
Nd. 275. Nefndarálit [13. mál]
um frv. til l. um aðstoð við togaraútgerðina á árinu 1954.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frv. þessu var i byrjun þings vísað til sjávarútvegsnefndar. Er það lagt fram
á Alþingi til staðfestingar bráðabirgðalögum, sem ríkisstjórnin gaf út 6. ágúst s. 1.

Samkvæmt þingsályktun 13. apríl 1954 var kosin milliþinganefnd til að athuga
hag togaraútgerðarinnar. Í nefndina voru kosnir: Björn Ólafsson alþm. (formaður),
Davíð Ólafsson fiskimálastjóri, EmU Jónsson alþm., Hermann Jónasson alþm., Jó-
hannes Elíasson hdl., Lúðvík Jósefsson alþm. og Ólafur Björnsson prófessor. Stefán
Jónsson skrifstofustjóri starfaði í nefndinni í veikindaforföllum Hermanns Jónas-
sonar.

Milliþinganefndin lagði fram ýtarlegt nefndarálit, dags. 2. júlí s.l., og er þar
margvíslegan fróðleik að finna snertandi hag og rekstur togaraútgerðarinnar. í lok
nefndarálitsins segir:

"Nefndin er þess vegna sammála um að álykta, að ekki sé um minna rekstrar-
tap að ræða en kr. 400000.00 á hvern togara að meðaltali. Er sú upphæð ákveðin
m. a. með tilliti til þess, að rekstrarreikningar útgerðarfélaganna sjálfra fyrir 1953
sýndu 400 þús. kr. meðalrekstrarhalla. ÞÓ að fyrningarafskriftir séu töluleg útgjöld,
verður útgerðin ekki rekin á heilbrigðan hátt, nema skipin geti lagt fé í fyrningar-
sjóð á venjulegan hátt. Þess vegna verður að gera ráð fyrir, til viðbótar ofangreindu
tapi, fyrningarafskrift af hverju skipi, er nemur að jafnaði kr. 250000.00. Þá er vit-
anlegt, að nauðsyn ber til að hækka kaup togarasjómanna eins og bent hefur verið á.
Nefndin áætlar, að ekki megi reilma með, að sú útgjaldaaukning verði minni en kr.
300000.00 á hvern togara. Nefndin ályktar með tilvísun til þess, sem að framan greinir,
að það rekstrartap, sem rétt sé að miða við hjá hverjum meðaltogara, sé um kr.
950000.00 á ári."

Síðan nefndarálit milliþinganefndar var lagt fram 2. júlí s.l., virðast aðstæður
varðandi hag og rekstur togaraútgerðarinnar hafa breytzt á þann veg, að afkoma
hennar seinni helming þessa árs mun vera nokkru lakari en gert var ráð fyrir í
áætlun milliþinganefndar. Aflabrögð togaranna hafa verið léleg, og stafar það ef til
vill af óvenju óhagstæðu tíðarfari. Gera má og ráð fyrir, að kauphækkanir skipshafna
komi til að nema fyllilega þeirri upphæð, sem um ræðir í nefndarálitinu.

Eftir ósk sjávarútvegsnefndar hafa nefndarmenn í milliþinganefnd látið nefnd-
inni í té tillögur í 8 liðum, sem þeir telja sig hafa verið sammála um, til úrbóta
í þessu máli.

Ein þessara tillagna er um, að lánstími stofnlánadeildar sjávarútvegsins, að því
er varðar lán til togaranna, verði lengdur um 2 ár, þannig að tveggja ára afborgunum
verði frestað og jafnframt verði veittur tilsvarandi frestur á afborgunum lána
ríkissjóðs vegna nýju togaranna. Sjávarútvegsnefnd leggur til, að ákvæði um þetta
verði bætt í frv. Hinar till. eru þess eðlis, að samtök togaraeigenda verða að vinna
að framgangi þeirra með aðstoð ríkisstjórnarinnar. Væntir nefndin þess, að af því
starfi verði sá árangur, sem milliþinganefndin gerði ráð fyrir.

Sjávarútvegsnefnd hefur rætt frv. og nefndarálit milliþinganefndar á mörgum
fundum og átt samræður við fulltrúa frá Félagi ísl. botnvörpuskipaeigenda þar að
lútandi. Á fundi nefndarinnar í dag voru samþykktar nokkrar breytingartillögur
við frv., og eru þær prentaðar á sérstöku þingskjali. Eru þær um framlengingu bif-
reiðagjaldsins um eitt ár og lengingu lánstíma stofnlánanna. Standa allir nefndar-
menn að samþykkt frv. í þeirri mynd, en einn nefndarmanna (LJós) áskilur sér
rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum, sem fram kunna að koma.

Alþingi, 14. des. 1954.

Sigurður Ágústsson, Gísli Guðmundsson, Pétur Ottesen.
form., frsm. fundaskr.
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