
Nd. 73. Frumvarp til laga [57. mál]
um stuðning við bæjar- og sveitarfélög til atvinnuframkvæmda.

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

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 atvinnumálaráðherra 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 Irarnleiðsluaukningar, 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.
Í fjölmörgum bæjum og sjávarþorpum á Vestfjörðum, Norðurlandi og Aust-

fjörðum býr fólk við mikið og alvarlegt atvinnuleysi. A mörgum stöðum í þessum
landsfjórðungum er atvinnuástandið hið hörmulegasta. Tugir og hundruð af fólki á
bezta aldri með fullt vinnuþrek sjá enga möguleika til að sjá sér og sínum farborða
af þeirri litlu atvinnu, sem þar fellur til. Íbúar þessara staða lifa í sífelldum ótta við
atvinnuleysið og eru háðir öllu því sára og mikla böli, sem því er samfara að vera
atvinnulaus mánuð eftir mánuð. Hvergi er þetta ástand eins alvarlegt og í þeim bæj-
um og sjávarþorpum, sem byggt hafa afkomu sína á síldveiðum og síldarvinnslu.
Þegar svo þar við bætist, að þorskveiðarnar á grunnmiðum hafa brugðizt að meira
eða minna leyti undanfarin ár, og þegar það er jafnframt haft í huga, að mikil
vöntun er á hentugum fiskiskipum, sem sótt geti á fjarlægari mið, ættu menn að
geta skilið, hvað ástandið er alvarlegt og hvað þörfin er aðkallandi að koma þessum
byggðarlögum til hjálpar fjárhagslega.

Þetta alvarlega ástand hefur orðið til þess, að tugir og hundruð fjölskyldna hafa
neyðzt til að flytja frá þessum stöðum, aðallega til Suðvesturlandsins. Flest af þessu
fólki fer sárnauðugt, enda ekki glæsilegt að þurfa að yfirgefa húseignir sínar án
þess að geta komið þeim í verð og án þess að geta leigt þær út, flytja til nýrra og
áður óþekktra staða og byrja þar að nýju að skapa sér heimili, oft og tíðum við hin
erfiðustu skilyrði.

Fyrir það fólk, sem eftir verður, ekki vill eða getur flutt, eru þessir miklu brott-
flutningar ekki síður alvarlegir. Mörg sveitar- og bæjarfélög hafa verið neydd W
stórkostlegrar skuldasöfnunar vegna hins alvarlega ástands, sem ríkt hefur í at-
vinnumálum viðkomandi staða. A meðan næg atvinna var, var það létt verk fyrir
bæina og sveitarfélögin að standa straum af skuldum sínum, enda í langflestum tíl-
fellum ekki meiri en eðlilegt má teljast, miðað við þolanlegt ástand atvinnu lega séð.
En þegar atvinnan bregzt og fólkið neyðist til að flytja burt í stórhópum, fer ástandið
að verða alvarlegt, ekki síður fyrir það fólk, sem eftir situr, en það, sem burt flytur.
Útsvör og aðrir skattar til bæjanna og sveitarfélaganna vaxa ískyggilega, og í sum-
um bæjum og sjávarþorpum eru þessar álögur orðnar langt fram yfir það, sem
greiðslugeta almennings þolir, og verða beinlínis til þess að ýta undir frekari fólks-
flutninga.

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 vantar
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 lánsstofn-
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- eða 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.

Nú þegar er hinn mikli og ágæti togarafloti landsmanna stöðugt meir og meir
rekinn fyrir innlendar fiskverkunarstöðvar. Það rekstrarform, að logararnir sigli
með afla sinn nýjan á erlendan markað, hefur farið stórlega minnkandi síðustu árin.
Slíkur rekstur er í eðli sínu óheppilegur, þar sem mikill gjaldeyrir 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 frysti-
húsum eða öðrum verkunarstöðum. útheimtir margar hafnir víðs vegar um landið,
vel útbúnar, til þess að taka við hinum stóru fiskförmum togaranna

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
i 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. Á 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
i 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 útgerðar bæjanna 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.


