í Flatey á Breiðafirði.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Tillagan var rædd á nokkrum fundum í nefndinni og síðan send atvinnu-
málaráðuneytinu og fjármálaráðuneytinu til umsagnar. Svar barst frá atvinnumála-
ráðuneytinu, þar sem upplýst var, að hreppsnefnd Flateyjarhrepps hefði sótt um
lán úr bjargráðasjóði, hraðfrystihús Flatey jar farið fram á ríkisábyrgð fyrir láni,
til þess að ljúka við útbúnað þess, og h/f Sigurfari fengið nokkurt rekstrarlán
Landsbankanum til útgerðar á þessari vertíð.

Eftir svari frá fjármálaráðuneytinu var lengi beðið, en það kom aldrei.
Þegar til kom, fékkst ekki samkomulag um að samþykkja till. óbreytta. Töldu

þeir Gísli Jónsson, Helgi Jónasson, Karl Kristjánsson, Jónas Rafnar og Halldór
Ásgrímsson ekki ástæðu til þess, en við undirritaðir leggjum til, að svo verði gert.
- Þeir Pétur Ottesen og Ingólfur Jónsson voru ekki á fundi, er tillagan var af-
greidd frá nefndinni.

Það, sem gerzt hefur í þessu máli, síðan tillagan var fram borin, er það, að mat
hefur farið fram á eignum hraðfrystihúss Flatey jar og unnið er að því, að fyrir-
tækið fái nokkurt lán. Þá hefur Sigurfari h/f fengið rekstrarlán í Landsbankanum,
og tókst með því að koma bát félagsins á veiðar á þessari vertíð. Einnig hefur
Flateyjarhreppi verið veitt 50000 króna lán úr bjargráðasjóði.

ÞÓ að þannig hafi nokkuð verið gert til að afstýra sárustu neyð í Flatey á
Breiðafirði í augnablikinu, er það álit okkar, sem að þessu nefndaráliti stöndum,
að því, sem mestu máli skiptir af því, sem tillagan fór fram á, hafi ekki verið
sinnt, - nefnilega því að gera ráðstafanir til að tryggja hraðfrystihúsinu á staðn-
um nægilegt hráefni til vinnslu með útvegun tveggja vélbáta í viðbót eða með ríkis-
útgerð togara, sem síðan legðu afla á land, þar sem vinnuafl og atvinnutæki væru
ónotuð eða illa nýtt.

Meðan svo er tekið á vandamálum atvinnulífsins sem hér hefur verið gert,
eru mestar líkur til, að bjargráðalán til hreppsfélagsins verði skammgóður vermir
og nýtt lán til hraðfrystihússins verði ekki nema augnahlikshjálp, sem síðan geri
vandamálið aðeins stærra og óviðráðanlegra með áframhaldandi rekstrartöpum.

Í málum sem þessum varðar mestu, að svo djúpt sé skorið, að ekki þurfi að
skera aftur í bráð. Hálfkáleið er stundum verst, og í þessu tilfelli benda allar líkur
til, að þeirri fjárhagslegu hjálp, sem Í té hefur verið látin, verði að mestu á glæ
kastað, þar eð undirstöðuna vantar eftir sem áður. Þess vegna leggja undirritaðir
til, að tillagan verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 5. marz 1951.

Hannibal Valdimarsson,
frsm.

Ásmundur Sigurðsson.


