
Ed. 469. Nefndarálit
um frv. til laga um stríðsslysatryggingu íslenzkra skipshafna.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frv. þetta, sem flutt er af ríkisstjórninni til þess að sameina 5 gildandi lög um 
stríðsslysatryggingar og til þess einnig að koma fram nauðsynlegum breytingum á 
þeim lögum, til samræmis við breyttar aðstæður frá því, er þau lög voru sett, hefur 
nefndin athugað mjög gaumgæfilega og rætt á mörgum fundum. Nefndin boðaði til 
sín forstjóra fyrir Stríðsslysatryggingafélagi islenzkra skipshafna, stjórn þess og 
ríkisstjórnina. Gáfu þeir nefndinni margvíslegar upplýsingar og létu henni í té rekstr- 
arreikninga og efnahagsreikninga félagsins frá byrjun.

Eftir að nefndin hafði þannig kynnt sér öll aðalatriði þessa máls, var hún sam- 
mála um, að ógerlegt væri að mæla með því, að frumvarpið næði fram að ganga 
óbreytt. Hins vegar bæri nauðsyn til þess að skipa þessum málum í fastara form þeg- 
ar á þessu þingi.

Tilgangurinn með stofnun félagsins 1939 var sá, að tryggja íslenzkar skipshafnir 
fyrir stríðsslysuin og jafnframt að halda í landinu, að svo miklu leyti sem unnt var, 
þeim stóru fjárfúlgum, sem nauðsynlegar voru til þess að tryggja fyrir slíkum slys- 
um. Til þessa fær félagið í upphafi 600 þús. króna áhættufé. Tekur rikissjóður 
ábyrgð á 360 þús. krónum, 3 tryggingarfélög á 180 þús. Enn fremur greiða útgerðar- 
menn, sem tryggja hjá félaginu, 60 þús., og er það eina upphæðin, sem inn er greidd 
af áhættufénu.

Þótt félagið sé stofnað 1939 og reki starfsemi nokkurn hluta þess árs, eru ekki 
sett lög um starfrækslu þess fyrr en 12. febr. 1940, en reglugerð nokkru siðar, eða
1. marz s. á. Mæla þau lög svo fyrir, að allur tekjuafgangur skuli lagður í varasjóð, 
unz hann er orðinn 50% af áhættufénu. Hins vegar skuli með reglugerð ákveða, 
hvernig tekjuafgangi skuli varið, eftir að varasjóðurinn hefur náð þeirri upphæð, 
sem að framan getur, svo og hvernig skipta skuli upp eignum félagsins á milli áhættu- 
fjáreigenda og tryggingartaka við félagsslit, þegar verkefni þess er lokið. Reglu-



gerðin frá 1940 markar alveg ákveðið, hvernig með þessi mál skuli farið. Fer hún 
nokkru lengra í þvi að tryggja varasjóðinn en lögin virðast hafa ætlazt til, en nauðsyn 
bar að sjálfsögðu til þess að treysta sem mest fjárhag félagsins, þótt það óhjákvæmi- 
lega yrði til þess að gera hag áhættufjáreigenda betri við skiptingu eignanna, á kostn- 
að tryggingartaka.

Með reglugerð þeirri, sem nú gildir um þessi mál og gefin var út 12. marz 1941, 
er gengið mun lengra inn á þessa braut. Virðast lögin heimila röskun hlutfalla með 
einföldum reglugerðarákvæðum. Þetta hefur þó ekki þótt eðlilegt, og þvi eru þessi 
ákvæði reglugerðarinnar tekin upp í frumvarpið, þó með þeim breytingum, að enn 
er hallað mjög á tryggingartaka við skiptingu eigna frá því, sem áður var, svo að 
nema mundi sem næst 170 þús. krónum, ef núverandi varasjóði væri skipt upp, en 
hann mun nema um næstu áramót um 2,6 millj., ef ekkert óhapp kemur fyrir félagið. 
Með tilliti til þess, að ófriðarhættan hefur farið mjög minnkandi í seinni tið á leið- 
um þeim, sem félagið tryggir, og jafnframt þess að vænta, að eigi liði mörg ár enn til 
ófriðarloka, þótti nefndinni rétt að leggja til, að settar yrðu hömlur á eignaaukningu 
félagsins frá þvi, sem gert er í frv., nema því aðeins, að samkomulag næðist um að 
skapa því annað verkefni til hagsbóta fyrir sjávarútveginn, þegar núverandi verk- 
efni þess vrði lokið, og fyrirbyggja þar með, að varasjóðnum yrði skipt upp á milli 
áhættufjáreigenda og tryggingartaka, eins og frv. mælir fyrir um. Var þetta rætt mjög 
ýtarlega við alla aðila með þeim ái’angri, að samkomulag varð um það, að nefndin 
skyldi bera fram þær breytingar við frumvarpið, sem birtar eru á sérstöku þing- 
skjali (nr. 470).

