
Nd. 685. Nefndarálit

um frumvarp til laga um hallærissjóð. (Þingskjal 344).

Mál þetta hefir verið borið upp í efri deild og fengið þar rækilegan undir- 
búning. Nefnd sú, er þar hatði málið til meðferðar, hefir skýrt það til fullnustu 
í tveim álitsskjölum (þingskj. 263 og 423). Við framsögu málsins voru ennfremur 
færð itarleg rök fyrir því, enda mun því hafa aukist fylgi, eftir þvi sem það 
skýrðist betur.

í nefndaráliti efri deildar er glögglega sýnt fram á, hver nauðsyn það sje, 
að tryggja atvinnuvegi landsmanna gegn áföllnm af illu árferði eða óhöppum af 
náttúruvöldum. Og er þetta frumvarp einn liður í lagasetning um það efni. 
Frumkvöðlum þess hefir verið það ijóst, að til þess að nokkru verulegu yrði 
ágengt í þessu mikla nauðsynjamáli, væri óhjákvæmilegt að hafa ráð á fje til 
framkvæmda, og er því í frumvarpinu bent á leið til að afla þess. Auk fjár- 
framlags úr landssjóði, er það lagt til grundvallar, að allir landsmenn, þeir sem 
komnir eru á þroskaaldur, leggi fram litinn skerf árlega, þó svo, að sveitarstjórn 
sje heimilt að Ijetta gjaldinu af hinum efnaminni gegn auknu tillagi frá þeim, 
sem betur mega. Sjóður sá, er þannig myndast, á svo að ávaxtast, en vera til 
taks ef óáran ber að höndum.

Eftir ákvæðum frumvarpsins eru árslekjur sjóðsins auk vaxta fullar 50 
þúsundir króna. Hvernig fje þessu verði varið samkvæmt aðaltilgangi sjóðsins, 
er ekki bundið föstum skorðum í frumvarpinu, en svo er til ætlast, að nánari



ákvæði þar að lútandi verði sett i samþyktum þeim, er 15. gr. mælir fyrir um. 
Ennfremur er það komið undir atvikum, sem ekki verður giskað á fyrirfram, 
hver þörf verður á fje til að fullnægja áminstu markmiði sjóðsins, og er því eigi 
unt að gera áætlun um vöxt hans, þá er fram líða stundir. Fari svo, að ekki 
þurfi til hans að taka fleiri ár i röð, svo að hann komist á fastan fót og aukist 
jafnt og þjett, er þar með fengið álitlegt veltufje til arðvænlegra framkvæmda. 
Enda ekki óhugsandi, að fjármagn sjóðsins mætti að einhverju leyti nota sem 
tryggingu fyrir stofnun nytsemdarfyrirtækja, er annars væri örðugt að koma á 
fót. En þá gæti einnig komið til mála að Ijetta gjaldinu af almenningi og láta 
vextina duga sjóðnum til eflingar.

Um efni frumvarpsins og aðalstefnu þykir að öðru leyti nægja að skír- 
skota til hinna itarlegu skýringa og röksemda, er felast i áminstum álitsskjölum 
nefndarinnar i efri deild. Við einstakar greinir frumvarpsins hefir nefndin ekkert 
verulegt að athuga. Þó skal þess getið, að upphaf 1. gr. virðist fremur eiga við 
samfastan lagabálk en sjerstakt lagaboð um afmarkað efni. Þá er það og tillaga 
nefndarinnar, að niðurlag fyrra liðs 1. gr. sje felt burt, en í þess stað tekið upp 
ákvæði um, að tilgangur sjóðsins sje ekki að eins að veita hjálp í hallæri, heldur 
einnig að afstýra því. Ennfremur hefir sú orðið niðurstaðan, að bæta við 1. gr. 
skilgreining á orðinu »hallæri«. Og loks þykir betur við eiga að nefna sjóðinn ' 
Bjargráðasjóð og breyta öðrum nöfnum i samræmi við það.

Yíirleitt lítur meiri hluti nefndarinnar svo á, að hjer sje um þarft mál 
að ræða, og leggur þvi til að frumvarpið verði samþykt með þessum

BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Upphaf greinarinnar »Það er upphaf þessara laga, að« falli burt.
2. — 1. — Niðurlag fyrra liðs »er hlýtst af hafís, eða eldgosum, eða öðrum

stórfeldum orsökum« falli burt.
3. — 1. - Á eftir »hallæri« komi: eða til að afstýra því.
4. — 1. — Aftan við liðinn bætist:

En það er hallæri, ef sveitarfjelög, eitt eða fleiri í sýslu, eða 
bæjarfjelag, verða af náttúruvöldum svo illa stödd, að sýslufjelagið 
eða bæjarfjelagið megnar ekki af eignum ramleik að forða mönnum 
og skepnum við harðrjetti eða felli.

5. — 1. — og fyrirsögn frumvarpsins. Fyrir »hallærissjóður« komi: Bjarg- 
ráðasjóður íslands.

6. í öllum öðrum greinum frumvarpsins breytist þessi nöfn:
Fyrir »hallærissjóður« komi: Bjargráðasjóður. Fyrir »hallærisvarnastjórn« 

komi: Bjargráðastjórn. Fyrir »hallærisgjald« komi: bjargráðagjald. Fyrir »hall- 
ærissamþykt« komi: bjargráðasamþykt

i þeim beygingum, sem við eiga.
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