
Nd. 188. Nefndarálit [36. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 93 16. des. 1943, um hafnarbótasjóð.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frv. þetta er stjórnarfrumvarp og fram borið til staðfestingar á bráðabirgða-
lögum um þetta efni, sem ríkisstjórnin gaf út á s. l. sumri.

Lögin um hafnarbótasjóð voru samþykkt á Alþingi árið 1943. Var sjóðurinn
stofnaður með 3 millj. króna framlagi af tekjuafgangi þess árs og honum ákveðið
300 þús. kr. framlag á ári í fjárlögum upp frá því. Er í lögunum svo kveðið á, að
eigi megi veita fé úr sjóðnum fyrr en Alþingi hafi sett nánari ákvæði um fjárveitingar
úr honum. Árið 1945 var lögunum breytt og upp í þau teknar reglur um úthlutun
fjár úr sjóðnum, sem í aðalatriðum voru á þann veg, að til þess að flýta fyrir að-
kallandi hafnarbótum á þeim stöðum, þar sem hafizt er handa um framkvæmdir
og framlög úr ríkissjóði samkv. fjárlögum hverju sinni hrökkva ekki til að greiða
þær að þeim hluta, sem ákveðið er í hafnarlögum viðkomandi staðar, er ríkisstjórn-
inni heimilt að leggja fram úr hafnarbótasjóði viðbótarframlag, jafnóðum og verk-
inu miðar áfram. Slík framlög úr sjóðnum mega þó aldrei nema hærri fjárhæð en
% höfuðstóls hans. Framlög þessi skulu endurgreidd úr ríkissjóði á næstu þremur
árum. Síðan þessi breyting var gerð á lögunum, hefur árlega verið varið fé úr hafn-
arbótasjóði á þennan hátt til þess að flýta fyrir hafnargerðum og lendingarbótum
og sjóðurinn þannig orðið að miklu liði.

Höfuðstóll sjóðsins nemur nú 5.7 millj. kr. Hefur hann þróazt jafnt og þétt, sem
nemur hinu árlega framlagi og vöxtum af % höfuðstólsins, sem lögin ákveða, að
jafnan skuli standa óhreyft, en endurgreiðsluskyldan tryggir það, að sjóðurinn sé
ekki skertur endanlega.

Í bráðabirgðalögum þeim um breytingu á lögum um hafnarbótasjóð, er hér um
ræðir, og leitað er staðfestingar á, er í verulegum atriðum vikið frá fyrirkomulagi
því, er áður gilti og hér hefur verið lýst, um notkun á fé sjóðsins. Gæti ákvæði 1.
töluliðar 1. gr. hæglega orðið þess valdandi, að sjóðurinn yrði verulega skertur, og
jafnvel gæti svo að borið, þegar tímar liðu, að hann yrði með öllu uppétinn. Þetta
liggur í þvi, að gert er ráð fyrir að veita tíl' sjóðnum styrki til hafnargerða og lend-
mgarbóta, þegar svo stendur á sem þar greinir, án þess að fé þetta sé endurgreitt
sjóðnum úr ríkissjóði. Styrkveitingar þær, sem hér um ræðir, eru að vísu bundnar
við sérstök fyrirbæri, sem þurfa að vera fyrir hendi hverju sinni. En þess þarf eng-
inn að ganga dulinn, að mikil aðsókn mun gera vart við sig um að afla fjár án mót-
framlags heima fyrir og án alls efa farið á fremstu nöf í leit að leiðum til þess að
reisa slíkar kröfur á innan vébanda hinna rúmu ákvæða, er um þetta gilda. - í
öðru lagi er í 2. tölulið greínarinnar gert ráð fyrir því að veita úr sjóðnum vaxtalaus
lán, þegar svo stendur á sem þar greinir. Ákvæðin um þessar lánveitingar bera það
engan veginn með sér, að ríkisábyrgð sé fyrir slíkum lánum, þótt það kunni að
vera meiningin.

Þótt sjávarútvegsnefnd geti eftir atvikum mælt með samþykkt frv. þessa, þá er
fylgi hennar við það því skilyrði bundið, að bætt sé inn Í frv. ákvæðum, sem tryggja,
að sjóður inn verði ekki skertur eða svo nærri honum gengið, að heita mætti, að
hann yrði óvirkur. Þessu hyggst nefndin að ná með því, að ákveðið sé. að hin fyrri
ákvæði um endurgreiðsluskyldu ríkisins í sjóðinn gildi einnig um það fé, sem ráð-
stafað er úr honum sem styrk, og að lán þessi megi því aðeins veita, að ábyrgð
ríkissjóðs komi til.

Eins og fyrr greinir, hefur reynslan sýnt, að hafnarbótasjóður hefur komið að
góðu liði til þess að hrinda áfram ýmsum hafnargerðum og lendingarbótum. og
jafnframt því sem höfuðstóll hans vex, ættu fleiri að geta orðið aðstoðar hans að-
njótandi. Á sviði hafnarmála eru fjölmörg verkefni enn óleyst með þjóð vorri.
Mörgum hafnargerðum og lendingarbótum, sem byrjað hefur verið á, er enn ólokið,
og alltaf bætast hér við ný og ný verkefni. Það má því ekki koma fyrir, að hafnar-
hótasióðurinn, svo mjög sem á hann reynir nú orðið við þessar bráðnauðsynlegu
framkvæmdir, verði skertur og því síður uppétinn. Sjávarútvegsnefnd leggur því
til að frv. verði samþykkt með svofelldum

BREYTINGUM:
Við 1. gr.

a. Aftan við 1. málsl. 2. tölul. 1. málsgr. bætist nýr málsliður, svo hljóðandi: Lán
þessi má þó þvi aðeins veita, að ábyrgð ríkissjóðs samkv. 1. gr. laga nr. 29 1946,
um hafnargerðir og lendingarbætur, komi til.

b. 2. málsgr. orðist svo:
Styrkir og framlög, sem greidd eru úr hafnarbótasjóði samkv. 1. og 3. lið,

skulu endurgreidd sjóðnum úr ríkissjóði á næstu þremur árum.

Alþingi, 5. nóv. 1952.

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

Eiríkur Þorsteinsson. Lúðvík Jósefsson.


