
Ed. 577. Nefndarálit
um frv. til 1. um nýbyggingarsjóð útvegsmanna.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur haft mál þetta til ulllræðu á mörgum fundum. Hún hefur einnig
leitað umsagnar Félags Ísl. botnvörpuskipaeigenda, Fiskifélags íslands og nýbygg-
ingarsjóðsnefndar um málið og fengið svör frá þeim, sem birt eru hér með sem
fylgiskjöl. Auk þess fékk nefndin erindi frá Félagi járniðnaðarmanna i Reykja-
vik og frá Meistarafélagi járniðnaðarmanna og Meistarafélagi skipasmiða í
Reykjavík um þetta mál, og eru bæði þessi erindi einnig birt hér með sem fylgi-
skjöl. Allir þessir aðilar eru sammála um, að nauðsyn beri til að tryggja höfuð-
tilgang frumvarpsins, þ. e. að nýbyggingarsjóðsféð verði ekki gert að eyðslueyri,
heldur aðeins notað til cndurbygginga og aukningar á framleiðslutækjum þjóð-
arinnar. Mælir Félag ísl. botnvörpuskipaeigenda með þvi, að frumvarpið verði
samþykkt óbreytt. Fiskifélag Íslands vill einnig, að frumvarpið verði samþykkt,
en bendir jafnframt á, að eðlilegt væri, að það verði látið tilnefna einn mann Í
stjórn sjóðsins, og enn fremur, að hreyta þurfi núgildandi skattalögum til trygg-
ingar því, að einstaklingar leggi fram fé í sjóðinn i framtíðinni.

Nýbyggingarsjóðsnefndin gerir ýmsar athugasemdir og sumar mjög athyglis-
verðar. Taldi nefndin því rétt að ræða það nánar við formann nýbyggingarsjóðs-
nefndar. Mætti hann á fundi með nefndinni og ræddi við hann mjög ýtarlega um
málið. Þá komu fram í tillögum Iðnaðarmannanna óskir um það, að í lögin yrðu sett
ákvæði, sem tryggðu, að vinnu við nýbyggingar fyrir fé sjóðsins yrði haldið sem
mest inni í landinu, auk þess sem þar CI' einnig gert ráð fyrir róttækri hömlun á sölu
bréfanna.

Að fengnum öllum þessum upplvsingum þótti nefndinni rétt að leggja til, að
gerðar yrðu á frumvarpinu nokkrar breytingar til tryggingar því, að aðaltilgangi
frumvarpsins yrði náð, en það er, að fé sjóðsins verði allt tryggt til endurnýjunar
framleiðslutækjum í þágu sjávarútvegsins, en þó jafnframt að gera eigendum sjóð-
anna mögulegt að nota þá, ef nauðsyn krefur, til þess að létta undir með þeim i
atvinnurekstrinum, en um það fyrst og fremst voru allir aðilar sammála.

Verði frumvarp þetta að lögum, eins og nefndin leggur til, er nauðsynlegt að
breyta þeim ákvæðum núgildandi skattalaga, sem fjalla um nýbyggingarsjóðina, og
samræma þau við ákvæði þessa frumvarps. Kemur þá til greina, hvort rétt þykir að
taka tillit til þeirra óska, sem fram hafa komið um skatt fríðindi til eflingar þessum
sjóð. Var nefndin öll sammála um, að slík ákvæði ættu heima í skattalögunum, en
ekki i þessu frumvarpi.

Með þeim breytingum, sem nefndin leggur til, að gerðar verði á frumvarpinu,
fær sjóðsstjórnin nokkuð annað verkefni en gert var ráð fyrir i upphafi, og með til-
liti til þess þótti nefndinni ekki ástæða til, að stjórn sjóðsins yrði skipuð meira en 3
mönnum, né heldur, að aðrir aðilar tilnefndu i hana menn en þeir, er áður tilnefndu
menn í nýbyggingarsjóðsnefndína, sem nú starfar.

Nefndin tók mjög ýtarlega til athugunar ábendingar 3. landsk, þm. (HG) um að
skuldbinda eigendur atvinnutækja til þess að láta andvirði skipa, sem seld eru úr
landinu, og útgreiddar vátryggingarupphæðir tapaðra skipa renna í sjóðinn, svo og
ágóðahluta af sölu skipa, sem fram hafði farið á þessu ári. En að öllu athuguðu taldi
nefndin svo mörg tormerki á þessu, að 'hún treystist ekki til að leggja það til, að slík
ákvæði yrðu sett inn í frumvarpið. Var m. a. bent á, að slík ákvæði mundu stórlega
rýra veðhæfni skipanna.

