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um till. til þál. um aðstoð vegna atvinnumála i Flateyjar hreppi.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd er ljóst, að mikil þörf væri á, að takast mætti að bæta úr
þvi ömurlega atvinnuástandi, sem talið er að nú sé ríkjandi í Flatey á Breiða-
firði. Hraðfrystihús hefur verið reist í Flatey, er gæti skilað miklum afköstum.
Búið var að koma þar á fót útgerð tveggja stórra vélbáta auk nokkurra smærri,
og var aflinn verkaður í hraðfrystihúsinu. En nú er svo komið, að útgerðin hefur
Iagzt niður. Stóru vélbátarnir hafa báðir verið seldir og hafa flutzt til annarra
verstöðva. Síðan hefur frystihúsið staðið að mestu ónotað. Var aldrei fyllilega frá
byggingu þess gengið, og sökum skorts á viðhaldi hefur ýmislegt gengið þar úr sér.

Fjárveitinganefnd gerði ráðstafanir til að afla sér upplýsinga um ástand húss-
ins. Hefur hún fengið skýrslu um það frá tveimur sérfróðum mönnum, sem fóru
til Flateyjar og skoðuðu ástand húss og véla. Telja menn þessir, að það mundi
kosta 270 þús. kr. að koma húsinu í nothæft ástand, svo að hægt væri að verka
þar meðalafla tveggja stórra vélbáta. En ætti hins vegar að fullnota húsið, verka
þar afla 5 stórra vélbáta, mundi viðgerð og endurbætur kosta 791 þús. kr.

Fjárveitinganefnd hefur verið tjáð af flutningsmanni þessarar tillögu, að vænt-
anlega mundu fást allt að 300 þús. kr. af atvinnuaukníngarfé til umbóta á húsinu,
en sú upphæð mundi nægja samkvæmt framansögðu til þess að gera húsið svo
úr garði, að þar mætti að minnsta kosti verka afla tveggja stórra vélbáta.

Fjárveitinganefnd telur á því mikla nauðsyn, að hafizt gæti aftur sem fyrst
starfræksla hraðfrystihússins. Felast úrræði þau í þessu efni, sem nefndin telur
líklegast í breytingu þeirri á þingsályktunartillögu þessari, sem fjárveitinganefnd
flytur og hér fer á eftir. Nefndin vill taka það fram, að hún getur ekki mælt
með samþykkt á síðari lið þingsályktunartillögunnar.

Fjárveitinganefnd leggur því til, að tillagan verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að afhenda Flateyjarhreppi it

Breiðafirði hraðfrystihúsið í Flatey. Heimild þessi er bundin því skilyrði, að hrepps-
nefnd Flateyjarhrepps færi rök að því, að hún hafi tryggt sér fyrir næstu vetrar-
vertíð með útgerð á staðnum eða á annan hátt það fiskmagn til vinnslu i húsinu,
er tryggt geti rekstur þess.

Takist hins vegar ekki með framangreindum ráðstöfunum að hefja á ný rekstur
frystihússins, er ríkisstjórninni heimilt að bjóða það til sölu eða leigu þeim, er
hefja vildu útgerð í Flatey. Þá er ríkisstjórninni og heimilt, ef nauðsyn krefur, að
veita væntanlegum kaupanda eða leigjanda fjárhagsaðstoð með láni eða ábyrgð
til þss að gera óhjákvæmilegar endurbætur á húsi og vélum.

Ríkisstjórnin aflar sér nauðsynlegra heimilda til ráðstafana samkvæmt ályktun
þessari.

Alþingi, 31. marz 1955.
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