
sþ. 180. Nefndarálit
um till. til þál. um skipun nefndar til að undirbúa tryggingar lágmarkslauna fiski-
manna.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Meiri hlutinn vill vísa
þingsályktunartillögunni frá með rökstuddri dagskrá, þar sem vitnað er til laga
frá 13. des. s. I. um hlutatryggingafélög sem fullnægjandi lausn þessa máls. Minni
hlutinn telur hins vegar, að Í þeim lögum felist engin trygging fyrir því, að hlutar-
sjómenn við smáútgerðina og smáútvegsmenn fái á hverjum tíma laun erfiðis síns,
er sambærileg séu við laun annarra vinnu stétta í landinu, - en sá er tilgangur þáltill.
þeirrar, sem hér um ræðir.

Í fyrsta lagi leikur okkur grunur á, að ekki muni almennt verða stofnuð hluta-
lryggingafélög samkvæmt lögunum frá 13. des., svo þau, strax af þeirri ástæðu, muni
ekki verka almennt á þetta mál. t öðru lagi - og það er aðalatriðið - ná þau alls
ekki til þess, sem er kjarni þingsályktunartillögunnar.

Samkvæmt ákvæðum 6. gr. nefndra laga skal aðeins bæta upp aflahluti "þegar
þeir reynast óvenjulega lágir", þ. e. a. s. ná ekki "venjulegum hlut á því skipi í með-
alári". Nú er þáltill., sem hér um ræðir, fram komin einmitt vegna þess, að vitað er,
að í smábátaútveginum gefur venjulegur hlutur í meðal ári þeim, er þennan útveg
stunda, ekki sambærileg launakjör við aðrar vinnu stéttir landsins, heldur miklu
lakari. Verkefnið, sem vinna á samkvæmt þáltill., er að bæta úr þessu, með því að
koma upp tryggingakerfi, er borið sé uppi bæði með framlögum frá þeim hluta út-
gerðarinnar, sem arðvænlegur er, og framlögum úr ríkissjóði, - en ekki að jafna
eymdinni milli ára, eins og sýnist, að orðið geti eini árangurinn af lögunum frá
13. des. um hlutatryggingafélög.

Alþingi hefur þegar gert stórfelldar og fjárfrekar ráðstafanir til þess að tryggja
annarri framleiðslustétt landsins, hændunum, laun vinnu sinnar, sem séu sambæri-
leg launum annarra vinnu stétta, þar á meðal launum faglærðra iðnaðarmanna og
sjálfseignar-bifreiðastjóra. Það er því ekki að ófyrirsynju; þótt ætlazt sé til þess af
ríkisvaldinu, að það geri nokkrar ráðstafanir til að bæta hag þeirra manna, er hafa
a. m. k. helmingi minni árslaun erfiðis síns en bónda Í meðalbúi nú eru tryggð.

Minni hlutinn mælir því eindregið með, að þingsályktunartillagan verði sam-
þykkt eins og hún liggur fyrir.

Alþingi, 7. marz 1944.
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