Nefndin leggur þvi til einróma, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi



BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Stofna skal sérstakan sjóð, er nefnist nýbyggingarsjóður útvegsmanna.
Fær hann til umráða allt það fé, sem geymt er í nýbyggingarsjóðum samkv.
lögum nr. 9 5. maí 1941 og lögum nr. 20 20. mai 1942. svo og það fé, sem til
þeirra sjóða er skylt að greiða og ógreitt kann að vera. Sjóðurinn fær einnig
til umráða og veitir móttöku öllu því fé, sem greitt verður í nýbyggíngar-
sjóði útgerðarmanna og útgerðarfélaga á hverjum tíma.

2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Sjóðsstjórnin gefur út nýbyggingarsjóðsbréf fyrir þeim upphæðum, sem af-

hentar eru sjóðnum, þó eigi fyrir minni upphæð en kr. 1000.00 - eitt þúsund
krónur - eða tilsvarandi upphæð í annarri mynt. Minni upphæðir skulu
standa sem inneign á reikningi eiganda hjá sjóðnum, þar til þær hafa náð
fyrrnefndri upphæð. Ber þá að gefa út fyrir það fé nýbyggingarsjóðsbréf til
eiganda á sama hátt og um inngreitt fé væri að ræða.

Bréf, sem gefin eru út, skulu skráð á nafn þess, sem féð greiðir, og bera
það með sér, frá hvers konar atvinnurekstri féð er komið.

3. Við 4. gr. Greinin orðist þannig:
Fé sjóðsins skal ávaxta í ríkistryggðum lánsstofnunum. Vextir, sem

greiddir eru af innstæðum, skal leggja inn á reikning eiganda, þar til þeir hafa
náð lágmarksupphæð samkv. 3. gr.

4. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Fé úr sjóðnum má eingöngu verja til nýbygginga áframleiðslutækjum

á sviði útgerðar, og má eigi verja því til byggingar atvinnutækja annarra
flokka en þeirra, sem bréfin bera með sér, að féð sé komið frá. ÞÓ er sjóðs-
stjórninni heimilt, ef það að hennar dómi þykir hagkvæmara fyrir afkomu
sjávarútvegsins, að verja fé úr sjóðnum til kaupa á góðum, nýlegum skipum
frá útlöndum og einnig að flytja greiðslur á milli flokka.

Heimilt er eigendum bréfanna að veðsetja þau eða selja eins og hver
önnur verðbréf, enda beri þau það með sér, að þau verði ekki innleyst eða
vextir greiddir af þeim nema samkvæmt fyrirmælum þessara laga.

5. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórnin skipar 3 menn í stjórn sjóðsins til þriggja ára í senn, einn

eftir tilnefningu Landssambands íslenzkra útvegsmanna, annan eftir tilnefn-
ingu Alþýðusambands Islands, en hinn þriðja án tilnefningar, og er hann for-
maður sjóðsstjórnarinnar. Þóknun fyrir störf sjóðsstjórnarinnar ákveður ríkis-
stjórnin, og greiðist hún úr ríkissjóði.

6. Við 8. gr. Greinin fellur niður, en ný grein verður 8. gr. og orðist svo:
Ráðherra setur reglugerð að fengnum tillögum sjóðsstjórnar um nánari

framkvæmd þessara laga.

Gísli Jónsson,
form., frsm.

Steingr.

Alþingi, 28. nóv. 1944.

Guðm. í. Guðmundsson,
fundaskr.

Ingvar Pálmason.

Aðalsteinsson. Magnús Jónsson,

Fylgiskjal I.

Reykjavík, 18. okt. 1944.
Vér leyfum oss hér með að senda háttvirtri sjávarútvegsnefnd efri deildar Al-

þingis athuganir vorar við frumvarp til laga um n~rbyggjngarsjóð útvegsmanna,
flm. Gisli Jónsson, þingskjal 381.
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Þar sem vér höfum mikinn áhuga fyrir, að fleiri aðilum verði gefinn kostur
á þátttöku i nefndri sjóðsstofnun, þá höfum vér rætt æskilegar breytingar við frum-
varpið, sem, ef að lögum yrði, stuðla að eflingu sjóðsins og þRI' með sjávarútvegs
landsmanna.

