
Nd. 739. Nefndarálit
um  frv. til laga um Skuldaskilasjóð útgerðariiianna.

F rá  meiri lil. s jávarútvegsnefndar.
Frv. þetta er sem kunnugt er saniið af niilliþingaiiefiid í sjávarútvegsmál- 

uni, sem skipuð var af a tv innuniá laráðherra  8. sept. 1933, en í lienni á ttu  sæti 
Jóliann Jósefsson alþingisniaður, Jón A. Jónsson franikv.stjöri og Ivristján Jóns-



son fiskifélagserindreki, en siðar Sigurður Kristjánsson fyrrv. ritstjóri. í forföll- 
uin Jóns A. Jónssonar. Verkefni niilliþ inganefndarinnar er- ákveðið í till. til 
þingsályktunar, er  neðri deild Alþingis sam þykkti 2. júní 1933, svo hljóðandi: 

„Neðri deild Alþingis ályktar að skora á r ík isstjórnina:
1. að rannsaka  og safna skýrslum  uni fjá rhagsástæ ður og afkom uliorfur sjáv- 

arú tvegsm anna um  land allt.
2. að undirbúa tillögur til ú r lausnar á vandaináluin  útvegsnianna, einkuni iuu 

ráðstafanir  af hálfu  liins opinbera, til að f irra  þá vandræðum  vegna yfir- 
standandi krepputím a.

3. að atliuga leiðir til þess að treysia be íu r  en nú er sanieiginlega bagsinuni 
vinnuþiggjenda og vinnuveitenda, þeirra. er vinna að sjávarútveginum, bæði 
á sjó og Iandi, og gcra tillögur til að draga ú r  f já rbagsábæ ttu  útvegsins.

4. að rannsaka  skilyrði fy rir  bæ ttuni og fjölbreyttari verkunaraðferðuni.
5. að gera tillögur um  fram kvæ nid ir  til aukins m arkaðar  fyrir  fisk, fiskaf- 

urðir  og að ra r  innlendar franileiðsluvörur.
6. að undirbúa  rekstrarlánasto fnun  fyrir  bátaútveg landsnianna.

Að því er snertir  rannsókn á liag stórútgerðarinnar, þá sé leitað sam vinnu 
við nefnd þá, er af bæ jars t jó rn  Reykjavíkur befir verið falið að rannsaka  liag 
og afkom u togaraútgerðarinnar. Til þess er ætlazt, að svo sé liagað fram kvæ m d- 
uiii þeim, er að ofan getur, að rík isstjórnin  geti lagl tillögur uni þessi mál fyrir  
næsta þing.“

Til þéss að Ieysa ú r  þessum miklu vandam álum  liefir nefndin samið þessi 
f jögur lagafrv.:

1. Frv. til laga uiii Skuldaskilasjóð útgerðarm anna.
2. — —  — - Fiskveiðasjóð Islands.
3. — — —  — vátryggingar opinna vélbáta.
4. —  — — — rekstrarlánafélög.
Þ rem  fyrsttöldu frv. skilaði milliþinganefndin til r ík iss t jó rnarinnar þ. 10. 

okt. síðastl., eða þá er Alþingi liafði setið tíu daga, en nefndaráliti sínu og 
skýrslum, sem er undirstaða frum varpsins, ekki fy rr  en í by rjun  nóvenibernián- 
aðar, þegar frv. var  komið til fyrstu  um ræ ðu á Alþingi. A tvinnum álaráðberra 
m ætti á fundi s jávarútvegsnefndar liinn 27. okt. með frum vörpin  og lýsli því 
yfir, að rík isstjórnin befði fengið frv. þessi svo seint í bendur, að bún  liefði 
ekki getað tekið tillit til þeirra við sam ning l'járlagafrv. fy rir  árið 1935. Gæti 
liann því ekki m ælt með því, að frv. næðu samþykki á þessu þingi, nem a jiví 
aðeins, að séð væri ja fn fram t fyrir  f járöflun í þessu skyni. Hinsvegar æskti 
ráðherrann  þess eindregið, að sjútvn. tæki til a thugunar, bvort ekki væri unnt 
að gera ráðstafanir  uiii skuldaskil smáútvegsins jiegar á þessu þingi.

