
Nd. 341. Frumvarp til laga
um hlutatryggingafélög.

F rá sjávarútvegsnefnd.
1. gr.

Hreppsnefnd eða bæ jarstjórn  er skylt, ef þess er krafizt, að boða til almenns 
fundar meðal hlutráðinna sjóm anna og útgerðarm anna, er gera út skip til fiskveiða 
með hlutráðningu, til stofnunar hlutatryggingafélags.

Þegar slik krafa, sem að ofan greinir, hefur lcomið fram, skal hreppsnefnd eða 
bæ jarstjórn láta gera skrá yfir þá menn, er atkvæðisrétt m undu hafa á stofnfundi. 
Skal þvi aðeins til fundarins boða, að krafan  hafi stuðning % hluta þeirra, er at- 
kvæðisrétt hafa á fundinum. Fundinn skal boða með að m innsta kosti viku fyrirvara 
og á þann hátt, sern venjulegt er á þeim stað.

Atkvæðisrétt á slíkum fundi hafa allir útgerðarm enn skipa, sem skrásett eru í 
hreppnum  eða kaupstaðnum  og gerð eru ú t með hlutráðningu á yfirstandandi eða 
síðustu vertíð, svo og allir sjómenn, er hlu tráðnir eru eða hafa verið á þau skip.

Ef meiri hluti fundarnianna á slíkum fundi sam þykkir að stofna hlutatrygginga- 
félag, telst það löglega stofnað, og' er þá öllum hlutráðnum  sjómönnum á skipum heim- 
ilisföstum í hlutaðeigandi hreppi eða kaupstað og öllum útgerðannönnum  slíkra 
hlutaskipa skylt að taka þátt i þessu hlutatryggingafélagi.

2. gr.
Nú vilja félagsmenn i tveimur eða fleiri hlutatryggingafélögum sameina þau 

þannig, að hið sameiginlega félag nái y fir tvo eða fleiri hreppa eða kaupstaði, og er 
það þá heimilt, ef meiri hluti félagsmanna hvors eða hvers tryggingafélags fy rir sig 
er sam þykkur sameiningunni.

3. gr.
Stjórn hlutatryggingafélags skal skipuð 3 eða 5 mönnum. Form ann stjórnarinnar 

skipar atvinnuinálaráðherra, en h in ir 2 eða 4 stjórnarinenn skulu kosnir af félags- 
mönnum, jiannig að helmingur skal kosinn af þeim félagsmönum, sem eru útvegs- 
menn, en helm ingur af þeim félagsmönnum, sem eru hlutam enn án þess að vera út- 
vegsmenn jafnfram t.

4. gr.
Hvert hlutatryggingafélag setur sér sainþykktir. Atvinnumálaráðuneytið staðfest- 

ir sam þykktirnar að fengnum tillögum Fiskifélags íslands, sein lætur gera fyrirm ynd 
að slikum samþykktum.



í  samþykktuniiin skal m. a. vera ákvæði um tölu stjórnarm anna, reglur um 
stjórnarkosningu, um framlög félagsmanna í hlutatryggingasjóð, um úthlu tun úr 
hlutatryggingasjóði, um fjárgeymslu, um reikningsskil og endurskoðun.

5. gr.
1 lok hverrar vertiðar skulu útgerðarm enn allra þeirra hlutaskipa, sem skrásett 

eru í hreppi eða kaupstað, þar sem hlutatryggingafélag hefur verið stofnað, greiða 
ákveðinn hundraðshluta af verðmæti aflans í óverkuðu ástandi í hlutatryggingasjóð. 
H undraðshluti þessi skal ákveðinn i síunþykktum félagsins, en má þó aldrei vera lægri 
en 0.7. Útgerðarmaður skipsins stendur skil á gjaldi þessu, og skoðast það geymslu- 
fé, eftir að skipti hafa farið fram. Gjald þetta innheim ta hreppstjórar eða lögreglu- 
stjórar, hver í sínu umdæmi, og má gera lögtak í eignum útgerðarm anns fy rir því. 
R íkissjóður greiðir og fram lag í sjóðinn, er sé 0.7 af hundraði af samanlögðu afla- 
verði allra þeirra skipa, er skyld eru að leggja i sjóðinn.

6. gr.
Hlutatryggingasjóðum skal varið til þess að bæta upp aflahluti skipa og skips- 

hafna, þegar þeir reynast óvenjulega lágir, eftir því sem nánar er ákveðið i samþykkt- , 
um hlutatryggingafélagsins.

Skal þeirri meginreglu fylgt, að bæta hluti skips og skipshafnar, sem ekki nær 
venjulegum hlut á þvi skipi í meðalári.

Við úthlutun ú r  hlutatryggingasjóði má þó aldrei ganga nær honum  en svo, að 
úthlutað sé 80% af þáverandi eignum hans.

