
Ed. 306. Nefndarálit [82. mál]
um frv. till. um breyt. á l. nr. 61 31. maí 1947,um vátryggingarfélög fyrir fiskiskip.

Frá sjávarútvegsnefnd. .

Nefndinni þótti rétt að senda frv. til umsagnar stjórn Samábyrgðar íslands.
Er svar stjórnarinnar birt hér með sem fylgiskjal.

Ástæða þykir til að benda á, að sams konar frv. lá fyrir deildinni á s. 1. þingi
og var þá afgreitt á þann veg, að bráðabirgðaákvæðið um undanþágu fyrir Báta-
ábyrgðarfélag Vestmannaeyja var framlengt til loka þessa árs. Jafnframt var lögð
rík áherzla á það, að fyrir þann Uma tækist samkomulag um varanlegt skipulag
þessara mála. Þetta hefur enn ekki tekizt. Einn nefndarmaður (BO) hefur óbundnar
hendur um afgreiðslu málsins, en nefndin er enn þeirrar skoðunar, að nauðsynlegt
sé að ná slíku samkomulagi, og leggur því til, að málið verði afgreitt nú með svo
hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Í trausti þess, að ríkisstjórnin beiti sér fyrir því, að samkomulag náist fyrir

samkomudag næsta Alþingis um eðlilegt samstarf á milli Samábyrgðar íslands
og Bátaábyrgðarfélags Vestmannaeyja um tryggingu bátaflotans í Vestmannaeyjum,
tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 1. febr. 1949.

Gísli Jónsson, B. Kristjánsson,
Iorm., frsm. fundaskr.

Sigurjón Á. Olafsson.

Steingr. Aðalsteinsson.

Björn Olafsson,
með fyrirvara.

Fylgiskjal.

SAMÁBYRGÐÍSLANDS A FISKISKIPUM
Reykjavík, 5. janúar 1949.

Samábyrgðin hefur athugað frumvarp það, sem fylgdi bréfi yðar, dags. 10. f. m.
Eins og kunnugt er, hefur Bátaábyrgðarfélag Vestmannaeyja haft undanþágu

að nokkru leyti frá fyrirmælum laga um vátryggingarfélög fyrir fiskiskip. Félagið
hefur eigi að síður endurtryggt skip sín hjá Samábyrgðinni fyrir björgun, aðstoð
og algerum skipstöpum, en hvergi endurtryggt fyrir viðgerðartjónum, heldur borið
eitt þá áhættu.

Í endurteknum viðræðum, sem formaður félagsins hefur átt við Samábyrgðina,
hefur hann tjáð sig algerlega sammála oss um það, að félagið sé ekki þess um
komið að bera eitt þá stórfeldu áhættu, sem nú er samfara viðgerðartjónum, og
því talið óhjákvæmilegt, að félagið endurtryggi einnig að einhverju leyti fyrir þeirri
áhættu. Samábyrgðinni er ekki kunnugt, hverjar ráðstafanir félagið -hefur ákveðið í
þessu efni. En væntanlega verður leitað til Samábyrgðarinnar með þessa endur-
tryggingu.

Það mun vera metnaðarmál þessa félags að halda einhverri sérstöðu. Fram-
kvæmdastjóri Samábyrgðarinnar hefur stungið upp á því, og formaður félagsins
tjáð sig því samþykkan, að bráðabirgðaákvæði laganna um vátryggingarfélög fyrir
fiskiskip verði breytt þannig, að ráðherra verði í eitt skipti fyrir öll heimilað í
samráði við Samábyrgðina að veita þessu félagi frá ári til árs sams konar undan-
þágu og það hefur hér til haft frá lögunum.

því er ekki að leyna, að önnur bátaábyrgðarfélög, sem lengi hafa starfað, hafa
talið eðlilegt, að þau fengju sömu undanþágu og Vestmannaeyjafélagið, eða þá að
enginn fengi þessa undanþágu. En með tilliti til þess, að félagið hefur haft undan-
þáguna hér til og að samstarf milli þess og Samábyrgðarinn ar hefur verið mjög
gott, mælum vér með því, að ráðherra megi, með samþykki Samábyrgðarinnar, veita
félaginu til eins árs í senn sams konar undanþágu og það hér til hefur haft.

Virðingarfyllst.

Sigurður Krstjánsson.

Til sjávarútvegsnefndar efri deildar.


