
Nd. 431. Nefndarálit
um frv. til laga um síldarverksmiCjur ríkisins.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Frv. þetta er borið fram i efri deild Aljiingis, og voru þar bættír á því nokkrír 

stórir gallar; þó er j)að ennþá þannig úr garði gcrt, að ég, með })á reynslu, sem ég 
hefi haft í stjórn síldarverksm iðja ríkisins nú i tvö ár, get alls ekki fylgt því óbreyttu. 
Eg tel j)að óþarft að fjölga stjórnendum  ríkisverksm iðjanna ú r 3 í 5, og auk þess 
sem j)að hefir talsverðan kostnað i för með sér fvrir verksm iðjurnar, getur slík 
fjölgun bakað þeim tjón. Stórar sölur fara oft frain þannig, að það þarf að svara



tilboðum ineð mjög litium fyrirvara, oft nokkurra klukkustunda, og þó stjórnar- 
mönnum sé gert að skyldu að dvelja á Siglufirði yfir rekstrartím ann, fara stærstu 
sölurnar venjulega fram  utan þess tím a og þegar stjórnendur eru sinn á hverju 
landshorni. Þá tel ég það óþarfa aukakostnað að fjölga endurskoðendum úr tveim 
í þrjá.

Ákvæði frv. uin að afnema ábyrgð ríkissjóðs á skuldum verksm iðjanna, stofn- 
uðum eftir 31. des. 1937, tel ég mjög skaðlegt, og mun það miða að því að veikja 
svo lánstraust þeirra, að útilokað sé, að þær geti keypt bræðslusíldina föstu verði.

Ýms fleiri atriði frv. tel ég, að þurfi brevtinga við, og mun gera grein fyrir 
þeim nánar i framsögu. Vil ég leggja til, að frv. verði sam þykkt með eftirfarandi

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

Stjórn síldarverksm iðja ríkisins skal skipuð 3 mönnum, skipuðuin af at- 
vinnum álaráðherra til þriggia ára í senn, að fenginni tilnefningu þriggja 
stærstu þingflokka, og skipar atvinnum álaráðherra form ann stjórnarinnar úr 
flokki þeirra. A sama hátt skal hann skipa 3 menn tit vara í stjórn ríkisverk- 
smiðjanna.

2. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Endurskoðendur verksm iðjanna eru tveir, kosnir hlutfallskosningu af 

Alþingi.
3. Við 7. gr. Greinin falli niður.
4. Við 11. gr.

a. 3. tölul. orðist svo: Ekki m inna en 2% fyrningargjald af húsum, mann- 
virkjum , vélum og áhöldum.

b. F yrir orðin „sem keypt hefir verið á fast verð við afhendingu“ í siðustu 
málsgr. komi: sem keypt hefir verið föstu verði við móttöku.

5. Við 12. gr. F yrir orðin „með hliðsjón af kostnaðarverði og m arkaðsverði“ í 
2. málsgr. komi: með hliðsjón af erlendu markaðsverði, og sé verðið aldrei
hæ rra en söluverð á erlendum markaði, að frádregnum  öllum kostnaði, þar
með talin umboðslaun.

6. Við 14. gr.
a. F y rir „% % “ kom i: %%.
b. Orðin „þó ekki yfir 25% af útsvörum viðkomandi bæjar- eða sveitarfélags

það á r“ falli niður.
c. Við greinina bætist nvr málsliður, svo hljóðandi: Gjald þetta skal í fyrsta 

sinn greiða fyrir rekstur ársins 1938.
7. Við ákvæði til bráðabirgða. Fyrir orðin „þau 2 á r“ komi: það eina ár.

Alþingi, 17. des. 1937.
F innur Jónsson, 

form.


