
Nd. 250. Frumvarp til laga [155. mál]
um togaraútgerð ríkisins til atvinnujöfnunar.

Flm.: Hannibal Valdimarsson, Gylfi Þ. Gíslason, Stefán Jóh. Stefánsson,
Emil Jónsson.

1. gr.
Ríkið kaupir og gerir sjálft út eigi færri en fjóra togara af þeirri stærð og gerð,

sem að áliti reyndustu útgerðarmanna eru taldir heppilegastir til öflunar hráefnis
á heimamiðum fyrir hraðfrystihús og önnur fiskiðjuver, sem nú eru illa hagnýtt
vegna hráefnaskorts.

2. gr.
Höfuðmarkmið þessarar togaraútgerðar ríkisins er að jafna atvinnu í kaup-

stöðum og kauptúnum landsins á þann hátt, að togararnir leggi þar einkum afla á
land, sem atvinnuleysi gerir vart við sig og mest er þörf aukinnar atvinnu hverju
sinni.

3. gr.
Stjórn togaraútgerðar ríkisins skal falin stjórn síldarverksmiðja ríkisins, og

hefur framkvæmdastjóri verksmiðjanna einnig framkvæmdastjórn togaraútgerðar-
innar á hendi.

4. gr.
Að svo miklu leyti sem það samrýmist höfuðmarkmiði togaraútgerðar ríkisins

samkvæmt 2. gr., ber að stuðla að því með rekstri togaranna, að síldarverksmiðjur
ríkisins fái aukið hráefni til vinnslu, svo að vinnslutími þeirra geti þannig náð yfir
lengri tíma ársins en hingað til hefur verið.

5. gr.
Togaraútgerð ríkisins hefur sjálfstæðan fjárhag og reikningshald, og ber ríkis-

sjóður ábyrgð á rekstri fyrirtækisins og sér því fyrir rekstrarfé.

6. gr.
Reikningsár togaraútgerðarinnar skal vera almanaksárið. Skal stjórn síldar-

verksmiðja ríkisins, sem annast bókhaldið, gera reikningsskil svo fljótt sem verða
má, og eigi síðar en svo, að endurskoðendur verksmiðjanna geti lokið störfum
sínum fyrir 1. mai ár hvert. Að þeim tíma liðnum skal verksmiðjustjórnin tafar-
laust senda ríkisstjórninni rekstrar- og efnahagsreikninga skipanna, undirritaða af
stjórninni og áritaða af endurskoðendum, ásamt skýrslu um rekstur útgerðarinnar
á árinu. Reikningarnir skulu árlega birtir Í B-deild Stjórnartiðindanna og í ríkis-
reikningunum.

7. gr.
Sett verði reglugerð um tilhögun alla og rekstur togaraútgerðar ríkisins, og

skal það sérstaklega tryggt með ákvæðum hennar, að megintilgangi laganna
jöfnun atvinnu nnar - verði sem bezt náð.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta um togaraútgerð ríkisins til atvinnujöfnunar hefur verið flutt

á tveim seinustu þingum, en hefur ekki náð samþykki Alþingis.
Með sívaxandi atvinnuleysi verður þó alltaf augljósara og augljósara, að ekki

verður hjá því komizt að gera víðtækar ráðstafanir til að draga úr atvinnuskortin-
um með einhverju móti.

Þeim fer sífellt fækkandi, sem trúa því, að ófrjó atvinnubótavinna leysi vanda-
mál atvinnuleysisins í kauptúnum og kaupstöðum til nokkurrar hlítar. - Hitt sé
rétta leiðin, að ríkið veiti aðstoð til öflunar atvinnutækja og hafi áhrif á, að at-
vinnutækin séu hagnýtt svo sem bezt má verða.

Nú er það staðreynd, að flest hinna þýðingarmestu atvinnutækja við sjávar-
síðuna, svo sem hraðfrystihús, fiskþurrkunarhús og fiskimjölsverksmiðjur, standa
víða lítt eða ekki notuð, samtímis því að fólkið gengur alvinnulaust. Verður slíkt
að teljast óþolandi ástand.

Til þessa liggja ýmsar ástæður. A nokkrum stöðum þarf stóraukinn vélbáta-
kost, er fullnægi hráefnisþörf hinna ónotuðu atvinnutækja. A öðrum stöðum er



orðið svo langsótt til fiskjar, m. a. vegna ágengni erlendra og innlendra togara á
grunnmiðum, að vélbátaflotinn reynist þess ekki megnugur að annast hráefnisöfl-
unina. En þegar frá eru teknir einn eða tveir staðir, hefur rekstri hinna stóru og
fullkomnu nýsköpunartogara verið hagað þannig, að hverfandi lítil atvinna hefur
skap azt í landi við vinnslu aflans. Hann hefur verið fluttur sem óverkaður salt-
fiskur til Danmerkur eða sem ísfiskur til Englands og Þýzkalands. Gjaldeyrisþörf
þjóðarinnar og vinnu þörf landsmanna hafa ekki megnað að fá þessum furðulegu
útgerðarháttum breytt til betri vegar. Að svo miklu leyti sem nokkrar skýringar
hafa á þessu fengizt, hefur því verið borið við, að þetta yrði svo að vera vegna
rekstrarfjárskorts togaranna. Þeir fengju ekki fjármagn til þess að geta legið með
fiskinn og því síður til þess að geta kostað vinnslu hans hér innanlands
og margfaldað þannig gjaldeyrisverðmæti hans. - Ef þetta er rétta ástæðan,
ber brýna nauðsyn til, að ríkisstjórnin beiti áhrifum sínum til breytinga á svo
skammsýnni bankapólitík.

