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

(E ftir  3. umr. í Ed.).

1. gr.
Sameinað Alþingi kýs h lu tbundinni kosningu 5 m anna nefnd .t i l  þess að rann- 

saka hag og rekstur allra togaraútgerðarfvrirtæ kja hér á landi. Skal nefnd- 
in sérstaklega taka til a thugunar, hvort hægt muni að gera rekstu r togaranna hag- 
kvæmari og ódýrari en nú er, og á hvern hátt  unnt sé að kom a á öruggan grund- 
völl útgerð þeirra skipa, sem rekin hafa verið með tapi undanfarin  ár.

Nefndin skili niðurstöðum rannsóknarinnar  og tillögum til r ik isstjórnarinnar.  
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 stjórnendum  togaraútgerðarfvrirtækja og öðrum, um þau atriði, sem 
hún telur þörf á við framkvæmd rannsóknarstarfa  sinna. Einnig er nefndinni heim- 
ilt að rannsaka bæ kur og skjöl viðkomandi úlgerðarfyrir tækja, og eru allir, sein hafa 
slíkar bæ kur og skjöl í sínum vörzlum, skvklir til að veita nefndinni aðgang að 
]ieim.

Nefndin lciti einnig upplýsinga hjá stéttarfélögum togarasjóm anna og félagi 
togaraeigenda um allt, sem lýtur að rekstri togaranna, svo og tilhögun og fyrir- 
komulagi við fiskveiðarnar.

3. gr.
N efndarmönniun og starfsinönnum nefndarinnar, ef e inhverjir eru, er bannað, 

að viðlagðri ábvrgð eftir ákvæðuin alm ennra hegningarlaga um embættis- og sýsl- 
unarmenn, að skýra óviðkomandi m önnum  frá  þvi, sem þeir verða áskynja í starfi 
sínu og varðar einkamál einstakra m anna eða fyrirtækja.

4. gr.
Sá, sem vanrækir  skyldur þær, sem um ræðir i 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 lögiun.

5. gr.
Mál ú t  af bro tum  á lögum þessum skulu sæta meðferð alm ennra lögreglumála.

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

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

Lög þessi öðlast þegar gildi.
7. gr.