Ekki kom u nógu m örg eint. af frv. handa nefndarniönm m i á fundinn, og 
var þvi þess vegna þegar í stað kom ið i prentun og búizt við að benni yrði lokið 
mánud. 29. okt. Þetta varð þó ekki, en á þriðjud. 30. okt. kröfðust sjálfstæðis- 
nienn í sjútvn., þeir Jóliann Jósefsson og Sigurður Kristjánsson, þess, að þegar 
í stað yrði borið undir atkvæði nefndarnianna, bvort þeir vildu taka frv. til 1. 
uni Skuldaskilasjóð ú tgerðarm anna til flutnings. Tillöguniönnuni var þó kunn- 
ugt um, að tveir nefndarnianna, }ieir Bergur Jónsson og Páll Þorbjörnsson,



höfðu eigi Iesið frv. og enginn kostur gefizt á þvi, en einn nefndarm aður, F innur 
Jónsson, upplýsti, að hann  liefði lesið frv. einu sinni, og ])ó lauslega. F restur 
fékkst ekki á atkvæoagreiðslu, og vildi meiri lil. 11. því að sjálfsögðu eigi taka 
að sér flutning frv. Samstundis var tækifærið gripið til að láta nokkra  þm. sjálf- 
stæðisflokksins flytja frv., ásam t hinum  tveim sjá lfstæðism önnum  ú r  sjútvn. 
F r  slík aðferð líklega einsdæmi í þingsögunni, en svo mikils þótti við þurfa, að 
fá  þarna auglýsingu fyrir  um hyggju þessa sérstaka þingflokks fy rir  sjávarút- 
l eginum, að ekki var hikað við að brjóta  allar þingvenjur til þess að ná þvi marki. 
Yið fyrstu  um ræ ðu  málsins var síðan livað eftir  annað lýst yfir vilja s tjórnar- 
flokkanna á að leysa skuldavandræði liins sm æ rri  útvegs, með aðstoð ríkisins, 
en láta bankana um  stórútveginn.

Eftir  að frv. kom  til sjútvn. að lokinni fyrstu  um ræ ðu hefir gangur máls- 
ins verið þessi:

Frv. kom  til sjútvn. 10. nóv. og var tekið til um ræ ðu  15. nóv. Eftir  sam- 
komulagi nefndarm anna var fundur  baldinn um málið með f já rm ála ráðberra  
20. nóv. og þ a r  ákveðið að senda málið til um sagnar bankastjó rum  Landsbanka 
íslands og bankas tjó rum  Ctvegsbanka íslands b /f .  Þ á  var haldinn fu n d u r  um  
málið með ríkisstjórninni og bankastjó rum  fy rrnefndra  banka liinn 26. nóv. 
og þar kosin nefnd í málið. Sú nefnd bélt siðan nokkra  fundi, en að þeim 
fundaböldum  loknum  þótti sýnt, að ekki yrði sam kom ulag í sjútvn. 11111 flutn- 
ing frv. Sjálfstæðismenn béldu fast við að taka sem mest af útgerðinni og helzt 
alla undir skuldaskilin og afgreiða málið þegar á þessu þingi, en ekki gátu þeir 
bent á leiðir til f já rö fiunar vegna þess tekjumissis, sem rík issjóður yrði fyrir  
vegna sam þykktar frv., enda befir f lokkur þeirra  á Alþingi staðið gegn öllum 
tekjuaukafrv. rikisstjórnarinnar.

Meiri bl. 11. bélt hinsvegar fast við þá skoðun atv innum álaráðberra ,  að smá- 
útvegurinn og vélbátaútvegurinn skyldi s ty rk tu r  af r ík inu til þess að ná skulda- 
sam ningum , en bankarn ir  yrðu að sjá fyrir  stórútgerðinni, linuveiðagufuskiii- 
uiii og togurum. Undir um ræ ðum  kom  í Ijós sú skoðun bankastjóranna, að 
ekki þyrfti að óttast eigendaskipti á skipum  eða stöðvun ú tgerðarinnar f ra m a r  
venju fyrir  næstu vertið, enn frem ur virtist það skoðun allra, er ræ ddust við 
um  málin, að engum  skuldaskilum yrði við komið fyrir  næstu vertíð, þótt mál 
þetta næði f ram  að ganga á þessu þingi. Sjálfstæðismenn í 11. létu í ljós sömu 
skoðun og aðrir um bið síðasttalda. Sam t sem áður tóku þeir það ráð  að setja 
út sérstakt nál. milli funda i sjútvn. daginn áður en reglulegur fu n d u r  yrði hald- 
inn, og er það í fullu sam ræ m i við annan  flutning m inni 1)1. á þessu máli; befir 
liann allur hnigið að því að sjá um, að 11. gæti ekki öll orðið samferða.

