
Nd. 317. Nefndarálit
um frv. til 1. um einkaleyfi bæjarstjórna og hreppsnefnda til skipaafgreiðslu.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd hefur ekki getað orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Meiri 
hlutinn vill fella frumvarpið, en minni hlutinn mun skila sérstöku nefndaráliti.

Nefndin sendi frv. Eimskipafélagi íslands og Skipaútgerð rikisins til umsagnar. 
í áliti sínu leggja þessir aðilar á móti málinu, og eru álit þeirra prentuð hér á eftir 
sem fylgiskjöl.

Meiri hluti nefndarinnar er þeirrar skoðunar, að eðlilegast sé, að þeir, sem annast 
siglingar meðfrain ströndum landsins, velji sjálfir afgreiðslumenn sína, sem í störf- 
um sínum eru trúnaðarmenn og umboðsmenn skipaeigendanna. Viðast hagar svo til, 
að afgreiðshimennirnir hafa skipaafgreiðsluna sem aukastarf, en eiga þó eða hafa til 
umráða uppskipunartæki og flutningabáta og geymsluhús, seni þeir þó jafnframt 
nota til annars. Meiri hl. nefndarinnar telur ekki líklegt, að uppskipunargjald mundi 
lækka, })ó að bæjar- eða sveitarstjórnir tækju þessi mál í sinar hendur, enda er í 
lögum um verðlag fullkomin heimild til þess að ákveða gjöld fyrir jiessi störf.

Mciri hluii nefndarinnar getur því ekki fallizt á að mæla með frumvarpinu, og 
leggur til, að það verði fellt.

Alþingi, 2. nóv. 1943.

Garðar Þorsteinsson, Gunnar Thoroddsen. Jörundur Brynjólfsson. 
form., frsm.

Fylgiskjal I.

H.F. EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavik, 1. október 1943.

Með bréfi, dags. 25. sept., hefur háttvirt allsherjarnefnd neðri deildar Alþingis 
sent oss fil umsagnar frumvarp til laga um einkaleyfi bæjarstjórna og hreppsnefnda 
til skipaafgreiðslu, þingskjal nr. 78.

Eftir því, sem segir i greinargerðinni fyrir frumvarpi þessu, er tilgangur þess 
fyrst og fremst sá „að lækka útgjöldin til skipaafgreiðslnanna, gera hana ódýrari og 
minnka þar með dýrtíðina“ . Enn fremur telja flutningsmenn, að bæjarstjórn eða 
hreppsnefnd mundi að sjálfsögðu reka skipaafgreiðslurnar með hag ibúanna fyrir



augurn, og gefa með því í skyn, að því sé ekki þannig farið nú og að upp- og út- 
skipun sé dýrari nú en hún þyrfti að vera, ef hún væri i höndum bæjarstjórna. En 
eins og öllum er kunnugt, er auk húsnæðiskostnaðarins — sérstaklega hér í Reykja- 
vik — nálega allur kostnaður við upp- og útskipun vara fólginn i vinnulaimum þeirra 
verkamanna, er þessi störf stunda, og bilstjóra, sem aka vörunum að og frá skipi. Þar 
sem kaup þessara manna fer eftir samningsbundnum töxtum á hverjum stað og upp- 
bót samkvæmt vísitölu, getum vér ekki séð, hvernig bæjarstjórnir og hreppsnefndir 
geli lækkað verð á upp- og útskipun vara nema í samræmi við lækkun vinnulauna i 
landinu, þótt þær tækju þessi störf að sér, og þá því aðeins, að um óhæfilega hátt 
verð á upp- og útskipun hafi áður verið að ræða, en um það liggja engar sannanir 
fyrir. La^kkun vinnulauna verður og þvi aðeins, að vísitalan lækki, en það er augljóst, 
að upp- og útskipunargjöld eru svo sáralitill hluti af kostnaði vörunnar, að þótt þau 
væru lækkuð talsvert, mundi þess ekki gæta á nokkurn hátt i verði vörunnar, þannig 
að vísitala gæti lækkað af þeim ástæðum. Þá segja flutningsmenn í greinargerðinni, 
að skipaafgreiðsla sé 1 „höndum einstaklinga eða verzlunarfélaga, sem reka hana með 
það fyrir augum að hagnast á henni“ . Enn fremur segir, að „eðli þessa starfs er það, 
að það veitir þeim, sem hefur það, aðstöðu til þess að skattleggja eða öllu heldur inn- 
heimta toll af öllum varningi“ og að enginn hafi „aðstöðu til þess að fylgjast með“ 
upp- og útskipunargjöldum, og loks, að afgreiðslurnar geti „dregið sér stórfé, sem 
aftur verður til þess að auka dýrtíðina“ .

