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Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hraða, svo sem frekast má verða,
nauðsynlegri fyrirgreiðslu varðandi lántökur til þess að fullgera þau hraðfrystihús,
sem nú eru í smíðum í landinu.

Jafnframt heimilast ríkisstjórninni að ábyrgjast allt að 80% af kostnaðarmats-
verði hraðfrystihúsa, enda komi þá einnig til ábyrgð bæjar- eða sveitarfélaga fyrir
þeim hluta lánanna, sem er umfram 60%.

Greinargerð.

Nokkur afkastamikil hraðfrystihús eru nú í byggingu hérlendis, m. a. á Akur-
eyri, í Hafnarfirði, á Ísafirði og Seyðisfirði. Til þessara framkvæmda hefur verið
stofnað til þess að stuðla að atvinnulegu öryggi verkafólks og tryggja aðstöðu og
afkomu útgerðarinnar og þá einkum togaraútgerðarinnar á framangreindum stöðum,
en hún er þar ein allra veigamesta grein atvinnulífsins.

Bygging allra þessara hraðfrystihúsa er borin uppi beint eða óbeint af viðkom-
andi bæjarfélögum, og hafa þau lagt fé til þeirra eftir fremstu fjárhagslegri getu.
Þá hefur Alþingi viðurkennt þjóðhagslega nauðsyn á byggingu hraðfrystihúsanna
með því að heimila ríkisstjórninni að ábyrgjast allt að 60% af kostnaðarmatsverði
þeirra.

Framkvæmdir þessar hafa þó verið háðar miklum fjárhagslegum erfiðleikum,
og eru ástæður til þess einkum þær, að i hlut eiga bæjarfélög og útgerðarfélög, sem
mjög berjast fjárhagslega í bökkum, m. a. vegna þess, hve aðstaða og rekstrargrund-
völlur togaranna hefur torveldazt vegna vöntunar á fullkomnum tækjum til að
vinna afla þeirra og til að sjá þeim fyrir ís og öðrum nauðþurftum. Þá hefur það og
komið til, að fullnægjandi lán til framkvæmdanna hafa til þessa reynzt ófáanleg, og
hafa framkvæmdir þegar tafizt af þeim sökum og orðið dýrari.

Af þessum sökum er svo komið, að byggingarframkvæmdir og vinna við niður-
setningu véla eru nú með öllu stöðvaðar bæði á Akureyri og i Hafnarfirði, og er
ekki annað sýnt en að svo verði til langframa til óbætanlegs tjóns fyrir alla aðila,
ef ekki koma til gagngerðar ráðstafanir af hálfu ríkisvaldsins.

Þessi stöðvun þjóðnauðsynlegra framkvæmda er því alvarlegri sem þær eru
komnar vel á veg, þegar hafa verið festar í þeim tugmilljónir króna og þær gætu
að leystum fjárþörfum tekið að mæta brýnum atvinnuþörfum verkafólks, skila
arði og gjaldeyristekjum þegar í náinni framtíð, sum snemma á næsta ári, og mundu
einnig renna traustum stoðum undir togaraútgerðina á viðkomandi stöðum.

Flutningsmönnum þessarar þingsályktunartillögu er ljóst, að með öllu er úti-
lokað, að fjárþörf til þess að fullgera hraðfrystihúsin verði leyst, nema til komi
röggsamleg fyrirgreiðsla ríkisstjórnar og Alþingis á þann veg, sem í tillögunni felst.
Hlutaðeigandi fyrirtæki hafa þegar leitað allra hugsanlegra leiða til að afla inn-
lendra lána til að ljúka framkvæmdum, en án árangurs. Þau hafa einnig safnað stór-
felldum lausaskuldum í trausti þess, að úr rættist, svo að ekki verður lengra kornizt
að þeirri leið.

Það er einnig ljóst, að enda þótt lán, sem svöruðu til þegar heimil aðrar ríkis-
ábyrgðar, fengjust, eru þau algerlega ófullnægjandi. Fimmti hluti byggingarkostn-
aðar verður eftir atvikum að teljast algert hámark þess, sem viðkomandi bæjar-
félögum er mögulegt að rísa undir að leggja fram sem stofnkostnað auk þeirra byrða,
sem þau verða árlega að taka á sig vegna sjálfrar útgerðarinnar. Þetta mat á fjár-
hagslegri getu bæjarfélaga og einstaklinga úti á landsbyggðinni er og viðurkennt í
alveg hliðstæðu máli, þar sem hæstv. ríkisstjórn leggur til í frumvarpi sínu um
kaup á togurum, að ríkissjóður ábyrgist allt að 90% af andvirði þeirra.

Við þau fyrirtæki, sem hér ræðir um, munu mörg hundruð manna hafa atvinnu,
þegar þau taka til starfa. Mikið af vinnuafli þessa fólks mun að óbreyttum aðstæðum
fara algerlega forgörðum, ef framkvæmdir stöðvast. Miklar upphæðir munu og
tapast í erlendum gjaldeyri, og stefnt er til neyðarástands í fjölmennum byggðar-
lögum, ef ekki fæst að gert. Þjóðarnauðsyn býður því, að til komi skjót og full-
nægjandi aðstoð af hálfu hins opinbera í framangreinda átt.


