
Ed. 475. Nefndarálit
um frv. til laga um jö fn u narsjóð  aflahluta.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Nefndiii hefur athugað m jög  g aum gæ filega í'rv. á þskj. 306, k yn n t  sér allt, sem 
fram hefur kom ið í m álinu á fy rr i  þingum, sem tvívegis hafa  v isað  því  til rikisstjórn- 
arinnar til frekari  undirbúnings. Hún h efu r  einnig kvatt  til sín á fundi fu lltrúa  út- 
vegsinanna, sem m ál þetta snertir, og rætt við þá um einstök atriði frum v. og frumv. 
í heild, og enn frem ur haft fund með forseta F isk ifé lags  íslands og fengið h já  hon- 
11111 ým sar upplýsingar um undirbúning m álsins undanfarið  á þingum  félagsins. 
Nefndinni er ljóst, að h ugm ynd sú, sem liggur hér á bak  við, er m jög  athyglisverð og 
að mörgu leyti góð, og það svo, að eigi beri að torvelda með of litlum undirbúningi 
]>ann árangur, sem unnt væ ri að ná með því að undirbúa m álið svo sem frekast  er 
unnt, en það hefur augsýn ilega engan veginn fengið enn þann undirbúning, að fært 
sé að afgreiða það eins og það liggur fyr ir ,  þvi að þótt það sé að s já lfsögðu  æskilegt 
og nauðsynlegt að ja fn a  aflahluti  á m illi  ára og veita þannig sjóm önnum  og útgerðar- 
mönnum, sein hluti taka, n okku rt  öryggi, ef unnt er, í aflaleysisárum , þá er hitt og 
jafnvíst, að það m un reynast m jö g  erfitt að m yn d a  algildar og sanngjarnar reglur 
um slika aflajöfnun, en hins vegar augljóst, að þær reglur, sem settar eru í 4 . gr. frv.,



Imri'a að breytast injög niikið. et' þa'r eiga að ná sannið a llra  aðila og |iá einkum 
ágætra aflamanna. Það er bert, að við samning á slíkum  töguin þ a rf  að geta stuðzt 
við og byggt á nákvænnim  sk ýrslu m  um aflahluti á undanförnum  að minnsta kosti 
■> árum frá  ým suin veiðistöðum um land allt. En slíkar sk ýrs lu r  m unu ekki hafa legið 
fyr ir  við samning frv. Þá her að geta þess, að ein verstöð 1111111 þegar hafa  gert tilraun 
til að m vnda slíkan jöfnunarsjóð , en nefndin hefur ekki átt kost á því að kvn na sér 
reglur hans til sam anburðar né getað fengið upplýsingar 11111 þann árangur, sem kann 
að liafa fengizt með þeirri tilraun.

Þá vill nefndin einnig henda á, að mjög takinarkaðar og ja ín ve l  villandi upplýs- 
ingar liggja fv r ir  11111 þau útgjöld, sem frv. þelta, ef að lögum verður, b ak ar  rikis- 
sjóði á hverju m eðalaflaári, en það er að sjá lfsögðu ekkert aukaatriði, að slíkar  upp- 
lýsingar liggi fvrir,  áður en gengið er frá málinu. Hitt er svo augljóst, að með vax- 
andi sildveiði i landinu og auknuin verksm iðjum  h lýtur einnig að aukast hröðum 
skrefum  fram lag ríkisins til sjóðsins, auk þess sem a fla jö fn u n  til stórútgerðarinnar 
gæti og ædti einnig að koma til greina, ef farið yrði inn á þá hraut í framtiðinni að 
greiða laun með hluta úr afla  á þeim skipum á þorskveiðum , líkt og mi er gert á síld- 
veiðum. Er slikt fv r irk om u lag  á engan hátt óhugsanlegt, einkum  ef g rund völlur  er 
lagður að því að trv gg ja  með fram lagi úr rík issjóði a flajöfnun, sem trvggt gæti samii- 
lega afkoniu í aflaleysisárum .

