
Nd. 338. Frumvarp til laga [132. mál]
um stuðning við bæjar- og sveitarfélög til verklegra framkvæmda, er miða að auk-
inni framleiðslu.

Flm.: Gunnar Jóhannsson, Karl Guðjónsson, Lúðvík Jósefsson.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka allt að 50 milljón króna lán, sem endurlán að

verði bæjar- og sveitarfélögum til verklegra framkvæmda, er miði að aukinni
framleiðslu.

2. gr.
Atvinnumálaráðherra skipar 5 manna nefnd til þess að gera tillögur um lán-

veitingar af fé þessu.
Samband bæjar- og sveitarfélaga, Alþýðusamband íslands, Farmanna- og fiski-

mannasamband íslands og Vinnuveitendasamband Íslands skulu tilnefna sinn mann-
inn hvert til þess að taka sæti í nefnd þessari, en einn nefndarmann skipar ráð-
herra án tilnefningar, og er hann formaður. Ráðherra ákveður lánveitingar að fengn-
um tillögum nefndarinnar.

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 ræðir
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 kaup-

túnum til framleiðsluaukningar, svo sem hafnarframkvæmda, skipasmíða og upp-
setningar eða endurbóta á hvers konar verksmiðjum og tækjum til vinnslu og verk-
unar sjávarafurða.

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

lán þessi, enda sé þá örugglega frá því gengið að lánin komi að fullum notum til
atvinnu- og framleiðsluaukningar á staðnum.

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

framkvæmd laga þessara.
7. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Það er kunnara en frá þurfi að segja, hversu aðkallandi þörf er fyrir það, að

aukinn verði atvinnurekstur i hinum ýmsu kaupstöðum og sjávarþorpum víðs vegar
um land, til úrbóta á hinu landlæga atvinnuleysi, sem þar ríkir marga mánuði á
ári hverju.

Jafnframt ber að vinna að þvi, eftir því sem mögulegt er, að auka framleiðslu
landsmanna á sjávarafurðum og auka útflutning þeirrar framleiðslu stórlega frú
þvi, sem nú er.

Í kauptúnum og sjávarþorpum víðs vegar um land er mikil vöntun framleiðslu-
tækja, svo sem fiskiskipa og báta, hraðfrystihúsa, beinamjölsverksmiðja, niður-
suðu- og niðurlagningarverksmiðja sjávarafurða (fisks, rækju og síldar) og bættra
mótttökuskilyrða og vinnslumöguleika.

Þá er brýn þörf, að nú þegar verði veitt fé til þess að ljúka þeim hafnarmann-
virkjum, sem eru í byggingu og í mörgum tilfellum liggja undir skemmdum og eyði-
leggingu, ef ekkert verður að gert í þessu efni. Þá er og nauðsynlegt að bæta hafnar-
og lendingarskilyrði frekar en gert hefur verið á öðrum stöðum. Annar aðaltilgangur
þessa frumvarps er að stuðla að því, að aukin verði stórlega frá því, sem nú er,
framleiðsla og útflutningur sjávarafurða.

Það er vitað, að sölumöguleikar fyrir hvers konar fisk og sjávarafurðir eru mjög
miklir, ef sölunni er beint til þeirra landa, sem þörf hafa fyrir slíka framleiðslu og
hafa sýnt i verki, að þau vilJa hafa við okkur viðskipti, sem okkur eru hagstæð.


