
Nd. 191. Nefndarálit [107. mál]
um frv. til laga um verðlagsráð sjávarútvegsins.

Frá 2. minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Frumvarp þetta var lagt fram á Alþingi hinn 8. þ. m., og 1. umr. um það fór fram
á aukafundi samdægurs. Sjávarútvegsnefnd ræddi frumvarpið á fundi daginn eftir,
en með engu móti fékkst frestur til þess að athuga frumvarpið lengur og ræða það
frekar í nefndinni, heldur var þá þegar sýnt, að frumvarpið skyldi tekið til 2. um-
ræðu á næsta þingfundi.

Er því naumast unnt að segja, að nefndin hafi athugað frumvarpið sameigin-
lega, svo viðhlítandi sé. Ljóst var þó, að meiri hluti nefndarinnar, fulltrúar ríkis-
stjórnarflokkanna, vill samþykkja frumvarpið svo til óbreytt, en minni hlutinn
vill gera á þvi veigameiri breytingar.

Verður að átelja, að ekki skuli gefast lengri tími til þess að athuga gaumgæfi-
lega svo mikilsvert mál sem hér er um að ræða, en þessar starfsaðferðir eru mjög
i samræmi við þá reglu, sem er að verða ríkjandi í þinginu, að sá tími, sem veittur
er til afgreiðslu mála, stendur í öfugu hlutfalli við mikilvægi þeirra.

Í athugasemdum við frumvarpið er þess getið, að það sé flutt í þeim tilgangi
"að koma verðákvörðunum á ferskum sjávarafla i fastari skorður en verið hefur
um mörg undanfarin ár, svo að komizt verði hjá ágreiningi, sem leitt getur til hins
alvarlegasta ástands í útgerðarmálum þjóðarinnar."

Svo sem allri þjóðinni er kunnugt af dýrri reynslu, hefur ágreiningur um fersk-
fiskverð margsinnis valdið róðrarstöðvunum og aflatapi. Um skeið var jafnvel svo
komið, að heita mátti föst regla, að róðrar hæfust eigi í stærstu ver stöðvum landsins
fyrr en í febrúar ár hvert eða síðar, m. a. vegna ágreinings um fiskverð. Á tímum
vinstri sjórnarinnar voru þessu mál farsællega leyst án stöðvunar, og öll stjórnarár
hennar var bátaflotinn gerður út án nokkurrar stöðvunar, en eftir að núv. ríkisstjórn
tók við völdum, sótti fljótt í sama horfið og fyrir tíma vinstri stjórnarinnar.

Þegar núv. ríkisstj. hóf göngu sína, lýsti hún því sem einu mesta hugsjóna-
máli sínu, að lögmál "frjálsra viðskipta" fengju að njóta sín og aðilar að kjara-
og verðlagsmálum leystu mál sín án afskipta ríkisvaldsins eða opinberra stofnana.
Sú staðreynd, að nú er farið að sækja í sama horfið og fyrir daga vinstri stjórnarinnar
um róðrarstöðvanir, sýnir ljóslega, að reglur hinna "frjálsu viðskipta", sem ríkisvaldið
hefur tekið að sér að innleiða á sem flestum sviðum, hafa ekki reynzt fullnægjandi til
þess að tryggja truflanalausan rekstur fiskiflotans, að því er tekur til verðlags- og
kjaramála. Sýnilegt er, að þeim, sem nú fara með stjórn sjávarútvegsmála, er um megn
að haga svo málum sjávarútvegsins, að verðlags- og kjarrnál þessarar atvinnugreinar
leysist án sérstakra aðgerða opinberra aðila, svo andstætt sem það er upphaflegum
yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar, að sá háttur skuli upp tekinn.



