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Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að láta fram fara athugun á því, á
hvern hátt sé unnt að skipuleggja innflutning á vélum i fiskibáta þannig, að aukin
trygging fáist fyrir þvi, að keyptar séu hentugar og góðar vélar, bæði um stærð
og endingu, og að tryggt sé, að ávallt séu til i landinu nægar birgðir af varahlutum
í vélarnar.

Þessi athugun skal gerð í samráði við skipaskoðunarstjóra ríkisins, Fiskifélag
íslands og Landssamband islenzkra útvegsmanna.

Greinargerð.

Fjölmargir þeirra útgerðarmanna, sem á undanförnum árum hafa keypt vélar
i báta sína, hvort sem hefur verið i gamla báta eða nýja, haft oft lengi áður velt
þvi fyrir sér, hvaða vélategund væri heppilegast að kaupa. Þess eru mörg dæmi, að
útgerðarmenn og sjómenn hafi orðið að þola mikið tjón og óþægindi af þeim. sök-
um, að upplýsingar þær, sem þeir hafa fengið hjá umboðsmönnum vélanna, hafa
ekki reynzt réttar. Skortur á varahlutum hefur einnig valdið verulegu tjóni. Kæru-
leysi eða athugunarleysi umboðsmanna hefur stundum haft í för með sér, að út-
gerðarmenn hafa orðið að bíða eftir því, að algengustu varahlutir væru fengnir frá
útlöndum.

Það orkar ekki tvímælis, að skipulagsleysi í þessum málum er öllum, er hlut
eiga að máli, til tjóns og engum til gagns.

Það virðist hagkvæmt að efla upplýsingastarfsemi um þessi mál, þar sem útgerðar-
maður gæti fengið vitneskju um, hve stór vél þyrfti áð vera, hvaða gerð hentaði
bezt og hvaða innflytjendur væru þekktir að því að hafa ávallt fyrirliggjandi alla
algenga varahluti i vélarnar.

Þá er rétt að hafa í huga þá hættu, sem því getur verið samfara að setja mjög
stóra og aflmikla vél í gamlan bát. Þess munu. vera allmörg dæmi, að þessa hefur
ekki verið gætt sem skyldi.

Tilgangurinn með flutningi þessarar þingsályktunartillögu er sá einn að fá þá
aðila, sem bezt þekkja til þessara mála, til að athuga alvarlega möguleika á því að
koma betra skipulagi á þau en nú er. .


