
Ed. 196. Nefndarálit [69. mál]
um frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast fyrir Húsavík lán
til kaupa á togara.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin ræddi þetta mál á þrem fundum og sendi það atvinnumálanefnd ríkis-
ins til umsagnar. Er umsögn hennar prentuð sem fskj. með nefndaráliti þessu.

Bernharð Stefánsson hefur lagt til, að upp í frv. verði tekin ábyrgðarheimild
vegna Olafsfjarðarkaupstaðar, og hefur nefndin að athuguðu máli fallizt á það.

Leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast fyrir Húsavíkurkaupstað og Ólafs-
fjarðarkaupstað - eða fyrir hlutafélög, sem kaupstaðirnir. báðir eða hvor um
sig, eru þátttakendur í - lán til kaupa á einum togara fyrir báða eða sínum
togara fyrir hvorn. Ábyrgðirnar mega vera fyrir upphæðum, er nema allt að 90%
af kaupverði togaranna, enda sé kaupverðið ekki óeðlilega hátt að áliti ríkis-
stjórnarinnar og tryggingar settar, sem hún metur gildar.

2. Fyrirsögn frv. orðist svo:
Frv. til l. um heimild handa ríkisstjórninni til þess að ábyrjast fyrir Húsa-

víkurkaupstað og Ólafsfjarðarkaupstað lán til togarakaupa.

Bernh. Stefánsson,
form.

Alþingi, 7. nóv. 1952.

Gísli Jónsson,
fundaskr.

Karl Kristjánsson,
frsm.

Þorst. Þorsteinsson. Magnús Kjartansson.



Fylgiskjal.

ATVINNUMÁLANEFND RÍKISINS

Með bréfi, dags. 17. þ. m., sendi fjárhagsnefnd efri deildar Alþingis atvinnu-
málanefnd ríkisins til umsagnar frumvarp til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina
til þess að ábyrgjast fyrir Húsavíkurkaupstað lán til kaupa á togara, þskj. 72, 69. mál.
Umsögn atvinnumálanefndar um greint frumvarp fer hér á eftir:
Telja má upplýst, að vélbátaútgerð frá Húsavík yfir vetrarmánuðina sé lítt

framkvæmanieg, svo að nokkru nemi, nema mjög skipti um til hins betra um afla-
hrögð, enda hafa hinir stærri bátar Húsvíkinga flutt sig á Suðurlandsmið undan-
farnar vetrarvertíðir. Afleiðingin er atvinnuleysi á Húsavík yfir þennan tíma, nema
unnt reynist að fyrirbyggja það, annaðhvort með öflun hráefna úr sjónum eða með
stofnun einhvers konar iðnfyrirtækja, sem fólkið gæti haft atvinnu við, meðan
stærri vélbátarnir eru fjarri heimamiðum.

Eins og sakir standa, er eigi unnt að benda á iðnaðarmöguleika til þess að fylla
þetta stóra skarð í atvinnu Húsvíkinga. Virðist þá eigi annað úrræði fyrir hendi en
Húsvíkingar eignist umráð yfir veiðiskipi, sem sótt geti afla á fjarlægari mið og
flutt hann til Húsavíkur, þótt að vetrarlagi sé, og verður að telja, að togari upp-
fylli bezt það hlutverk. Það er því skoðun nefndarinnar, að togari, sem legði afla
sinn á land í Húsavík, sé líklegasta úrræðið til þess að draga úr árstíðabundnu at-
vinnuleysi þar.

Jafnframt því að láta í ljós þessa skoðun vill nefndin vekja athygli á, að hrað-
frystihúsakostur Húsvíkinga er of lítill til þess að taka á móti heilum togarafarmi
í einu til hraðfrystingar. Sú ætlun Húsvíkinga að skipta afla úr sömu veiðiför milli
hraðfrystingar og söltunar, sbr. greinargerð hæjarstjórans á Húsavík um málið, fær
varla staðizt, þar eð telja má, að fiskur, sem fyrst er ísaður og síðan tekinn til sölt-
unar, verði tæplega - eða ekki - boðleg verzlunarvara. Virðast þá tveir kostir
fyrir hendi. Annar er sá, að skipta aflamagni hverrar veiðiferðar milli Húsavíkur og
kauptúna við Eyjafjörð, t. d. Dalvíkur og Ólafsfjarðar, sem að ýmsu leyti búa við
sams konar árstíðabundið atvinnuleysi eins og Húsavík. Hitt úrræðið er að skipta
afla sömu veiðiferðar milli söltunar og ísunar, á þann hátt að salta aflann í skipið
framan af veiðiferðinni, en ísa til hraðfrystingar það, sem veiðist síðari hluta hennar.

Þessum úrræðum fylgja að vísu ýmis vandkvæði, en eru þó talin framkvæman-
leg að sögn manna, er vel þekkja til togaraútgerðar.

Þótt nefndin hafi hér tekið jákvæða afstöðu til þessa máls, af því að engin
önnur úrræði virðast nú fyrir hendi til þess að draga úr hinu árstíðabundna at-
vinnuleysi í allfjölmennum kaupstað eins og Húsavík verður að teljast, þá er henni
vel ljóst, að fjárhagslegur grundvöllur fyrir togaraútgerð er hæpinn á Húsavík eins
og annars staðar á landinu, eins og sakir standa nú.

Reykjavík, 26. okt. ]952.

Jens Hólmgeirsson. Hannibal Valdimarsson.
Ragnar Lárusson.

Björgvin Sigurðsson.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.