Skriflegt álit bankastjó ra  Landsbanka íslands og Ctvegsbanka Islands li /f  
um  frv. var eigi komið í liendur sjútvn. þegar Jietta gerðist, en liefir borizt 11. 
siðan og er prentað með nál. sem fylgiskjal I. og II. Leggja b ankastjó ra r  beggja 
bankanna til, að m álinu verði frestað til næsta þings.

Skuldaskil ú tgerðarinnar eru mikil vandamál, og verður tæplega ætlazt 
til, að þeim verði flauslrað af lítt undirbúnuni, en þar  eð þeir tveir sjálfstæðis- 
menn, er skipa niimii lil. sjútvn., liafa á tt sæti í milliþinganefndiiini i sjávar- 
útvegsmálum, er samdi skýrslur þær, er frv. byggist á, og sjálft friunvarpið,



þurftu  þeir af sjálfsögðu engan um lnigsunartínia  á Alþingi 11111 frv. Hinsvegar 
gátu þeir tæplega með sanngirni ætlazt til, að aðrir  þm. gætu athugunarlaust 
sam þykkt tillögur þeirra, nem a því aðeins, að frv. bæri það með sér, að vand- 
ræði sjávarútvegsins yrðu leyst með samjiykkt þess, en því m iður fer m jög 
fjarri,  að svo sé.

Verkefni m illiþ .nefndarinnar voru m jög stór samkv. þál., sem birt er hér 
að fram an, en í tillögum nefndarinnar felast ekki úrlausnir á þeim nema að
m jög litlu leyti. Má í því efni vitna til skýrslu nefndarinnar s já lfrar  um ástand
og afkom u útvegsins.

Arið 1929 var samkv. skýrslunni nokkur reks tra rhagnaður á útgerðinni, en 
með því verðið á f iskinum  var þá miklu liærra en nú, er því ári sleppt hér. 
Ariii 1930, 1931 og 1932 er hinsvegar samkv. skýrslunni tekjuhalli á útgerð-
inni, sem nem ur samtals kr. 86698701) nettó. Á þessum sömu árum  hafði út-
gerðin greitt í vexti út á við kr. 3052953') og vexti af eigin fé kr. 6456651), eða 
alls eru  vextir kr. 3698618'). Tekjuhallinn verður jiannig næ r fim ni m illjónum  
króna um fram  vexti, og leiðir skýrslan það í ljós, að jafnvel þótt skuldirnar 
hefðu allar verið s trikaðar ú t og útgerðin hefði enga vexti þ u rf t  að greiða af 
skipunum , varð sam t um  5 m ilijóna k róna  tekjuhaíli á  rekstri  þeirra skipa, er 
skýrslur nefndarinnar ná yfir á þessum þrem  árum .

