
sþ. 716. Nefndarálit [111. mál]
um till. til þál. um innlausn á sjóveðskröfum síldveiðisjómanna.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Þáltill. þeirri, sem hér um ræðir, var vísað til fjvn. 8. jan. s. 1. Nefndin tók
till. fyrir á fyrsta fundi, sem haldinn var eftir þinghlé, og var þá samþykkt ein-
r-óma að senda hana til umsagnar til stjórnar skuldaskilasjóðs og til Alþýðusam-
bands Íslands, til þess m. a. að fá upplýst eftirfarandi atriði:
1. Hve hárri upphæð óinnleystar sjóveðskröfur næmu, sem til hafa orðið á sum-
arsildveiðum árin 1949og 1950,með sundurliðun fyrir hvert ár.



2. Hve hárri upphæð aðrar óinnleystar sjóveðskröfur næmu, sem borizt höfðu í
sambandi við skuldaskilin.

3. Hvort ekki mætti treysta því, að allar þessar kröfur verði greiddar í sambandi
við skuldaskilin, og hvað gert væri ráð fyrir að langur tími liði, þar til greiðslan
gæti farið fram.
Óskaði nefndin eftir svörum svo fljótt sem unnt væri og eigi síðar en 25. jan.

s. I. Svör frá báðum fyrrnefndum aðilum höfðu borizt nefndinni 20. jan., og voru
þau lesin upp á næsta fundi þ. 23. s. m. Einn nefndarmanna (AS) óskaði þá eftir
því, að málið yrði afgreitt samstundis á þann veg að leggja til, að þáltill. yrði
samþykkt óbreytt. A þetta gat meiri hluti nefndarinnar ekki fallizt. Vildi hann láta
fresta afgreiðslu málsins þar til frekari upplýsingar lægju fyrir frá stjórn skulda-
skilasjóðsíns. sem væntanlegar voru skömmu eftir 25. jan. Þann 7. febrúar gefur
minni hluti nefndarinnar (AS) út nál. á þskj. 643 og tekur þar fram, að meiri hluti
nefndarinnar vilji láta fella tillöguna. Eru þessi ummæli minni hlutans byggð á
algerðum misskilningi og alveg tilefnislaus. Var honum bent á þetta á fundi, og
er þess vænzt, að hann leiðrétti þessa missögn. Að loknum þeim fresti, sem ákveð-
inn hafði verið til að lýsa skuldakrðfum, aflaði nefndin sér enn upplýsinga frá
stjórn skuldaskilasjóðs og fékk þá upplýst eftirfarandi:
1. Stjórn sjóðsins hafði enn orðið að framlengja frest til þess að lýsa skuldakröf-
um, þar sem innkomnar kröfur voru' ekki í samræmi við innsendu reikninga
útvegsmanna.

2. Eftir að frestur sá, sem nú hefur verið gefinn, er útrunninn, er fyrst hægt að
bera saman innsendar kröfur og reikninga, til þess að sannprófa þannig (og
e. t. v. einnig á annan hátt), hvort kröfurnar eru réttar. Fyrr en því verki er
lokið, er ekki hægt að segja neitt um það með vissu, hve hárri upphæð ógreiddar
sjóveðskröfur nema. En það er frumskilyrði fyrir því, að hægt sé að greiða
kröfurnar, að vitað sé um, hvort þær séu réttmætar, hver sé eigandi þeirra og
hversu há upphæðin er. Ekkert liggur ljóst fyrir um þessi atriði enn sem
komið er.

3. Jafnskjótt og þessi gögn liggja fyrir, mun stjórn sjóðsins gera allt, sem í
hennar valdi stendur, til þess að vinna úr þeim og hraða uppgjöri og greiðsl-
um, og væntir, að því geti orðið lokið fyrir 1. júlí n. k.

Með lögum nr. 120 frá 1950, um aðstoð til útvegsmanna, er gert ráð fyrir því,
að ríkissjóður aðstoði útvegsmenn til þess að semja um skuldir bátaútvegsins og
greiða þær. Skal þessu lokið fyrir 1. júlí n. k. Eins og fram er tekið hér að framan,
hefur stjórn sjóðsins gert allt, sem unnt er, til þess að fá fram réttar kröfur sjó-
manna. Tafir, sem á hafa orðið, eru þess vegna eingöngu því að kenna, að kröfun-
um hefur ekki verið að fullu lýst. Upplýst er, að kauptrygging að frádregnum
aflahlut á 99 skipum árið 1949 var 2.75 millj. kr. og að greitt hafi verið upp í þá
upphæð 2.2 millj. eða 80%. Hins vegar liggja engar upplýsingar fyrir um það, hvort
mismunurinn, lh millj. kr., hefur verið greiddur af útvegsmönnum eða er enn
ógreiddur, eða um hitt, hvort um aðrar og frekari sjóveðskröfur hefur verið að
ræða á því ári eða hvort þær hafi verið greiddar. Vitað er, að skipshafnir eiga
forgangsrétt í skipi til tryggingar kaupi, en hins vegar liggur ekkert fyrir um það,
að hve miklu leyti hann hefur verið tryggður skipshöfnum. Er nauðsynlegt, að
allar slíkar upplýsingar liggi fyrir, áður en greiðsla getur farið fram.