Með frumvarpi þessu, sem í veigamiklum atriðum er byggt á meirihlutaákvörð-
unum innan nefndar útgerðarmanna, sjómanna og fiskkaupenda og að öðru leyti á
samkomulagi sömu aðila, er lagt til, að sérstök stofnun, verðlagsráð sjávarútvegsins,
ákvarði verð á sjávarafla. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að sjómenn fái 3 af
fulltrúum fisksöluaðila í verðlagsráði, en útgerðarmenn 4. Þar sem helmingur afla-
verðmætisins er að jafnaði eign sjómanna skv. kjarasamningum, verður að telja
sjálfsagt, að þeir eigi jafnmarga fulltrúa í verðlagsráði og útgerðarmenn. Legg ég
því til, að fulltrúum fiskseljenda í verðlagsráði og fulltrúum fiskkaupenda við verð-
lagsákvarðanir verði fjölgað úr 7 í 8, þannig að fulltrúar sjómanna verði 4 og full-
trúar Así 2 í stað eins. Breytingartillögu þess efnis ásamt nokkrum fleiri, er getið
verður hér á eftir, mun ég flytja á sérstöku þingskjali. Eigi lög um verðlagsráð að
koma að fullum notum, þarf það eigi sízt að njóta trausts þeirra, sem eiga launakjör
sín að miklu leyti undir ákvörðunum þess. Sjómenn geta ekki treyst því, að þeirra
hlutur sé ekki fyrir borð borinn, ef fulltrúatala þeirra í verðlagsráði er i engu sam-
ræmi við eignarhluta þeirra í aflanum, sem ráðið verðleggur.

Ekki er sízt réttmæt ástæða til þess, að sjómenn haldi fast við kröfu sina um
jafnmarga fulltrúa í verðlagsráði og útgerðarmenn, þegar þess er gætt, að útgerðar-
menn, meiri hluti fisksöluaðila í verðlagsráði skv. frumv., eru margir hverjir að
meira eða minna leyti fiskkaupendur, jafnhliða því sem þeir selja fisk. Ég tel því full-
komna nauðsyn á því, að þannig sé gengið frá hnútunum, að fulltrúar útgerðarmanna
í verðlagsráði séu ekki félagsmenn í samtökum fiskkaupenda og hafi engra hags-
muna að gæta varðandi fiskkaup, andstæöra hagsmunum fiskseljenda. og flyt breyt-
ingartillögu þess efnis. Að vísu mun í framkvæmd reynast erfitt að tryggja, að
fyrrnefndum skilyrðum sé fullnægt, og styður það enn frekar kröfur sjómanna
um, að þeir fái 4 fulltrúa í verðlagsráði.

Þar sem mikilsvert er, að verðlagsráð njóti trausts þeirra aðila, sem eiga
hagsmuni sína undir ákvörðunum þess, legg ég til, að verðlagsráði og yfirnefnd
sé þegar að lokinni verðákvörðun skylt að birta opinberlega sundurliðaða út-
reikninga þá, sem lagðir eru til grundvallar verðákvörðun hverju sinni.

Í frumvarpinu er miðað við, að verðákvarðanir verðlagsráðs og yfirnefndar
gildi eitt ár i senn og aldrei skemur en eitt veiðitímabil. Samkvæmt því virðist
ekki vera gert ráð fyrir því, að breyting á gengi ísl. krónu hafi áhrif á verð
sjávarafla fyrr en í fyrsta lagi í lok veiðitímabils. Þetta tel ég óeðlilegt og
legg til, að aflaverð breytist í réttu hlutfalli við breytingu á gengi ísl. krónu, um
leið og gengisbreyting fer fram.

Í 9. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir, að yfirnefnd ákvarði um verðlagningu
sjávarafurða, ef samkomulag næst ekki í verðlagsráði, og oddamaður nefndarinnar
verði tilnefndur af hæstarétti, ef ekki næst fullt samkomulag innan yfirnefndar
um tilnefningu hans, og felli yfirnefnd, þannig skipuð bindandi fullnaðarúrskurð.

Þessu ákvæði er ég andvígur og legg til í aðaltillögu, að lögin verði í sam-
ræmi við tillögu fulltrúa Así í viðræðunefnd þeirri, er undirbjó frumvarpið, þ. e.
að náist ekki fullt samkomulag í verðlagsráði tímanlega fyrir vertíð, þá skuli
ríkissáttasemjari taka upp störf með ráðinu og hafa heimild til að bera fram
miðlunartillögu, sem lögð verði fyrir viðkomandi félög fiskkaupenda og fisk-
seljenda. Er hér lagt til, að úrslit í verðlagningu sjávarafurða verði ráðin í félögum
viðkomandi aðila, ef ekki næst fullt samkomulag í verðlagsráði. í stað þess að
þau séu skylduð til þess að hlíta úrskurði gerðardóms.