Þ ar  eð vaxtagreiðslur ú tgerðarinnar þannig samkv. skýrslum þessum eru 
ekki nema um  42 af hundraði af tekjuhallanum , er augljóst, að niðurfærsla á 
skuldum  ú tgerðarm anna er ekki nem a aðeins nokkur hluti þess, sem gera þarf 
útveginum til s tyrktar. Og jafnvel virðist tilgangslaust, ef fa ra  m á eftir skýrsl- 
unuin, að leggja f ram  fé lil skuldaskila sjávarútveginum , nem a ja fn fram t verði 
gerðar aðrar  s terkari ráðstafanir til þess að útgerðin svari kostnaði. Á verkefni 
þau, er að jiessu lúta, er aðeins drepið m jög lauslega í skýrslu milliþinganefndar. 
Xefndin hefir að vísu fengið skýrslu um kaupgjald  og hlutaráðningar frá  Noregi, 
og virðist telja hvorttveggja til fy rirm yndar, enda þótt þaðan kom i á hverju  ári 
fregnir um  sult og bágindi fiskimanna, og tekjur s jóm anna og verkafólks hér 
á landi, j)ó víða séu hæ rri en í Xoregi, sam t svo lágar, að jiær jiurfa að liækka, 
en ekki lækka. Þá m innist nefndin einnig á útgerðarvörur, svo sem olíu, kol, 
salt, beitu og veiðarfæri, sem seldar séu bér á landi bæ rra  verði en í nálægum 
löndum. Þó nefndinni sé jietta ljósl, kem ur bún ekki með neinar fram bæri- 
legar tillögur um  að færa þetta til réttlætingar. E r jietta þó nátengt skuldaskil- 
unum , jiví gagnslaust er að létta skuldabaggann lítilsbáttar, cf vissa virðist 
fyrir, eftir skýrslum  milliliingaiiefndarinnar, að útvegurinn lialdi samt sem áður 
áfram  að sökkva dýpra og dýpra niður í skuldafenið. Hinn m ikla niisniun á 
verði á ú tgerðarvörum , sem nienn eiga við að búa í verstöðvum innanlands, 
m innist nefndin ekki á, svo að séð verði. Henni er að visu skrifað i bréfi frá  
Spáni, að saltverð liafi verið 60 kr. tonnið á Hornafirði, en ekki virðist jiað bafa 
vakið sérstaklega atbygli nefndarinnar. Þetta  n iun að vísu vera nokkuð einstakt 
saltverð, enda staðurinn  afskekktur, en þó jiarf ekki lengra að leita en í ým sar 
verstöðvar liér nærlendis til jiess að finna útgerðarvörur, sem seldar eru út-

1) A urum  sleppt.



gerðarm önnum  með uppskrúfuðu  verði, miðað við það háa verð þó, sem þær 
eru seldar fyrir  ódýrast hér á landi. Aðstöðu ú tgerðarinnar til verzlunarinnar 
sýnist milliþinganefndin alls ekki liafa rannsakað; fer þó óefað stórfé á ári  hverju  
frá  útgerðinni í m eira  og m inna  óþarfan  verzlunarkostnað, og nem ur sú upp- 
liæð sennilega m iklu  m eiru en vöxtum  útgerðarinnar á liverju ári, og er þetta 
atriði þvi m jög nátengt skuldaskilunum.

Astæðan til þess, að skýrslan greinir ekki ljóslega f rá  þessum útgjaldalið, 
gæti legið í því, að meiri lil. n. er ú r  þeim stjórnm álaflokki, sem að m estu leyti 
stvðst við þá, sein lifa á þessari verzlun.

S tjórnarkostnaður ú tgerðarinnar er heldur hvergi nefndur i skýrslum  milli- 
þingan., og er þó vitanlegt, að hann  er m jög viða miklu hæ rr i  en hann  þyrfti 
að vera, þannig að m arg ir  dýrir  f ram k v æ m d ars t jó ra r  eru aldir á tiltölulega 
litlum ú tgerðarfyrirtæ kjum . Þyrfti að a thuga þetta atriði sérstaklega i sam- 
handi við skuldaskilin.

Auðsafn talsvert hefir orðið hér á landi síðan 11111 aldamót. Mest allt hefir 
það komið eftir einhverjum  leiðum ú r  s jónum  fyrir  a torku  ó trauðra  sjómanna, 
sem lagt liafa líf sitt í hæ ttu  til að afla þess. S tórútgerðin hefir  dregið m estan  
hluta auðs þessa að landi, en skipunum , sem fæ rt hafa  landsm önnum  þennan 
auð, er nú  lýst af fo rm ann i i félagi eigendanna sem fúadöllum, ryðkláfum  og 
m anndrápsbollum . Peningarnir, sem s jóm ennirn ir  liafa hæ tt lífi sínu fyrir, hafa 
ekki gengið til endurný junar  skipunum , heldur til ýmislegs annars, sem m argt 
er s jóm önnum  alveg óviðkomandi. Ja fn fram t því sem skipin liafa gengið ú r  sér 
og ekki verið endurnýjuð, liafa þau safnað skuldum, að nokkru  leyti h já  bönk- 
unum  og að nokkru  leyti h já  einstökum  verz lunarfyrirtæ k jum , sem oft eru 
búin að græða upphæð, er skuldinni nemur, eða meira, á því að selja skipunum  
útgerðarvörur.