7. gr.
í  lok hvers reikningsárs skulu stjórnir hlutatryggingafélaga senda atvinnumála- 

ráðuneytinu reikninga félagsins ásam t skýrslu um úthlu tun á árinu, hafi hún farið 
fram.

8. gr.
Atvinnumálaráðuneytið getur sett nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara í 

reglugerð. Skal í reglugerðinni skilgreina, hverjir skuli teljast hlutam enn samkvæmt. 
lögum þessum. Enn frem ur má í reglugerðinni setja nánari ákvæði um starfrækslu 
hlutatryggingafélaganna, þótt ekki sé sérstaklega gert ráð fy rir þeim i þessum lög- 
um, enda fari þau ekki í bága við nein ákvæði laganna.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þelta er flutt fyrir beiðni m illiþinganefndar í sjávarútvcgsmálum 1943. 

F rá  milliþinganefndinni fylgdi eftirfarandi greinargerð:
Frum varpi um jöfnunarsjóð aflahluta var á síðasta Alþingi vísað frá  umræðum 

í efri deild með rökstuddri dagskrá, svo hljóðandi:
„I trausti þess, að rik isstjórnin  láti hina væntanlegu m illiþinganefnd i sjávarút- 

vegsmálum afla allra nauðsynlegra upplýsinga snertandi þetta mál og að þeim fengn- 
um undirbúa frv. til laga um jöfnunarsjóð aflahluta, er lagt verði fy rir Alþingi svo 
fljó tt sem auðið er, tekur deildin fy rir næsta mál á dagskrá.“

Samkvæmt dagskrártillögunni var málið sent milliþinganefndinni, og hefur hún 
samið frum varp það, er hér fylgir.

Um frum varpið tekur m illiþinganefndin fram  eftirfarandi:
Frum varp um jöfnunarsjóð aflahluta hefur verið flutt fjórum  sinnum í neðri 

deild Alþingis eða árin  1939, 1940, 1942 og 1943. En það hefur ýmist „dagað uppi“ í 
e tri deild eða verið vísað frá  umræðum með rökstuddri dagskrá. Milliþinganefndin



hefur nú rannsakað málið gaumgæfilega. M. a. hefur hún beiðzt um sagnar m argra 
útvegsmanna og félaga varðandi sjávarútveg víða á landinu. Svör þau, er bárust, 
hnigu öll í þá átt að hvetja til þess, að löggjöf yrði sett um hlutatryggingar. En áður 
höfðu þó borizt m iklu fleiri tilmæli og áskoranir um þetta, bæði til Alþingis og flutu- 
ingsmanna. Nefndin telur því, að nokkuð alm ennur vilji þeirra, er hér eiga hlut að 
máli, sé fy rir þvi, að sett séu lög um tryggingar aflahluta.

Þá hefur m illiþinganefndin athugað af þeim gögnum, sem fy rir liggja, hvað 
valdið hafi tregðu Alþingis í því að sam þykkja frum vörp þau, er flu tt hafa verið um 
þctta efni á undangengnum þingum. Virðist henni, að orsakirnar séu fyrst og fremst 
ágreiningurinn um það, hvort tryggingarnar eigi að vera skyldutryggingar eða frjáls- 
ar, þ. e. heimild til þess að stofna hlutatryggingafélög. Af þessum sökum sér nefndin 
ekki annað fæ rt en leggja til, að frjálsu tryggingarnar verði valdar, svo að ú r því 
fáist skorið með reynslu, hvort tilgangurinn náist eftir þeirri leið. Frum varp nefnd- 
arinnar er því byggt á þeim grundvelli.

í umræðum um m ál þetta á Alþingi undanfarið hefur verið að þvi fundið, að ekki 
lægi fy rir nægileg vitneskja um það, hver útgjöld rikissjóði m undi stafa af trygg- 
ingum þessum, ef lögboðnar yrðu. M illiþinganefndin hefur því fengið Fiskifélag Is- 
lands til þess að reikna þetta ú t eftir aflaskýrslum  og öðrum gögnum, i fyrsta  lagi 
miðað við þrjú  næstu árin  fyrir styrjöldina og svo ]>að styrjaldarárið, er gaf hæsta 
aflahluti. E r þá miðað við hundraðsgjald það, sem frum varp þetta ráðgerir, og við 
allt aflamagn i landinu.

Samkvæmt útreikningum  Fiskifélagsins hefðu útgjöld rikissjóðs miðað við það, 
er að ofan greinir, orðið þessi:

Árið 1936 
— 1937

kr. 79765.00
— 112070.00
— 116494.00
— 577465.00

— 1938
— 1942

Einstakir nefndarm enn áskilja sér rétt til að gera tillögur um breytingar við 
frum varpið og fylgja breytingartillögum , er fram  kunna að koma.