Líkur eru til þess, að ákvæði um gerðardóm, ekki sízt með tilliti til þess, hvernig
í f'rumv. er gert ráð fyrir, að hann verði skipaður, valdi því, að sjómannafélögin
tryggi aðstöðu sína með því að hafa jafnan lausa kjarasamninga, þegar ákvarðanir
um fiskverð eru teknar, til þess að geta tekið upp baráttu fyrir hækkun afla-
prósentu skipverja, ef þau telja verðlagningu aflans ekki viðhlítandi.

Fáist ofangreind breytingartillaga um aðild ríkissáttasemjara og atkvæða-
greiðslur í stéttarfélögum i stað gerðardóms ekki samþykkt, flyt ég til vara breyt-



ingartillögu við 9. gr., þess efnis, að fulltrúi ASÍ í verðlagsráði skuli vera fulltrúi
sjómanna í yfirnefnd. Þar sem aðeins einn fulltrúi sjómanna í verðlagsráði getur
átt sæti í yfirnefnd, tel ég eðlilegt, að í lögunum sé ákveðið, að þar sé um að
ræða fulltrúa ASí. Sé það ekki tryggt, getur svo farið, að við ákvörðun yfirnefndar
um verð á afla á sérstökum svæðum eigi viðkomandi sjómannafélög enga aðild að
fulltrúa í yfirnefndinni. Hins vegar eiga öll félög í Sjómannasambandi Íslands
aðild að ASÍ, svo að Así getur jafnan komið fram fyrir þeirra hönd.

Verði frumvarpið samþykkt með þeim breytingum, sem hér eru lagðar til,
tel ég, að lögin gætu orðið til að bæta það ástand, sem nú ríkir um ákvörðun
fiskverðs. Það er jafnt sjómönnum, útgerðarmönnum, fiskkaupendum sem lands-
mönnum öðrum til hagsbóta, að aflaverð hafi verið ákveðið, áður en vertíð hefst,
svo að róðrar þurfi ekki að falla niður sökum ágreinings um verðlag. Hvort
tveggja þarf að koma Í veg fyrir, að flotinn liggi Í höfn á vertíð vegna ágreinings
um aflaverð og hitt, að róið sé án þess að verð hafi verið ákveðið. Þess vegna
gætu lög um verðlagningu sjávarafurða verið til bóta, ef þau eru þannig byggð
upp, að þau þjóni þeim tilgangi, "að komizt verði hjá ágreiningi, sem getur leitt
til hins alvarlegasta ástands í útgerðarmálum þjóðarinnar," svo sem segir í
athugasemdum við frumvarp þetta, að ætlunin sé að gera. Óbreytt tel ég frum-
varpið ekki ná þessum tilgangi. Til þess þurfa lögin að byggjast á jöfnum rétti
þeirra, sem verið er að forðast að deili. Ég tel, að frumvarpið tryggi ekki jafnan
rétt viðsemjenda, heldur sé stórlega á sjómenn hallað. Sjómenn hafa erfiða að-
stöðu til þess að kynna sér þau atriði, sem lögð verða til grundvallar verðlagn-
ingu aflans, sem þeir eiga að hálfu. Þeir verða því a. m. k. að geta treyst þvi,
að við samninga um fiskverð sé aðstaða samtaka þeirra ekki lakari en fiskkaup-
enda, sem öndverðra hagsmuna gæta. Ákvörðun um endanlegt fiskverð, ef sam-
komulag næst ekki í verðlagsráði. á að byggjast á ákvörðun einstakra stéttar-
félaga í lýðræðislegum kosningum, en ekki gerðardómi. Gerðardómur tryggir ekki,
"að komizt verði hjá ágreiningi", og stuðlar síður en svo að þvi, að lögin nái
þeim tilgangi. Ágreiningur jafnast ekki með valdboði.

Ég legg til, að frumvarpið verði samþ. með þeim breytingum, sem hér hefur
verið gerð grein fyrir, en fellt, ef þær ná ekki fram að ganga.

Alþingi, 11. des. 1961.

Geir Gunnarsson.