Með breytinguin þeim, sem gerðar eru á frumvarpinu, er félaginu ætlað, auk þess 
verkefnis, sem það nú hefur, að safna nægilegum sjóðum til þess að reka almenna 
endurtryggingarstarfsemi að stríðinu loknu, einkum þó sjótryggingu. Litur nefnd- 
in svo á, að hér gefist óvænt tækifæri til þess að koma í framkvæmd stóru hagsmuna- 
máli sjávarútvegsins og þjóðarinnar í heild. Hér eru til ráðstöfunar um eða yfir 3 
millj. króna, sem samkvæmt núgildandi lögum á að skipta upp á milli aðila, þegar nú- 
verandi verkefni félagsins er lokið. Fé þetta mundi smátt og smátt hverfa og gera 
þjóðarheildinni lítið gagn. Sé því ráðstafað á þann hátt, sem nefndin leggur til, gerir 
það allt i senn:

1. að auka þjóðarauðinn;
2. að gera það kleift í framtíðinni að halda milljónum af iðgjaldagreiðslum inni i 

landinu, i stað þess að greiða þær til erlendra þjóða, eins og verið hefur;
3. að hafa stórkostleg áhrif á endurtryggingariðgjöld, einkum fyrir algert tjón, sem 

ávallt hafa verið þungur baggi á útgerðinni, ekki hvað sizt vegna þess, að ekkert 
innlent endurtryggingarfélag hefur getað boðið á móti í slíkar tryggingar;

4. að þoka þjóðinni áfram að því sjálfsagða takmarki að verða sem fyrst sjálfri 
sér nóg i allri tryggingarstarfsemi.
Breytingin á 2. gr. frv. miðar að því, að þetta megi takast.
Breytingin á 3. gr. miðar að þvi að ákveða fjárhagsgrundvöll félagsins og skipta 

fénu i áhættuflokka. Er væntanlegur varasjóður settur í fyrstu áhættu, þá núverandi 
varasjóður og áhættuféð allt hlutfallslega, siðan hinn almenni tryggingarsjóður og 
siðast bónussjóður. Á þann hátt telur nefndin félaginu bezt borgið fjárhagslega og 
lénu eðlilegast niðurraðað i áhættu.

Með þvi að félagið breytir algerlega um verkefni, ef frv. ásamt brtt. verður að 
Jögum, er nauðsynlegt, að það verði gert upp við n. k. áramót. Mælir 4. liður brtt. 
fyrir um, hvernig það skuli gert, og er þar farið eftir þeim reglum, sem nú eru í 
gildi, ef félagið hættir störfum, en ekki eftir þeirri reglu, sem gert er ráð fyrir í 6. gr. 
frv. Þótti nefndinni það eðlilegra og réttlátara gagnvart tryggingartaka. Greinin gerir 
einnig ráð fyrir óhjákvæmilegum ráðstöfunum i sambandi við þá tryggingartaka, 
sem fé eiga og ekki kynnu að vilja eða geta tekið þátt i áframhaldandi starfi félagsins.

í 5. lið brtt. eru sett ákvæði um það, að tryggingartakar megi aldrei eiga meira 
áhættufé en ríkissjóður. Þótti nefndinni rétt að setja þau takmörk, svo að ríkissjóður



og tryggingarfélögin 3 væru jafnan i meiri hluta um stjórn félagsins. Þá er einnig 
sett hér inn heimild handa rikisstjórninni til þess að mega verja þeim eignum rikis- 
sjóðs, sem standa í vara- og bónussjóðum félagsins, i áhættufé, og jafnframt er 
ríkisstjórninni heimilað að auka ábyrgð ríkissjóðs fyrir áhættu á móts við það fé, 
sem tryggingartakar kynnu að leggja fram, ef þörf væri, þar sem ekki er alveg aug- 
ljóst, fyrr enn rekstrarreikningur þ. á. liggur fyrir, hver innieign rikissjóðs kann 
að vera. Þykir nefndinni þetta heppilegra heldur en að minnka hluta rikissjóðs niður 
fyrir eign tryggingartaka, eða að verja sérstöku fé úr ríkissjóði til að vega upp á 
móti öðru framlögðu fé.

Þá þótti nefndinni rétt, að ákveðið væri í lögunum hámark arðgreiðslu, bæði á 
bónusfé og sameignarfé, og hefur hún gert mun á því i samræmi við þá áhættu, sem 
hvor sjóðurinn fyrir sig er i. Taldi hún rétt að ákveða 4% fyrir bónusfé og allt að 
6% meðalársvexti fyrir sameignarfé, ef fjárhagsástæður félagsins leyfðu. Hins vegar 
taldi nefndin ekki rétt að greiða vexti af áhættufé, nema það væri greitt inn til fé- 
lagsins.

Nefndin taldi rétt, að stjórnarmeðlimum yrði fjölgað úr 3 í 5, eftir að starfssviði 
íélagsins yrði breytt, sem hér er lagt til. Nefndin var einnig sammála um að leggja til, 
að fé þvi, sem nú er breytt úr varasjóðum í áhættufé og tryggingarsjóði, ef frv. 
verður að lögum, verði skattfrjálst til rikis-, bæjar- og sveitargjalda að öðru en eign- 
arskatti til rikis, þar sem hér er um að ræða framlag til þjóðnytjafyrirtækis, er bæta 
mun fjárhagsafkomu þjóðarinnar stórlega i framtíðinni.

Breytingin við 12. gr. frv., sem lagt er til, að verði 16. gr., miðar að því að tryggja 
sem fyllstan rétt þess, sem tryggður er, en jafnframt að leggja almennar skyldur í 
sambandi við trygginguna á herðar tryggingartaka, svo að félagið viti jafnan um 
tryggingarskyldu sina.

Þá þótti nefndinni rétt, að sett væri i lögin ákvæði um það, að félagið skyldi 
annast greiðslu á lífeyri með minnst 4% rentufæti, en jafnframt þykir rétt að heim- 
ila félaginu að kaupa sér þessa tryggingu hjá öðrum, ef því þykir það hentugra.

Nefndin vill taka það fram, að allar breytingar, sem hún hefur gert á frv. samkv. 
þskj. 470, hafa verið vandlega ræddar bæði innbyrðis og við alla viðkomandi aðila, 
sem hafa tjáð sig samþykka þeim i öllum höfuðatriðum. Hún leggur því einróma til, 
cð frumvarpið verði samþ. með þeim breytinguin, sem hún ber fram á þskj. 470.

Alþingi, 20. nóv. 1943.
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