
Ed. 329. Nefndarálit
um frv. til I. um breyt. á 1. nr. 27 13. jan. 1938, um vátryggingarfélög fyrir  vélbáta.

Frv. þetta fer fram  á þá einu breytingu á núgildandi lögum að heimila báta- 
ábyrgðarfélögum að talýa til vátryggingar fiskiskip allt að 250 smálestum brúttó  að 
stærð. Nefndin lítur svo á, að það sé eðlileg þróun í þessu efni, að stefnt sé að því, að 
mestallur fiskveiðafloti landsm anna verði trvggður í einni tryggingarstofnun. Hins- 
vegar er þess að gæta, að vátryggingarfélög vélbáta eru enn i bernsku, og var þeim, 
svo sem kunnugt er, komið á með lögþvingun. Má því gera ráð fyrir, að enn sé ekki 
fengin æskileg festa í starfsemi félaganna, og ber þvi að gæta i allri stjórn þeirra 
og ákvörðunum  hinnar fvllstu varúðar. Verður að gera þá kröfu  til s t jó rnar Samá- 
bvrgðar íslands, sem hefir allar endurtrvggingar fyr ir  félögin, að hún verði sú leið- 
beinandi hönd h inna ungu vátryggingarfélaga. Vill nefndin i sambandi við þetta 
frv. beina því til r ík isstjórnarinnar,  að hún stuðli að þvi, að sem allra nánast sam- 
starf geti átt  sér stað milli bátaábyrgðarfélaganna og st jó rnar samábyrgðarinnar. 
Samkvæmt lögum nr. 23 1921 eiga félög þau, sem endurtryggja h já  samábyrgðinni, 
að kjósa annan gæzlustjórann, og er nauðsynlegt, að því atriði sé komið í fram- 
kvæmd sem fyrst. Þá vill nefndin einnig beina því til r ík iss tjó rnarinnar að athuga, 
hvort ekki myndi heppilegt, að s tjórn  fiskveiðasjóðs tilnefndi annan gæzlustjóra 
sam ábyrgðarinnar; virðist það vel samrímanlegt 12. gr. laganna frá 1921. Fiskveiða- 
sjóður hefir mikilla hagsmuna að gæta um trj 'ggingar fiskveiðiflotans og því rétt- 
mætt, að hann ætti nokkra íhlutun um skipun s tjó rnar trygginganna. Athugasemdir 
þessar vill nefndin láta fvlgja um leið og hxin mælir með sam þvkkt frumvarpsins.
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