
Nd. 416. Frumvarp til laga [162. mál]
um breyting á lögum nr. 1 5. jan. 1938, um sildarverksmiðjur ríkisins.

Flm.: Einar Ingimundarson, Ásgeir Bjarnason, Gunnar Jóhannsson.

1. gr.
t stað 1. málsl. 14. gr. laganna komi: Verksmiðjurnar skulu greiða %% af

brúttóandvirði seldra afurða ár hvert til bæjarsjóðs, þar sem þær eru starfræktar.
Má þó gjald þetta ekki nema hærri upphæð en sem svarar samanlögðum útsvörum
annarra gjaldenda í hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélagi það ár. Skal verksmiðju-
gjaldið áætlað í fjárhagsáætluninni, áður en útsvör eru ákveðin. Þar til lokið er
endurskoðun á löggjöfinni um tekjur bæjar- og sveitarfélaga, skal lágmarksgjald
síldarverksmiðja ríkisins á Siglufirði til bæjarsjóðs Siglufjarðar þó aldrei vera
minna en kr. 100000.00.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og er jafnframt úr gildi numin 1. gr. laga nr. 51 1941.

Greinargerð.

Í 14. gr. laga nr. 1 5. jan. 1938, um síldarverksmiðjur ríkisins, er svo kveðið á,
að þær skuli greiða %% af brúttóandvirði seldra afurða ár hvert til bæjarsjóðs eða
sveitarsjóðs, þar sem þær eru starfræktar.

Samkvæmt þessu ákvæði hafa sildarverksmiðjurnar greitt umsetningargjöld
til hlutaðeigandi bæjar- og sveitarfélaga að undanförnu, og munu þær greiðslur
hafa numið verulegum upphæðum hlutfallslega sums staðar, þar sem verksmiðjur
eru starfræktar, t. d. á Raufarhöfn, þar sem gjaldendur eru tiltölulega fáir. En á
Siglufirði hefur hins vegar munað lítið um greiðslur síldarverksmiðjanna undan-
farin síldarleysisár, enda er Siglufjörður með stærri kaupstöðum á landinu og út-
svarsgjaldendur því margir, en lítils megandi við álagningu útsvara, þar sem tekjur
og afkoma alls þorra manna þar eru að miklu leyti undir síldveiðunum komnar.
Hefur á undanförnum 3 árum verið jafnað niður á gjaldendur á Siglufirði 2-3
milljónum króna ár hvert, en á þeim tíma hafa umsetningargreiðslur síldarverk-
smiðja ríkisins á Siglufirði í bæjarsjóð numið um 7200-37000 kr. árlega, og má af
því marka, hversu lítill hluti greiðslur verksmiðjanna eru af heildarútsvörum lögð-
um á gjaldendur á staðnum. Eru þó síldarverksmiðjur ríkisins á Siglufirði risa-
fyrirtæki á íslenzkan mælikvarða. Það er að vísu eðlilegt, að greiðslur síIdarverk-
smiðjarina til hlutaðeigandi bæjar- og sveitarfélaga séu komnar undir afkomu verk-
smiðjanna ár hvert, og skal það játað, að hún hefur ekki verið góð undanfarin
sílderleysisár. Hins er einnig að gæta, að verksmiðjurnar hafa nærri frá byrjun
rekið starfsemi, a. m. k. á Siglufirði, sem er þeim að meira og minna leyti nauð-
synleg, en þær hafa haft verulegar aukatekjur af, t. d. vélaverkstæði. Er að sjálf-
sögðu ekki miðað við slíka starfsemi í ákvæðum laga nr. 1 5. jan. 1938 um greiðslur
síldarverksmiðja ríkisins til þeirra bæjar- og sveitarfélaga, þar sem þær eru starf-
ræktar. Verður þó að telja eðlilegt, að tekið sé tillit til hennar og tekna, sem verk-
smiðjurnar afla með henni, við ákvörðun greiðslna til viðkomandi staða.

Hitt er þó aðaltilgangurinn með flutningi frumvarps þessa, svo sem séð verður
af efni þess, að reyna að einhverju leyti að létta undir með bæjarsjóði Siglufjarðar
með því að leggja til, að ákveðin verði árleg lágmarksgreiðsla til hans frá sildar-
verksmiðjum ríkisins á Siglufirði. Á nú bæjarsjóður við mikla erfiðleika að etja
vegna fjárskorts, eins og að líkum lætur, eftir 10 samfelld síldarleysisár, og víst er
um það, að ekki verður lengra gengið við niðurjöfnun útsvara á borgara bæjar-
félagsins en þegar hefur verið gert.


