
Nd. 538. Nefndarálit [76. mál]
um frv. til l. um togaraútgerð rfkisíns til atvinnujöfnunar.

Frá 2. minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Sjávarútvegsnefnd hefur rætt mál þetta á nokkrum fundum, en ekki getað orðið
sammála um afgreiðslu þess. Tveir nefndarmanna (EirÞ og EmJ) mæla með frv.
einsog það liggur fyrir. Aðrir tveir (PÖ og SÁ) mæla gegn því. Undirritaður 2.
minni hl. hefur þá sérstöðu í málinu, að hann vill gera allmiklar breytingar á efni
frv. og mælir með því, að það verði samþykkt með þeim breytingum.

Þessi minni hl. getur fallizt á þá meginhugsun frv., að rétt sé, að þjóðfélagið
stuðli að þvi, að sjávarafli sé lagður á land til verkunar og vinnslu í sjávarbyggð-
um, sem hafa komið sér upp verkunarstöðvum eða fiskiðjuverum, en skortir verk-
efni fyrir verkunarstöðvar þessar eða fiskiðjuver um lengri eða skemmri Uma
ársins. Telur þessi minni hl., að með því að skjóta á þennan hátt stoðum undir
atvinnurekstur þessara staða sé réttilega og á heilbrigðan hátt að þvi unnið að
koma á og viðhalda jafnvægi í byggð landsins. t þessu skyni telur hann það vel
geta komið til greina, að stór veiðiskip séu látin afla fyrir tvo eða fleiri staði og
leggja aflann á land til skiptis á þessum stöðum, eftir því sem nauðsyn krefur og
hafnarskilyrði og önnur aðstaða leyfir. Hins vegar telur hann eðlilegast, að reynt sé
að koma því til leiðar, að forráðamenn þeirra staða, er í hlut eiga, stofni til félags-
skapar um útgerð af þessu tagi og eigi frumkvæði að henni, en eigi kost á til-
teknu hlutafjárframlagi frá ríkinu og ríkisábyrgð á stofnkostnaði að tilteknu marki,
enda hafi ríkið þá rétt til að sjá svo um, að framkvæmdastjórn sé i öruggum hönd-
um. ÞÓ getur þessi minni hl. fallizt á að veita með sérstökum skilyrðum heimild
til takmarkaðrar ríkisútgerðar, ef knýjandi nauðsyn ber til og fullreynt þykir, að
ekki takist að efna til félagsútgerðar.

Á það skal bent, að það hefur þegar komið fyrir hér á landi, að stofnað hefur
verið til samvinnu nokkurra sjávarþorpa um sams konar útgerðarstarfsemi og hér
er gert ráð fyrir - þó án hlutafjárframlaga frá rikinu - og hefur þótt gefast vel.
En ríkis útgerð fiskiskipa er óreynd og að ýmsu leyti miður heppilegt úrræði, þótt
einstöku sinnum hafi verið uppi tillögur á Alþingi um slíkan rekstur og þær ástæður
geti verið fyrir hendi, að til slíks úrræðis verði að grípa.

Þessi minni hl. er þeirrar skoðunar, að það mál, sem hér er um að ræða, þurfi
að athuga gaumgæfilega, áður en ráðizt er í framkvæmdir, og telur sérstaklega
nauðsynlegt, að heimamenn á hverjum stað geri sér grein fyrir aðstöðu allri og
möguleikum. Í því sambandi þarf að athuga löndunarskilyrði á hverjum stað,
hvaða fiskimið komi til greina á tilteknum tíma árs, skiptingu afla milli staða
o. fl., svo og rekstrarmöguleika í heild. Má hvergi hrapa að svo stóru máli. Samt
telur hann tímabært, að Alþingi sinni málinu og veiti þær heimildir, sem i brtt.
hans felast.

