
Ed. 72. Frumvarp til laga [69. mál]
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast fyrir Húsavík lán til kaupa
á togara.

Flm.: Karl Kristjánsson.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast fyrir Húsavíkurkaupstað - eða hluta-

félag, sem kaupstaðurinn er þátttakandi í - lán til kaupa á einum togara. Ábyrgðin
má vera fyrir upphæð, er nemur allt að 90 % af kaupverði togarans, enda sé kaup-
verðið ekki óeðlilega hátt að áliti ríkisstjórnarinnar.

Togarinn sé veðsettur ríkinu eða til tryggingar lánsfénu.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt að beiðni bæjarstjórnar Húsavíkurkaupstaðar.
Á Íslandi eru nú þrettán kaupstaðir. Ríkið hefur þegar veitt meiri og minni

aðstoð til þess, að togarar fengjust til tíu þessara kaupstaða. Nokkur kauptún hafa
einnig notið slíkrar aðstoðar.

Með frumvarpi þessu er farið fram á, að ríkisstjórninni verði heimilað að veita
Húsavík ábyrgðaraðstoð í líkum mæli og ýmsum hinna áðurnefndu staða.

Hér með er prentað sem fylgiskjal bréf til flutningsmanns, dags. 8. þ. m.,
undirritað af bæjarstjóra Húsavíkur (Friðfinni Árnasyni) og þrem fulltrúum úr
bæjarstjórninni, sínum frá hverjum stjórnmálaflokki: Alþýðuflokknum (Ingólfur
Helgason), Sósíalistaflokknum (Páll Kristjánsson) og Sjálfstæðisflokknum (Helena
Líndal). Gerir bæjarstjórnin í bréfi þessu grein fyrir þörf Húsavíkur fyrir togara
og skilyrðum staðarins til þess að hagnýta afla hans.

Nánar mun svo flutningsmaður skýra málið í framsögu.



Fylgiskjal.

Húsavík, 8. okt. 1952.
Herra alþingismaður Karl Kristjánsson, Reykjavík.

Um leið og bæjarstjórn Húsavíkur sendir yður, hr. alþingismaður, meðfylgj-
andi útskrift úr fundargerðarbók bæjarstjórnar, vill hún taka fram nokkur atriði,
er hún telur mestu skipta í sambandi við mál það, er hún óskar, að þér flytjið á
háttvirtu Alþingi.

Yfir vetrarmánuðina er hér jafnan atvinnuleysi í mjög stórum stíl, bæði meðal
landverkamanna og þeirra, sem sjó sækja á smádekkbátum og trillubátum. Fá
þessir smábátar venjulega mjög lítið sótt sjó yfir vetrarmánuðina, frá nóvember-
byrjun til aprílloka, en stærri bátar staðarins sækja frá verstöðvum sunnanlands
á veturna. Tíminn frá októberlokum til aprílloka er því að mestu "dauður tími", ekki
aðeins fyrir landverkamenn, heldur einnig fyrir sjómenn, sem róa á smábátum, enda
bera atvinnuleysisskráningar, sem fram fóru í febrúar og marz í fyrra, þessu at-
vinnuástandi bezt vitni. I febrúar voru skráðir rúmlega 100 og í marz rúmI. 90
atvinnulausir verkamenn. ÞÓ eru alltaf nokkrir atvinnulausir verkamenn, sem ekki
láta skrá sig. Þetta atvinnuleysi er þrátt fyrir það, þótt hópur manna fari á hverjum
vetri um áramót til verstöðvanna sunnanlands í atvinnuleit, auk þeirra manna, sem
fylgja eftir þremur stórum bátum héðan á hverja vetrarvertíð.
Í sambandi við atvinnuleysi kvenna er rétt að geta þess, að þegar hraðfrysti-

húsið starfar, vinna þar 30 til 60 stúlkur. Þann tíma, sem hraðfrystihúsið hefur
ekki hráefni, hafa þessar stúlkur enga atvinnu.
Í Húsavík eru nýbyggð tvö fiskiðnaðarhús, hraðfrystihús og saltfiskþurrkhús.

