
sþ. 651. Nefndarálit [126. mál]
um till. til þál. um að leyfa ekki útflutning veiðiskipa.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Tillögu þessari var vísað til nefndarinnar hinn 13. marz þ. á. Var hún tekin til
umræðu í nefndinni hinn 14. s. m. og ákveðið að senda hana þessum aðilum til um-
sagnar: Samábyrgð Íslands, fiskveiðasjóði, Alþýðusambandi Íslands, Farmanna-
og fiskimannasambandinu og bæjarstjórn ísafjarðar. Umsagnir bárust frá Alþýðu-
sambandi Íslands, Farmanna- og fiskimannasambandi íslands, Samábyrgð Íslands
á fiskiskipum og Útvegsbanka Íslands. Tveir hinir fyrrnefndu aðilar mæltu gegn
því, að útflutningur skipanna yrði leyfður, en tveir hinir síðarnefndu mæltu með
útflutningi, svo þeir gætu fengið sína peninga, en Útvegsbankinn tekur fram sérstak-
lega, að hann telji sér "aðrar hliðar málsins óviðkomandi".

Með flutningi þáltill. var málið komið í hendur Alþingis og beið þál' afgreiðslu.
Kunnugt var, að mikil ásókn var af hálfu umboðsmanna skipa eigandans Björgvíns
S. Bjarnasonar um að fá útflutningsleyfi fyrir skipunum, en fyrrverandi sjávarút-
vegsmálaráðherra. Jóhann Þ.•JÓsefsson, hafði neitað því. Björgvin kom ekki sjálfur
heim, enda beið hans rannsókn, fyrirskipuð af viðskiptamálaráðuneytinu í tíð Emils
Jónssonar, um gjaldeyri fyrir fisk þann, er skip hans höfðu veitt við Grænland
sumarið 1949, en af honum hafði engum eyri verið skilað til bankanna. Þá munu
ýmsir viðskiptamenn hafa beðið þess að hafa tal af Björgvin, svo sem síldarútvegs-
nefndin. En fyrir hana hafði Björgvin í geymslu, samkvæmt geymsluvottorði, rúm-
lega 1300 síldartunnu'r, sem voru eign nefndarinnar, en hann hefur ráðstafað eða
selt, án þess að greiða nefndinni andvirðið, um 60 þús. kr.

Sókn skipaeigandans um útflutningsleyfi fyrir skipum hans var hafin af nokk-
urri hugkvæmni. Útvegsbankanum hafði verið sendur eins konar rembours eða
hankayfirlýsing um, að sjóveðskröfur skipverja, sem sendir höfðu verið heim fé-
lausir með flugvél, skyldu greiddar með því skilyrði, að útflutningsleyfi fengist
fyrir skipunum. Jafnframt var útvegsbankanum heitið að eitthvað af veðskuldum
skipaeigandans við bankann skyldi greitt með sama skilyrði. En alls munu skuldir
hinna tveggja hlutafélaga hans nema um 3,7 milljónum króna. Leið svo enn um
stund, að ríkisstjórnin neitaði útflutningsleyfinu, og virtist vonlaust um, að leyfið
fengist. Meðan á þessu stóð leitaði Björgvin til skilanefndar bátaútvegsins um aðstoð,
sem annars er einungis ætluð þeim útgerðarmönnum, er gera út skip héðan frá landi,
og gerði sig með umsókninni óaðfararhæfan. Virtist þessi skúti því mundu veita
skammvinnt skjól. En þó undarlegt megi virðast, hefur skilanefndin enn eigi tekið
mál hans til úrskurðar.