Samkvæmt þessu leggur þessi minni hl. til, að frv. verði samþykkt með svo
hljóðandi



BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Ríkisstjórninni er heimilt að verja allt að 5 milljónum króna til að kaupa
hlutabréf í hlutafélögum, sem stofnuð eru með þátttöku tveggja eða fleiri
bæjar- og sveitarfélaga og reka útgerð stórra veiðiskipa til að koma á og við-
halda jafnvægi í byggð landsins samkvæmt lögum þessum.

2. A eftir 1. gr. komi sex nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. (2. gr.) Nú verða stjórnir tveggja eða fleiri bæjar- og sveitarelaga - þar
sem atvinna er stopul og verkunarstöðvar eða fiskiðjuver skortir verk-
efni - sammála um að stofna félag til útgerðar samkvæmt 1. gr. og leggja
fram hlutafé í því skyni, og skulu þær þá leita eftir hlutafjárframlögum
þeirra aðila, er aðallega annast fiskverkun og verzlun í hlutaðeigandi kaup-
stað eða kauptúni. Þá skal og heimamönnum í bæjar- eða sveitarfélögunum
gefinn kostur á að leggja fram hlutafé. Fáist þátttaka þessara aðila, svo að
um muni, og nemi hlutafjárloforð samtals a. m, k. 10% af áætluðum stofn-
kostnaði útgerðar, er bæjar- eða sveitarstjórnunum rétt að snúa sér til félags-
málaráðuneytisins með beiðni um hlutafjárframlög af hálfu ríkisins, og er
ríkisstjórninni þá heimilt að leggja fram hlutafé allt að 10% stofnkostnaðar,
enda séu verkunarskilyrði afla fyrir hendi á þeim stöðum, er að félagsstofn-
uninni standa, og að öðru leyti svo ástatt sem um getur í 1. málsliðs þessarar
greinar.

b. (3. gr.) Um stofnun og stjórn félagsins fer eftir lögum um hlutafélög með
þeim takmörkunum, er lög þessi ákveða. Val framkvæmdastjóra er þó háð
samþykki ríkisstjórnarinnar.

e. Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast f. h. rikissjóðs allt að 80% af kaup-
verði skips, sem gert er út samkv. lögum þessum.

d. (5. gr.) Skip þau, sem gerð eru út af félögum, sem stofnuð eru samkv. lögum
þessum, skulu, eftir því sem nánar verður ákveðið, leggja afla sinn á land
í kaupstöðum þeim og þorpum, er að stofnun útgerðarfélags standa samkv.
lögum þessum.

e. (6. gr.) Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán til hlutabréfakaupa samkv.
lögum þessum.

f. (7. gr.) Ef fullreynt þykir, að stofnun félagsútgerðar takist ekki samkvæmt
lögum þessum, er ríkisstjórninni heimilt að gera út allt að fjórum stórum
veiðiskipum til þess að leggja afla á land í verstöðvum, þar sem útgerð er
litil, en skortur á atvinnu og fiski til verkunar og vinnslu, enda séu líkur
til, að reksturinn geti borið sig fjárhagslega, og um það samið fyrir fram, að
þau byggðarlög, er sérstaklega njóta útgerðarinnar, beri a. m. k, helming
ábyrgðar á rekstrinum og njóti tilsvarandi hagnaðar, ef til kemur. Útgerðar-
stjórn veiðiskips eða veiðiskipa, sem rikið gerir út, skal falin síldarverk-
smiðjum ríkisins. Óheimilt er að gera út skip samkv. þessari grein ti) að
leggja afla á land á einum útgerðarstað. enda skal útgerðin við það miðuð,
að hún komi sem flestum útgerðarstöðvum að gagni til öflunar hráefnis og
til atvinnujöfnunar.

3. 2.--6. gr. falli niður.
4. Fyrirsögn frv. verði: Frumvarp til laga um félagsútgerð stórra veiðiskipa til að
koma á og viðhalda jafnvægi í byggð landsins.

Alþingi, 24. marz 1954.

Gísli Guðmundsson,
fundaskr.


