
sþ. 734. Nefndarálit [173. mál]
um till. til þál. um hraðfrystihús á Siglufirði.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur rætt tillöguna ásamt þeim breytingartillögum, sem fram eru
komnar við hana. Hefur hún ekki getað orðið sammála um afgreiðslu hennar.
Leggur meiri hl. til, að tillagan verði samþykkt með nokkrum breytingum, en
minni hl. (PO) vildi setja ákveðin skilyrði fyrir fylgi sínu, er meiri hl. gat ekki
fallizt á, og gefur hann því út sérstakt nál.

Meiri hluta nefndarinnar er ljóst, að Siglufjörður er engan veginn sá eini staður
á landinu, sem svo er ástatt með, að aðstoð ríkissjóðs sé nauðsynleg til að koma at-
vinnumálum íbúanna í viðunandi horf, einkum ef svo skyldi fara, að aflabrestur
eða önnur óhöpp skyldu enn steðja að, og því sé ekki unnt að binda aðstoðina við
þann stað einan, heldur beri að afgreiða þáltill. þannig, að ríkisstjórnin hafi heimild
til að veita einnig aðstoð til annarra staða á landinu, þar sem þess er þörf, eftir
að hún hefur látið athuga málið gaumgæfilega. Er þá jafnframt óhjákvæmilegt
að hækka þá upphæð, sem ríkisstjórninni er heimilt að verja í þessu skyni, frá því,
sem kveðið er á um í þáltill. á þskj. 623. Hins vegar telur meiri hl. ekki ástæðu til
að heimila ríkisstjórninni að ábyrgjast lán til framkvæmda í þessu skyni, þar sem
henni er heimilt samkvæmt 22. gr. fjárlaga að ábyrgjast lán allt að 8 millj. króna til að
koma upp hraðfrystihúsum og fiskimjölsverksmiðjum, enda sjálfsagt að nota þær
heimildir í sambandi við framkvæmdir þessara mála, eftir því sem nauðsyn krefur
og við á. Einkum telur meiri hl. nefndarinnar, að ábyrgðarheimildina samkvæmt
XIX. lið 22. gr. fjárlaga, að upphæð 2 milljónir króna, beri að nota í sambandi við
þær framkvæmdir, sem hér um ræðir.

Meiri hl. nefndarinnar þykir rétt, að tekið sé fram i þál., að ríkisstjórninni sé
heimilt að setja ákveðin skilyrði fyrir aðstoð samkvæmt henni, m. a. um mót-
framlög, tryggingar o. fl., svo sem stjórnin kann að telja nauðsynlegt í sambandi
við það, að aðstoðin komi að sem beztum notum.

Meiri hl. nefndarinnar leggur því til, að þáltill. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að verja allt að 4 milljónum króna
til þess að bæta úr atvinnuörðugleikum í landinu á þann hátt, er hún telur
heppilegast. Ríkisstjórnin getur sett þau skilyrði fyrir aðstoð þessari, um mót-
framlög og annað, sem hún telur nauðsynleg.

2. Fyrirsögn till. verði:
Till. til þál. um rikisaðstoð vegna atvinnuörðugleika.

Alþingi, 21. jan. 1952.
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