
Nd. 188. Nefndarálit [107. mál]
um frv. til 1. um verðlagsráð sjávarútvegsins.

Frá 1. minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Með frv. þessu er yfir lýst af hálfu núverandi ríkisstjórnar, að ríkisstjórn og
Alþingi verði að láta ákvörðun verðs á sjávarafla til sín taka. Hin frjálsa verð-
myndun án opinberra afskipta á þessu sviði, sem gert var ráð fyrir í "viðreisnar"-
löggjöfinni, hefur ekki reynzt framkvæmanleg án tjóns fyrir atvinnulíf landsmanna,
og er það þá fram komið, sem margir óttuðust í öndverðu, að svo mundi fara.

Frv. var útbýtt á Alþingi föstudaginn 8. þ. m. Sama dag var það tekið til 1.
umr. og afgreitt til 2. umr. Sjávarútvegsnefnd tók það til meðferðar á fundi s. 1.
laugardag, 9. þ. m. Meiri hl. nefndarinnar ákvað þá að mæla með frv. með nánar
tilteknum breytingum, sem grein var gerð fyrir á fundinum, en vildi ekki gera á því
aðrar breytingar. Undirritaður minni hl. taldi hins vegar þörf á að gera á því mun
meiri breytingar, og þegar ekki var undir það tekið af meiri hl., taldi hann sig ekki
geta staðið að nefndaráliti meiri hlutans og gefur nú út sérstakt nefndarálit, þar
sem hann gerir grein fyrir afstöðu sinni til málsins. Athygli skal vakin á því, að
æskilegt hefði verið að geta haft lengri tíma til að athuga málið og afla upplýsinga
í sambandi við það. En boðað hefur verið, að afgreiðslu þess verði hraðað.

Það skal þegar tekið fram, að minni hl. telur með sérstöku tilliti til þess sam-
komulags, sem náðst hefur milli aðila, rétt að greiða fyrir því með löggjöf, að verð
á sjávarafla verði ákveðið í tæka tíð hverju sinni, og því spor í rétta átt, að frv.
þetta skuli vera komið fram. Þess verður þó að gæta, að ákvæði löggjafarinnar séu
við það miðuð, að þau séu líkleg til að bera æskilegan árangur.

Atta manna stjórnskipuð nefnd samkv. tilnefningu samtaka þeirra, sem kaupa
og selja sjávarafla (4 frá sjómönnum og útgerðarmönnum og 4 frá fiskkaupendum),
hefur unnið að undirbúningi frv. Allir nefndarmenn virðast hafa verið sammála um,
að löggjafar væri þörf um þetta efni. Þeir virðast og hafa verið sammála um stofnun
verðlagsráðs, er skipað yrði annars vegar fulltrúum fiskkaupenda eða vinnslustöðva,
en hins vegar fulltrúum fisksöluaðila, þ. e. sjómanna og útgerðarmanna, og einnig
um það, hvaða félög eða samtök skyldu tilnefna fulltrúana. Þá voru nefndarmenn
sammála um það, að sú verðákvörðun skyldi gilda, sem samkomulag yrði um milli
allra þeirra fulltrúa fiskkaupenda og fisksöluaðila, sem aðild ættu að verðlagningu
samkv. frv. Einnig að öðru leyti virðast nefndarmenn hafa verið sammála um
ákvæði frv. að tveimur atriðum undanskildum. Þessi tvö atriði eru:
1. Hlutdeild aðila í verðlagsráði og fjöldi fulltrúa í því.
2. Skipun og úrskurðarvald yfirnefndar.

Tillaga meiri hl. nefndarinnar, sem tekin er upp í frv. um hlutdeild aðila í
verðlagsráði og fjölda fulltrúa, var samþykkt í nefndinni með 5:3 atkvæðum, en
minni hl. bar þó ekki fram sameiginlega tillögu. Tillaga um sáttatilraunir í stað
yfirnefndar með úrskurðarvaldi var felld í nefndinni með 6:1 atkvæði, en einn
nefndarmanna sat hjá við atkvæðagreiðslu.

Breytingartillögur 1. minni hl. sjávarútvegsnefndar eru að verulegu leyti við það
miðaðar að taka tillit til afstöðu minni hl. í undirbúningsnefndinni í því skyni að
auka líkur fyrir allsherjarstuðningi við löggjöfina í framkvæmd. Hér eru því m. a.
gerðar breytingartillögur, að nokkru leyti nýjar, um þau efni, er ekki varð fullt
samkomulag um í undirbúningsnefndinni.

Efni þeirra breytinga, sem minni hl. sjávarútvegsnefndar telur rétt að gera á
frv., er í aðalatriðum sem hér segir: .
1. Fulltrúum fisksöluaðila verði fjölgað um einn, þannig að Alþýðusamband ís-

lands fái tvo fulltrúa í stað eins, sem gert er ráð fyrir í frv. Fulltrúar sjómanna
verða þá jafnmargir og fulltrúar útgerðarmanna, en eru einum færri samkv. frv.



2. Fulltrúum fiskkaupenda verði fjölgað um einn, þannig að félög fiskvinnslu-
stöðva á Norður- og Austurlandi og á Vestfjörðum fái einn fulltrúa hvort, en
fulltrúum Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna jafnframt fækkað um einn. Minni
hl. telur eðlilegt og æskilegt, að hin nýstofnuðu samtök norðan-, austan- og
vestanlands fái þá aðstöðu, sem hér er um að ræða, til að koma á framfæri
sjónarmiðum sínum og sérþekkingu.

3. Sett verði ákvæði, sem tryggi það, að fulltrúar í verðlagsráði eigi ekki hags-
muna að gæta, sem fari í bága við hagsmuni aðila, sem þeir eru fulltrúar fyrir.

4. Stofnun yfirnefndar með oddamanni tilnefndum af hæstarétti komi ekki til
framkvæmda, nema fyrir liggi samþykki meiri hl. (5) fulltrúa fisksöluaðila og
meiri hl. (5) fulltrúa fiskkaupenda. Hins vegar ætti ekkert að vera athugavert
við það, að yfirnefnd með oddamanni tilnefndum með samkomulagi kveði upp
úrskurð, eins og gert er ráð fyrir í frv.

5. Verðákvörðun verðlagsráðs eða yfirnefndar gildi ekki lengur en fyrir eina vertíð
eða veiðitímabil í senn.

6. Kostnaður samkv. lögunum greiðist úr ríkissjóði, en ekki úr fiskimálasjóði, eins
og gert er ráð fyrir í frv., enda er sú stofnun víst síður en svo aflögufær, en
hefur mikilsverðu hlutverki að gegna við uppbyggingu atvinnulífs við sjávar-
síðuna víðs vegar um land.
Með skírskotun til þess, sem sagt hefur verið hér að framan, leggur 1. minni hl.

sjávarútvegsnefndar til, að frv. verði samþykkt með breytingum, sem prentaðar eru
í tillöguformi á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 10. des. 1961.

Gísli Guðmundsson.


