
Ed. 85. Frumvarp til laga [ll. mál]
um heimild fyrir ríkisstjórnina til skipakaupa, lántöku og sérstakra ráðstafana í
útgerðarmálum til þess að stuðla að jafnvægi Í byggð landsins.

(Eftir 3. umr. í Nd.)

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að gera fyrir hönd ríkissjóðs samninga um kaup og

smíði allt að 15 togara og selja þá við kostnaðarverði eða ráðstafa til útgerðar að
fengnum tillögum atvinnutækjanefndar, er skipuð var með bréfi ríkisstjórnarinnar
5. sept. 1956, og eftir því sem nánar er fyrir mælt í lögum þessum.

2. gr.
Til togarakaupa samkvæmt 1. gr. er ríkisstjórninni heimilt að taka fyrir hönd

ríkissjóðs lán allt að kr. 150000000.00 - eitt hundrað og fimmtíu milljónum
króna - í erlendum gjaldeyri og endurlána það kaupendum togaranna með sömu
kjörum og lánið er tekið með erlendis. Má endurlána allt að 85% - áttatíu og
fimm af hundraði - af andvirði hvers skips gegn 1. veðrétti í skipinu, sbr. þó 3. gr.

Heimilt er að bjóða út smíði 1-2 þessara togara innanlands og láta smíða þá i
landinu, ef byggingarkostnaður þeirra telst viðunandi.

3. gr.
Tillögur atvinnutækjanefndar skulu gerðar með sérstöku tilliti til þess að stuðla

að jafnvægi í byggð landsins. Ríkissjóði er, þrátt fyrir ákvæði 2. gr., heimilt að
endurlána allt að 90% af verði skips, sem keypt er til bæjar eða kauptúns, þar sem
brýn þörf er á að auka atvinnu á staðnum, og skal það einkum gert til kaupa á
togurum, sem skráðir verða og gerðir út á Vestur-, Norður- og Austurlandi.

4. gr.
Ríkisstjórninni er, að fengnum tillögum atvinnutækjanefndar, heimilt að setja

á stofn ríkisútgerð togara í því skyni, að þeir leggi afla sinn á land í þeim bæjum
og kauptúnum, einkum á Vestur-, Norður- og Austurlandi, þar sem ekki eru fyrir
hendi fjárhagslegir möguleikar til þess að kaupa og reka togara, enda sé talið, að
skortur á atvinnu á þeim stöðum hamli eðlilegum vexti þeirra. Um ríkisútgerðina
fer að öðru leyti eftir lögum um ríkisútgerð togara.

5. gr.
Auk þeirra 15 togara, sem kveðið er á um í 1. gr., er ríkisstjórninni heimilt að

gera fyrir hönd ríkissjóðs samninga um kaup og smíði allt að sex 150-250 tonna
fiskiskipa og taka til þess lán fyrir hönd ríkissjóðs allt að kr. 15000000.00 -
fimmtán milljónum króna. Um fiskiskip samkvæmt þessari grein gilda ákvæði
þessara laga, eftir því sem við á. Heimilt er að endurlána allt að 80% - áttatíu
af hundraði - af andvirði hvers skips.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