Þessar skuldir vill m inni hl. s jávarútvegsnefndar nú setja  að nokkru  leyti 
yfir á ríkissjóð, án  þess bó að gera nokkrar  ráðstafan ir  til að b ja rga  skipunum  
f rá  að sökkva dýpra og dýpra í skuldafenið og án  þess að gera ráðstafan ir  til 
þess að þau verði endurnýjuð.

Meiri hl. nefndarinnar getur ekki, að afhuguðu máli, fylgt þessu. E igendur 
s tórútgerðarinnar liafa ekki endurnýjað  skipin; þau eru svo ú r  sér gengin, að 
því er fo rm aður  i félagi þeirra  hefir upplýst, að nauðsyn krefur, að þau verði 
endurnýjuð innan skam m s tima. Stórútgerðin er auk þess að mestu leyti rekin 
af hlutafélögum, og að þeim félögum standa m arg ir  vel stæðir einstaklingar. 
Þó skuldunm n yrði að einhverju leyti létt af skipunum , er það engin trvgging 
þess, að þau verði endurnýjuð, og eftir rekstri undanfarinna  á ra  að dæ m a m yndu 
þau halda áfram  að safna skuldum  eftir sem áður. Árangurinn af því að taka 
skuldir þessarar ú tgerðar á  ríkið yrði sá, að eftir  nokkur  á r  yrðu skipin a f tu r  
sokkin í skuldafenið og landsmenn stæðu uppi skipalausir, aðstaða rikissjóðs 
yrði þá miklu verri en lnin er nú til skynsamlegra ráðstafana (shr. afkom u 
skipanna eftir skýrslu milliþinganefndar í s jávarú tvegsm álum ).

Einstaklingar hafa  ekki orðið þess m egnugir eða ekki h irt um  að endur- 
nýja stórútgerðina. Það o])inbera, ríki eða bæjarfélög, verður því fy r r  eða síðar 
að hlaupa undir bagga og gera það eða veita aðstoð til þess, eigi ekki sá hluti út-



gerðarinnar, sem beztan arð getur gefið og mesta atvinnu á sjó og landi, að 
leggjast í rústir. Til þessa á lítur meiri bl. 11. að nota beri fé og lánstraust ríkis- 
ins, en ekki í skuldafenið og hin gömlu sökkvandi skip einstaklinga. '

Oðru máli er að gegna um vélbátaútveginn. H ann hefir verið endurnýjaður 
m eira  og m inna  á hverju  ári og eigendur hans inargir  hverjir  klifið þritugan 
h am arinn  og lagt m jög  hart að sér til þess að halda honum  við lýði. H ann er 
að m iklu  leyti rekinn í atvinnuskyni fyrir  e igendurna sjálfa, eða með félags- 
skap þeirra, er  að honum  vinna. Yélbátaútvegurinn verður þess vegna senni- 
lega að m estu leyti á fram  eign einstaklinga og samvinnufélaga. Þessum útvegi 
á lítur meiri bl. 11., að ríkið beri að lijálpa eftir  því sem ástæður leyfa, fyrst og 
frem st með því að skipuleggja afurðasöluna út á við, svo sem gert er með frv. 
til laga um  fiskimálanefnd, ú tflutning á fiski, hagnýtingu m arkaða o. fl., og 
verja  til þess fé ú r  ríkissjóði að talsverðu leyti, svo sem gert er ráð fyrir  í því 
frv.; í öðru lagi með því að skipuleggja innkaup á aðkeyptum  vörum  til útgerð- 
arinnar, og í þriðja  lagi með þvi að útvega ú tgerðarm önnum  hagkvæma samn- 
inga á skuldum, með tilstyrk ríkisins. Tvær hinar fyrsttöldu ráðstafanir eiga 
að vísu að vera til hagsbóta fyrir  allan útveginn, s tóran og smáan, og m á telja 
víst, að afurðasalan og hagnýting nýrra  m arkaða  verði þegar skipulögð með 
lögum þeim, er áður getur og væntanlega fá staðfestingu á þessu þingi. Um 
skuldaskilin nægir að vísa til þess, er áður segir 11111 undirbúning málsins, að 
þvi viðbættu, að rík isstjórnin og meiri lil. sjútvn. Jiauð niinni hl. nefiidarinnar 
sam vinnu um  lausn málsins, þannig að undirhúningur yrði liafinn undir að 
leysa skuldam ál vélbátaútvegsins á þessu eða næsta þingi, vænlanlega i marz- 
mánuði. I.ægju þá fy r ir  till. 11111 skuldaskil og þá yrði gengið frá  niálinu á þann 
liátt, að vélbátaeigendur í 3.— 1. skuldaflokki yrðu styrktir  til að fá afskrifaðar 
skuldir sínar. Myndi þurfa  til þess 11111 l 1/-: millj. króna. Minni lil. 11. neitaði þessu 
samkomulagstilboði.

