
Nd. 628. Nefndarálit [139. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 48 25. maí 1949, um hlutalryggingasjóð bátaútvegsins.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Útgerðarmenn og hlutarsjómenn í Bolungavík höfðu eimr landsmanna komið
á fót hjá sér hlutatryggingasjóði á árinu 1939, en þegar lögin um hlutatrygginga-
félög, nr. 109 30. des. 1943, voru samþykkt, féll sú stofnun undir lögin. Hafa þeir
starfrækt sjóð þennan síðan og fengið greitt framlag úr ríkissjóði samkvæmt þeim
reglum, er þar um gilda, og nú síðast fyrir árið 1949.

Með lögum um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins, nr. 48 frá 25. maí 1949, eru
fyrrnefnd lög um hlutatryggingafélög frá 1943, sem útgerðarmenn og hlutarsjómenn
Í Bolungavík hafa starfað eftir, úr gildi felld. En í hinum nýju hlutatryggingasjóðs-
lögum frá 1949 er svo ákveðið, að til útborgunar úr sjóðnum komi ekki fyrr en að
ári liðnu, frá því er lögin öðluðust gildi. Af þessu leiðir, að niður fellur á yfirstand-
andi vetrarvertíð framlag úr ríkissjóði til hlutatryggingastarfsemi hlutatrygginga-
sjóðsins í Bolungavík, þrátt fyrir það að hlutaðeigendur hafi haldið þessari starfsemi
áfram. Þetta er ekki sanngjarnt, og þarf því að brúa þetta bil með því, að þeir fái á
vertíðinni framlag úr ríkissjóði á grundvelli hinna eldri laga. Leggur nefndin því
til, að frv. þetta verði samþykkt með þeirri breytingu, að ákvæði þess taki eingöngu
til yfirstandandi árs. - Njóta þá útgerðarmenn og hlutarsjómenn í Bolungavík, svo
sem og aðrir útgerðarmenn, stuðnings hinnar nýju löggjafar á síldarvertíðinni í
sumar, en með henni gengur í gildi bótastarfsemi hinna nýju laga. En þetta veitir
útgerðarmönnum í Bolungavík engin aukin réttindi fram yfir aðra, þar sem hluta-
tryggingastarfsemi sú, er þeir nú reka, er einskorðuð við línuveiðar.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi
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