
Nd. 604. Breytingartillögur [191. mál]
við frv. til 1. um ráðstafanir til að stuðla að jafnvægi i byggð landsins.

Frá Karli Guðjónssyni, Lúðvík Jósefssyni, Hannibal Valdimarssyni
og Gunnari Jóhannssyni.

A eftir 7. gr. komi 23 nýjar greinar ásamt kaflafyrirsögnum sem hér segir:
a. (fyrirsögn). II. kafli: Ráðstafanir til atvinnujöfnunar.
b. (fyrirsögn). A. Stækkun friðunarsvæða.
e. (8. gr.) Ríkisstjórnin setji nýjar reglur um verndun fiskimiða umhverfis ísland,
og feli þær reglur í sér stækkun friðunar svæða frá því, sem er i núgildandi reglu-
gerð, sem hér segir:
1. Friðunarlínan fyrir Vestfjörðum á svæðinu milli Bjargtanga og Kögurs skal
dregin þannig, að hún liggi 16 sjómílum utar en grunnlínupunktar þeir, sem
hún nú er miðuð við (nr. 43--47), þó þannig, að aðliggjandi takmarkalínur
núverandi friðunarsvæðis að norðan og sunnan framlengjast í beina stefnu,
þangað til þær ná þessari nýju línu.

2. Friðunarlínan fyrir Austfjörðum og Suðausturlandi á svæðinu milli Langa-
ness og Ingólfshöfða verði dregin þannig, að takmarkalína núverandi frið-
unarsvæðis, þar sem hún er dregin utan við grunn línu punkt nr. 12 (Langa-
nes), framlengist í beina línu og liggi 16 sjómílum utar en grunnlínupunktar
nr. 15 og 16. Þaðan skal línan dregin þannig, að hún liggi 16 sjómílum utar
en grunnlínupunktar nr. 17-19 og i útlínu núverandi friðunar svæðis við
Hvalbak (grunnlínupunkt 50). Þaðan sé línan framlengd og liggi 16 sjórníl-
um utar en grunnlinupunktar nr. 24 og 25, þangað til hún nær línu, sem fram-
lengist i beina stefnu frá takmarkalínu núverandi friðunarsvæðis utan við
grunnlínupunkt nr. 28 (Ingólfshöfða).

3. Eftirtaldar breytingar verði gerðar á grunnlínunni og friðunarlínunni i sam-
ræmi við það:
a. Grunnlfnan verði dregin beint milli punkta 1 og 5, þ. e. frá Horni f Ás-
búðarrif.

b. Grunnlínan verði dregin beint milli punktanna 6 og 9, þ. e. frá Siglunesi
i Rauðanúp.

c. Grunnlínan verði dregin beint milli.punkta 28 og 31, þ. e. frá Ingólfshöfða
i punktinn Meðallandspunktur II.

d. Grunnlínan verði dregin beint milli punktanna 35 og 39, þ. e. frá Geir-
fuglaskeri i Eldeyjardrang.

d. (fyrirsögn). B. Togarasmíðar innanlands og aukning togaraflotans.
e. (9. gr.) Ríkisstjórnin skal leita eftir samningum við íslenzkar skipasmíðastöðvar
um smíði þriggja togara af fullkomnustu gerð.

Einnig skal ríkisstjórnin kaupa erlendis frá tólf fullkomna togara.
Undirbúning þessara framkvæmda skal miða við það, að smíði þeirra 15

skipa, sem hér um ræðir, ljúki á árunum 1957, 1958 og 1959.
f. (10. gr.) Til framkvæmda samkvæmt 9. gr. er ríkisstjórninni heimilt að taka lán
allt að 150 milljónum króna.

g. (11. gr.) Tiu skipa þeirra, sem um ræðir í 9. gr., er ríkisstjórninni heimilt að
selja einstaklingum, hlutafélögum, samvinnufélögum, bæjar- eða sveitarfélögum
eða hverjum þeim lögformlegum aðilum, sem reka vilja slík skip hérlendis.

h. (fyrirsögn). C. Togaraútgerð ríkisins til atvinnu jöfnunar.
i. (12. gr.) Ríkið gerir sjálft út eigi færri en fimm togara af þeim skipum, sem um
ræðir i 9. gr., og skulu þeir fyrst og fremst afla hráefnis fyrir hraðfrystihús og
önnur fiski ð.iuver, sem illa eru hagnýtt vegna hráefnaskorts.

j. (13. gr.) Höfuðmarkmið þessarar togaraútgerðar rikisins er að jafna atvinnu
i kaupstöðum og kauptúnum landsins á þann hátt, að togararnir leggi þar eink-
um afla á land, sem atvinnuleysi gerir vart við sig og mest er þörf aukinnar
vinnu hverju sinni. Við ákvörðun þess, hvar ríkistogari skuli leggja upp afla
sinn, má útgerðarstjórnin einnig taka tillit til þess, að illa hagnýtt fiskiðjuver
fái aukið hráefni til vinnslu.

k. (14. gr.) Stjórn togaraútgerðar ríkisins skal skipuð fimm mönnum, kosnum
hlutbundinni kosningu í sameinuðu Alþingi til þriggja ára i senn. Stjórnin
ræður framkvæmdastjóra.

