
Nd. 66. Nefndarálit
um frv. til laga um stuðning við nýbyggingu fiskiskipa.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin gat ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Aðalágreiningsefni mitt
"ið meiri hl. n. er um, hvort stuðningur sá við nýbyggingu fiskiskipa, sem frumv.
íjallar um, skuli veittur sem beinn, óafturkræfur styrkur eða hagkvæm lán.

Ég tel, að þær 5 millj. kr., sem Alþingi þegar hefur veitt til eflingar skipastólsins,
komi að meira gagni með því, að farin verði lánaleiðin, og vil því breyta frv. i það
form.



Þá er og annað atriði í frv., sem ég tel með öllu ófært, en það er, að einn maður,
atvinnumálaráðherra, skuli eiga að ráða algerlega um ráðstöfun fjárins. Ég tel rétt, að
skipuð verði sérstök nefnd, sem hafi með veitingu fjárins að gera.

Eins og segir Í greinargerð frv., hefur milliþn. í sjávarútvegsmálum unnið að
samningu frv. þessa um nokkurt skeið. Milliþn. varð ósammála um, hvernig afgreiða
skyldi málið. Þrír nefndarmanna, Sigurður Kristjánsson, Eysteinn Jónsson og Finnur
Jónsson, lögðu til, að samþ. yrði frv. í mjög svipuðu formi og fyrirliggjandi frumv.
ríkisstj. Tveir nefndarmanna, Halldór Jónsson, starfsmaður Farmanna- og fiski-
mannasambands Íslands, og undirritaður, lögðu fram annað frumv. og skiluðu sér-
áliti til ráðherra. Mér þykir rétt að birta hér greinargerð minni hl. milliþn. í sjávar-
útvegsmálum fyrir till. hans til ráðherra, með þVÍ að sömu rök og þar koma fram
liggja til grundvallar ágreiningi mínum við meiri hl. sjútvn., og breytingar þær, er ég
legg til, að gerðar verði á frv., miða að því, að frumv. verði eins og minni hl. milli-
þn. lagði til, að það yrði.

Ég legg til, að fn'. verði samþ. með eftirgreindum

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinina skal orða svo:

Fé það, sem veitt er úr framkvæmdasjóði ríkisins til smíða fiskiskipa, skal
lagt í sérstakan sjóð, er nefnist Nýbyggingarsjóður fiskiskipa. Fiskveiðasjóður
Íslands skal annast varðveizlu og reikningshald sjóðsins án sérstakrar þóknunar.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Fé úr Nýbyggingarsjóði fiskiskipa má aðeins verja samkv. lögum þessum,

annaðhvort til beinna skipakaupa eða til lána út á ný fiskiskip.
3. Við 3. gr. Greinin hljóði svo:

Atvinnumálaráðherra skal skipa fimm manna nefnd, sem ákveður, hvernig
fé Nýbyggingarsjóðsins skal varið hverju sinni, að hve miklu leyti fénu skuli
varið til beinna skipakaupa og hve miklu til lána, hverjir skuli njóta forkaups-
réttar á skipunum eða ganga fyrir um lánveitingar, allt eftir því, sem lög þessi
nánar ákveða. Nefndarmenn skulu skipaðir: einn eftir tilnefningu Alþýðu-
sambands Íslands, annar samkv. tilnefningu Farmanna- og fiskimannasambands
íslands, sá þriðji eftir tilnefningu Fiskifélags Íslands, fjórði eftir tilnefningu
stjórnar Fiskveiðasjóðs íslands og sá fimmti án tilnefningar.

4. Við 4. gr. Greinin hljóði svo:
Ef nefnd sú, er um getur í :3. gr., álítur, að rétt sé að verja fé sjóðsins til

beinna skipakaupa. þá skal hún gefa einstaklingum og félögum kost á því, með
opinberri tilkynningu, að gerast kaupendur að f'iskiskipum þeim, er sjóðurinn
kaupir. •

Að öðru jöfnu skulu sjómenn og félög sjómanna og þeir útgerðarmenn og
útgerðarfélög, sem reka útgerð sem aðalstarf, ásamt bæjar- og sveitarfélögum
ganga fyrir um lán úr sjóðnum og kaup á skipum sjóðsins.

