
Nd. 301. Nefndarálit [45. mál]
um frv. til I. um lántökuheimild og ráðstöfun lánsfjár til hafnarframkvæmda.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. BF, MÁM og PS
leggja til, að því verði visað frá með rökstuddri dagskrá, GíslG leggur til, að frv.
verði samþykkt með breytingu, og LJós var fjarstaddur, er frv. var afgreitt.

Frumvarp þetta gerir ráð fyrir, að af láni þVÍ, sem ríkisstjórninni var heimilað
að taka samkv. LVIII. tölul. 22. gr. fjárlaga fyrir árið 1959, skuli endurlána 30
milljónir króna til hafnarframkvæmda. auk þeirra 28 millj. kr., sem þegar hefur
verið úthlutað milli einstakra hafna.

1 annan stað á að heimila ríkisstjórninni að taka erlent lán að upphæð 2 millj.
dollara, og skal það fé einnig endurlánað til hafnarframkvæmda.

Fram kemur í greinargerð, að flutningsmenn frumvarpsins vilja með þessum
tillögum bæta nokkuð úr mjög brýnni þörf fyrir lánsfé til hafnargerða víðs vegar
á landinu, en stilla þó till. sínum mjög Í hóf, eins og fram er tekið Í niðurlagi
greinargerðar, er frumvarpinu fylgir.

Þessi tilgangur flm. er Í sjálfu sér lofsverður vegna aðkallandi þarfa fyrir



hafnar bætur, en sú þörf hefur verið fyrir hendi um margra ára skeið, einnig meðan
flokkur flm., Framsóknarflokkurinn, hafði mest með erlendar lántökur að gera. Þá
voru aðrar framkvæmdir látnar sitja í fyrirrúmi, þegar skipt var erlendu lánsfé, og
hafnargerðirnar hafðar svo neðarlega á blaði, að röðin kom aldrei að þeim í valda-
tíð Framsóknarflokksins.

Það er fyrst árið 1959, sem ákveðið er að verja verulegri fúlgu af erlendu lánsfé til
hafnarframkvæmda, eða 28 millj. kr., eins og réttilega er getið um í frumvarpinu.

Þá fyrst vaknaði áhugi framsóknarmanna fyrir þessu máli, og samkvæmt al-
kunnri reglu um yfirboð stjórnarandstæðinga lögðu þeir til, að upphæðin yrði hærri,
eða 50 millj. í stað 28 milljóna.

Frumvarpi því, sem framsóknarmenn flytja nú, er ætlað að vera framhald á
yfirborðstillögum þeirra frá 1959, og láta þeir þess arna raunar sjálfir getið í grein-
argerð með frumvarpinu. Í stað 22 millj. kr. hækkunar 1959 er nú talað um 30 millj.

Og þá er komið að aðalatriðinu í sambandi við tillögu flm. frumvarpsins. Eru
þessar 30 millj. af umræddu lánsfé enn þá til ráðstöfunar? Þetta mikilsverða atriði
virðast flm. ekki hafa kynnt sér, áður en þeir bjuggu til tillöguna, en fyrir fáum
dögum var þetta upplýst á Alþingi.

Það rétta er, að lánsfénu hefur öllu verið ráðstafað, og vakir væntanlega ekki
fyrir flutningsmönnum frv. að kippa því til baka af þeim, sem fengu, en það voru:

Samkv. ákv.
rikisstj.:

Hafnargerðir .
Ræktunarsjóður .
Rafvæðingin " .. , . 52 millj. kr.
Fiskveiðasjóður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 -
Sementsverksmiðjan . 10 --~--------~------------------~

102 millj. kr.98 millj. kr.

Er þvi um tómt mál að tala að leggja til, að varið skuli 30 millj. kr. til viðbótar
af þessu fé til hafnarframkvæmda.

Fyrra höfuðatriðið i umræddu frv. fellur þannig um sjálft sig.
Hins vegar má í þessu sambandi geta þess, að núverandi ríkisstjórn hefur

þegar ráðstafað 15 millj. kr. af öðru fé sem lánum til hafnargerða.
Frumvarpið er að öðru leyti langt frá því að vera nægilega vel undirbúið til

þess, að hægt sé samkvæmt þvi að ráða bót á lánsfjárskorti til hafnarframkvæmda,
en á vegum ríkisstjórnarinnar er nú unnið að slíkum undirbúningi. Er hér átt við
endurskoðun hafnarlaga og laga um hafnarbótasjóð og samningu 10 ára áætlunar
um hafnarframkvæmdir samkv. ályktun Alþingis 26. marz 1958 og tilraunir ríkis-
stjórnarinnar til þess að fá erlend lán til hafnarframkvæmda. sem forsætisráðherra
skýrði nýlega frá á Alþingi.

Virðist eðlilegt að ljúka þessum undirbúningi, áður en gengið er til laga-
setningar eins og þeirrar, sem frv. gerir ráð fyrir, og með hliðsjón af því leggjum
við til, að frv. verði afgreitt með svohljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Í trausti þess, að hraðað verði endurskoðun hafnarlaga og laga um hafnarbóta-

sjóð og samningu 10 ára áætlunar um hafnarframkvæmdir, og i trausti þess, að
bráðlega fáist úr því skorið, hver árangur verður af tilraunum ríkisstjórnarinnar
til útvegunar lánsfjár til hafnarframkvæmda, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Birgir Finnsson,
form., frsm.

Alþingi, 27. jan. 1961.

Matthias Á. Mathiesen,
fundaskr.

Pétur Sigurðsson.


