
sþ. 450. Nefndarálit [121. mál]
um till. til þál. um fiskiðnskóla.

Frá allsherjarnefnd.

Efni þessarar tillögu er að skora á ríkisstjórnina að láta í samráði við sérfróða
aðila undirbúa tillögur um stofnun og starfsemi almenns fiskiðnskóla hér á landi.
Nefndin hefur athugað málið og kynnt sér álit hinna sérfróðu aðila, sem hér er
einkum um að ræða.

Verðmæti sjávarafurða er yfir 90% af útflutningsverðmæti íslands. Meðalárs-
aflinn 1962 og 1963 var um 800 þús. tonn upp úr sjó og útflutningsverðmætið hátt
á fjórða milljarð króna. Þjóðin á mikið undir því, að lll' þessu mikla aflamagni sé
hægt að vinna sem bezta og verðmætasta vöru. Fiskurinn, sem hér kemur á land,
er að mestu leyti veiddur á miðum umhverfis landið og gott "hráefni" til vinnslu.
Að því leyti standa íslendingar ýmsum öðrum fiskframleiðsluþjóðum betur að
vígi. En það eitt nægir ekki. Það er að miklu leyti undir fikiðnaðinum komið,
hvernig aflinn nýtist, hvernig vöru gæðin reynast, þegar á markaðinn kemur, og
hver framleiðslukostnaðurinn verður. Mikið veltur á tækniútbúnaði fiskiðnaðar-
fyrirtækjanna, en vélar og tæki koma þó ekki að fullu gagni, nema nægileg kunn-
átta, æfing í starfi og vinnuhagræðing sé einnig til staðar.

Fiskmatsstjórinn segir í álitsgerð sinni: "Hraði undanfarinna ára í framþróun
og fjölbreytni á gæðum og framleiðslu sjávarafurða krefst meiri og samræmdari
þekkingar við mat hinnar margþættu framleiðslu - - -. Nauðsynleg framþróun
þessara mála hlýtur að verða fastur skóli fyrir fiskmatsmenn og fiskverkunar-
menn til undirbúnings slíkum lífsstörfum". Fiskmatsráð segir, að "mikil þörf sé
fyrir aukna fræðslu, sem miðuð er við þarfir matsmanna og verkstjórnarmanna
í fiskiðnaðinum, enda mikill hörgull á sérhæfum mönnum í flestum greinum þessa
undirstöðuatvinnuvegar" . Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna segir, að "skortur á hæfu
fólki til verkstjórnar og ýmiss konar leiðbeiningarstarfa hái frystihúsrekstri nú
mjög mikið" og að "stofnun fiskiðnskóla mundi, ef vel tækist til, geta haft mikla
þýðingu fyrir fiskiðnað landsmanna". Í sama streng tekur sjávarafurðadeild Sam-
bands ísl. samvinnufélaga og bendir á, að rétt sé að leita upplýsinga um starfsemi
fiskiðnskóla þess, sem rekinn er í Vardö í Noregi. Starfsreglur Vardö-skólans eru
birtar sem fylgiskjal með tillögunni. Sá skóli hefur fiskiðjuver til umráða. Sölu-
samband Ísl. fiskframleiðenda, sem - eins og kunnugt er - hefur með höndum
sölu saltfisks. segir framleiðslu gæðavöru "bezt tryggða með aukinni þekkingu þeirra
manna. sem hafa umsjón með framleiðslunni, og með leiðbeiningarstarfi kunnáttu-
manna í hverri grein" og að "nauðsyn beri til að stofna fiskiðnskóla hér til að
búa menn undir fiskmatsstörf, verkstjórn og leiðbeiningarstarfsemi í fiskiðnaði og
fiskvinnslu". Samlag skreiðarframleiðenda hefur einnig mælt með tillögunni um að
undirbúa stofnun fiskiðnskóla.

Í fjárlögum fyrir árið 1964 er gert ráð fyrir, að ríkissjóður verji á því ári rúmI.
400 millj. kr. til skólamála. Þegar á þetta er litið, virðist ekki óeðlilegt að gera hér
eftir gangskör að því að sjá þeim mönnum fyrir starfsmenntun, sem eiga að inna
af hendi það mikilsverða hlutverk að bera ábyrgð á miklum hluta þeirrar fram-
leiðslu. sem utanríkisviðskipti þjóðarinnar byggjast á.

Nefndin mælir með því, að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Tillgr. orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að skipa nefnd í samráði við fiskmat

ríkisins, fiskmatsráð og helztu samtök fiskiðnaðarins til þess að gera fyrir næsta
reglulegt Alþingi tillögur um stofnun og starfstilhögun almenns fiskiðnskóla Í land-
inu. Skal nefndin m. a. kynna sér eftir föngum skipan fræðslumála fiskiðnaðarins

öðrum löndum.

Vegna veikinda var einn nefndarmanna, Ragnar Arnalds, fjarverandi, þegar
málið var afgreitt og nál. undirritað.

Alþingi, 11. apríl 1964.
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