5. Við 5. gr. Greinin hljóði svo:
Heimilt er að veita lán úr sjóðnum til kaupa á fiskiskipum eða nýsmíði

fiskiskipa.
Lán skulu vera til 15 úra, vaxtalaus en endurgreiðast með jöfnum afborg-

unum.
Þeir, sem sækja um lán úr sjóðnum, skulu með lánbeiðninni senda skilríki

um efnahag sinn og starf, staðfest af skattstjóra eða formanni viðkomandi skatta-
nefndar. Þeim einum skal veita lán úr sjóðnum, sem að dómi nefndar þeirrar, er
um ræðir í 3. gr., þurfa á slíku láni að halda til þess að geta eignazt fiskiskipið.

Þegar lán' er veitt, skal nefndin jafnan setja það skilyrði fyrir lánveiting-
unni, að gerð skipsins, stærð vélar og tegund sé samkvæmt fyrirmælum nefndar-
innar og i samræmi við tillögur þeirra fagmanna, sem nefndin hefur sér til leið-
beiningar í þeim efnum.



13. Við 6. gr. Greinin hljóði svo:
Lán úr sjóðnum má vera 2. og :~.veðréttar lán og nema, að viðbættum lán-

um með betra veðrétti, allt að 85% af byggingarkostnaði skipsins, þó aldrei hærra
en 100 þús. kr. út á eitt og sama skip og aldrei hærra en 35% af stofnverði
skipsins.

7. Við 7. gr. Greinin hljóði svo:
Nú óskar eigandi skips, er lán hefur hlotið samkv. lögum þessum, að selja

það, og skal hann þá bjóða viðkomandi sveitarfélagi forkaupsrétt að skipinu
að öðru jöfnu, ef salan er ætluð út úr hreppnum eða bæjarfélaginu.

Kvöð þessari skal þinglýsa.
SO Við 8. gr. Greinin hljóði svo:

Atvinnumálaráðherra getur, að fengnum tillögum nefndar þeirrar, er um
ræðir i 3. gr., sett reglugerð, sem kveður nánar á um allt það, sem að fjárveitingum
úr sjóðnum lýtur, þó innan þeirra takmarka, sem lög þessi leyfa.

9. Við 9. gr. Greinin hljóði svo:
Þeir, sem lán fá samkv. lögum þessum eða eignast skip fyrir milligöngu eða

fyrirgreiðslu Nýbyggingarsjóðs fiskiskipa, skulu skyldir að láta reikningaskrif-
stofu sjávarútvegsins í té reikninga yfir rekstur skipanna í þvi formi, er reikn-
ingaskrifstofan ákveður. .

10. Við 10. gr. Greinin hljóði svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

11. Við ll. og 12. gr. Greinarnar falli burt.

Alþingi, 22. febr. 1944.

Lúðvík Jósefsson.
Fylgiskjal.

. Nefndarálit minni hluta milliþinganefndar í sjávarútvegsmálum
um reglur fyrir notkun þess fjár, er Alþingi samþykkir að veita úr framkvæmdasjóði

ríkisins til smíði fiskiskipa.
Við höfum ekki getað orðið sammála meiri hluta nefndarinnar um afgreiðslu

þessa máls og skilum þvi sérstöku áliti og tillögum.
Við erum í höfuðatriðum andvígir frumv. meiri hl. n. eins og það liggur fyrir.

1 fyrsta lagi vegna þess, að eins og frv. er, mundi það leiða til þess, ef eitthvað yrði
um framkvæmdir, að þær 5 millj. króna; er Alþingi hefur samþ. að verja úr fram-
kvæmdasjóði til skipakaupa, mundu anar eða því sem næst lenda sem styrkir eða
gjafir til þeirra, sem skipin eignuðust. Við teljum með öllu óverjandi að fara styrkja-
leiðina og sízt ástæðu til þess að veita mönnum beina styrki, sem ef til vill eru alls
ekki þurfandi neins styrks og mundu án allra styrkja ráðast í skipakaup.