Oss finnst hér vera fastar að orði kveðið en sæmilegt geti talizt i þingskjali, þar 
sem því er beinlínis haldið fram, að þeir, sein skipaafgreiðslu hafi með höndum, 
„dragi sér stórfé“ , en i því felst bein aðdróttun um óheiðarleik þeirra, sem þessi störf 
stunda. Væri ekki óeðlilegt, að þess væri óskað, að flutningsmenn bentu á einhver 
dæmi til sönnunar þessum staðhæfingum sínum. Að öðrum kosti hljóta þessi um- 
mæli þeirra að falla ómerk. Þá er og sagt, að enginn hafi aðstöðu til jjess að fylgjast 
með gjöldum þessum, en oss virðist þetta vera alveg þveröfugt, þar sem hver sá, er 
greiðir gjöldin, getur einmitt fullkomlega fylgzt með þvi, hvað hann greiðir fyrir 
þessa þjónustu, og borið saman hækkun gjaldanna við hækkun vinnulauna. Og ef 
honum virðist vera ósamræmi i þessu efni, er honum innan handar að bera fram 
umkvartanir sínar, að því er afgreiðslu vora snertir, annaðhvort við afgreiðsluna 
sjálfa eða með því að snúa sér til skrifstofu vorrar hér í Reykjavík.

Loks er sú staðhæfing flutningsmanna, að afgreiðslurnar skattleggi eða öllu 
heldur innheimti toll af öllum varningi, enda reki þær þessa starfserni aðeins til að 
hagnast á henni. Það er svo að sjá, sem flutningsmönnum sé ekki vel ljóst, hver 
munur er á sköttum og tollum, sem hinu opinbera eru greiddir, og greiðslum fyrir 
ákveðin störf, sem innt eru af hendi. En frá voru sjónarmiði er hér um tvennt ólíkt 
að ræða. En hvað þvi viðvíkur, að afgreiðslurnar reki þessa starfsemi með það fyrir 
augum að hagnast á henni, þá má benda á það, að á h. u. b. þriðjungi þeirra hafna, 
sem félag vort hefur afgreiðslumenn á, eru það kaupfélög eða önnur samvinnufé- 
lög, sem annast afgreiðsluna, og sá hagnaður, sem þau kunna að hafa af upp- og út- 
skipun vara, hlýtur þá jafnframt að verða hagnaður ibúa staðarins eða a. m. k. þeirra, 
sem eru félagsmenn i kaupfélaginu, og mun það jafnan vera meiri hluti íbúanna.

Þá viljum vér benda á það álcvæði í 3. gr. frumvarpsins, að bæjarstjórnin geti 
tekið eignarnámi pakkhús og önnur áhöld, ef samningar takast ekki um kaup á þeirn. 
Nú vita bæði flutningsmenn og aðrir, að i lengflestum tilfellum er skipaafgreiðsla i 
höndum einstaklinga eða verzlunarfélaga (kaupfélaga), sem hafa skipaafgreiðsluna 
ekki að aðalstarfi, og pakkhús þeirra og áhöld eru fyrst og fremst notuð vegna ann- 
arrar starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækis. Getur það verið, að hugmynd flutnings- 
manna sé þá raunverulega sú, að taka skuli eignarnámi þessi hús og áhöld, sem fyrir- 
tækinu er nauðsynlegt að hafa vegna rekstrar síns, aðeins vegna þess, að þau hafa að 
einhverju litlu leyti verið notuð um stundarsakir til geymslu á annarra vörum, sem 
komið hafa eða fara eiga með skipum, er fyrirtækin hafa á hendi afgreiðslu á. Hvað 
sem öðru líður, er jjessi aðferð alveg óhugsanleg, ekki sizt j)ar sem ekkert er tekið