I. (15. gr.) Togaraútgerð ríkisins hefur sjálfstæðan fjárhag og reikningshald, og
ber ríkissjóður ábyrgð á rekstri fyrirtækisins og sér þvi fyrir rekstrarfé.

m. (16. gr.) Reikningsár togaraútgerðar ríkisins skal vera almanaksárið. Reikn-
ingsskilum skal lokið fyrir 1. marz ár hvert. Skal þá þegar senda ríkisstjórninni
rekstrar- og efnahagsreikninga skipanna, undirritaða af útgerðarstjórninni,



reikningshaldara og framkvæmdastjóra, ásamt skýrslu um rekstur útgerðar-
innar á árinu. Reikningarnir skulu árlega birtir í B-deild Stjórnartíðinda og í
ríkisreikningnum.

n. (17. gr.) Sett verði reglugerð um tilhögun alla og rekstur togaraútgerðar ríkis-
ins, og skal sérstaklega tryggt með ákvæðum hennar, að jöfnun atvinnunnar
verði sem bezt náð.

o. (fyrirsögn). D. Þátttaka ríkisins í togaraútgerð með bæjar- og sveitarfélögum.
p. (18. gr.) Ríkisstjórninni er heimilt að verja allt að 5 milljónum króna til þess
að kaupa hlutabréf í hlutafélögum, sem stofnuð eru með þátttöku tveggja eða
fleiri bæjar- og/eða hreppsfélaga til að reka togaraútgerð.

q. (19. gr.) Nú verða stjórnir tveggja eða fleiri bæjar- og/eða hreppsfélaga, þar
sem atvinna er stopul eða fiskvinnslustöðvar skortir verkefni, sammála um að
stofna félag til útgerðar samkvæmt 18. gr. laga þessara og leggja fram hlutafé i
þeim tilgangi, og skulu þær þá leita eftir hlutafjárframlögum hjá íbúunum, hver
á sínum stað, og öðrum, er þær telja til greina koma sem hluthafa. Þegar safn-
azt hefur hlutafé, er nemur að minnsta kosti 10% af áætluðum stofnkostnaði
útgerðarinnar, er bæjar- og/eða hreppstjórnum rétt að snúa sér til félagsmála-
ráðuneytisins með beiðni um hlutafjárframlög af hálfu ríkisins, og er þá ríkis-
stjórninni heimilt að leggja fram allt að 10% stofnkostnaðar, enda séu lönd-
unar- og verkunarskiIyrði togaraafla fyrir hendi i þeim kaupstöðum eða kaup-
túnum, er að félagsstofnuninni standa.

r. (20. gr.) Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast f. h. ríkissjóðs lán allt að 80%
af stofnkostnaði útgerðarhlutafélaga, sem mynduð eru samkvæmt ákvæðum
18. og 19. gr. þessara laga.

s, (21. gr.) Um stofnun og stjórn félags, sem myndað er samkvæmt ákvæðum
18. og 19. gr. laga þessara, fer eftir almennum lögum um hlutafélög. Val fram-
kvæmdastjóra er þó háð samþykki ríkisstjórnarinnar.

t. (22. gr.) Ríkisstjórninni er heimilt að taka fyrir hönd ríkissjóðs nauðsynleg
lán til þess að fullnægja ákvæðum 18.-20. gr. þessara laga.

u. (fyrirsögn). E. Stuðningur ríkisins við bæjar- og sveitarfélög til atvinnufram-
kvæmda.

v. (23. gr.) Ríkisstjórninni er heimilt að taka 50millj. kr. lán, sem endurlánað verði
bæjar- og sveitarfélögum til atvinnuframkvæmda og framleiðsluaukningar.

x. (24. gr.) Lánum til bæjar- og sveitarfélaga samkvæmt 23. gr. skal fyrst og fremst
varið til byggingar eða endurbóta á frystihús um, fiskimjölsverksmiðjum, lýsis-
vinnslustöðvum og til annarra mikilvægra fiskvinnslustöðva. Einnig má veita
slík lán til framkvæmda, er miða að því að bæta aðstöðu til afgreiðslu fiski-
skipa eða með öðrum hætti auðvelda hagnýtingu sjávarafla.

y. (25. gr.) Heimilt er bæjar- eða sveitarstjórnum að endurlána einstaklingum eða
félögum lán þessi, enda sé jafnframt örugglega frá því gengið, að lánin komi
þannig að fullu gagni til atvinnu- og framleiðsluaukningar á staðnum.

z. (26. gr.) Jafnvægisnefnd úthlutar lánunum til bæjar- og sveitarfélaga, enda
fylgist nefndin með því og taki tillit til þess, hvernig atvinnu- og framleiðslu-
aukning verði bezt tryggð.

þ. (fyrirsögn). III. kafli: Ráðstafanir til aðstöðujöfnunar.
æ. (27. gr.) Úthlutun innflutnings- og gjaldeyrisleyfa fari fram í öllum kaupstöð-
um landsins, þannig að innflutnings skrifstofan í Reykjavík ákveður ársfjórð-
ungslega þann gjaldeyri, sem úthluta má í hverju úthlutunarumdæmi.

Ö. (28. gr.) Sala gjaldeyris fari fram í öllum útibúum gjaldeyrisbankanna og í
sparisjóðum í þeim kaupstöðum, þar sem ekki eru slík bankaútibú.

aa. (29. gr.) Afgreiðsla íbúðarlána eftir ákvörðunum húsnæðismálastjórnar fari
fram í öllum kaupstöðum landsins.

bb. (30. gr.) Ríkisstjórnin leiti samninga við stærstu skipafélögin um fastar áætl-
unarferðir erlendis frá til helztu hafnarbæja utan Faxaflóasvæðisins.