En skyndilega breyttist allt til batnaðar fyrir skipaútflytjandanum. Ólafur Thors
tók við embætti sjávarútvegsmálaráðherra og dollarar Björgvíns hækkuðu drjúgum
í verði við gengisfellingu krónunnar. Fór þá að kvisast um mánaðamótin marz-
apríl, að sjávarútvegsmálaráðherra hefði gefið skilyrðisbundið útflutningsleyfi fyrir
skipunum. Eftir því sem næst verður komizt, mun leyfið hafa verið gefið út um
27. marz og vera bundið því skilyrði, að greiddar verði sjóveðskrðfur svo og nokkrar
veðskuldir, vátryggingariðgjöld o. þ. h., um 1,7 millj. króna. Jafnframt mun Björgvin
hafa fært sig upp á skaftið og gert auknar kröfur um útflutning. Brást ríkisstjórnin
vel við og veitti honum útflutningsleyfi fyrir öllum síldarútbúnaði og veiðarfærum,
er hann átti geymt á ísafirði. Voru honum sendar með Fjallfossi síðast til Ameríku
um 20 smálestir af herpinótum, 4 snurpubátar með vélum og tilheyrandi ásamt öll-
um öðrum síldarútvegi hinna 4 skipa, sem eru eftir gengisfellinguna nokkur hundruð
þúsund króna virði.

Þar með eru skipin og veiðarfærin farin. Fiskveiðasjóður og nokkrir aðrir fá
samtals um 1,7 millj. kr. Aðrir kröfuhafar, fyrir samtals um tvær milljónir króna,



fá ekki tækifæri til að lýsa kröfum sínum, hvað þá meira. Málið er af ríkisstjórn
tekið úr höndum Alþingis og afgreitt af henni. Það fær ekkert um það að segja. Ríkis-
stjórnin tekur sér einnig vald til þess að gera upp á milli kröfuhafa, svo sem gert
er með útflutningsleyfinu. Hún tekur sér vald til þess að fella niður vegna ríkisins
aðstoðarlán til Björgvins vegna síldveiða, en sams konar lán eru talin til skuldar hjá
útvegsmönnum, sem ekki hafa flúið land með skip sín. Jafnframt verður að líta svo
á. að með útflutningsleyfi rfkisstjórnarinnar sé fyrir fram gefin kvittun fyrir vænt-
anlegum sektum vegna gjaldeyrissvika svo og öðrum alvarlegri refsingum fyrir að
taka sildartunnur, sem aðrir eiga úr sjálfs sín hendi. Til atvinnuástands á Ísafirði
hefur ekkert tillit verið tekið. Almennt mun vera litið svo á, að nær hefði legið eftir
öllum málavöxtum, að ríkisstjórnin hefði beitt áhrifum sínum til þess að láta Björg-
"in Bjarnason standa fyrir málum sínum fyrir dómstólum hér heima, í stað þess að
veita honum útflutningsleyfi fyrir skipum hans, en afgreiðsla málsins í nefndinni
virðist benda til, að ríkisstjórnin hafi tryggt sér fylgi beggja stjórnarflokkanna fyrir
lítflutningi þeirra.

Málið var tekið fyrir til afgreiðslu í nefndinni í gær, 4. mai. Lágu þar allar fram-
angreindar upplýsingar fyrir, þó var eigi fullvíst, að skilyrði fyrir útflutningnum
væru uppfyllt. Lagði ég þar fram tillögu um, að þáltill. yrði samþykkt, en kæmi það
í ljós, að búið væri að veita útflutningsleyfi fyrir skipunum, yrði málið afgreitt með
rökstuddri dagskrá. Ing.T flutti brtt. um, að málinu yrði vísað til ríkisstjórnarinnar,
ng greiddu fulltrúar Framsóknarflokksins (.JG og SkG) ásamt fulltrúum Sjálfstæðis-
flokksins atkvæði með því, en ég og MK atkvæði á móti.

Þar eð ég hef í engu breytt þeirri skoðun, að mál þetta geti veitt fordæmi, er
hafi hin alvarlegustu eftirköst, og sé að öðru leyti þannig vaxið, að engri ríkisstjórn
sé slík afgreiðsla sæmandi, legg ég til, að það verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Alþingi telur miður farið, að útflutningsleyfi hafa verið veitt fyrir skipum þeim,

sem tillagan ræðir um, að öllum málavöxtum athuguöum, en þar eð skilyrði fyrir
leyfinu hafa þegar verið uppfyllt, svo það verður eigi aftur kallað, tekur Alþingi
fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 5. maí 1950.

Pinnur Jónsson.


