
sþ. 403. Nefndarálit
um till. til þál. um athugun á framleiðslukostnaði sjávarafurða og afkomu sjáv-
arútvegsins,

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Mál þetta hefur verið tekið fyrir á fimm fundum nefndarinnar. Það hefur
verið sent til umsagnar til Fiskifélags íslands. Taldi félagið nefndarskipunina ó-
þarfa, þar sem reilmingaskrifstofu sjávarútvegsins sé ætlað sama hlutverk og till.
mælir fyrir um.

Að fenginni þessari umsögn gat nefndin ekki orðið s-ammála um afgreiðslu
málsins. Minni hlutinn (PZ og SÞ) vildu leggja til, að tillagan yrði samþ. með
litlum breytingum, en meiri hl. leggur til, að málið verði afgr. með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Alþingi lítur svo á, að með lögum nr. 90 16.. des. 1943, um reikningaskrifstofu

sjávarútvegsins, sé lagður traustur grundvöllur að því að safna gögnum um af-
komu útgerðarinnar og vinna úr þeim hagfræðilegar upplýsingar og þá fyrst og
fremst á því sviði, sem þáltill. fjallar um, og sér því eigi ástæðu til frekari aðgerða
í málinu að svo stöddu og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 6. okt. 1944.

Gísli Jónsson, Ingólfur Jónsson. .JÓn Sigurðsson.
form., frsm.

Steingr. Aðalsteinsson. Ásgeir Ásgeirsson.
Fylgiskjal.

FISKIFÉLAG íSLANDS
4. marz 1944.

Stjórn Fiskifélagsins hefur á fundi sínum í dag tekið til meðferðar till. til
þál. á þskj. 31 "um athugun framleiðslukostnaðar sjávarafurða og afkomu sjávar-
útvegsins", er hv. allsherjarnefnd sendi oss með bréfi dags. 17. f. m.

Var samþykkt eftirfarandi:
Stjórninni er það fullkomlega ljóst, að athuganir þær, sem tillagan leggur til.

að framkvæmdar verði, eru nauðsynlegar og geta haft mikla þýðingu fyrir útveg-
inn. Hins vegar er óhjákvæmilegt, til þess að sá árangur náist, sem unnt verði að
byggja á, að safna mjög yfirgripsmiklum gögnum.

Á síðasta Alþingi voru samþykkt lög um reikningaskrifstofu sjávarútvegsins,
en hlutverk þeirrar stofnunar, þegar hún tekur til starfa, má segja, að sé það sama
og rætt er um í tillögunni, þ. e. að safna gögnum um afkomu útgerðarinnar og
vinna úr þeim hagfræðilegar upplýsingar og þá að sjálfsögðu fyrst og fremst á því
sviði, sem tillagan fjallar um.

Mun stjórnin leita til ríkisstjórnarinnar um fjárveitingu til reikningaskrif-
stofunnar samkv. áðurnefndum lögum, svo að hefja megi starfrækslu hennar þegar
II þessu ári, og ætti þess ekki að gerast þörf að skipa sérstaka nefnd í því skyni,
sem tillagan gerir ráð fyrir.

Virðingarfyllst.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.


