
Nd. 153. Nefndarálit [28. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 120 28. des. 1950, um aðstoð til bátaútvegsmanna.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frumvarp þetta felur í sér staðfestingu bráðabirgðalaga, sem gefin voru út
30. júní s.L, um breyting á lögum um aðstoð til útvegsmanna. Með bráðabirgða-
lögunum var starfstími stjórnar skuldaskilasjóðs lengdur um einn mánuð, til 1.
ágúst 1951, og jafnframt sett nokkru gleggri ákvæði en áður voru i lögum .um kröfu-
lýsingar og atkvæðisrétt lánardrottna á skuldheimtumannafundum. Enn fremur var
stjórn skuldaskila sjóðs veitt heimild til að gefa eftir að einhverju leyti síðari veð-
réttar lán, er útvegsmönnum höfðu verið veitt úr ríkissjóði, framkvæmdasjóði ríkis-
ins og styrkt ar- og lánasjóði, sem er sérstök deild í Fiskveiðasjóði íslands, enda
'Væri stjórn sjóðsins sammála um, að eftirgjafar væri þörf, og hefði til hennar sam-
þykki ríkisstjórnarinnar, svo og að breyta eftirstöðvum slíkra lána í skuldaskilalán.
Heimild þessi var notuð þannig, að þeim, sem að loknum skulda skilum skulduðu
meira en 80% af eignum og tekið höfðu lán þau, sem getið er hér að framan, var
veitt eftirgjöf þeirra að meira eða minna leyti, en eftirgjöfin var þannig takmörkuð,
að skuldir þeirra lækkuðu ekki hennar vegna niður fyrir 80% af eignum.

Síðan bráðabirgðalögin voru gefin út hefur komið í ljós, að ákvæðin um eftir-
gjöf trygginga fyrir aðstoðarlánum samkv. 1. gr. laganna um aðstoð til útvegs-
manna taka ekki til persónulegra ábyrgða. Telur nefndin rétt að ráða bót á þessu
með breytingu á 26. gr. laganna.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykkt með eftir-
farandi

BREYTINGUM:
1. Á eftir 5. gr. komi ný grein (verður 6. gr.), svo hljóðandi:

Aftan við 26. gr. bætist: nema um sé að ræða skuldir samkvæmt 1.-3.
tölulið 1. greinar.

2. Í stað "bátaútvegsmanna" í fyrirsögn frv. komi: útvegsmanna.

Alþingi, 30. okt. 1951.

Pétur Ottesen, Gísli Guðmundsson, Sig. Ágústsson.
form. fundaskr., frsm.

Lúðvík Jósefsson. Halldór Ásgrímsson.


