
Nd. 206. Frumvarp til laga [107. mál]
um verðlagsráð sjávarútvegsins.

(Eftir 2. umr. í Nd., 11. des.).

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 sildarsaltenda á SV-landi.
2 fulltrúar tilnefndir af verksmiðjueigendum á Suður- og Vesturlandi.
Fulltrúar i verðlagsráð i 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 í senn, annan úr hópi fisk-
söluaðila og hinn úr hópi fiskkaupenda. Skulu þeir ásamt framkvæmdastjóra undir-
búa fundi ráðsíns.

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 sild, skal verðlagsráð skipað 7 fulltrúum fisksöluaðila skv. 1. gr. og 7 aðilum



fiskkaupenda þannig: 3 frá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, 2 frá Sölu sambandi
ísl. fiskframleiðenda, 1 frá fiskvinnslustöðvum á vegum S. í. 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 fisksöluaðiIa 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 í 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 í 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 einróma samkomulag í verðlagsráði um verð í einstökum atriðum

eða verð sjávarafla í heild fyrir tilskilinn tíma, og skal þá vísa ágreiningsatriðun-
um til sérstakrar yfirnefndar. Skal hún skipuð fimm mönnum, tveimur tilnefndum
af fisksöluaðilum i verðlagsráði, og skal annar tilnefndur úr hópi fulltrúa L. 1. Ú.,
og má hann ekki eiga aðild að f'iskkaupum, vera félagsbundinn eða hafa hags-
muna að gæta i samtökum fiskkaupenda þeirra, sem tilnefna menn í verðlagsráðið
skv. B-lið 1. gr., en hinn úr hópi sjómannafulltrúa, tveimur tilnefndum af fisk-
kaupendum í verðlagsráði, og skal a. m. k. annar tilnefndur af þeim aðila, sem
ágreiningur er við, og einum oddamanni, sem verðlagsráð kemur sér saman um.

Nú nær verðlagsráð ekki einróma samkomulagi um skipun oddamanns í yfir-
nefndina innan 2 sólarhringa, frá því að ákvörðun var tekin um vísun ágreinings
til yfirnefndar, og skal þá oddamaður tilnefndur af hæstarétti.

Þannig skipuð fellir yfirnefndin fullnaðarúrskurð um ágreiningsatriði, og
ræður 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-

kvæmt þeim, skal farið sem .opínber 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 sínar.

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
i 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 síðar en 15. janúar 1962.