Ljóst er af bréfi Alþýðusambands íslands frá 18. jan., sem birt er hér með
sem fylgiskjal, að því er algerlega ókunnugt um upphæð ógreiddra launa, sem
tryggð eru með sjóveðskröfum, og hefði þó mátt vænta þess, að þetta stéttasam-
band gæti gefið nokkrar upplýsingar um þetta atriði sérstaklega.

Það, sem nauðsynlegast er til þess að leysa úr þeim vanda, sem hér er og
sjómönnum þeim, sem eiga laun ógreidd, er mjög mikill bagi að, er, að flýtt sé svo
sem frekast er unnt söfnun allra nauðsynlegustu gagna og að tryggt sé, að hand-



hært fé sé fyrir hendi jafnskjótt og greiðsla getur farið fram. Vill meiri hluti nefndar-
innarleggja á þetta áherzlu og leggur því til, að þáltill. verði samþykkt með eftir-
farandi

BREYTINGUM:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um, að innköllun skulda
í sambandi við skuldaskil bátaútvegsins og uppgjöri verði hraðað svo sem frek-
ast er unnt og handbært verði nauðsynlegt fé til þess að greiða viðurkenndar
sjóveðskröfur jafnskjótt og uppgjör liggur fyrir hjá stjórn skuldaskilasjóðsins.

2. Fyrirsögnin orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um uppgjör og greiðslur á sjóveðskröfum sjó-

manna.
Alþingi, 19. febrúar 1951.

Gísli Jónsson,
form., frsm.

Halldór Ásgrímsson.

Helgi Jónasson, Pétur Ottesen.
funda skr.
Karl Kristjánsson. Jónas Rafnar.

Ingólfur Jónsson.

Fylgiskjal.

ALÞÝÐUSAMBAND íSLANDS
Reykjavík, 18. janúar 1951.

Vér höfum móttekið heiðrað bréf háttvirtrar fjárveitinganefndar Alþingis. dags.
16. þ. m., þar sem óskað er umsagnar Alþýðusambandsins um meðfylgjandi tillögu
til þingsályktunar, um innlausn á sjóveðskröfum síldveiðisjómanna, ásamt nokkrum
upplýsingum varðandi þetta mál.

Þótt tillaga þessi gangi allmikið skemmra um innlausn á sjóveðskröfum en
Alþýðusambandið hefði óskað og hún eingöngu bundin við sjóveðskröfur síldveiði-
sjómanna, mælir Alþýðusambandið eindregið með því, að tillagan verði samþykkt.

Varðandi tvær fyrri spurningarnar höfum vér snúið oss til skuldaskilasjóðs.
þar sem stjórn hans mun vera sá einasti aðili, sem getur gefið þær upplýsingar,
er byggja mætti á varðandi þetta mál.

Talið var af starfsmanni skuldaskilasjóðs, að það mundi kosta nokkra vinnu,
til þess að fljótlega verði hægt að veita umbeðnar upplýsingar, og teldum vér, að
eðlilegra væri og vænlegra til árangurs og skjótrar fyrirgreiðslu, að háttvirt fjár-
veitinganefnd sneri sér beint til skuldaskilasjóðs um að fá nefndar upplýsingar.

Þriðju spurningunni eigum vér eðlilega mjög erfitt með að svara. Hvort óhætt
sé að treysta því, að allar þessar kröfur verði greiddar, í sambandi við skuldaskilin,
og þá hve langan tíma taka mundi, þar til greiðsla hefði farið fram, getum vér á
engan hátt svarað.

Vér teljum, að þar um geti hið háa Alþingi sjálft svo og hæstvirt ríkisstjórn
gefið greinabezt svör.

Virðingarfyllst,

f. h. Alþýðusambands Íslands

Jón Sigurðsson.

Til fjárveitinganefnar Alþingis, Reykjavík.


