
Nd. 174. Frumvarp til laga [107. mál]
um verðlagsráð sjávarútvegsins.

(Lagt fyrir Alþingi á 82. löggjafarþingi, 1961.)

I. KAFLI
Um skipun og verkefni verðlagsráðs.

1. gr.
Verðlagsráð sjávarútvegsins hefur á hendi aðalframkvæmd laga þessara. Sjávar-

útvegsmálaráðherra skipar i verðlagsráð eftir tilnefningu eftirtalinna aðila þannig:
A. Af hálfu fisksöluaðila :

4 fulltrúar tilnefndir af Landssambandi ísl. útvegsmanna.
1 fulltrúi tilnefndur af Alþýðusambandi íslands.
1 fulltrúi tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands.
1 fulltrúi tilnefndur af Farmanna- .og fiskimannasambandi íslands.

B. Af hálfu fiskkaupenda :
3 fulltrúar tilnefndir af Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna.
2 fulltrúar tilnefndir af Sölusambandi ísl. fiskframleiðenda.
1 fulltrúi tilnefndur af fiskvinnslustöðvum á vegum S. 1. S.
1 fulltrúi tilnefndur af Samlagi skreiðarframleiðenda.
3 fulltrúar tilnefndir af Félagi síldarsaltenda á Norður- og Austurlandi.
1 fulltrúi tilnefndur af stjórn Síldarverksmiðja ríkisins.
1 fulltrúi tilnefndur af samtökum síldarverksmiðja á Austur- og Norðurlandi.
2 fulltrúar tilnefndir af Félagi síldarsaltenda á SV-landi.
2 fulltrúar tilnefndir af verksmiðjueigendum á Suður- og Vesturlandi.
Fulltrúar í verðlagsráði skulu skipaðir til 2 ára í senn. Varamenn skulu

tilnefndir á sama hátt, og taka sæti í verðlagsráði í forföllum skipaðra fulltrúa.
Verðlagsráð kýs sér formann og ritara til eins árs i senn, annan úr hópi fisk-
söluaðila og hinn úr hópi fiskkaupenda. Skulu þeir ásamt framkvæmdastjóra undir-
búa fundi ráðsins.

Verðlagsráði er heimilt með samþykki ráðherra að ráða sér framkvæmdastjóra
og annað starfsfólk, er annist dagleg störf, eftir því sem þörf krefur.

2. gr.
Við ákvörðun um verð á sjávarafla skal verðlagsráð skipað 14 fulltrúum, jafn-

mörgum frá hvorum aðila skv. 1. gr.

3. gr.
Fiskideild.

Þegar ákveða skal verð á fiski, rækjum, humar og öðrum sjávarafla öðrum
en síld, skal verðlagsráð skipað 7 fulltrúum fisksöluaðila skv. 1. gr. og 7 aðilum
fiskkaupenda þannig: 3 frá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, 2 frá Sölusambandi



ísl. fiskframleiðenda, 1 frá fiskvinnslustöðvum á vegum S. 1. S.. 1 frá Samlagi
skreiðarframleiðenda.

4. gr.
Síldardeild.

Þegar ákveða skal verð á síld, sem veidd er við Norður- og Austurland, skal
verðlagsráð skipað 7 fulltrúum fisksöluaðila skv. 1. gr. og 7 fulltrúum fiskkaup-
enda þannig: 1 frá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, 1 frá fiskvinnslustöðvum á
vegum S. 1. S., 3 frá Félagi síldarsaltenda á Norður- og Austurlandi, 1 frá stjórn
Síldarverksmiðja ríkisins og 1 frá samtökum síldarverksmiðja á Austur- og Norð-
urlandi.

Þegar ákveða skal verð á síld, sem veidd er við Suður- og Suðvesturland, skal
verðlagsráð skipað 7 fulltrúum fisksöluaðila skv. 1. gr. og 7 fulltrúum fiskkaup-
enda þannig: 2 frá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, 1 frá fiskvinnslustöðvum á
vegum S. 1. S., 2 frá Félagi síldarsaltenda á SV-landi og 2 frá eigendum síldar-
verksmiðja á SV-landi.

Um skiptingu milli svæða skal ákveða með reglugerð.

5. gr.
Aðalverkefni verðlagsráðs eru:

1. að ákveða lágmarksverð á öllum tegundum fersks sjávarafla, sem seldur er
til vinnslu hér á landi eða selja skal í skip eða annað flutningstæki til út-
flutnings óunninn;

2. að fylgjast með markaðsverði sjávarafurða á erlendum mörkuðum á hverjum
tíma;

3. að safna gögnum um framleiðslukostnað hinna ýmsu framleiðslugreina sjávar-
útvegsins, svo og að safna öðrum þeim gögnum, sem ákvarðandi kunna að
vera um verð á sjávarafla.