Skoðun meiri hl. 11. er sú, að verkefni þau, er liggja fyrir  í ú tgerðarmál- 
unnm , séu svo stórfengleg, að þau verði eigi leyst í einu vetfangi, og aldrei svo 
vel sé, neina að gjörla atlmguðu máli.

Meiri hl. sjútvn. hefir nú  þegar, í sam ráði við og að tilhlutun rikisstjórn- 
arinnar, með frv. til laga 11111 fiskimálanefnd, ú tflutning á fiski, hagnýtingu 
m arkaða  o. f 1., er felur í sér 1 millj. k róna  lánsheimild til ríkisstjórnarinnar, og 
sam skonar frv. 11111 skipulagning síldarsölunnar, lagt grundvöll að úrlausn af- 
urðasölum álanna og hagnýtingu nýrra  m arkaða. Þetta  mál var svo aðkallandi, 
að það þoldi enga bið; þvi tii livers er að létta vaxtabyrðina á útvegimnn, ef af- 
u rð irna r  safnast sanian í landinu óseldar frá  ári til árs?

Hinsvegar þarf eigi að óttast fy rir  þessa vertíð stöðvun útgerðar vegna 
skulda um fran i venju samkv. yfirlýsingu bankastjó ranna  (fskj. I. og II.).

Minni hl. sjútvn. (þeir JJéis og SK) hefir hinsvegar ásam t flokki i binginu 
talið mest áriðandi að fá öllum útveginum skuldaskil 1111 þegar, án þess að alvar- 
legar t i lraunir yrðu gerðar til að bæta úr  h inuni hráða voða, sem söluvandræðin 
liafa í fö r  með sér.

Skilur þ a r  111 jög á 11111 stefnur.
Meiri hl. 11. vill sem áður segir leggja með skuldaskiluni vélbátaútvegsins,



að gjörla athuguðu máli, en þar  eð fyrir  liggja yfirlýsingar frá  bankastjó rum  
Landsbanka Islands og Útvegsbanka íslands h /f ,  þar  sem þeir Ieggja til, að mál- 
inu verði frestað til næsta þings, og teija ekki ástæðu til að óttast, að útgerðin 
verði stöðvuð venju f re m u r  fy r ir  næstu vertíð vegna innheim tu  skulda frá hönk- 
unum, og það auk þess er v iðurkennt af öllum, að skuldaskil geti ekki komið 
til fram kvæ m da fy rir  næstu vertið, þó frv. næði f ram  að ganga, leggur meiri 
hl. n. til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSIvRÁ:
Þ a r  eð vaudræði sjávarútvegsins yrðu ekki leyst nem a að m jög  litlu leyti 

með afgreiðslu frv. þessa og fy rir  liggja um sagnir f rá  bankas tjó rum  Lands- 
banka íslands og Útvegsbanka íslands l i / f  11111, að eigi þurfi  að óttast stöðvun á 
útgerð landsm anna eða eigendaskipti u m fram  venju, vegna skulda, fy rir  næstu 
vertið, og ennfrem ur að skuldaskil kæ m u eigi heldur til f ram kvæ m da fy r ir  ver- 
tiðina, þó frv. næði f ram  að ganga, og í trausti þess, að rík isstjórnin  leggi fyrir  
næsta þing fram haldandi tillögur 11111 viðreisn sjávarútvegsins, þar  á meðal til- 
lögur 11111 aðstoð ríkisins til skuldaskila vélbátaútvegsins, er f ram  fari  á næsta ári, 
tekur deildin fy r ir  næsta m ál á dagskrá.

