
Nd. 6OS. Nefndarálit

um frumv. til laga um breyting á 16. gr. laga nr. 29, 16. nóv. 1907 (um láns- 
deild við Fiskiveiðasjóð íslands).

Sjávarútvegsnefndin, sem háttvirt neðri deild fjekk frumvarp þetta til at- 
hugunar, hafði þegar áður en frumvarpið var borið upp, veitt því eftirtekt, og 
búist til að leggja á ráð um það, sem er tilefni frumvarpsins, að heimild brast 
til að veita eflir árið 1913, lán úr lánsdeild Fiskiveiðasjóðsins, nema það hafi 
verið heimilað með nýjum lögum, og mæla lögin sjálf fyrir, að landsstjórnin skuli 
leggja fyrir alþingi frumvarp til slikra laga, eigi síðar en árið 1913, ásamt skýrslu 
um fengna reynslu á útlánsstarfinu.

Slík reynsla hefir engin fengist, með þvi að lánsdeildin hefir alls ekki 
tekið til starfa, liklega af því, að ekki hefir þótt vænlegt um sölu á vaxlabrjef- 
um hennar. .

Nefndin telur, úr því sem komið er, að ekki sje annað ráð fyrir hendi 
en það, sem i frumvarpinu felst, að lengja binh ákveðna frest á endurskoðun 
laganna og þá jafnframt heimildartimann til að veita lán úr lánsdeildinni, án þess 
að það sje heimilað með nýjum lögum, og þykir þá nefndinni sá frestur ekki 
mega styttri vera en til 1917, sem lagt er til í breytingartillögu á þingskj. 378 í 
stað 1915, sem í frumvarpinu er. Leggur því nefndin til, að háttvirt deild sam- 
þykki frumvarpið með þeirri breyting.

Jafnframt telur nefndin ærna nauðsyn á, að umrædd lög gætu komið sem 
fyrst til framkvæmda og til þeirrar eflingar fyrir sjávarútveginn, sem er til- 
gangur þeirra. .

Að vísu býst nefndin við, að talin sjeu enn tormerki á um sölu vaxta- 
bijefa. En þar sem lögin heimila að verja fje ómyndugra og opinberra stofnana 
til að kaupa vaxtabrjefin og þau eru trygð með tryggingarfje, sem landssjóður 
hefir alla ábyrgð á, þá álítur nefndin engan veginn örvænt um, að brjefin mundu 
seljast, og lánsdeildin geta tekið til starfa.

Nefndin kemur að visu ekki með sjerstaka ályktunartillögu um þetta til 
stjórnarinnar, en vill þó mega í nafni deildarinnar hvetja til þessa og vænta þess, 
að landsstjórnin hlutist til um, að lögin komi til framkvæmda og vinni það gagn, 
sem þeim er ætlað, og orðið gæti sjávarútveginum mjög til eflingar.
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