6. gr.
Skylt skal öllum opinberum aðilum svo sem Fiskifélagi íslands og Hagstofu

íslands ásamt útflutningssamtökum fiskframleiðenda, svo og öðrum þeim aðilum,
sem hafa með höndum sölu og/eða vinnslu sjávarafurða, að láta verðlagsráði í té
allar upplýsingar, er því geta að gagni komið við störf þess og þessir aðilar geta
veitt. Samtökum útvegsmanna skal á sama hátt skylt að láta verðlagsráði i té allar
upplýsingar um reksturskostnað fiskiskipa.

II. KAFLI
Um verðákvarðanir verðlagsráðs.

7. gr.
Ákvarðanir verðlagsráðs um lágmarksverð á sjávarafla skulu byggðar á

markaðsverði sjávarafurða á erlendum mörkuðum. Skal verðlagsráð leitast við að
ná samkomulagi um lágmarksverð fisktegunda fyrir eitt ár i senn og aldrei fyrir
skemmri tíma en eitt veiðitímabil. Nánari skýrgreiningu á veiðitímabilinu skal
ráðherra ákveða með reglugerð.

8. gr.
Verðlagsráð skal í störfum sínum vinna að verðákvörðunum það tímanlega,

að verðlagning sjávarafla liggi fyrir, áður en nýtt verðlagstímabil hefst. Um hvenær
verðákvörðun skuli liggja fyrir í síðasta lagi, skal ákveða með reglugerð.

9. gr.
Nú næst ekki samkomulag í verðlagsráði um verð i einstökum atriðum eða

verð sjávarafla í heild fyrir tilskilinn tíma, og skal þá vísa ágreiningsatriðum . til

2



sérstakrar yfirnefndar. Skal hún skipuð fimm mönnum, tveimur tilnefndum af
fisksöluaðilum í verðlagsráði. og skal annar tilnefndur úr hópi fulltrúa L. 1. Ú.,
en hinn úr hópi sjómannafulltrúa, tveimur tilnefndum af fiskkaupendum í verð-
lagsráði. og skal a. m. k. annar tilnefndur af þeim aðila, sem ágreiningur er við, og
einum oddamanni, sem verðlagsráð kemur sér saman um.

Nú kemur verðlagsráð sér ekki saman um skipun oddamanns i yfirnefndina
innan 2 sólarhringa, frá því að ákvörðun var tekin um vísun ágreinings til yfir-
nefndar, og skal þá oddamaður tilnefndur af Hæstarétti.

Þannig skipuð fellir yfirnefndin fullnaðarúrskurð um ágreiningsatriði, og ræð-
ur einfaldur meiri hluti atkvæða úrslitum.

10. gr.
Ákvarðanir verðlagsráðs eru bindandi sem lágmarksverð, og má enginn selja

sjávarafla undir því verði, sem ákveðið hefur verið samkvæmt ákvæðum þessara
laga.

III. KAFLI
Ýmis ákvæði.

11. gr.
Sjávarútvegsmálaráðherra ákveður verðlagsráðsmönnum þóknun fyrir störf

þeirra, og greiðist hún úr fiskimálasjóði, ásamt öðrum kostnaði við ráðið og starf-
semi þess.

12. gr.
Sjávarútvegsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd

laga þessara eftir tillögum verðlagsráðs.

13. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum og reglugerðum, sem settar verða sam-

kvæmd þeim, skal farið sem opinber mál, og varða brot sektum, nema þyngri
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

Nú tregðast aðili, sem samkvæmt lögum þessum er skylt að gefa verðlagsráði
skýrslu eða upplýsingar, að láta þær í té, og má þá beita dagsektum frá kr. 500.00-
5000.00, þar til hann uppfyllir skyldur sinar.

14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Falla þá jafnframt úr gildi 11. gr. 1. nr. 1 frá 5.

janúar 1938, um síldarverksmiðjur ríkisins, svo og önnur þau lagaákvæði, er brjóta
í bág við lög þessi.