Nefndin litur svo á, að jö fn u n  aflahlu la  inegi gera á tvennan liátt.
1 . Með heim ildarlögum  fy r ir  hverja  veiðistöð til þess að stofna jö fn u n arsjóð  al'Ia- 

hluta, með framlagi frá útgerðinni og ríkissjóði, enda yrð i reglugerð sjóðsins 
staðfest a f  ráðuneytinu. S!ik heim ildarlög niundu fljótt Ieiða í ljós, hve mikill 
áhugi ríkti meðal útgerðarmanna og sjómanna fv r ir  slíkri sjóðsstofnun í hiinun 
ýr.isu verstöðvum  uinhverfis landið og ja fn fra m t gefa m argvislega reynslu. sein 
síðar mætti hvggja  á, ef stofnaður vrði jö fn u n arsjóð ur  fy r ir  land allt. \';eri þetta 
e. t. v. langheppilegasta aðferðin til þess að afla nauðsynlegrar reynslu 11111 ínargt, 
sem málið snertir.

2 . Með því að fyr irsk ip a  með lögum sérhverjum  aðila, sem hlut tekur í afla, að 
greiða í sameiginlegan jö fm m a rsjó ð  um land allt og njóla  síðan lekna úr hon- 
11111 eftir lostum  reglum. Vrði slíkt kerfi, eins og lienl hefur verið á, m jög  um- 
fangsmikið, og óhjákvæ m ilegt,  að svo yfirgr ip sm ikil l  lagahálkur þurfi f 1111- 
kom inn undirhúning.
Nú er það svo, að frv. þetta gerir hvort tveggja i senn, að skvlda menn til þ.ess að 

gerast [látttakeiidur í almennum jöfnunarsjóði,  en ja fn fra m t heimila þeim, er vilja 
greiða óverulegt aukagjald. að hafa  sérsjóði, 3 . gr., en slikt mundi leiða til þess, að 
aflahæstu veiðistöðvarnar ta'kju sig út úr og létu hinar lélegri 11111 hinn sameiginlega 
sjóð, en það mundi aftur skapa lionuni margvíslega erfiðleika. ó h re y t t  er þvi frv. 
hvort tveggja í senn, frv. lil heim ildarlaga, í líku formi og sett er fram í lið 1 ., og jafn- 
tranit frv. til laga 11111 að fyr irsk ip a  þátttöku i jöfnunarsjóði.  E r  þá e. t. v. eðlilegast, 
að frv. verði breytt í frv. til heimildarlaga, en til þess að svo megi verða, þarf þó að 
gera á því gagngerða hreytingu.

Með tilvisun til alls þessa, sem hér liefur verið hent á, svo og með tilliti til þess, 
að nú á þessu þingi verður kosin m illiþinganefnd í sjávaiútvegsm álum , sein að sjálf- 
sögðu ætti að undirbúa vel og riekilega slíkt mál, sem hér um ræðir, og leggja það 
síðan fv rir  A lþingi ásamt ölluin nauðsynleguin gögnuin og skýringum , auk um sagnar 
11111 það, hvort æ skilegra m;elti teljast að stofna jöfn u narsjóð i  sam kv. lið 1 . eða 2 . hér 
að framan, Jiykir nefndinni rétt, að frv. verði ckki að lögum á Jiessu þingi, heldur fái 
tnálið þann undirbúning, sem hér hefur verið hent á, og leggur Jiví til, að frv. verði 
afgreitt með svo hljóðandi

H Ö K S T l'D D R I D A G S K R Á : 
í trausti Jiess, að r ik isstjórnin láti hina væntanlegu m illiþ inganefnd i sjávarút- 

vegsmálum afla allra nauðsynlegra upplýsinga snertandi þetta mál og að þeim fengn- 
um undirbúa lrv. til laga 11111 jö fn u n arsjóð  aflahluta, er lagt verði fy r ir  A lþingi svo 
fljótt sem auðið er, tekur deildin fy r ir  næsta mál á dagskrá.

Aljiingi, 2 7 . febr. 19 4 3 .
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