Kostnaðarverð beggja húsanna með öllum vélum og tækjum er um kr. 2 35(}000.00.
-- Af skuldum þeim, sem hvíla á frystihúsinu eru 750 þús. kr. með ábyrgð ríkis-
sjóðs. Það er vitanlega mikið áhugamál, að þessi fiskiðnaðartæki séu ekki rekin
með tapi og að þau geti staðið við sinar skuldbindingar. Afkoma þessara fyrir-
tækja verður varla tryggð betur með öðru en því, að þau hafi sem allra lengstan
rekstrartíma úr árinu. Það ætti þvi að muna miklu, hvort þau eru rekin í 6 mánuði
eða 10 til 11 mánuði, þegar um rekstrarafkomu er að ræða.

Hér á nærliggjandi miðum er venjulega sama sem engan fisk að fá yfir vetrar-
mánuðina, enda eru bátar þeir, sem hér eru heima á þeim tíma, ekki til vetrar-
sóknar. Hér er því ekki um neinn annan möguleika að ræða til að fá fisk en ef
unnt væri að fá fisk úr togara. Fyrri hluta vetrar hafa Íslenzkir togarar aðallega
veitt á "Halanum", en það mun vera svipuð vegalengd frá Halanum til Húsavíkur
og Reykjavikur. Sem sagt, til þess að Húsvíkingar fái fisk á veturna, er aðeins um
þann möguleika að gera að fá fisk úr togara.

Viðkomandi skilyrðum til að nýta söluhæfa togaraafla hér í Húsavík skal fram
lekið, að hraðfrystihúsið getur, eins og sakir standa, hraðfryst 35-40 tonn af þorski
it sólarhring, en hefur húsrýmis skilyrði til að auka það magn um ca. 25 tonn með
auknum vélakosti. Enn fremur er hér saltfiskþurrkhús og beinamjölsverksmiðja. Þá
er og um mikinn húsakost að ræða til fisksöltunar eða nánar tiltekið fjögur hús, er öll
gætu verið tiltæk, a. m. k. yfir vetrarmánuðina.

Samkvæmt athugun, sem gerð hefur verið á því, hvað ein veiðiför togara, sem
legði hér afla á land, skapaði mikla vinnu í landi, miðað við 250 tonna afla, er
niðurstaðan þessi:
1. Löndun, 40 menn 14-18 stundir.
2. Hraðfrysting 100 tonn, 40 manns 6-9 átta stunda vaktir eftir aðferðum.
a. Flatning og söltun, 50 menn í 16 stundir.

Enn fremur mundi skapast atvinna við aflann að öðru leyti, svo sem við mat,
pökkun, útskipun o. s. frv. Komið gæti til mála að setja upp netjaverkstæði, og
mundi það þá skapa atvinnu.

Eíns og sjá má af framansögðu, þarf mikill hluti Húsvíkinga. að óbreyttum
atvinnuástæðum, að afla tekna yfir vor- og sumarmánuðina sér og fjölskyldum
sinum til ársframfærslu og til greiðslu opinberra gjalda. Er augljóst, að við svo búið
má ekki standa og að við slík atvinnuskilyrði fá menn ekki búið, nema verða annað-
hvort óvirk ir gjaldþegnar sveitarfélagsins eða beinlínis styrkþegar að meira eða
minna leyti.

Er öllum Húsvíkingum ljóst að gera verður mikið átak til eflingar atvinnulífi
staðarins, ef ekki á illa að fara. Sér bæjarstjórn Húsavíkur og Húsvíkingar í heild
ekki annað ráð vænna til skjótra úrræða en að efna til togaraútgerðar, og er það
von okkar hér, að slík útgerð muni mjög bæta hag einstaklinga og fyrirtækja.

Virðingarfyllst.

F. h. bæjarstjórnar Húsavíkur,

Ingólfur Helgason.
Friðfinnur Árnason.

Páll Kristjánsson.
Helena Líndal.