Alþingi, 10. des. 1931.
F iniiur Jónsson, Bergur Jónsson, Páll Þorbjörnsson.

form., frsm . meiri hl. fundaskr.

Fylkiskjal I.
LANDSBANKI ÍSLANDS

Revkjavík, 6. des. 1934.
Ct af erindi liinnar liáttvirtu nefndar til bankans, viðvíkjandi frum varp í 

til laga uni skuldaskilasjóð útgerðarm anna, er oss hefir verið sent til um sagnar, 
leyfum vér oss að taka það fram , er liér fer  á eftir.

ðleð því að nú er b ráðum  komið að því, að farið verði að gera út og ver- 
tiðin fer í liönd, er fyrirsjáanlegt, að ekki er liægt að gera neitt i þessu máli, er 
að sæmilegu gagni m ætti  koma, fyrir  þessa vertið, — enda m jög langt liðið á 
þingtíniann — , þá er það tillaga vor, að máli þessu verði frestað til næsta reglu- 
legs Alþingis í vetur.

Hinsvegar dylst oss ekki, að þörf og hún brýn er fyrir  þvi, að þing og stjórn 
lilaupi undir hagga með sjávarútveginum , til þess að kom a lionuni yfir þá miklu 
og margvislegu erfiðleika, er hann  á við að stríða.

Vér viljum  láta þess getið, að hankinn 1111111 ekki nota sér örðugleika þá, 
sem útvegurinn á nú  í, með því venju fren iu r  að ganga að ú tgerðarniönnuni, þó 
máli þessu verði frestað til næsta þings.

Hinsvegar niyndi það létta talsvert nndir, ef iitgerðarniönnuni xæri til 
hráðahirgða á einn eða annan  liátt hjálpað til þess að kom a sér upp lijöllum o. 
s. frv., til þess að geta hert  fisk, eða á annan  liátt hjálpað til að létta á saltfisk- 
niarkaðinum.



I nefndu frum varp i eru ýms ákvæði, er vér teljiun, að betur m ætti  fara  
öðruvísi, en s jáum  ekki ástæðu til þess á þessu stigi málsins að fara  nánar inn á 
þau, þar  eð vér leggjum til, að m álinu verði frestað til næsta þings.

Virðingarfyllst.
LAXDSBANKI ÍSLANDS.

Magnús Sigurðsson. Georg Ólafsson.

Til sjávarútvegsnefndar neðri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS H /F
Reykjavík, 7. des. 1934.

Vér höfum  m óttekið I)réf h á t tv ir i ia r  s jávarútvegsnefndar neðri deiklar Al- 
þingis, þar  sem leitað er um sagnar bankas tjó rnarinnar 11111 f rum varp  til laga um  
rekstrarlánafélög (og þó sérstakJega 11111 9. gr. frum varpsins) og um  frum varp  
lil laga um  skuldaskilasjóð útgerðarnianna.

‘2. UM SKULDASKILAS.TÓÐ ÚTVEGSMAXNA.
Þ ar  sem vitanlegt er, að þó að f ru m v arp  þetta yrði sam þykkt á þessu þingi, 

þá kæm i það ekki að gagni fyrir  næ stkom andi vertíð, þá vildum vér leggja til, 
að notaður yrði tíniinn til næsta þings til þess að undirbúa málið enn frekar. Enn- 
í r e m u r  viljum  vér geta þess, að vér höfuni ekki liaft tima til þess að kynna oss 
lnð um fangsm ikla  nefndarálit m illiþinganefndar í sjávarútvegsm álum  eins og 
vér liefðum óskað, og getur jivi fullnaðarálit vort uiii niálið eigi legið fyrir nú.

Virðingarfyllst.
ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS H /F  

Helgi Guðmundsson. Jón Ólafsson. Jón  Baldvinsson.

Til sjávarútvegsnefndar neðri deildar Aljiingis.


