
Nd. 341. Frumvarp til laga
u m  sildarverksm iðjur ríkisins.

(E ftir  3. umr. í E d .) .
1. gr.

H ver sá, er reisa v il l  eða stækka s íldarverksm iðjur  hér á landi, skal hafa  til 
þess Ieyfi r ikisstjórnarinnar.

2. gr.
R ík issjóðu r hefir  að öðru jö fn u  forkaupsrétt að s íld arverksm iðjum  þeim, sem  

nú eru í landinu eða s íðar ku nn a  að verða reistar.
3. gr.

Síldarverksm iðjur þær, sem ríkið nú á eða síðar kann að eignast, skulu reknar  
sam kv. lögum  þessum , sé eigi öðruvís i  ákveðið .

4. gr.
Stjórn s í ldarverksm iðja  r ík is in s  skal skipuð 5 m önnum , ko sn u m  hlutbund-  

inni k osn in gu  í sam ein uðu  Alþingi til þriggja ára í senn. Stjórnin  k ý s  sér sjá lf  
formann.

Y firstjórn verksm iðjann a  er í hön dum  verksm iðjustjórnar. Hefir  hún aðsetur og 
varnarþing á Siglufirði, og skulu stjórnarnefndarm enn hafa  þar fast aðsetur þann  
hluta ársins, sem  verksm iðjurnar  eru reknar, nem a þeir séu fjarverandi í erindum  
verksm iðjanna. Atv innum álaráðherra  setur stjórninni er ind isbréf og ákveður laun  
hennar og endurskoðenda.



T il  þess að skuldbinda verksm iðjurnar þarf undirskrift  þriggja stjórnarnefnd-  
armanna.

Stjórn verk sm iðjann a  ræður fram kvæm darstjóra, er hefir  á hendi daglega  
stjórn verk sm iðjanna  og um sjón  m eð rekstrinum . Annast hann sölu afurðanna í 
sam ráði v ið  stjórnina.

F ram kvæ m darstjóri hefir  prókúruum boð fvrir  verksm iðjurnar og skuldbindur  
þær eftir reglum  um  prókúru, að svo m ik lu  leyti sem öðruvísi  er eigi ákveðið.

Stjórn verk sm iðjanna  ákveður m eð erindisbréfi  starfsvið  fram kvæm darstjóra  
og laun.

ö. gr.
E ndu rskoðen dur verksm iðjann a  séu þrír, skipaðir af atvinnuinálaráðherra,  

eftir t i lnefn ingu  þriggja stærstu þ ingf lokkanna, til e ins árs í senn.
6. gr.

V erksm iðju stjórn inn i er óheim ilt ,  án sam þykktar Alþingis, að auka v ið  verk-  
sm iðjurnar ný ju m  vélum  eða m annvirk jum  um fram  það, sem nau ðsvn legt  er til þess  
að tryggja öruggan og hagfelldan rekstur þeirr.a vinnslut.ækja, sem fvrir eru.

Til  allra meiri háttar fram kvæ m da skal jafn an  leita sam þ ykk is  ráðherra og leggja  
fyrir  hann ýtarlega greinargerð og kostnaðaráa>tlun.

7. gr.
R ík issjóðu r  ber eigi ábvrgð á þeim skuldum , sem s í ldarverksm iðjur ríkis ins  

stofna til eftir  31. des. 1937, nem a he im ild  sé veitt til þess af Alþingi.
8. gr.

Nú er r ík issjóðu r  eigandi sildarbra>ðslustöðvar, og er r ik isstjórninn i þá heim-  
ilt að selja hana sam vinnufé lag i  s í ldve ið im anna. ef s líkur fé lagsskapur æskir kaup-  
anna og setur trvggingar, er r ík isstjórnin  tekur gildar, enda hafi Alþingi lagt sam- 
þykki sitt á söluna. E nnfrem ur er það skilyrði fvrir  slíkri sölu, að þátttaka í sam- 
v innufélag inu  sé alm enn, bæði m eðal útgerðarm anna og sjóm anna.

9. gr.
V erksm iðjurnar kaupa ekki sild al’ fram leiðendum , nem a m eð sérstakri he im ild  

frá atvinnum álaráðherra, en taka við  henni til v innslu  fyrir  þeirra reikning.
10. gr.

Á ður en starfræksla  verk sm iðjann a  hefst, skal stjórn þeirra gera sam ninga  
við þá útgerðarm enn, er óska  að fá verk sm ið ju n u m  afla sinn til v innslu , svo og  
um tölu veiðiskipa. Ganga sam ningsbu ndnir  v iðsk ip tam enn fvrir öðrum  um  mót-  
töku síldar. Skal áætlun um  viðsk ip tam agn ið  vera fyrir hendi fvrir 15. m aí ár 
hvert. Akveður þá atvinnum álaráðherra  innan viku, í samráði við stjórn verk-  
sm iðjanna, m eð h liðsjón  af h inu áætlaða v iðsk ip tam agni,  hvort verksm iðjurnar  
verða reknar það ár.

N ú verður m eira fram boð á síld til bræðslu en sýn ilegt  er, að verksm iðjurnar  
geti unnið , og getur þá stjórn verksm iðjanna  ákveðið , hve m ik ið  verði tek ið  til 
v innslu  af hverjum  fram leiðanda, enda sé fram leiðanda t i lk vnn t það svo fljótt  
sem  verða iná, ef ekki er hægt að taka þá síld til v innslu , sem  hann óskar að fá 
lagða in n  í verksm iðjurnar.

