
Nd. 177. Nefndarálit [81. mál]
um frv. til 1. um ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur orðið sammála um tvær breytingartillögur, sem fylgja sér á eftir.
Bréf, sem nefndinni hafa borizt um málið, eru' birt hér sem fylgiskjöl. Einstakir

nefndarmenn áskilja sér rétt til að bera fram breytingartilL og sérálit.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 2. gr. Á eftir "enskt pund fob." komi: miðað við 7 punda pökkun.
2. Við 3. gr. Í stað "kr. 2.48" komi: kr. 2.52.

Alþingi, 9. jan. 1950.

Ásg. Ásgeirsson,
form., frsm.

Skúli Guðmundsson,
fundaskr.

Sig. Ágústsson.

Einar Olgeirsson. Jóhann Hafstein.
Fylgiskjal I.

Reykjavík, 7. jan. 1950.
Formaður fjárhagsnefndar Nd. Alþingis,
herra bankastjóri Ásgeir Ásgeirsson, Reykjavik.

Vér viljum ekki láta hjá líða að tilkynna yður, að eftirfarandi tillaga var sam-
þykkt á framhaldsaðalfundi vorum kl. 17 00 í dag:



"Framhaldsaðalfundur L. 1. Ú., haldinn í Reykjavík 7. janúar 1950,telur, að lág-
marksskilyrði fyrir því, að útgerð vélbátaflotans geti hafizt á komandi vetrarvertíð,
séu eftirfarandi:
1. Að Alþingi samþykki nú þegar frumvarp til laga um ríkisábyrgð á útflutnings-

vörum bátaútvegsins, eins og það liggur nú fyrir, enda sé þá aðeins um bráða-
birgðalausn að ræða, þar sem frumvarpið leysir ekki til frambúðar vandamál út-
vegsins, hvorki vélbátaflotans né togaraflotans.

2. Að samningar náist um "frílista" þann, sem nefnd allsherjarsamtaka útvegs-
manna hefur lagt fyrir og rætt við ríkisstjórnina.

3. Að sjóveðskröfur frá síðastliðnu sumri verði innleystar með aðstoð ríkisins
hið fyrsta."

Virðingarfyllst,

F. h. Landssambands ísl. útvegsmanna
Sverrir Júlíusson.

J. V. Hafstein.
Fylgiskjal II.

Reykjavik, 7. jan. 1950.
Í 11. gr. frv. til laga um ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o. fl.,

sem nú liggur fyrir Alþingi, er ákveðið, að vextir af útgerðarlánum megi ekki vera
hærri en 4%, eins og nánar er fram tekið í nefndri grein frumvarpsins. Vér leyfum
oss að benda hinu háa Alþingi á, að það er mjög óeðlilegt, að löggjafarþing þjóðar-
innar ákveði með beinum lagaákvæðum, hvaða vexti bankar skuli taka af tilteknum
tegundum lána, og vitum vér ekki til, að slíkt sé gert í neinu landi, sem býr við svipað
fjárhagskerfi og vér gerum, enda hefur þessi ákvörðun Alþingis valdið nokkurri
undrun meðal bankamanna í nágrannalöndunum, svo ekki sé meira sagt.

Hins vegar er það víðast hvar svo, að þjóðbankar og ríkisstjórnir hafi samráð
um, hvaða vaxtapólitík skuli rekin hverju sinni. Svo hefur það einnig verið hér.
Stjórn Landsbanka Íslands hefur jafnan haft samráð við ríkisstjórn landsins um
allar vaxtabreytingar, og er hún að sjálfsögðu fús til að gera það nú, eins og jafnan
áður. Engin ástæða virðist því vera til að óttast það, að núverandi rikisstjórn og
stjórn bankans geti ekki samið um málið án íhlutunar Alþingis.

Virðingarfyllst,
Landsbanki Íslands
Jón Árnason. Jón G. Maríasson.Gunnar Viðar.

Til Alþingis.

Fylgiskjal III.

