
Ed. 256. Nefndarálit
um  frv. til laga um síldarverksm iðjur rik isins.

F rá  2. m inni hl. sjávarútvegsnefndar.

S jávarútvegsnefnd hefir ekki orðið sanunála um afgreiðslu þessa frv.
Minni hl. te lu r enga nauðsvn bera til þess, að ríkisvaldið h lu tis t til um bygg- 

ingar eða stæ kkanir á síldarverksm iðjum , sem einstak ir m enn eða félög standa að 
og u n n t er að kom a í verk án  aðstoðar rík isvaldsins. F y rir  því er lagt til, að 1. gr. 
frv. falli burt. Sam a gildir um 2. gr., er snertir fo rkaupsré tt rík issjóðs á síldarverk- 
sm iðjum  þeim, er til eru  í landinu.

Ákvæði 4. gr. um búsetu s tjó rnarnefndarm anna á Siglufirði, eða fast aðsetur 
m eðan verksm ið ju rnar eru reknar, te lu r m inni hl. of einstrengingsleg og fly tu r b rtt. 
sam kvæm t því.

Minni hl. þykir upphæð sú, 75 þús. kr., sem sam kvæm t 6. gr. má verja til endur- 
bóta eða nvbygginga án þess sam þykki Alþingis komi til, of lág, og leggur til, að 
hún sé hæ kkuð að m un. S tofnkostnaður verksm iðjanna m un vera hátt á fjórðu 
m illjón króna, og þykir hóflegt, þó verja megi 4% af stofnkostnaði, eða um  150 þús. 
kr., til þeirra  fram kvæm da, er hér ræ ðir um, án  sérstak rar heim ildar frá  Alþingi.

Til þess að benda ótvíræ tt á það, að hér sé ekki um venjulegt viðhald á vélum 
eða húsum  að ræða, þvkir ré tta ra  að breyta lítilshá tta r orðalagi þessarar greinar.

Sam kvæmt 9. gr. frv. eiga verksm ið ju rnar fram vegis einungis að taka  síld til 
vinnslu af fram leiðendum  fv rir  þeirra  reikning.

Minni hl. treystist eigi til þess, ekk í sizt vegna verksm iðjanna sjálfra , að fella 
b u rt þá heim ild, sem nú er í lögum um það, að verksm ið jurnar megi kaupa síldina 
af fram leiðendum . E ru  ástæ ður til þess augljósar og þarfnast eigi skýringa. SamkV. 
þessu leggur m inni hl. það til, að brevta 9. gr. frv. þannig, að ekki sé skert sú heim- 
ild, sem nú er í lögum og þetta atrið i varðar.

Lögin um  síldarbræ ðsluverksm iðjur rík isins frá 1929 og 1935 gera að vísu ráð 
fv rir  því sem höfuðreglu, að sildin sé ekki kevpt, heldur tekin  til vinnslu fy rir  reikn- 
ing fram leiðenda, gegn greiðslu á ákveðnu hundraðsgjald i við afhendingu, þótt 
reynslan  hafi orðið sú, að sildin hafi verið kevpt öll á rin  nem a fy rsta  árið  (1930).

Nái sú brevting fram  að ganga, sem m inni hl. leggur til að gerð verði á 9. gr. frv., 
ásk ilu r m inni hl. sér ré tt til þess að flv tja  við þrið ju  um r. m álsins breytingartillögu 
við 11. gr., til þess að gera það aðgengilegra en nú á sér stað fy rir  viðskiptam enn 
verksm iðjanna að afhenda þeim síld sína til v innslu í stað þess að selja hana föstu 
verði.



Fram lag það, sem verksm . er á hverjum  stað ætlað að greiða til bæ jar- eða sveit- 
arsjóða samkv. frv., þ yk ir m inni hl. of h á tt og leggur til, að það sé lækkað um 
helming.

Samkvæmt fram ansögðu leggur m inni hl. til, að frv. sé sam þykkt með eftirfar-
andi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin falli niður.
2. Við 2. gr. Greinin falli niður.
3. Við 4. gr, F y rri h lu ti 2. m álsgr. orðist svo:

Y firstjó rn  verksm iðjanna er í höndum  verksm ið justjó rnar. H efir hún að- 
setur og varnarþ ing  á Siglufirði, og skulu stjó rnarnefndarm enn  hafa þar fast að- 
setur þann h lu ta  ársins, sem verksm ið ju rnar eru reknar, nem a þeir séu fjarver- 
andi í erindum  verksm iðjanna.

4. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Á einu ári er verksm iðjustjórn inni ekki heim ilt að láta gera um bæ tur á verk- 

sm iðjunum  né bæta við nýbyggingum , er nemi y fir 4 af stofnkostnaðarverði 
verksm iðjanna, nem a að fengnu leyfi Alþingis.

5. Við 9. gr. Greinin orðist svo:
V erksm iðjurnar kaupa ekki síld af fram leiðendum , nem a með sérstakri

heim ild frá  atv innum álaráðherra, en taka við henni til vinnslu l'yrir þeirra
reikning.

6. Við 14. gr. í stað „ 1 ^ “ kom i: lí* 'r.

Alþingi, 4. des. 1937.

Jóhann  Þ. Jósefsson.


