
Ed. 267. Nefndarálit
um frv. til laga uin sildarverksmiðjur ríkisins.

F rá  3. minni hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin er þríklofin i máli þessu. Fnd ir r i taðu r  minni hluti getur ekki fallizt 
á aðalbrevtingar frv. frá gildandi lögum og teiur þær vera í öllum atriðum  til hins 
verra og í sumum tilfellum til tjóns eins fvrir  verksmiðjureksturinn. Ennfrem ur 
miða sum ar breytingar á lögunum til þess eins að skapa f iskim önnnum  og smá- 
útvegsmönnum lakari aðstöðu um verð fvr ir  sildina en verið hefir, ef frv. nær fram 
að ganga óbrevtt. En aðalstefna frv. virðist helzt vera sú, að skapa síldarverk- 
smiðjum einstakra m anna sterkari aðstöðu en nú er gegn ríkisverksmiðjunum, 
sem mundi leiða til þess, að þær m undu verða undir í samkeppninni um hráefnis- 
kaupin og smátt og smátt tapa þeirri aðstöðu, er þær nú hafa, að vera öryggi síld- 
veiðimanna um réttlátt verðlag á sildinni og trvgging fvrir  áfram haldandi rekstri 
á þeim tímum, þegar verð s íldarafurðanna er lágt. Með þeiin brevtingartillögum, 
sem hér fara á eftir. er stefnt að því marki, að verksm iðjurnar hafi hina sömu að- 
stöðu og þær hafa haft og revnslan hefir sýnl, að er nauðsvnleg. Stjórnin sé skipuð 
af ráðherra  að fengnum tillögum stærstu þingflokka. Ónauðsvnlegt virðist að hafa 
stjórnendur fleiri en þrjá. Hinsvegar verður að teljast nauðsynlegt, að skipaðir séu 
varamenn, eins og títt er í mörgum tilfellum á öðrum sviðum. Þá virðist engin 
ástæða til að b inda hendur verksm iðjustjórnarinnar um nauðsynlegar endurbætur, 
sem ávallt eru gerðar í samráði við og með samþvkki rík iss tjó rnarinnar .  Sömu- 
leiðis er engin sjáanleg hætta fvrir  rikissjóð, þótt ríkið ábyrgist rekstrarfé  verk-



smiðjanna, enda því skylt, þar sem það er eigandi þeirra. E r því lagt til, að greinar 
þessar falli burt.

Um breytingartillöguna við 9. gr. skal það eitt tekið fram, að verksmiðjunum  
er tvímælalaust nauðsvnlegt að haga sér í þessu efni eins og einkaverksmiðjur, ef 
þær eiga ekki að verða undir í samkeppninni um síldarkaupin. E nda er þetta k ra fa  
allra þeirra, er við verksm iðjurnar skipta, jafn t  í isk im anna sem útvegsmanna. 
Afskrift af vélum og áhöldum virðist samkvæmt reynslu vera nægileg 3%. Þá er 
lagt til, að síldarmjölspöntunum innanlands sé lokið fvr ir  lö. sept., og má ekki 
seinna vera, ef verksiniðjunum á ekki að verða bagi að. Verð mjölsins sé miðað við 
markaðsverð. Um hundraðsgjaldið af brúttósölu afurðanna til bæjar- og sveitar- 
félaga er það eitt lagt til, að i engu sé breytt frá því, sem gilt hefir í því efni.

Samkvæmt þessu leggur und irr i taður minni hluti til, að frv. verði samþykkt 
með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

Stjórn síldarverksiniðja ríkisins skal skipuð 3 m önnum  og 3 til vara, er 
a tv innum álaráðherra  skipar til þriggja ára  í senn, að fengnum tillögum stærstu 
þingflokkanna, og skipar ráðherra  einn þeirra form ann stjórnarinnar.

Yfirstjórn verksmiðjanna er i höndum  verksm iðjustjórnar. Hún hefir að- 
setur og varnarþing á Siglufirði, og skulu stjó rnarnefndarm enn hafa þar fast 
aðsetur þann hluta ársins, sem verksm iðjurnar eru reknar, nema þeir séu fjar- 
verandi í erindum verksmiðjanna. A tvinnum álaráðherra setur stjórninni er- 
indisbréf og ákveður laun hennar og endurskoðenda.

Til þess að skuldbinda verksm iðjurnar þarf und irsk rif t  allra stjórnar- 
nefndarmanna.

Stjórn verksmiðjanna ræ ður framkvæm darstjóra , er hefir á hendi daglega 
stjórn verksmiðjanna og um sjón með rekstr inum . H ún annast sölu afurða í 
samráði við fram kvæm darstjóra.

F ram kvæ m darstjóri hefir p rókúruum boð fvrir  verksm iðjurnar og skuld- 
b indur þær eftir reglum um prókúru, að svo miklu leyti sem öðruvísi er eigi 
ákveðið.

Stjórn verksmiðjanna ákveður með erindisbréfi starfssvið og laun fram- 
kvæmdarstjóra.

2. Við 6. gr. Greinin falli niður.
3. Við 7. gr. Greinin falli n iður og greinatalan hreytist samkvæmt því.
4. Við 8. gr. I stað orðanna „enda hafi Alþingi lagt samþykki sitt á söluna“ komi:

enda hafi báðar deildir Alþingis lagt samþvkki sitt á söluna.
ö. Við 9. gr. Greinin orðist svo:

V erksm iðjurnar kaupa síld af framleiðendum með sérstakri heimild at- 
v innumálaráðherra. Skal verð s íldarinnar ákveðið áður en síldveiðar hefjast 
fyrir  allt síldveiðitimabilið.

6. Við 11. gr. í stað „öS£“ af vélum og áhöldum “ í 3. tölul. komi: 3%  af vélum 
og áhöldum.

7. Við 12. gr.
a. í stað „30. september" í 1. málsgr. komi: lö. september.
b. Orðið „kostnaðarverði" í 2. málsgr. falli niður.
c. í stað „30. september“ í sömu málsgr. k o m i: lö. sejitember.

8. Við 14. gr. Greinin orðist svo:
Verksm iðjurnar eru undanþegnar aukaútsvari og tekju- og eignarskatti.

Alþingi, 6. des. 1937. 

Sigurjón Á. Ólafsson.