Ákvæði til bráðabirgða.
Verðlagsráð skal ákveða verð á sjávarafla, sem gildi fyrir fyrsta verðlagstímabil

á árinu 1962, og skal hafa lokið því eigi siðar en 15. janúar 1962.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp það, sem hér er lagt fram er nánast óbreytt frumvarp viðræðunefndar

fiskseljenda og fiskkaupenda, sem starfað hefur undanfarnar vikur, svo sem sést
af eftirfarandi greinargerð, sem fylgdi frumvarpinu frá nefndinni. Sem fskj. með
athugasemdum er prentað bréf nefndarinnar til ráðuneytisins dags. 29. nóvember
s.L, svo og sérálit Tryggva Helgasonar:

Frumvarp þetta er flutt í þeim tilgangi að koma verðákvörðunum á ferskum
sjávarafla í fastari skorður en verið hefur um mörg undanfarin ár, svo að komizt
verði hjá ágreiningi, Sem leitt getur til hins alvarlegasta ástands i útgerðarmálum
þjóðarinnar.
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Um verðákvörðun (Iágmarksverð ) á fersksíld til vinnslu hefur á undanförnum
tveimur áratugum gilt sú regla, að atvinnumálaráðherra, eftir tillögum stjórnar
Síldarverksmiðja ríkisins, hefur ákveðið verð á bræðslusíld við Norður- og Austur-
land skv. heimild í ll. gr. I. nr. I frá 5. janúar 1938. Á sama hátt var það viðtekin
venja allt til ársins 1958, að Síldarútvegsnefnd ákvað verðið á fersksíld til söltunar
og frystingar.

Um aðrar fiskafurðir hefur gilt sú regla, allt frá því í desember 1956, er út-
flutningssjóður var stofnaður, að lágmarksverð á þorski og öðrum fisktegundum
en síld var ákveðið með lögum, fyrst með lögum nr. 86/1956 og síðar með lögum
nr. 33/1958, þar sem ríkisstjórninni var heimilað að setja það skilyrði fyrir greiðslu
útflutningsbóta, að fiskvinnslustöðvar greiddu útgerðinni ákveðið lágmarksverð
fyrir fisk og fiskafurðir.

Á sama hátt var ríkisstjórninni heimilað að ákveða skiptaverð til sjómanna á
bátum og togurum með lögum nr. 33/1958, og síðan var það ákveðið með lögum
nr. 1/1959 og 1. nr. 4/1960.

Af framangreindu má vera ljóst, að ákvörðun um verð á ferskum sjávarafla
hefur verið i mjög lausum skorðum um mörg undanfarin ár.

Með lögunum um efnahagsmál, nr. 4/1960, var við það miðað, að frjálsir samn-
ingar yrðu upp teknir í sambandi við fiskverð milli fisksöluaðila og fiskkaupenda.
Samningar um fiskverð á árinu 1960 milli útgerðarmanna og fiskkaupenda tókust
þó ekki fyrr en að lokinni vetrarvertíð, og má öllum vera ljóst, hversu alvarlegt
ástand getur skapazt í þessum málum þegar svo fer.

Um áramótin 1960/1961 voru kjarasamningar útvegsmanna við sjómannasam-
tökin í landinu endurskoðaðir í samræmi við hin breyttu viðhorf og miðað við,
að sjómenn tækju hlut sinn úr því verði, sem útgerðarmenn fengju fyrir fiskinn,
en ekki samið um sérstakt skiptaverð til sjómanna, eins og gert hafði verið áður.

Í þessum samningum kom fram mjög eindregin krafa frá sjómannasamtökun-
um, um að samtök þeirra yrðu viðurkenndir aðilar með útgerðarmönnum að samn-
ingum um fiskverð við Iiskkaupendur, og urðu samninganefndirnar ásáttar um, að
aðild sjómanna yrðu bezt tryggð með því, að komið yrði á fót stofnun, sem hefði
með höndum ákvörðun um verð á sjávarafla, og skyldu sölusamtök fiskframleið-
enda, sjómannasamtökin og Landssamband ísl. útvegsmanna eiga hlutdeild að slikri
stofnun.

Á þessu ári hafa farið fram nokkrar viðræður milli sjómannasamtakanna innan
A. S. Í. og Sjómannasambands íslands annars vegar og Landssambands isl. út-
vegsmanna hins vegar um hugsanlegt fyrirkomulag á aðild sjómanna að verð-
samningum, og voru fulltrúar þessara aðila ásáttir um, að þessi mál yrðu eigi til
lykta leidd á farsælli hátt en þann, að komið yrði á fót slíkri verðlagsstofnun.

Málið var síðan borið undir félög fiskframleiðenda, og lýstu þeir sig samþykka
slíku fyrirkomulagi, og hafa raunar gert ályktanir um þau efni.

