
Nd. 95. Frumvarp til laga
uni skipun nefndar til að rannsaka hag og rekstur togaraútgerðarinnar og gera til- 
lögur um það mál.

Flm.: Gisli Guðmundsson, Skúli Guðmundsson,

1. gr.
Sameinað Alþingi kýs hlutbundinni kosningu 5 manna nefnd til þess að rantl- 

saka hag og rekstur togaraútgerðarfyrirtækja félaga og einstakra manna. Skal nefrtd- 
in sérstaklega taka til athugunar, hvort hægt muni að gera rekstur togaranna hag- 
kvæmari og ódýrari en nú er, og á hvern hátt unnt sé að koma á öruggan grund- 
völl útgerð þeirra skipa, sem rekin hafa verið með tapi undanfarin ár.

Nefndin skili niðurstöðum rannsóknarinnar og tillögum til rikisstjórnarinnar. 
Getur ríkisstjórnin, að þeim tillögum fengnum, falið nefndinni að rannsaka ein- 
stök atriði nánar, ef ástæða þykir til.

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist ú r  ríkissjóði.

2. gr.
Nefndin skal hafa heimild til að heimta skýrslur, munnlegar eða bréflegar, af 

eigendum og stjóm endum  togaraútgerðarfyrirtækja og öðrum, um þau atriði, sem



hún telul' þörf á við framkvæmd rannsóknarstarfa sinna. Einnig er nefndinni heim- 
ilt að rannsaka bækur og skjöl viðkomandi iitgerðarfvrirtækja, og eru allir, sem hafa 
slikar bækur og skjöl i sínum vörzlum, skvldir til að veita nefndinni aðgang að 
þeim.

3. gr.
Nefndarmönnum og starfsmönnum nefndarinnar, ef einhverjir eru, er bannað, 

að viðlagðri ábvrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um embættis- og sýsl- 
unarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá því, sem þeir verða áskvnja í starfi 
sinu og varðar einkamál einstakra manna eða fyrirtækja.

4. gr.
Sá, sem vanrækir skyldur þær, sem 11111 ræðir í 2. gr., skal sæta 10—200 kr. 

dagsektum, unz skyldunni er fullnægt.
Ef nefndinni eru gefnar rangar skýrslur, varðar það sektum, allt að 10000 kr., 

nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögmn.

5. gr.
Mál út af brotum á lögum þessum skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.

6. gr.
Nefnd sú, er ræðir uni í 1. gr., skal kosin þegar eftir gildistöku laga þessara, 

ef gildistakan fer fram áður en Alþingi þvi, er lögin samþykkir, er slitið. Ef gildis- 
takan fer fram síðar, skal nefndin þó kosin á Alþingi þvi, er lögin samþykkir.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er flutt samkvæmt ósk fjárm álaráðherra og ákvörðun Framsóknar- 

flokksins.
Af hálfu útgerðarmanna hafa nú undanfarið liorizt ítrekaðar m álaleitanir um 

fjárhagslegar ívilnanir og aðstoð frá ríkinu. Málaleitanir þessar hafa sérstaklega verið 
rökstuddar með því, að rekstur togaraútgerðarinnar beri sig ’ekki og að ekki sé 
unnt að láta hann bera sig af eigin rammleik.

Ríkisvaldið hefir á síðustu árum, auk beinna fjárframlaga, veitt útgerðinni meiri 
ivilnanir í opinberum gjöldum en áður hafa verið dæmi til. Má þar nefna afnám út- 
flutningsgjalds á saltfiski, afhending annara útflutningsgjalda til fiskimálasjóðs, 
heimild til eftirgjafar á kola- og salttolli o. fl. Þ rátt fyrir þetta verður þó eigi hjá 
því komizt að taka til meðferðar þær m álaleitanir, sem nú eru uppi frá útgerðar- 
mönnum, og gera sér grein fyrir, hverju þar mætti til vegar koma, og þá sérstaklega 
með tilliti til togaraútgerðarinnar, sem talið er, að einna harðast hafi orðið úti og 
erfiðast eigi með að koma rekstri sinum og fjárreiðum  á öruggan grundvöll.

En jafnhliða því, sem teknar eru til vfirvegunar óskir þær um hjálp af hálfu 
rikisvaldsins, sem fyrir liggja, er óhjákvæmilegt, að ríkisvaldið fái aðstöðu til að 
afla sér nákvæmra upplýsinga um það, hversu rekstri togaraútgerðarinnar er í raun 
og veru háttað, hvernig efnahagur hennar er, hverjir fram tíðarm öguleikar hennar 
eru og hvort einhverjar aðrar leiðir eru fyrir hendi til að bæta rekstrarafkom una en 
fjárfram lög og ivilnanir frá hinn opinbera. í því sambandi er nauðsynlegt að kynna 
sér, hvort ekki mætti koma við sparnaði á einhverjum iitgjaldaliðum frá því, sem nú 
er, auka verðmæti fram leiðslunnar eða breyta að einhverju leyti til um skipulag út- 
gerðarfyrirtækjanna, þannig að meiri trygging fengist fyrir hallalausri afkomu. Enn- 
frem ur er æskilegt að gera sér grein fyrir þvi, hverjir séu rekstrarm öguleikar togara- 
útgerðarinnar, samanborið við rekstrarmöguleika annarar útgerðar, t. d. útgerðar



stórra mótorbáta. En það er naum ast unnt fy rr en slík rannsókn togaraútgerðarinn- 
ar, sem hér er farið fram  á, liggur fyrir.

1 þessu frv. er lagt til, að Alþingi kjósi 5 manna nefnd, sem framkvæmi rann- 
sókn í þessum efnum og leggi niðurstöður sínar fyrir ríkisstjórnina. Til þess að nefnd- 
in geti innt hlutverk sitt af hendi, verður að veita henni vald til að krefjast upp- 
lýsinga af eigendum og umráðamönnum togaraútgerðarinnar og aðgang að reikn- 
ingum fyrirtækjanna, að viðlagðri þagnarskyldu um einstök atriði, sem eru einka- 
mál fyrirtækjanna og ekki hafa alménna þýðingu.


