
Nd. 176. Frumvarp til laga [122. mál]
um stuðning við bæjar- og sveitarfélög til atvinnuframkvæmda.

Flm.: Lúðvík Jósefsson.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka 50 milljón króna lán, sem endurlánað verði

bæjar- og sveitarfélögum til framleiðslubóta og atvinnuaukningar.

2. gr.
Til þess að gera tillögur um ráðstöfun þess fjár, er um ræðir í 1. gr., kýs Al-

þingi 5 manna nefnd. Skal hún gera tillögur til avinnumálaráðherra um lánveit-
ingar af fé þessu, en ráðherra ákveður síðan um lánveitingar.

3. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni að lána bæjar- og sveitarfélögum fé það, sem um

ræðir í 1. gr., til 20 ára með 4% ársvöxtum, enda samþykki nefnd sú, sem um getur
i 2. gr., ráðstöfun fjárins og tryggingar þær, sem settar eru fyrir lánunum.

4. gr.
Lánum þessum skal fyrst og fremst varið til framkvæmda í kaupstöðum og

kauptúnum, til aukinna atvinnuframkvæmda og framleiðsluaukningar. svo sem bygg-
ingar eða endurbóta á frystihúsum og fiskimjölsverksmiðjum, bættrar aðstöðu til
afgreiðslu fiskiskipa og annarra framkvæmda, sem miða að bættri aðstöðu við hag ..
nýtingu sjávarafurða.

5. gr.
Heimilt er bæjar- og sveitarstjórnum að endurlána einstaklingum eða félögum

lán þessi, enda sé þá jafnframt örugglega frá því gengið, að lánin komi þannig að
fullu gagni til atvinnuaukningar á staðnum.

6. gr.
Ríkisstjórnin getur með reglugerð sett nánari ákvæði um allt, sem varðar fram-

kvæmd laga þessara.
7. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.



Greinargerð.
Atvinnuleysið fer sífellt vaxandi. Hvergi er það þó almennara og sárara en í

þorpum og smærri kaupstöðum úti á landi. Þar er atvinnuástandið víða hið hörmu-
legasta og fyrirsjáanleg vandræði, ef ekki koma einhverjar úrbætur hins opinbera.

Sú nauðvörn. sem ýmsir fjölskyldufeður úti á landi hafa þurft að grípa til, að
taka sig upp frá heimilum sínum og ráða sig til vinnu á Keflavíkurflugvelli, getur
auðvitað ekki orðið til frambúðar, enda lítil hjálp fyrir flesta, þegar allt kemur til
alls.

Það er fyrirsjáanlegt, að ríkisvaldið verður að koma þeim byggðarlögum til
hjálpar, sem atvinnuleysið herjar nú. Atvinnuskilyrði þeirra staða verður að athuga,
og þeim verður síðan að hjálpa til sjálfsbjargar.

Í flestum sjávarkauptúnum landsins er það sjávarútvegurinn og ýmis störf í
sambandi við hann, sem leggja verður aðaláherzluna á. Útgerðarstaðir, sem vanta
fiskibáta, hafa ónóg fiskvinnsluhús eða lélega hafnaraðstöðu, geta ekki lengur fylgzt
með, og þar hlýtur atvinnuleysið óhjákvæmilega að vera landlægt. En þannig háttar
einmitt víða í fiskiþorpum landsins. Til þess að þar geti hafizt að nýju þróttmikill
atvinnurekstur, þarf að afla þangað fiskibáta, gera nauðsynlegar umbætur á hafnar-
mannvirkjum, einkum fyrir stærri fiskiskip, og reisa þar fiskvinnslustöðvar. En
til þess að slíkt sé hægt, þarf mikið fjármagn, sem nú er ófáanlegt hjá láns stofn-
unum.

Með frumvarpi þessu er lagt til, að ríkissjóður taki 50 milljón króna lán, sem
endurlánað verði bæjar- og sveitarfélögum, fyrst og fremst til þess að koma upp
mest aðkallandi framkvæmdum til framtíðarúrbóta í atvinnumálunum. Gert er ráð
fyrir, að hver bæjar- að sveitarstjórn geri sjálf tillögur um, hvað hún telur heppi-
legast að ráðast í. Framkvæmdir yrðu mjög mismunandi á hverjum stað, en fyrst
og fremst eru þær hugsaðar til eflingar sjávarútvegi og iðnaði í sambandi við hann.

Margt bendir til, að hinn mikli og ágæti togarafloti landsmanna verði stöðugt
meir og meir rekinn fyrir innlendar fiskverkunarstöðvar. Það rekstrarform, að
togararnir sigli með afla sinn nýjan á erlendan markað, hefur farið stórlega minnk-
andi síðustu árin. Slíkur rekstur er í eðli sínu óheppilegur, þar sem mikill gjald-
eyrir tapast þjóðinni við sölu á óunnum fiskaflanum, borið saman við vinnsluna
innanlands. Hið nýja rekstrarform togaranna, að leggja aflann upp nýjan hér heima
til vinnslu í frystihúsum eða öðrum verkunarstöðvum. útheimtir margar hafnir
víðs vegar um landið, vel útbúnar, til þess að taka við hinum stóru fiskförmum
togáranna.

Vegna legu beztu fiskimiða togaraflotans væru hafnirnar á Vestfjörðum sér-
staklega heppilegar til þess að taka við nýjum fiski frá togurum. Oft veiða tog-
arar líka mikinn fiskafla úti fyrir Austurlandi og Norðurlandi. Þá væru hafnirnar
í þeim landshlutum beztar. En flestar hafnir Í þessum landshlutum eru nú ekki
nægilega vel útbúnar til þess að geta tekið við afla togara til vinnslu, svo að vel sé.
Fisklöndun togarann a krefst góðra og mikilla löndunartækja. A löndunarstað þarf
að vera hægt að fá olíu og ís í næstu veiðiför. Húsrými fyrir aflann verður að vera
mikið í landi og afköst fiskvinnsluhúsanna mikil.

Augljóst er, að margir útgerðarstaðir mundu nú, ef þeir ættu þess kost fjár-
hagslega, gera hjá sér nauðsynlegar umbætur til þess að geta tryggt sér togarafisk
til vinnslu.

Frumvarp þetta, ef að lögum yrði, mundi gera mörgum stöðum kleift að ráðast
í þær framkvæmdir, sem aðkallandi eru í þessu efni. Frumvarp þetta miðar að því
að gera bæjar- og sveitarfélögum mögulegt að koma atvinnumálum sínum þannig
fyrir, að atvinnuleysinu verði bægt í burtu. Það mundi, jafnhliða því að bægja
atvinnuleysinu frá, skapa grundvöll að aukinni framleiðslu og aukinni gjaldeyris-
öflun þjóðarinnar.

Stækkun frystihúsa í útgerðarbæjum. bygging harðfiskverkunarstöðva, ný fisk-
þurrkunarhús og góð afgreiðsluskilyrði fyrir stór fiskiskip, slíkar framkvæmdir eru
ekki aðeins málefni útgerðarbæjanna einna, þær eru líka málefni togaranna, sem
verða að fá þessa aðstöðu með vaxandi innanlandslöndun. Slíkar framkvæmdir eru
málefni þjóðarheildarinnar, því að þær eru stoðir undir framtíðarhag þjóðarinnar
allrar.