11. gr.
E igendum  skal greitt sö luverð  afurða  þeirrar sildar, sem tekin er af þeim til 

v innslu , að frádregnum  þeim kostnaði,  sem  hér segir:
1. S tjórnarkostnaði og öðrum  venju legum  rekstrarkostnaði, þar m eð taldir vextir

af s to fnkostnaði,  eins og  hann er á hverjum  tíma.
2. A fborgun af s tofnkostnaði  s i ldarverksm iðjanna, svo sem um  er sainið á hverj-

um  tim a við  lánveitendur eða r íkissjóð.



3. Ekki m inna en 2 C:'C fvrn in gargjö ld  af h úsum  og m an n v irk ju m  og 5 % af vélum
og áhöldum .

4. 5% gjald i varasjóð.
Við a fhendingu s íldar innar til v innslu  niá greiða e igendum  hennar allt að 8 5 C/C 

af áætlunarverði s ildarinnar nýrrar, ákveðn u  sam kvæ m t þessu og m eð h lið sjón  af
9. gr. Komi það í ljós, er allar afurðir verk sm iðjann a  hafa verið seldar, að andvirði  
afurðanna meira en hrökkvi fvrir útgjöldum  þeim, sem talin eru upp í 1.— 1. lið þess- 
arar greinar, ásam t þeim hluta áætlunai verðsins, sem  greiddur hefir  verið til þeirra, 
sem  lagt hafa  inn  síld  til v innslu , og  fyrir  t ilsvarandi hluta  af andvirð i keyptrar síld- 
ar, skal því, er þá kann að vera eftir, skipt í rcttu hlutfa ll i  v ið  s ildarm agn m illi  þeirra, 
er lagt hafa  inn  síld  til v in nslu , og verksm iðjann a  sjálfra, er teljast e igendur þeirrar  
sildar, sem kevpt hefir verið  á fast verð við  a fhendingu.

12. gr.
Síldarverksm iðjum  rík is in s  skal skylt  að selja sam vin nu fé lögu m , bæjarfélög-  

um, hreppsfélögum  og búnaðarfé lögum  það af sildarm jöli ,  sem  slik fé lög  panta  
fvrir  30. septem ber ár hvert.

H ám arksverð á s ildarm jöli  til sam vin nufé laga , hæjarfélaga, hreppsfélaga og  
húnaðarfélaga ákveðu r rík isstjórnin  ár hvert, að fengnu m  ti l lögu m  verk sm iðju-  
stjórnar og m eð h liðsjón  af kostnaðarverði og m arkaðsverði,  enda hafi fé lögin  
pantað fvrir 30. septem ber það af s ildarm jöli ,  sem  þau telja sig  þurfa  og síldar-  
bræðslurnar geta látið a f höndum . Skulu fé lög in  sk v ld  að hafa leyst út pantanir  
sinar í s iðasta  lagi 10. nóv. það ár, sem  þær eru gerðar.

F élög in  m ega  aðeins láta s í ldarm jölið  af hendi til notkunar innanlands. Brot 
á móti þessu varða sektum  frá 1000 til 10000 kr.

1 3 ‘  g r 'R eikningsár verksm iðjanna  skal vera a lm anaksárið . Stjórn verksm iðjanna  skal  
gera re ikn ingssk il  fyrir  starfsárið svo fljótt sem  auðið  er, og eigi s íðar en svo, að 
endu rskoðendur geti lokið  s törfum  s ínum  fyrir 1. jú lí  ár hvert.

Að þeim  tím a loknu m  skal stjórn verk sm ið jan n a  tafarlaust senda ríkisstjórn-  
inni afrit af rekstrar- og efn ahagsre ik n in gu m  verksm iðjanna, undirritaða af stjórn  
inni og áritaða af endurskoðend um , ásaint skýrslu  u m  störf og rekstur verksm iðj  
anna á árinu.

R eikningarnir  skulu árlega birtir i B-deild Stjórnartið indanna og rikisreikn  
ingnum.

14. gr.
V erksm iðjurnar skulu greiða 12 f r af hrúttóandvirði seldra afurða  ár hvert til 

bæ jarsjóðs eða sveitarsjóðs,  þar seni þær eru starfræktar, þó ekki v f ir  25^7 af útsvör-  
um  viðkom andi bæjar- eða sveitarfé lags það ár. Þær greiða ekki útsvar né tekju-  
og eignarskatt.

lö. gr.
Nánari ákvæði um rekstur og t i lhögun verk sm iðjanna  setur a tv innum álaráðu-  

neytið m eð  sérstakri reglugerð.
10. gr.

Með lögum  þessum  eru úr gildi nu m in  lög nr. 11 9. jan. 1935, uni síldarverk-  
sm iðjur r íkisins, og lög nr. 35 13. iúní 1937, um  hreyting á lögum  um  sildarverk-  
sm iðjur r ík is in s  9. jan. 1935.

17. gr.
Lög þessi öð last þegar gildi.

Ákvæði t i l  bráðabirgða.
K osning 5 m anna i verksm iðjustjórn , sam kv. 4. gr„ skal fara fram á því þingi.  

sem sam þvkkir  jiessi lög. F e l lur  þá ja fn fram t n iður u m boð  núverandi verksm iðju-  
stjórnar. Skipun endurskoðenda sam kvæ m t 5. grein fer fram strax og verksm iðju-  
stjórn hefir verið kosin. F yrningargjö ld  al' dr. Pauls verksm iðju , sem nú er eign  
rikisins, skal cigi reikna þau 2 ár, sem  eftir  er að greiða fvrrverandi e iganda af- 
borganir af andvirði verksm iðjun nar sam kvæ m t sam ningi.