Aftan við 4. gr. leggjum vér til, að bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Fjárhæðir, sem lagðar eru í nýbyggingarsjóð eða varið er til kaupa á sjóðs-

bréfum, svo og vextir af sjóðsinneignum. skulu vera undanþegnar tekjuskatti, þó
ekki samtals meir en (25 %) af skattskyldum tekjum kaupanda á því ári, er kaupin
fara fram eða vextir eru reiknaðir.

Söluandvirði sjóðsbréfa verða skattskyldar tekjur seljanda á því ári, er sala
fcl' fram, án tillits til' þess, hve lengi bréfin hafa verið í hans eign.

5. gr. leggjum vér til, að breytist samkvæmt eftirfarandi:
Engu fé, höfuðstól né vöxtum, sem greitt hefur verið í nýbyggingarsjóð út-

vegsmanna, má verja til annars en ,nýbyggingar á framleiðslutækjum í þágu sjávar-
útvegsins, svo sem skip, tæki og vélar, til smíði skipa og skipsvéla. frystihús,
síldarverksmiðjur, niðursuðuverksrniðjur, lýsisverksmiðjur eða önnur iðnaðar-
mannvirki, er teljast hagkvæm fyrir afkomu sjávarútvegsins á hverjum tíma.

Þeirri meginreglu skal fylgt, að skip, tæki eða önnur mannvirki, sem byggð
eru fyrir fé sjóðsins, séu Iulfkomin og hentug fyrir staðbætti og þann tilgang, sem
þeim er ætlaður.

Sjóðsstjórnin skal stuðla að því af fremsta megni, að sem mest af vinnu
þeirri, sem unnin el' fyrir fé sjóðsins, sé framkvæmd innanlands, enda liggi fyrir
árangur af tilboðsleit, er syni réttan samanburð milli verðlags og gæða hér á landi
og erlendis.

Vér væntum, að þessar breytingartillögur skýri sig sjálfar, en viljum leggja
megináherzlu á eftirfarandi:
1. Helzta hvatning, til þess að menn leggi fé Í sjóðinn af fúsum vilja, eins og

gert er ráð fyrir í frumvarpinu, er, að aðilar fengju framlag sitt skattfrjálst,
sem þó yrði takmarkað við einhvern ákveðinn hluta af skattskyldum tekjum.

2. Allir virðast sammála um, að sjávarútvegur landsmanna þarfnist sem mest af
fullkomnustu tækjum til framleiðslunnar, en þessar breytingar, ef að lögum
yrðu, mundu auðvelda innlendum fyrirtækjum, sem takast vildu á hendur
þessa uppbyggingu, enda eru þau (skipasmíðastöðvar o. þ. h.) nátengd og
nauðsynleg þessum atvinnurekstri.
Vér væntum, að framangreindar tillögur verði telmar .til vinsamlegrar at-

hugunar.
Virðingarfyll st,

Meistarafélag jár niðnaðarmanna Reykjavik.

Ben. Gröndal. Sveinn Guðmundsson. Einar Ásmundsson.

Meistarafélag skipasmiða í Reykjavík.

Magnús Guðmundsson. Daníel Þorsteinsson. Sig. Jónsson.

Til sjávarútvegsnefndar Ed. Alþingis.
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Fylgiskjal II.

FISKIFÉLAG íSLANDS
Reykjavík.

Reykjavík, 18. okt. 1944.
Vér höfum haft til athugunar frv. til laga um nýbyggingarsjóð útvegsmanna

á þskj. 381, er hv. nefnd sendi oss til umsagnar með bréfi, dags. 7. þ. mán.
Á fundi stjórnar félagsins í dag var gerð um þetta svofelld ályktun:
,,1. Stjórnin telur, að nauðsyn beri til, að tryggt verði með lögum, eins og gert

er ráð fyrir í frumv. þessu, að framlag í nýbyggingarsjóði útgerðarinnar verði
eigi notað til annars en endurnýjunar á framleiðslutækjum sjávarútvegsins.

2. Til þess að þeim tilgangi frumv. verði náð, að aðrir en þeir, er útgerð stunda,
leggi í nýbyggingarsjóði, mun óhjákvæmilegt, að sú breyting verði gerð á nú-
gildandi skattalögum, að þeir gæti einnig notið þeirra hlunninda, sem útgerðar-
félög nú njóta skv. skattalög unum , ef þeir leggja í nýbyggingarsjóði.