Með hliðsjón af þeim almenna vilja, sem þannig hafði fram komið hjá þessum
aðilum, skipaði sjávarútvegsmálaráðherra þann 9. nóvember s. I. eftirtalda aðila i
nefnd, sem gerði tillögur um frambúðarfyrirkomulag um ákvörðun verðs á sjávar-
afla og er frv. þetta árangur þeirra viðræðna:

Tryggvi Helgason frá Alþýðusambandi Íslands.
Jón Sigurðsson frá Sjómannasambandi Íslands.
Guðmundur Oddsson frá Farmanna- og fiskimannasambandi íslands.
Kristján Hallsson frá Sambandi Ísl. samvinnufélaga.
Ingvar Vilhjálmsson frá Samlagi skreiðarframleiðenda.
Einar Sigurðsson frá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna.
Helgi Þórarinsson frá Sölusambandi ísl. fiskframleiðenda.
Sverrir Júliusson frá Landssambandi ísl. útvegsmanna.
Vegna forfalla tók Valgarð J. Ólafsson sæti i nefndinni í stað Kristjáns Halls-

sonar.
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Lögð er áherzla á, að frumvarp þetta fái hraða afgreiðslu á Alþingi, svo að
hin væntanlega stofnun geti tekið til starfa hið allra fyrsta og komizt að niður-
stöðum um fiskverð, áður en verðlagstímabil það, sem nú gildir til 31. desember
n. k. rennur út.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Þessi grein fjallar um skipun í verðlagsráð, hverjir skuli tilnefna fulltrúa i
ráðið. Samkvæmt greininni eru skipaðir 7 fulltrúar fisksöluaðila og 16 fulltrúar
fiskkaupenda sem taka sæti í verðlagsráði samkvæmt nánari ákvæðum í 3. og 4. gr.

Varamenn fastafulltrúa í verðlagsráði skulu tilnefndir á sama hátt. Gert er
ráð fyrir, að verðlagsráð komi til með að þurfa á starfsfólki að halda til daglegra
starfa og er heimild til ráðningar á þvi tekin upp i frv.

Um 2. gr.
Hér nánar ákveðið um skipan ráðsins við verðákvarðanir.

Um 3. gr.
Hér er kveðið nánar á um skipun ráðsins við verðákvarðanir á öðrum ferskum

sjávarafla en síld. Ekki er þó gert ráð fyrir að ráðið fjalli að svo komnu máli um
verð á hvalfangi. Að öðru leyti falla undir fiskideildina allar verðákvarðanir aðrar
en á fersk síld, eins og verðlagsráði kann að þykja ástæða til á hverjum Uma.

Um 4. gr.
Hér ræðir um skipun ráðsins við verðákvarðanir á sild. Fyrri málsliður grein-

arinnar um skipun ráðsins við verðlagningu Norður- og Austurlandssíldar og síðari
um skipun ráðsins við verðlagningu SV-landssíldar.

Um 5. gr.
Hér ræðir um verkefni ráðsins þ. e. verð ákvarðanir (Iágmarksverð) á öllum

tegundum fersks sjávarafla og önnur störf, sem leggja grundvöll að verðákvörðun-
um ráðsins.

Um 6. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 7. gr.
I þessari grein er gefin leiðbeining um það á hverju ákvarðanir ráðsins skuli

byggðar, þ. e. á markaðsverði sjávarafurða, sem framleiddar eru í landinu og seldar
á erlendum mörkuðum. Enn fremur fjallar greinin um, til hve langs tíma ákvarðanir
ráðsins skuli gilda. Til þess að verðákvörðun verðlagsráðs hljóti gildi þarf fullt
samkomulag að nást, sjá þó 9. gr.

Um 8. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 9. gr.
Í þessari grein er að finna ákvæði hvernig með skuli farið, ef ekki næst fullt

samkomulag um verðákvarðanir innan verðlagsráðs. Getur þá hvor aðilinn um sig
vísað málinu til yfirnefndar, sem skipuð skal 5 mönnum, 4 kjörnum úr hópi við-
komandi verðlagsráðsmanna og einum oddamanni, sem verðlagsráð (14 manna
nefndin) komi sér saman um, og kveður yfirnefndin þannig skipuð upp fullnaðar
úrskurð um verð og ræður einfaldur meirihluti.

Við skipun í yfirnefndina skal þess gætt, að fulltrúar fisksöluaðila séu hvor
úr sínum hópi þ. e. 1 fulltrúi sjómanna og 1 fulltrúi útgerðarmanna. Enn fremur
skal þess gætt, að a. m. k. annar fulltrúi fiskkaupenda af tveimur sé úr hópi þeirra,
sem ágreiningur er við, t. d. við ákvörðun á bræðslusíldarverði fyrir Norðurlandi,
sé annar fulltrúi fiskkaupenda úr hópi verksmiðjueigenda.
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Um 10. gr.
Hér er að finna ákvæði um, að verðákvarðanir verðlagsráðs séu bindandi lág-

marksverð. sem engum er heimilt að brjóta.

