
sþ. 181. Nefndarálit
um till. til þál. um skipun nefndar til að undirbúa tryggingar lágmarkslauna fiski-
manna.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Mál þetta var rætt mjög ýtarlega á fundum nefndarinnar. Auk þess leitaði nefnd-
in umsagnar Fiskifélags Íslands, og er hún birt sem fylgiskjal með nefndarálitinu.
Gat nefndin, að fengnum þessum upplýsingum, ekki orðið sammála um afgreiðslu
þess. Minni hlutinn (StgrA og ÁÁ) leggur til, að þáltill. verði samþykkt óbreytt, og
skilar hann því séráliti. Meiri hlutinn leggur til, að málið verði afgreitt með svo
hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ.
Alþingi lítur svo á, að þegar hlutaráðnir fiskimenn og útgerðarmenn hafa stofn-

að með sér hlutatryggingarfélög og komið upp hlutatryggingarsjóðum með aðstoð
ríkisins, samkv. 1.nr. 15930. des. 194H, um hlutatryggingarfélög, hafi fengizt sú trygg-
ing, sem um ræðir á þáltill., og því sé eigi ástæða til frekari aðgerða í málinu að svo
stöddu, og tekur þingið því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 8. marz 1944.

Gísli Jónsson, Sigurður Þórðarson, Páll Zóphóníasson,
form., frsm. funda skr .

Jón Sigurðsson. Ingólfur Jónsson.

Fylgiskjal.

FISKIFÉLAG íSLANDS
Reykjavík, 4. marz 1944.

Stjórn Fiskifélagsins hefur á fundi sínum í dag tekið til meðferðar till. til þál. á
þingskjali 6 "um skipun nefndar til að undirbúa tryggingar lágmarkslauna fiski-
manna", er hv. allsherjarnefnd sendi oss með bréfi, dags. 17. f. m. Var samþykkt
eftirfarandi: .

A síðasta Alþingi voru samþykkt lög um hlutatryggingarfélög. Samkvæmt þeim
lögum geta hlutaráðnir fiskimenn og útgerðarmenn stofnað með sér hlutatrygg-
ingarfélög og myndað hlutatryggingarsjóði, þar sem í sé lagður ákveðinn hundraðs-
hluti af verðmæti aflans, en ríkissjóður skal leggja 0,7 af hundraði af aflaverðmætinu
i sjóðinn á móti. Skal sjóði þessum varið til þess að bæta upp aflahluti skipa og skips-
hafna, þegar þeir reynast .óvenju lágir, og má gera ráð fyrir, að með sjóðmyndunum
þessum fáist allgóð trygging fyrir þá tvo aðila, sem hér eiga hlut að máli, fiskimenn-
ina og útvegsmennina.

Stjórnin litur því þannig á; að í þessu felist trygging á því, sem um ræðir í til-
lögunni.

Enn fremur bendir stjórnin á, að starfandi er milliþinganefnd í sjávarútvegs-
málum, er Alþingi kaus á s. l. ári, og mun sú nefnd vafalaust taka þetta mál til
frekari athugunar, ef ástæða þykir til.

Virðingarfyllst,

Davíð Ólafsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs þings.