3. Eðlilegt verður að teljast, að Fiskifélag Íslands verði látið tilnefna 1 mann
í stjórn sjóðsins."

Einn stjórnarnefndarmanna, Emil Jónsson, gat ekk i mætt á fundi og tók því
eigi þátt í afgreiðslu málsins.

Virðingarfyllst,

Davíð Olafsson.

Til sjávarútvegsnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal III.
Reykjavik, 16. október 1944.

Nýbyggingarsjóðsnefnd er sammála þeirri meginhugsun, sem fram kemur í
frv. til laga um nýbyggingarsjóð útvegsmanna, að æskilegt sé, að nýbyggingar-
sjóðirnir eyðist ekki við að greiða töp á útgerð, heldur verði þeim einungis varið
til endurnýjunar á framleiðslutækjum í þágu sjávarútvegsins.

Nefndin telur hins vegar, að varhugavert sé að tryggja þetta með þeim hætti,
sem í frv. greinir. Með frv. er gert mun greiðfærara en áður fyrir þá, sem grætt
hafa fé á útgerð og lagt það í nýbyggingarsjóði, að losa fé sitt úr sjóðunum án þess
að verja því til nýbyggingar eða annarrar endurnýjunar framleiðslutækja Í þágu
sjávarútvegsins. Að vísu er skylt að verja, áður en lýkur, í þessu skyni jafnmiklu
fé og í sjóðina hefur verið lagt. En vel má vera, að sú skylda hvíli þá aðeins á
örfáum aðilum, sem hafi keypt nýbyggingarsjóðsbréfin e.t.v. með afföllum og
verji fénu til einhverra framkvæmda, sem að vísu rúmast innan laganna, en séu
þó allt annars eðlis, á öðrum stað og til hagsbóta fyrir aðra en þá, sem störfuðu við
þá útgerð, sem nýhyggingarsjóðurinn í fyrstu safnaðist af. Skv. núgildandi lögum
er að vísu vel mögulegt, að svo fari, en líkurnar fyrir þVÍ eru mun meiri, ef frv.
verður samþykkt óbreytt, en áður. Enda fer því fjarri, að með frv. sé tryggt fremur
en nú, að 1. d. fé, sem safnað er við útgerð togara. verði einungis varið til bygg-
ingar nýrra togara.

Ákvæði frv. um það, til hverra framkvæmda megi verja sjóðunum, eru og eigi
allsendis glögg. Helzt virðist þó eiga að skilja frv. svo, að með öllu sé bannað að
kaupa gömul skip frá útlöndum fyrir fé sjóðanna. Sú meginstefna kann að vera
rétt, en þarf þó íhugunar við, og a. m. k. verður að vera alveg ótvírætt, hver tilætl-
unin er.

Ástæðulítið og að ýmsu leyti óheppilegt sýnist vera að gera nýbyggingar-
sjóð að eins .konar banka e,ða útlánastofnun. Hægt er án þess og á einfaldari hátt
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að tryggja, að vextir af inneignum í sjóðunum renni í þá. En ef fé þeirra á bein-
línis að vera bundið í útlánum, er hætt við, að það verði ekki tiltækt, þegar á því
þarf að halda til nýbygginga, svo sem vonandi verður, áður en langt um líður.
Með þessu móti skapast og hætta á töpum við útlán. Einhver rekstrarkostnaður
hlýtur og að falla á sjóðina, svo að fjárhagsvinningur þeim til handa er tvísýnu.

Það skiptir að vísu ekki miklu máli, en virðist þó hæpið að ætla að svipta
rfkisvaldið fulltrúa sínum í sjóðsstjórninni. en láta bankana fá þar fulltrúa í
þess stað.

Ef frv. verður samþykkt, þarf frekari athugun á fyrirmælum skattalaga varð ..
andi þetta efni en fram kemur að átt hafi sér stað í sambandi við samning frum-
varpsins.

Bjarni Benediktsson.

Virðingarfyllst,

Þórður Olafsson. Sig. Olafsson.

Til sjávarútvegsnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal IV.

FÉLAG JÁRNIÐNAÐARMANNA
Reykjavík, 18. okt. 1944.

Til sjávarútvegsnefndar efri deildar Alþingis, Reykjavík.

Vér höfum leyft oss að yfirfara frumvarp til laga um nýbyggingarsjóð útvegs-
manna (þskj. 381), sem flutt er af Gísla Jónssyni alþm.