Um 11. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 12. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 13. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 14. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Ákvæði til bráðabirgða.
Með hliðsjón af þeim skamma tíma, sem til stefnu er og fyrirsjáanlegt, að

verðlagsráð getur ekki gefið út verðákvarðanir fyrir vertíð 1962 fyrir þessi áramót,
þykir nauðsynlegt, að setja því skamman tíma en þó nauðsynlegan til verðákvarð-
ana fyrir árið 1962.

Fylgiskjal I.
Reykjavík, 29. nóvember 1961.

Með bréfi sjávarútvegsmálaráðuneytisins, dags 9. nóv. 1961 skipaði sjávarút-
vegsmálaráðherra eftirtalda fulltrúa í nefnd frá þessum aðilum:

Tryggva Helgason frá Alþýðusambandi Íslands.
Jón Sigurðsson frá Sjómannasambandi Íslands.
Guðmund Oddsson frá Farmanna- og fiskimannasambandi Islands.
Kristján Hallsson frá Sambandi ísl. samvinnufélaga.
Ingvar Vilhjálmsson frá Samlagi skreiðarframleiðenda.
Einar Sigurðsson frá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna.
Helga Þórarinsson frá Sölusambandi ísl. fiskframleiðenda.
Sverri Júlíusson frá Landssambandi ísl. útvegsmanna.
Vegna forfalla tók Valgarð J. Ólafsson sæti í nefndinni í stað Kristjáns Halls-

sonar.
Nefndin kom saman til fyrsta fundar í skrifstofu sjávarútvegsmálaráðherra i

Arnarhvoli, mánudaginn 13. nóvember.
Á öðrum fundi kaus nefndin sér formann, Sverri Júlíusson og ritara Helga

Þórarinsson.
Samkvæmt erindisbréfi nefndarinnar var hlutverk hennar:

1. að ræða og gera tillögur um frambúðarfyrirkomulag á ákvörðun fiskverðs og
síldarverðs.

2. að gera tillögur um hvernig með. skuli fara, ef ekki næst samkomulag með
aðilum, sem hlut eiga að ákvörðun slíks verðs.

3. að gera tillögur um greiðslu kostnaðar, sem af slíkri verðákvörðun leiddi.
Til þess að vinna að þessum málum hefur nefndin haldið með sér alls 10 fundi,

þar sem ákvarðanir hafa verið teknar um frambúðarfyrirkomulag þessara mála.
Nokkur ágreiningur varð í nefndinni um fyrirkomulag þessara mála og skal

hér rakið í hverju ágreiningurinn er fólginn.

1. Varðandi skipun ráðsins.
Meiri hluti nefndarinnar, þeir Sverrir Júlíusson, Helgi Þórarinsson, Valgarð J.
Ólafsson, Ingvar Vilhjálmsson og Einar Sigurðsson eru fylgjandi þeim tillögum,
sem fram komu í hjálögðu frumvarpi að lögum um verðlagsráð, að fulltrúar
fisksöluaðila séu 7, af hverjum útgerðarmenn ættu 4 fulltrúa en sjómenn 3.

6



Minni hluti nefndarinnar, Tryggvi Helgason, var hins vegar hlynntur því,
að fulltrúar fisksöluaðilanna væru 8 og væru jafnmargir fulltrúar frá Lands-
sambandi ísl. útvegsmanna og frá sameinuðum samtökum sjómanna þó þannig,
að Alþýðusamband Íslands skipaði 2 fulltrúa og Sjómannasamband Íslands og
Farmanna- og fiskimannasamband Íslands sinn fulltrúann hvort. Var sú tillaga
felld með 5 atkv. gegn atkvæði Tryggva.

Minnihluti nefndarinnar, Guðmundur Oddsson, lagði til að fulltrúar fisk-
söluaðila yrðu 6, en sú tillaga var felld með 3:2.

Tillaga meirihlutans var loks samþykkt með 5:3.

2. Varðandi yfirnefnd og endanlegan úrskurð um fiskverð.
Meirihluti nefndarinnar, þeir Sverrir Júlíusson, Helgi Þórarinsson, Ingvar
Vilhjálmsson, Einar Sigurðsson, Valgarð J. Ólafsson og Guðmundur Oddsson,
eru fylgjandi þeim tillögum um skipun og vald yfirnefndar eins og það kemur
fram í 9. gr. frumvarpsins.