En þó að þessu yrði að einhverju leyti kippt í lag, er það víst, að nýsköpunar-
togararnir munu að mjög miklu leyti sækja afla á fjarlæg mið og flytja hann óunn-
inn á erlendan markað. Þeir eru að nokkru leyti byggðir sem flutningaskip og
þannig - stærðar vegna - sennilega of dýrir í rekstri til að leita oft til hafnar
og leggja aflann upp á nokkurra daga fresti til vinnslu í hraðfrystihúsum. En það
mundi vera nauðsynlegt til að tryggja vörugæðin.

Þeirri skoðun hefur því vaxið mjög fylgi á seinni árum, að við íslendingar
verðum að eignast nokkra nýtízku dieseltogara, er eigi séu meira en 200--300
smálestir að stærð, - togara, sem séu ódýrari í rekstri en nýsköpunartogararnir
svokölluðu, séu beinlínis til þess ætlaðir að stunda veiðar á heimamiðum og leggja
aflann á land til verkunar og vinnslu, en ekki til að sigla sjálfir með afla sinn til
markaðslandanna.

Skip af þessari stærð mundu víða hafa aðstöðu til afgreiðslu, þar sem nú er
ógerlegt að afgreiða nýsköpunarlogara vegna ónógra hafnarskilyrða. Slík skip hefðu
skemmri útivist í veiðiför og tryggðu þannig betri vöru til hraðfrystingar. Nýting
og vinnsla fisk úrgangs í landi yrði vafalaust hagkvæmari í sambandi við rekstur
slíkra skipa en sú tilhögun, sem reynd hefur verið í stórum togurum og gefizt
misjafnlega, að hafa fiskimjölsverksmiðjur í skipunum sjálfum. Þá væru skip af
slíkri stærð einnig ágæt síldarskip.

Flutningsmenn þessa frumvarps eru sannfærðir um, að jafnframt vélbátaflot-
anum er mikil nauðsyn slíkra skipa til hráefrrisöfIunar fyrir hraðfrystihús, fiski-
mjölsverksmiðjur og aðrar fiskvinnslustöðvar, ef vinnsluafköst þeirra eiga að notast
til nokkurrar hlítar. En gernýting þeirra væri tvímælalaust þýðingarmesta aðgerðin
til útrýmingar atvinnuleysi Í kaupstöðum og kauptúnum, auk þess sem við það
ynnist mikil aukning gjaldeyrisverðmæta og gerbreytt fjárhagsafkoma margra fisk-
iðnaðarfyrirtækja, sem komin eru í kröggur sökum verkefnaskorts.

Í fyrstu grein þessa frumvarps er lagt til, að ríldð kaupi og geri sjálft út fjóra
togara af þeirri stærð og gerð, sem að áliti reyndustu útgerðarmanna verði taldir
heppilegástir til öflunar hráefnis á heimamiðum fyrir hraðfrystihús og önnur illa
hagnýtt fiskiðjuver. Telja flutningsmenn, að með tilliti til þessa hlutverks sé hag-
kvæmast, að skipin séu ekki stærri en 200-300 lestir.

Eins og segir í annarri grein frumvarpsins, er þessum togurum ekki ætlað það
hlutverk að bæta úr atvinnuástandi neins eins ákveðins staðar. Ef svo væri, hefði mátt
hugsa sér að bæta Úr því með togurum í einkaeign eða í bæjarrekstri. - Þeim tog-
urum, sem um ræðir í frumvarpinu, er sérstaklega ætlað það hlutverk að jafna
atvinnu í landinu, fyrirbyggja atvinnuleysi, hvur í landinu sem það gerir vart við
sig, og leggja þar afla á land, sem vinnuafl og vinnustöðvar skortir verkefni. Sá
hreyfanleiki, sem nauðsynlegur er til að ná þessu marki, verður aðeins tryggður
með ríkisrekstri togaranna, og þess vegna er lagt til, að það rekstrarform verði
viðhaft.

Það sýnist blasa nokkuð beint við, að síldarverksmiðjustjórn verði falið að
stjórna slíkri ríkisútgerð. Þar hefur ríkið á að skipa reyndum útgerðarmönnum,
þaulkunnugum stórrekstri og hvers konar fiskveiðum, hagnýtingu sjávarafurða og
markaðsmálum. Með því er líka hægt að komast hjá verulegum kostnaði við stjórn,
framkvæmdastjóra og skrifstofuhald. Auk þess verður að teljast líklegt, að með
samhæfingu togaraútgerðar og verksmiðjurekstrar undir einni stjórn megi bæta
rekstrarafkomu verksmiðjanna.

Rétt sýnist, að öll smáatriði í sambandi við daglega framkvæmd slíkrar togara-
útgerðar verði ákveðin með reglugerð, og er í 7. gr. frumvarpsins lagt til, að svo
verði gert.

Þá er þess að geta að lokum, að tillögur atvinnumálanefnda og sveitarstjórna
víðs vegar um land hafa mjög víða hnigið í þá átt, að bezta leiðin til að draga úr
árstíðabundnu atvinnuleysi sé sú að láta togara leggja afla á land til vinnslu.

Með afstöðu sinni til þessa frumvarps gefst alþingismönnum kostur á að sýna
það í verki, að þeir viðurkenni þau augljósu sannindi, að ekkert sé þjóðfélaginu
eins dýrt og það að láta menn ganga atvinnulausa.


