
Ed. 234. Nefndarálit [107. mál]
um frv. til 1. um verðlagsráð sjávarútvegsins.

Frá 1. minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hafði frumv. til athugunar á einum fundi sínum, er stóð þó stutta
stund.

Fyrsti minni hl. nefndarinnar leitaði eftir fylgi nefndarmanna við sams konar
breytingartillögur við frumv. og fluttar voru af 1. minni hl. sjávarútvegsnefndar
Nd., en þær náðu þar ekki fram að ganga. Meiri hl. nefndarinnar gat ekki fallizt
á þessar tillögur, og var þá sýnt, að 1. minni hl. nefndarinnar gat ekki átt samleið
með meiri hl. nefndarinnar um nefndarálit.

Að undanförnu hafa orðið framleiðslustöðvanir hjá sjávarútveginum vegna
ósamkomulags um fiskverð milli fiskseljenda og fiskkaupenda. Ríkisstjórnin mun
hafa séð fram á, að slíkar framleiðslustöðvanir gætu endurtekið sig og það jafnvel
þegar á þessum vetri, ef ekki væri að gert. Er frumv. þetta flutt í þeim tilgangi,
eins og segir í athugasemdum ríkisstjórnarinnar með frumv.: "svo að komizt verði
hjá ágreiningi, sem leitt getur til hins alvarlegasta ástands i útgerðarmálum þjóð-
arinnar."

F~umv. er undirbúið af nefnd, sem skipuð var fulltrúum sjómanna og útgerð-
armanna annars vegar sem fiskseljendum og fulltrúum fiskkaupmanna hins vegar.'
Þessir aðilar virðast vera sammála um það, að þörf sé á löggjöf þess efnis, er
frumv. tekur til. Hins vegar urðu þeir ekki sammála um hlutdeild aðila í verðlags-
ráði né um skipun og úrskurðarvald yfirnefndar. Nú hefur frumv. verið breytt í
Nd. um skipun verðlagsráðs, en um yfirnefnd er það óbreytt frá því, er það var
frá hendi ríkisstjórnarinnar.

Þrátt fyrir þann ágreining, sem varð um frumv. í undirbúningsnefndinni, voru
þó fulltrúar frá meiri hluta fiskseljenda, svo og allir fulltrúar fiskkaupenda, sam-
þykkir frumv. í aðalatriðum.

1. minni hl. nefndarinnar lítur svo á, að eins og komið er í þessum málum, beri
nauðsyn til að setja með löggjöf reglur um það, með hvaða hætti skuli leita sam-
komulags fiskseljenda og fiskkaupenda um fiskverðið. Takist vel til um þær starfs-
reglur, má vænta þess, að komizt verði hjá útgerðarstöðvunum vegna ágreinings um
verðið. Mikilsverðustu ákvæði frumv. eru því um verðlagsráðið. Hið sama má
segja um það ákvæði frumv., að leita skuli eftir samkomulagi aðila um oddamann
í yfirnefndina. En ýmsir ágallar eru á frumv., einkum þessir:
að félagssamtökum fiskkaupenda á Vestfjörðum og á Norður- og Austurlandi er

ekki ætlað að eiga fulltrúa í verðlagsráði þrátt fyrir þá sérstöðu, sem fisk-
vinnslustöðvar i þessum landshlutum hafa og þrátt fyrir óskir um það efni,
sem fram hafa komið bréflega til Alþingis;

að skilyrði um kjörgengi i yfirnefnd eru ekki látin gilda um kjörgengi i verðlags-
ráð, þótt þessara skilyrða sé engu síður þörf þar;

að oddamaður i yfirnefnd, skipaður af opinberri stofnun, eigi að hafa úrskurðar-
vald um lágmarksverð á fiski, þótt annar eða báðir aðilar, er um verðlagið
deila, eigi engan hlut að skipun hans;

að ekkert ákvæði er um það í frumv., hversu lengi skuli óbreytt standa það fisk-
verð, sem verðlagsráð eða yfirnefnd ákveður;

að kostnaður af störfum verðlagsráðs eigi að greiðast úr fiskimálasjóði, en það
hlýtur að hafa þær afleiðingar, a.ð sú aðstoð, sem fiskimálasjóður veitir við
uppbyggingu í þágu sjávarútvegsins víðs vegar um land, verður nákvæmlega
þeim mun minni, sem þessum kostnaði nemur.
Í samræmi við það, sem hér hefur verið nefnt, mun 1. minni hl. nefndarinnar

flytja breytingartillögur við frumv. á sérstöku þingskjali i þvi trausti, að þing-
deildin geti fallizt á þær. Fari það á annan veg, mun 1. minni hl. nefndarinnar
þó fylgja frumv. óbreyttu, þvi að betra er að fá þá gölluðu löggjöf, sem kostur er
á í þessu þýðingarmikla máli, heldur en enga, þar sem með henni er þó gerð til-
raun til að draga úr þeirri óvissu, sem nú ríkir i þessum málum.
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