
Ed. 236. Nefndarálit [107. mál]
um frv. til l. um verðlagsráð sjávarútvegsins.

Frá 2. minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Sjávarútvegsnefnd hefur ekki orðið sammála um afstöðu til þessa frv. Leggur
meiri hl. nefndarinnar til, að frv. verði samþykkt, eins og það liggur fyrir, en
undirritaður leggur til, að á því verði gerðar veigamiklar breytingar.

Frv. gerir ráð fyrir, að sett verði á stofn verðlagsráð sjávarútvegsins skipað
fulltrúum fisksöluaðila annars vegar og hins vegar fulltrúum fiskkaupenda. Verk-
efni ráðs þessa skal vera að ákveða lágmarksverð á öllum tegundum fersks sjávar-
afla, sem seldur er til vinnslu eða selja skal i skip og flytja óunninn úr landi.
Náist ekki samkomulag í verðlagsráði, ber að vísa ágreiningi til yfirnefndar, sem
skipuð er 2 fulltrúum frá hvorum aðila og oddamanni, sem þeir koma sér saman
um, en náist ekki samkomulag um oddamanninn, skal hann tilnefndur af hæsta-
rétti. Yfirnefndin, svo skipuð, hefur þá endanlegt úrskurðarvald um að ákveða lág-
mark verðs þeirra sjávarafurða, sem um ræðir hverju sinni.

Þannig er horfið að þVÍ ráði að skylda alla þá, sem beinna hagsmuna hafa að gæta
varðandi verðlag á ferskum fiski og þ. á m. sjómenn, til að hlíta úrskurði gerðar-
dóms, ef þeir ná ekki fullu samkomulagi í verðlagsráði. Þetta ákvæði ásamt ákvæð-
unum um skipun verðlagsráðsins og yfirnefndarinnar er meginefni frv.

Kjör sjómanna á veiðiflotanum ákvarðast bæði af almennum kjarasamningum
við útvegsmenn, þar sem kveðið er it um hlutdeild þeirra í afla, kauptryggingu og
önnur kjaraatriði, og svo einnig af sjálfu fiskverðinu. Samtök sjómanna hafa þvi
raunverulega ekki fullan samningsrétt um kaup og kjör skjólstæðinga sinna á
sama hátt og önnur stéttarfélög, nema sá réttur nái til samninga um fiskverðið,
sem raunverulega er eitt grundvallaratriðið, sem kjörunum ræður. Verður þvi ekki
séð, að réttmætt sé, að um fiskverðssamninga af hálfu sjómanna skuli gilda reglur,
sem ekki samrýmast að öllu leyti lögum um stéttarfélög og vinnudeilur. Akvæði
frv. um, að gerðardómur skuli hafa úrslitavald um þetta mikilvæga kjaraatriði
sjómanna, er því alvarleg réttindaskerðing fyrir þá og kippir að verulegu leyti
stoðunum undan því, að samtök þeirra fái unnið að kjaramálum sínum með sama
hætti og önnur stéttarfélög eiga rétt til. Sú staðreynd, að samtök sjómanna hafa
ekki nema að nokkru leyti haft réttmæta aðild að fiskverðssamningum á undan-
förnum árum, breytir hér engu um. Slík aðild hefur verið eindregin krafa sjó-
mannastéttarinnar og hefur verið studd fullum lagarétti.

Akvæðin um sjálfa skipun verðlagsráðsins og yfirnefndarinnar verða að teljast
mjög óréttlát í garð mikils meiri hluta sjómannastéttarinnar, þar sem svo er um
hnútana búið, að engin trygging er fyrir og jafnvel sáralitlar líkur á, að Alþýðusam-
band íslands, sem eitt getur á þessum vettvangi talizt gildur fulltrúi hennar, fái
nokkra aðild að yfirnefndinni, sem fella á bindandi úrskurð um fiskverðið, og
aðeins einn fulltrúa af 12, sem skipa sjálft verðlagsráðið.

Eins og frv. liggur fyrir, gengur það þannig mjög á hlut sjómannastéttarinnar
og gat þvi ekki hlotið meðmæli fulltrúa Alþýðusambands íslands í undirbúnings-
nefndinni og ekki heldur fulltrúa Sjómannasambands Íslands hvað snerti gerðar-
dóminn, sem er aðalatriði þess. Fulltrúi Alþýðusambandsins lýsti sig andvígan



frv. í heild, eins og frá því var gengið af undirbúníngsnefndinni, og lagði fram
sérstakar tillögur um meginatriði þess í samræmi við hagsmuni sjómannastéttar-
innar. Þessar tillögur gengu í þá átt að fella niður ákvæðin um gerðardóminn, en
taka í þeirra stað upp ákvæði um forgöngu ríkissáttasemjara um samkomulags-
umleitanir í sambandi við ákvæði laga um stéttarfélög og vinnudeilur, ef samn-
ingar næðust ekki í verðlagsráðinu. og í annan stað um aukna aðild Alþýðusam-
bandsins að verðlagsráðinu.

Ég mun bera fram á sérstöku þskj. breytingartillögur við frv., og eru þær
efnislega í samræmi við álit fulltrúa Alþýðusambandsins í undirbúningsnefndinni.
Næðu þær till. fram að ganga, væri lagður grundvöllur að frjálsum samningum
þeirra, sem ríkastra hagsmuna hafa að gæta um verðlagningu sjávarafla, og mjög
auknar líkur fyrir því, að forða mætti því tjóni, sem oft hefur orðið vegna þess
öngþveitis, sem í þessum efnum hefur ríkt. En valdboð það og augljós rangsleitni
í garð sjómannastéttarinnar, sem frv. stefnir að, er næsta ólíklegt til að skapa
æskilegan og nauðsynlegan frið um þessi mikiIsverðu mál. Verði breytingartillögur
mínar felldar, lýsi ég mig því andvígan frv. og legg til, að það verði fellt.

Alþingi, 16. des. 1961.
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