frain um það í frumvarpinu, að greiðsla skuli koma fyrir eða neitt mat á þessum 
eignum, sem þannig á að taka eignarnámi. Ef bæjarstjórnir eða hreppsnefndir kynnu 
að vilja nota sér heimildina til þess að taka að sér skipaafgreiðsluna á staðnum, ef 
þetta frumvarp skyldi verða að lögum, þá er hætt við, að ekki væri unnt að framfylgja 
ákvæðum þessarar greinar af framangreindum ástæðum. Það yrði því nauðsynlegt 
fyrir bæjarstjórnina eða hreppsnefndina að koma upp pakkhúsi og eignast önnur 
nauðsynleg áhöld til starfrækslunnar til þess að geta tekizt þessi störf á hendur. 
Teljum vér mjög vafasamt, að bæjarstjórnum eða hreppsnefndum tækist að læltka út- 
gjöldin og gera skipaafgreiðsluna ódýrari, ef þær þurfa að afla sér slikra húsa og 
áhalda og reka skipaafgreiðsluna sem sjálfstæða starfsemi, er standa þyrfti straum 
af húsum og áhöldum, sem hljóta að vera mjög dýr einmitt á þessum tima. En þess 
ber að gæta, að hjá þeim, sem nú hafa þessi störf á hendi, er þetta, eins og áður er 
sagt, í langflestum tilfellum aukastarf, og hús þeirra og áhöld eru til áður vegna ann- 
arrar starfsemi þeirra.

Það, sem tekið hefur verið fram hér á undan, skýrir einkum viðhorfið gagnvart 
almenningi. En svo er annað atriði, og það teljum vér svo mikilvægt, að þótt ekki 
væri annars vegna, væruin vér mjög mótfallnir því, að frumvarp þetta næði sam- 
þykki Alþingis. En það er sú hliðin, sem snýr að félagi voru.

Þegar félag vort hóf starfsemi sína fyrir 28 árum, var það eitt fyrsta verk félags- 
stjórnarinnar að ráða afgreiðslumenn á höfnurn kringum land. Varð þá fyrst og 
tremst fyrir valinu sá maður eða j>að fyrirtæki á hverjum stað, sem félagsstjórnin 
treysti bezt til þess að vera trúnaðarmaður félagsins á þeim stað og jafnframt hafði 
aðstöðu til þess að annast um starfið með því að hafa umráð yfir nauðsynlegum 
áhöldum, bátum, bryggjuplássi og geymsluhúsum. Var gerður ýtarlegur samningur 
við hvern einstakan, þar sem tekin voru fram j)au margvíslegu störf, sem honum var 
ætlað að inna af hendi fyrir félag vort, og þar á meðal var upp- og útskipun vara. 
Jafnframt var afgreiðsluinönnum sett gjaldskrá um upp- og útskipunargjöld vara, og 
var henni fylgt, jsangað til að allar aðstæður, að jivi er snertir vinnulaun o. fl., höfðu 
gerbreytzt svo sem raun er á. En það gerði afgreiðslumönnum ókleift að framfylgja 
gjaldskrá þessari. En a. in. k. hér í Reykjavík hefur upp- og litskipun aðeins hækkað 
í samræmi við hækkun vinnulauna, og svo mun víðar vera.