FISKÁBYRGÐARNEFNDIN Reykjavík. 8. jan. 1950.
Saltfiskverð.

A fundi hjá forsætisráðherra hinn 15. des. s.L, þar sem viðstaddir voru at-
vinnumálaráðherra, fiskábyrgðarnefnd og nefnd útvegsmanna kosin af aðalfundi
L. 1. Ú., var m. a. rætt um verð á saltfiski. Or hópi útvegsmanna komu þá fram raddir
um það, að verðlækkun, sem orðið hefði á salti nú í haust, mundi vega upp þá aukn-
ingu, sem orðið hefði ávinnslukostnaði saltfisks á s. 1.ári, og mundi því ekki þörf á
frekari hækkun á ábyrgðarverði saltfisks en þeirrar, sem kynni að leiða af hækkuðu
hráefnisverði (fiskverði).

Verð það á saltfiski, sem sett var í frv. um fiskábyrgð, sem nú liggur fyrir þing-
inu, kr. 2.48pr. kg, var byggt á þessu áliti útvegsmanna sjálfra, og taldi fiskábyrgðar-



nefnd því ekki ástæðu til að rengja það álit nefndar útvegsmanna.
Nú munu hins vegar hafa komið fram einhverjar efasemdir hjá útvegsmönnum

um það, að þetta gæti staðizt, og hefur því verið óskað eftir því, að S. í.F, léti í té
áætlun um þær breytingar, sem orðið hefðu á s. l. ári á framleiðslukostnaði salt-
fisks.

Samkvæmt upplýsingum frá forstjóra S. 1. F., hr. Kristjáni Einarssyni, sem hann
lét formanni nefndarinnar í té í símtali í dag, telur hann, að vegna aukins framleiðslu-
kostnaðar þurfi saltfisksverð að vera 4 aur. hærra en frv. gerir ráð fyrir eða kr. 2.52.

Telur hann, að hækkun vegna vinnulauna, verðhækkunar á striga og aukningu
útflutningsgjalds (aflatryggingarsjóð) nemi 6V4 aur. pr. kg, en lækkun vegna verð-
lækkunar á salti 2~ aur, pr. kg. Nettóhækkun verður því eins og áður segir 4 aur.
pr. kg.

Lifrarverð.
Samkvæmt ósk atvinnumálaráðherra hefur nefndin athugað lítillega verð á lifur

með tilliti tillýsisverðs, sem hugsanlegt er, að fáist á næstunni.
Eftir þeim gögnum, sem nefndin hefur getað aflað sér, telur hún, að ef miðað

er við verð það á lýsi, sem Hollendingar greiða fyrir þær 4000 smál., sem þeir kaupa,
þ. e. ;C84-0-0 fob., muni mega telja öruggt, að fyrir lifrina náist kr. 0.80 pr. l.

Sé reiknað með hækkun á lifrarverði úr kr. 0.80 í kr. 1.20og miðað við þá áætlun
11Ill útgerð línubáts við Faxaflóa, sem nefndin gerði, verður útkoman sem hér segir:

Afli 450 smál. Lifur 31500 l. Hækkun lifrarverðs um kr. 0.40 pr. l. mundi nema
kr. 12600, sem skiptist þannig:

Til skipverja kr. 7560.00
Til bátseigenda - 5 040.00

Hver 10 aur. breyting á lifrarverðinu þýddi því fyrir hásetann kr. 131.25breyt-
ing á hlut.

Hver 10 aur. breyting á lifrarverðinu þýddi fyrir bátseigandann kr. 1260.00eða
0,7 aur. pr. kg af hlut bátsins af aflamagninu.

Til skýringar þessu skal þó tekið fram, að lifrarmagn það, sem hér er reiknað
með, þ. e. 31500 l. úr 450 smál. af fiski, getur að sjálfsögðu aðeins átt við línubáta á
þeim tíma og þeim stöðum, sem fiskur er feitastur og lifrarauðugastur, þ. e. á vetrar-
vertíðinni í Faxaflóa og Vestmannaeyjum.