Ef svo fer, sem mjög hefur verið rætt um, að hægt verður að fá fiskiskip smíðuð
í. Svíþjóð, jafnvel fyrir 3--4 þús. kr. smál., þá virðist okkur engin ástæða vera til þess
að veita beina fjárstyrki til kaupa á slíkum skipum og að minnsta kosti ekki fyrr en
sýnt þykir, að ómögulegt sé að fá menn til kaupanna með öðrum ráðum.

Ef hægt reyndist að fá góð fiskiskip í Svíþjóð með eðlilegum kaupskilyrðum
fyrir ca. 3 þús. kr. smál., þá álitum við, að fleiri kaupum sóknir muni berast en hægt
verður að fullnægja, og skjóti þá skökku við að verðlauna þá, sem skipin eignast, með
peningagjöfum. Enn þá liggja að vísu engar ábyggílegar heimildir fyrir um mögu-
leika á skipakaupum í Svíþjóð né hvaða verð yrði á, skipum þaðan, en einmitt vegna
þess, að óvfSt er um verð skipanna, teljum við með öllu óráðlegt að fara að ákveða
um styrki til kaupanna.

Við litum svo á, að þeim 5 millj. króna, sem Alþingi veitti til skipakaupa. beri að
ráðstafa á þann hátt, að sem mestu gagni komi til eflingar fiskiskipaflotanum, en
slíkt verður ekki gert með því að eyða öllu fénu í gjafir.



Við leggjum því til, að fénu verði fyrst og fremst varið til þess að kaupa inn í
landið fiskiskip, ef hagstæð kaup eru fyrir hendi, og verði þau skip seld þeim, sem
þau geta keypt, fullu verði, eftir ákveðnum reglum. Í öðru lagi verði féð lánað þeim,
sem fullvíst er um, að frekari lán þurfa en hinar almennu lánsstofnanir veita, svo
að þeir geti eignazt skipin líka.

Samkv. okkar till. mundi féð ekki eyðast strax, heldur geta verið til eflingar
skipastólsins til frambúðar.

t öðru lagi erum við algerlega mótfallnir því ákvæði frumv. meiri hlutans, að
einn maður, atvinnumálaráðherra, skuli eiga að hafa svo til óskoraðan rétt til ráð-
stöfunar á fénu, og það því fremur sem um beina styrki er að ræða.

ÞÓ að lagt sé til, að Fiskifélag Íslands hafi rétt til að gera tillögur til ráðh. um
ráðstöfun fjárins, þá leggjum við lítið upp úr því. Hvort tveggja er, að Fiskifélag ís-
lands getur ekki enn sem komið er talizt fullnægjandi eða réttur aðili fyrir alla þá,
sem hér eiga mjög hlut að máli, svo sem alla sjómannastéttina, bæði yfirmenn og
búseta, og svo er hitt, að samkv. frv. hefur það aðeins tillögurétt, en ráðherrann hefur
einn allt valdið. 1frv. okkar er lagt til, að sérstök 5 manna nefnd hafi með ráðstöfun
fjárins að gera og að í þeirri nefnd séu fulltrúar þeirra aðila, sem hér eiga mestra
hagsmuna að gæta. Þannig leggjum við til, að einn nefndarmanna verði tilnefndur af
Alþýðusambandinu sem fulltrúi hinna ófaglærðu sjómanna, einn tilnefndur af Far-
manna- og fiskimannasambandi íslands sem fulltrúi yfirmanna á fiskiskipum og
einn frá Fiskifélagi íslands sem fulltrúi útgerðarmanna.

Við sjáum ekki ástæðu til, að svo vöxnu máli, að fara fleiri orðum um frv. meiri
hl. nefndarinnar og ekki heldur um það frv., er við höfum lagt til, að nefndin sam-
þykki og hér fylgir með. Við viljum þó taka fram, að við gætum vel hugsað okkur
að breyta ýmsum smærri ákvæðum okkar frv. til samkomulags, en teljum, að i höfuð-
dráttum væri æskilegast að haga meðferð fjárins eins og lagt er til í frv. okkar.

Halldór Jónsson, Lúðvík Jósefsson.