Að því er virðist, gera flutningsmenn frumvarpsins ráð fyrir þvi, að skipaaf- 
greiðsla sé einungis fólgin i upp- og útskipun vara, en eins og áður segir, eru af- 
greiðslumenn vorir jafnframt trúnaðarmenn vorir í öðrum efnum, er snerta útgerð 
skipanna. Til þess telst m. a. útvegun farms i skipin og milliganga um slík mál, arð- 
greiðsla til hluthafa félagsins og ýmisleg störf i sambandi við það, eftirlit með taln- 
ingu vara úr og i skip og umsjón ineð, að vörur skemmist eigi né tapist, eftirlit með 
afhendingu vara, sem koma með skipunum, en það er eitt allra mikilvægasta starf 
þeirra og nauðsynlegt, að það sé rækt með fyllstu samvizkusemi. En um allt þetta 
eru þeir ábyrgir gagnvart oss. Þá er það einnig verk afgreiðslumanna að taka við 
greiðslum og sjá um innheimtu flutningsgjalda, og fara á þennan hátt allmiklar 
fjárhæðir um hendur þeirra. Fyrir öll þessi störf greiðum vér afgreiðslumönnum 
vorum sérstaka þóknun i hundraðshlutum af flutningsgjöldum til og frá staðnum, 
svo að vilji flutningsmenn frumvarpsins álita, að skipaafgreiðslur veiti þeim, er þær 
hafa með höndum, „stórfelldar tekjur“ , þá eru þær tekjur ekki vegna þess, að upp- 
og útskipunargjöld séu svo há, heldur engu síður vegna þessarar þóknunar fyrir önn- 
ur störf, sem þeir leysa af höndum fyrir félag vort og vér teljum fyllilega þess verð, 
að fyrir þau sé greitt á þennan hátt.

Mjög margir af afgreiðslumönnum vorum hafa haft þessi störf með höndum frá 
stofnun félagsins til þessa dags og flestir milli 10 og 20 ár og eru þar af leiðandi þaul- 
kunnugir og vanir starfinu, svo að vér teldum það mjög illa farið, ef vér yrðum 
neyddir til þess að skipta um afgreiðslumenn, og þurfa í þess stað að eiga undir þvi, 
að þessi mikilsverðu störf í þágu félags vors og alls almennings verði falin bæjar- 
stjórnum og hreppsnefndum, sem lítil eða engin skilyrði hafa til þess að verða oss



að sama gagni og núverandi afgreiðslumenn, ekki sízt þegar á það er litið, að breyt- 
ing getur orðið á skipun bæjarstjórnar eða hreppsnefndar við hverjar kosningar, enda 
teljum vér mjög hæpið, að þeirri hlið, sem að almenningi snýr, verði á nokkurn hátt 
betur eða ódýrar fyrir koinið en eins og þessu er nú háttað.

Með tilliti til framangreindra ástæðna leyfuin vér oss þvi að bera fram eindregin 
ínótmæli gegn því, að frumvarp þetta nái fram að ganga.

Virðingarfyllst,

H.F. EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS 
Guðmundur Vilhjáhnsson.

Til allsherjarnefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík.

Fylgiskjal II.

SKIPAÚTGERÐ RÍKISINS
Reykjavík, 5. október 1943.

Með bréfi, dags. 25. sept., hefur háttvirt allsherjarnefnd neðri deildar Alþingis 
sent oss til umsagnar frumvarp til laga um einkaleyfi bæjarstjórna og hreppsnefnda 
íil skipaafgreiðslu.

Afgreiðslumenn skipa eru trúnaðarmenn útgerðarinnar og gegna þvi margs konar 
trúnaðarstörfum fyrir hana. Virðist eðlilegt og sjálfsagt, að útgerðarmenn eða skipa- 
eigendur fái að velja slíka trúnaðarmenn sjálfir. Einnig má benda á, að i flestum til- 
fellum hafa afgreiðslumennirnir skipaafgreiðslu sem aukastarf og áhöld og hús, sem 
notuð eru við afgreiðsluna, fyrst og fremst ætluð til annars. Mundi það því valda 
mildum og margs konar erfiðleikum, ef taka ætti slík hús og áhöld eignarnámi.

Að jiessu athuguðu viljum vér leyí'a oss að mæla gegn j)ví, að frumvarpið verði 
að lögum.

1 Virðingarfyllst,
Pálmi Loftsson.

Til allsherjarnefndar neðri deildar Aljjingis, Reykjavík.