Minnihluti nefndarinnar, Tryggvi Helgason, lagði hins vegar til, að 9. gr.
frumvarpsins yrði svo hljóðandi:

"Nú næst ekki samkomulag í verðlagssráðinu um verð i einstökum atrið-
um eða um verð á sjávarafla i heild 10 dögum áður en nýtt verðákvörðunar-
tímabil skal hefjast, ber þá ríkissáttasemjara að taka upp störf með verðlags-
ráðinu og vinna að því að samkomulag geti tekizt um verðákvörðun.

Hafi ekki náðst samkomulag um aflaverðið, þegar veiðitímabil hefjast,
getur sáttasemjari borið fram miðlunartillögu um aflaverðið, er lögð verði
fyrir félög kaupenda og seljenda, sem hlut eiga að máli. Áður en sáttasemjari
ber fram miðlunartillögu, ber honum að ráðgast um það við verðlagsráðið
m. a. hvenær og hvernig atkvæðagreiðsla um miðlunartillöguna skuli fara fram.
Skal við framkvæmd atkvæðagreiðslu um miðlunartillöguna farið eftir þvi
sem við á að lögum um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80 11. júni 1938".
Var tillagan borin upp og hún felld með 6 atkv. gegn 1. Jón Sigurðsson sat

hjá við atkvæðagreiðsluna.
Að öðru leyti en að framan er rakið var samkomulag í nefndinni um önnur

atriði.
Nefndin leitaði aðstoðar Hafsteins Baldvinssonar, hdl., við að taka saman sam-

þykktir nefndarinnar og koma þeim fyrir í frumvarpsformi, svo og að taka saman
greinargerð með því og sendist yður hjálagt, hæstvirtur ráðherra,

drög að frumvarpi að lögum um verðlagsráð sjávarútvegsins, sem samkomulag
er um meðal nefndarmanna að öðru leyti en því, sem að framan er rakið.

Nefndarmönnum fannst rétt að fá tillögur ráðuneytisins um upphæðir sekta
i frv. og skilar þvi ekki áliti um það atriði.

Einn nefndarmanna hefur sérstöðu um greiðslu kostnaðar við starfsemi ráðsins,
sem hann mun frekar ræða við hið háa ráðuneyti.

Virðingarfyllst,

Sverrir Júlíusson, H. Þórarinsson, Ingvar Vilhjálmsson, Guðmundur H. Oddsson,
Valgarð J. Ólafsson, F. h. Einars Sigurðssonar, Björn Halldórsson, Jón Sigurðsson,

Tryggvi Helgason, með fyrirvara varðandi greinargerð og með skírskotun
til sérstakrar greinargerðar.

Til sjávarútvegsmálaráðuneytisins,
Arnarhvoli, Reykjavík.
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Fylgiskjal II.

Sérálit og tillögur Tryggva Helgasonar varðandi frumvarp um
VertHagsráð sjávarútvegsins.

Með því að ég undirritaður hafði uppi tillögur aðrar en þær, sem fram komu
í drögum að frumvarpi til laga um Verðlagsráð sjávarútvegsins um tvö mikilvæg
atriði, leyfi ég mér að senda þær tillögur og gera nokkra grein fyrir þeim, í trausti
þess að efni þeirra verði tekið til nánari athugunar áður en frumvarp til laga
um Verðlagsráð sjávarútvegsins kann að verða lagt fyrir Alþingi.

Fyrri tillagan er um að verðlagsráðið verði skipað eftir tilnefningu eftirtalinna
aðila þannig:
A. Af hálfu fisksöluaðila :

4 fulltrúar tilnefndir af Landssambandi ísl. útvegsmanna.
2 fulltrúar tilnefndir af Alþýðusambandi íslands.
1 fulltrúi tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands.
1 fulltrúi tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi íslands.

B. Af hálfu fiskkaupenda :
I. Þegar ákveða skal verð á fiski öðrum en síld:

3 fulltrúar tilnefndir af Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna.
2 fulltrúar tilnefndir af Sambandi ísl. samvinnufélaga.
2 fulltrúar tilnefndir af Sambandi ísl. fiskframleiðenda.
1 fulltrúi tilnefndur af Samlagi skreiðarframleiðenda.

II. Þegar ákveða skal verð á síld veiddri við Norður- og Austurland:
3 fulltrúar tilnefndir af Félagi sildarsaltenda á Norður- og Austurlandi.
3 fulltrúar tilnefndir af Síldarverksmiðjueigendum á Norður- og Austur-
landi.
1 fulltrúi tilnefndur af Sambandi ísl. samvinnufélaga.
1 fulltrúi tilnefndur af Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna.