Eftir athugun á nefndu frumvarpi leyfum vér oss að senda yður til athugunar
eftirfarandi breytingartillögur við 5. gr. frumvarpsins, svo hljóðandi:

5. gr. frumvarpsins orðist svo:
"Engu fé, höfuðstól né vöxtum, sem greitt hefur verið i nýbyggingarsjóð út-

vegsmanna, má verja til annars en nýbygginga á framleiðslutækjum í þágu sjávar-
útvegsins, svo sem skipa, tækja og véla til smíði skipa og skipsvéla, frystihúsa,
síldarverksmiðja, niðursuðuverksmiðja, lýsisverksmiðja eða annarra iðnaðar ..
mannvirkja, er teljast hagkvæm fyrir afkom.u sjávarútvegsins á hverjum tíma.

Þeirri meginreglu skal fylgt, að skip, tæki og önnur mannvirki, sem hyggð
eru fyrir fé sjóðsins, séu fullkomin og hentug fyrir staðhætti og þann tilgang, sem
þeim er ætlaður.

Sjóðsstjórnin skal stuðla að því af fremsta megni, að sem mest af vinnu
þeirri, sem unnin er fyrir fé sjóðsins, sé framkvæmd innanlands, enda liggi fyrir
árangur af tilboðsleit, er sýni réttan samanburð milli verðlags og gæða hér á landi
og erlendis."

Vér viljum gera eftirfarandi grein fyrir þessum tillögum vorum:
Vér lítum svo á, að nauðsyn beri til, að til séu í landinu tæki til viðgerða og

endurnýjunar á skipastól landsmanna, en eins og öllum er kunnugt, vantar mikið
á, að svo sé. Sem dæmi viljum vér henda á, að engin þurrkví er til í landinu eða
uppsátur fyrir hin stærri farþega- og flutníngaskíp, að vér vitum ekki til, að verk-
stæði þau, er ann azt hafa viðgerðir á járnskipum, eigi vélknúin tæki, er lyfti hálfrí
smálest eða meir, að í Reykjavík hafa verið miklir örðugleikar með hafnarpláss
fyrir skip í viðgerðum, svo að ekki er óalgengt, að skip í viðgerðum verði að
liggja utan á 3-4 skipum, meðan viðgerð fer fram. Þetta eru aðeins fá dæmi af
mörgum, sem sýna augljóslega, hve öll aðstaða til skipaviðgerða er ófullkomin og
langt. frá því að vera samkeppnisfær að þessu leyti við hliðstæða vinnu erlendis,
sem hlýtur að leiða af sér aukinn kostnað við skipaviðgerðir .
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Með tilliti til þess, hve mikill kostnaðarliður fyrir útgerðina viðgerðir eru, og
þess, að hér fara saman hagsmunir útvegsmanna og alþjóðar, væntum vér þess, að
þér sjáið yður fært að taka framangreindar tillögur vorar til athugunar.

Oski nefndin frekari upplýsinga af vorri hálfu, erum vér reiðubúnir til þess
að láta nefndinni í té, munnlega eða bréflega, frekari skýringar varðandi mál
þetta.

Virðingarfyllst,

f. h. Félags jarniðnaðarmanna, Reykjavík.
Snorri Jónsson, ísl. Arason,

form. ritari.
Fylgiskjal V.

FÉLAG tSLENZKRA BOTNVÖRPUSKIPAEIGENDA

Reykjavík, 10. október 1944.
Til sjávarútvegsnefndar efri deildar Alþingis, Reykjavík.

Vér höfum móttekið heiðrað bréf yðar, dagsett 7. október þ. á., ásamt frum-
varpi, til laga um nýbyggingarsjóð útvegsmanna, á þingskjali 381.

Ut af máli þessu viljum vél' skýra yður frá, að í gær var haldinn almennur
fundur í félagi voru, þar sem svo að segja allir félagsmenn voru mættir.

Var frumvarp yðar tekið þar til athugunar og lesið fyrir fundarmönnum
ásamt greinargerð þeirri, er því fylgdi.

Fundarmenn ræddu málið ýtarlega, eftir því sem föng voru á, og samþykktu
með öllum atkvæðum að senda yður bréf þess efnis, að Félag íslenzkra botn-
vörpuskipaeigenda vildi eindregið mæla með frumvarpinu til samþykkis, eins og
það lægi fyrir óbreytt.

Þetta leyfum vér oss hér með virðingarfyllst að tilkynna yður.

F. h. Fél. ísl. botnvörpuskipaeigenda
.J. V. Hafstein.
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