
Nd. 35. TiIIaga til þingsályktunar
um árssk v rs lu r  s í ldarverksm iðja  ríkisins.

Flm .: Skúli Guðmundsson, Gísli Gnðmundsson.

Neðri deild A lþingis á ly k ta r  að skora á r ik isst jórnin a  að hlutast til 11111 það, að 
prentuð verði ár  hvert sk ýrs la  um starfsemi og hag síldarverksm ið ja  r ík is ins næsta 
ár  á undan. í skýrslunni sk ulu  vera efnahags- og rekstrarreikn in gar  verksm iðj-  
anna í árslok og frásögn um það, er mestu m áli skiptir  uni störf verksm iðjanna, 
svo sem n ý ja r  fram kvæ m dir, afurðasölu, a furðaverð og uppbæ tur til framleiðenda, 
starfsmannahald, Jaunagreiðslur, annan kostnað við verksm iðjureksturin n, starf- 
semi einstakra v e rk sm ið ja  o. s. frv.  Skýrslu  þessa skal senda alþingism önnum  og 
Jieim, er selt hafa verksm ið jun um  síld eða afhent til vinnslu á ári því, sem sk ýrsla  
fja lla r  u m .

G r e i n a r g e r ð .

IJað er nú altítt, enda í alla  staði eðlilegt, að stofnanir, sem starfa  á vegum  liins 
opinbera eða félaga með a lm ann ahag  fv r ir  augum, gefi árlega út sk ýrslu  uin starf- 
semi sína og hag í aðalatriðum. Til lag a  þessi fer fram  á, að si ld arverksm ið ju r  rikis- 
ins taki upp slíka sk ýrsluútgáfu.

S íldarverksin iðjur r ík is ins 111111111, að tiltölu við Jijóðarstærð og þjóðarauð, vera 
eitt stærsta r ík is fvrirtæ ki,  sem til er í víðri veröld, þar sem einkarekstur er aðal- 
regla í Jijóðarbúskap. A lþ ingi hefur stofnað þetta m ikla  fyrirtæ ki vegna nan ðsyn ar  
síldarútvegsins og lagt þvi til stofnfé, svo að m örgum  m ill jón um  skiptir. IJað er 
Jivi eðlilegt, að alþingism önnum  sé ár hvert gerð sem nánust grein fy r ir  rekstri 
þess, og þá einnig þeim mönnum, sem ve rk sm ið ju rn ar  starfa  fy r ir  fvrs t  og fremst. 
I>að er líka eðlilegt, að sk ýrs lu r  frá  v erksm ið ju n um  séu prentaðar, svo að almenn- 
ingur geti átt Jiess kost að kvn n a  sér þær, enda inundu Jiær vera stórfróðlegar til 
lestrar, svó um fan gsm ikil  sem Jiessi starfsem i er og m ikilsverður  liður í þjóðarbú- 
skapnum.

í lögum verksm iðjanna, sem A lþingi hefur sett, er svo fy r ir  mælt, að efna- 
hags- og rekstrarreikninga verksm iðjann a skuli birta í stjórnartíðindum  og með 
rík isreikningum . Þetta hefur að vísu eigi verið gert siðan 1939, að prentaðir  voru 
reikningar ársins 1938. En vitanlega er rétt að fy lg ja  fram  ákvæ ð u m  verksm iðju-  
laganna að Jiessu leyti, Jiótt tillaga sú, er hér liggur fyr ir ,  verði sainþvkkt.