III. Þegar ákveða skal verð á síld veiddri við Suður- og Vesturland:
3 fulltrúar tilnefndir af Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna.
1 fulltrúi tilnefndur af Sambandi ísl. samvinnufélaga.
2 fulltrúar ti1nefndir af Félagi síldarsaltenda á Suður- og Vesturlandi.
2 fulltrúar tilnefndir af Síldarverksmiðjueigendum á Suður- og Vestur-
landi.

Framangreind tillaga min var felld í nefndinni með 5 atkv. gegn 1, en tillaga
Sverris Júlíussonar um þá skipun sem í drögum að frumvarpinu stendur, var sam-
þykkt með 5 atkv. gegn 3 (fulltrúum sjómannafélaganna). Tillögu mína byggði ég
m. a. á óskum miðstjórnar Alþýðusambands Íslands og vil ég nú skýra helztu
ástæður fyrir henni.

Þegar fyrirhugað er nú að hverfa frá fyrri skipan um verðlagningu fiskaflans
til sölu innanlands til vinnslu eða útflutnings, sem verið hefur eitt af umdeildustu
ákvörðunum í viðskiptum okkar, og setja á laggirnar eina stofnun, sem hafa skuli
á hendi að ákveða verðið, er við slíka skipan margs að gæta og mörg sjónarmið,
sem þurfa að koma til álita. Mun því varla veita af að reynt verði í byrjun að
slík stofnun fái í veganesti nokkurn trúnað sem flestra þeirra, sem hagsmuni sína
eiga undir því hvernig tekst um störf hennar og ákvarðanir. Ber þá ekki sízt að
hafa í huga hina 6 til 7 þúsund sjómenn, er að fiskveiðunum starfa, og sem eiga
starfs síns vegna erfiðara en allir aðrir aðilar, sem hlut eiga að máli, að fylgjast
með verðlagi erlendis, vinnslukostnaði í landi og öðru, sem ákvarðandi þýðingu
hefur í sambandi við verðlagningu aflans.

Við þrír, sem tilnefndir vorum af samtökum þeim, sem fara með kjaramál
sjómanna, vorum sammála um að rétt væri að sjómenn hefðu jafn marga fulltrúa
og útgerðarmenn í væntanlegri nefnd.
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Má telja að mjög fari nærri að sjómenn fái um helming alls fiskaflans í sinn
hlut, þegar um er að ræða allar fiskveiðar landsmanna í heild.

A síldveiðum hafa sjómenn rúmlega helming aflans, og á hinum mikla fjölda
smábáta, sem t. d, á síðastliðnu ári öfluðu rúmlega 60 þúsund tonn eða nær 18%
ársaflans (síld frátalin) fá sjómenn allmikinn meirihluta aflans í hlut sinn. Auk
þess er fjöldi bátaeigenda hinna minnstu báta í félögum sjómanna og verkamanna
og eiga þar hagsmuna sinna að gæta, sem sjómenn. Af hinum stærri bátum eiga
útgerðarmenn hins vegar nú verulegan meirihluta aflans. Þegar þess er jafnframt
gætt hvernig samtök útgerðarmanna (L, 1. Ú.) eru saman sett, ætti að vera ljóst
að rétt sé og nauðsynlegt, að samtök sjómanna eigi þarna a. m. k. ekki minni en
jafnan hlut við samtök útgerðarmanna.

Til frekari skýringar á þeirri tillögu minni, að Alþýðusamband Íslands eigi
kost á að tilnefna tvo fulltrúa í væntanlega verðlagsnefnd, er það fyrst að segja,
að á undanförnum árum í samningum við L. Í. Ú. um fiskverð o. fl. hafa félögin
sem eiga beina aðild að Alþýðusambandinu haft 7 fulltrúa og félög sjómanna-
sambandsins 3 fulltrúa, og um þá skiptingu verið fullt samkomulag. Hafa félögin
á Suðurlandi á eftirtöldum stöðum beina aðild að A. S.Í.: Vestmannaeyjum, Stokks-
eyri, Eyrarbakka, Þorlákshöfn, Sandgerði, Garði og Vogum. Frá þessum stöðum
eru að jafnaði gerðir út um 160-170 þilfarsbátar á vetrarvertíðum, eða rúmlega
helmingur vertíðarbáta á Suðurlandi. Þá hefur sambandið haft fulltrúa fyrir öll
félögin á Austfjörðum, Norðurlandi, Vestfjörðum og við Breiðafjörð. Þegar þetta er
athugað, og að viðhorf til verðlagningar aflans er all breytilegt. Á Suðurlandi er
hlutfallslega mest byggt á veiðum hins stóra fisks, sem gengur á hrygningarstöðvar
við Suður- og Suðvesturland. En víðast annars staðar við landið eru veiðarnar
stundaðar af fjölda bátanna á öllum árstímum, og berst þar sjaldan mikill afli á
land á skömmum tíma. Fiskurinn meira blandaður, bæði að tegundum og stærð.
Á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum berst t. d. tiltölulega mikill hluti
afla hinna minni báta á land yfir vor-, sumar- og haustmánuðina. Margvísleg við-
horf og flestum lítt skiljanleg, hafa verið með í verki við ákvarðanir um fiskverðið
að undanförnu bæði hvað snertir að verðleggja fiskinn breytilega eftir veiðar-
færum, sem hann er veiddur með og eftir árstímum, auk verðmismunar á stórum
fiski eða smáum o. fl. Þar sem Alþýðusambandið þarf að sinna sem bezt hags-
munum sinna mörgu meðlima, sem fiskveiðar stunda í öllum landsfjórðungum,
verður að telja það óviðunandi, að sambandið hafi færri fulltrúa en tvo við samn-
inga og jafnvel ákvarðanir um verðlagningu sjávaraflans.

Tel ég að aðild allra þeirra aðila, sem hlut eiga hér að máli sé eðlilega tryggð,
nema Alþýðusambands Íslands, sem þarf að gæta hagsmuna meirihluta sjómanna-
stéttarinnar.

Önnur tillagan, er ég ber fram, er svo hljóðandi:
Tillaga um 9. gr. (að hún orðist svo efnislega):
"Nú næst ekki samkomulag í Verðlagsráðinu um verð á einstökum atriðum,

eða um verð á sjávarafla í heild 10 dögum áður en nýtt verðákvörðunartímabil
skal hefjast, ber þá ríkissáttasemjara að taka upp störf með Verðlagsráðinu og
vinna að því, að samkomulag geti tekizt um verðákvörðun.

Hafi ekki náðst samkomulag um aflaverðið, þegar veiðitímabil skal hefjast
getur sáttasemjari borið fram miðlunartillögu um aflaverðið, er lögð verði fyrir
félög kaupenda og seljenda, sem hlut eiga að máli. Áður en sáttasemjari ber fram
miðlunartillögu, ber honum að ráðgast um það við Verðlagsráðið m. a. hvenær og
hvernig atkvæðagreiðsla um miðlunartillöguna skuli fara fram. Skal víð framkvæmd
atkvæðagreiðslu um miðlunartillöguna farið eftir því, sem við á að lögum um
stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80 11. júní 1938."

Í þeim viðræðum, sem farið hafa fram milli fulltrúa sjómannasamtakanna
innan A. S. 1. og fulltrúa L. 1. Ú. um sameiginlega nefnd þessara félagssamtaka til
að fjalla um eða semja við fiskkaupendur um fiskverð, og skírskotað er til í
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greinargerð með frumvarpinu, hefur aldrei mér vitanlega verið minnzt á gerðar-
dóm, slíkan sem 9. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir.

Samkvæmt framanritaðri tillögu minni er gert ráð fyrir því, að ef ekki tekst
samkomulag um verðákvörðun í Verðlagsráðinu verði þess freistað að ákveða
verðið með milligöngu ríkissáttasemjara og lýðræðislegri atkvæðagreiðslu meðal
allra þeirra aðila, sem hlut eiga að máli hverju sinni.

Þegar kjarasamningar sjómanna eru bundnir, en nýtt aflaverð er ákveðið,
verður sú verðákvörðun í ríkum mæli ráðandi um tekjur sjómanna á viðkomandi
veiðitímabili. Hlýtur því kjaramál sjómannastéttarinnar í gerðardómi eins og 9.
gr. frumvarpsins kveður á um, að kalla á tíðari og almennari uppsagnir á kjara-
samningum sjómanna en annars. Sjómannasamtökin höfðu hug á að eiga rétt-
mætan hlut að samningum við hlið þeirra útgerðarmanna, sem selja afla báta
sinna. Tel ég það óráðlegt svar við þessum óskum, að því máli geti verið til lykta
ráðið með gerðardómi, eins og frumvarpið gerir ráð fyrir, og lýsi mig af framan-
greindum ástæðum andvígan frumvarpinu.

Reykjavík, 30. nóv. 1961.

Tryggvi Helgason.
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