
Nd. 529. Nefndarálit [168. mál]
um frv. til 1. um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin ræddi þetta mál á 6 fundum og sendi það eftirtöldum aðilum til um-
sagnar: stjórn hlutatryggingasjóðs bátaútvegsins, Alþýðusambandi Íslands, Lands-
sambandi ísl. útvegsmanna, Félagi ísl. botnvörpuskipaeigenda og Sjómannasam-
bandi Íslands.

Í umsögn stjórnar hlutatryggingasjóðs kemur fram, að 2 stjórnarmenn lýsa
sig í aðalatriðum fylgjandi frumvarpinu, en einn stjórnarmanna fellst ekki á
frumvarpið sem heild. A. S. Í. mællir gegn því, að frumvarpið verði samþykkt. L. í. Ú.
og F. 1. B. gera ýmsar athugasemdir við frumvarpið. Frá Sjómannasambandi
íslands hefur ekki borizt skriflegt svar, en því verið skilað munnlega, að sam-
bandið mæli með frumvarpinu.

Már Elísson skrifstofustjóri mætti á nokkrum fundum nefndarinnar og veitti
henni ýmsar upplýsingar, er málið varða.

Nefndin varð ekki sammála um afgreiðslu málsins. Undirritaðir mæla með
frumvarpinu óbreyttu. Nefndarmennirnir GíslG og GeirG skila sérálitum og flytja
brtt. við frumvarpið.

Með frumvarpi þessu, ef að lögum verður, er breytt skipulagi sjóðs þess, sem
nú heitir hlutatryggingasjóður bátaútvegsins og til þessa hefur starfað i tveimur
deildum: almennri deild og síldveiðideild. Aðalskipulagsbreytingin er sú, að bætt
er við tveim nýjum deildum: almennri deild togaraflotans og jöfnunardeild. Togara-
deildinni er ætlað að veita togurum bætur vegna aflabrests, að undanskildum minni
togskipum, sem eiga eins og áður rétt til bóta úr hinni almennu deild bátaflotans.
Hlutverk jöfnunardeildar á að vera að veita hinum deildunum lán eða styrki, er
svo stendur á.

Stofnfé hinnar almennu deildar togaraflotans á að vera 37.5 millj. kr., sem
ríkissjóður leggur fram, og greiðist upphæðin með jöfnum árlegum greiðslum á
15 árum.

Hin almenna deild bátaflotans og síldveiðideildin taka við fé hlutatrygginga-
sjóðs, eins og það verður við gildistöku laganna.

Samkv. 11. gr. frumvarpsins er sjóðsstjórninni heimilað að taka lán með sam-
þykki ríkisstjórnarinnar, allt að 30 millj. kr., handa sjóðnum eða einstökum deild-
um hans, og er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast þau lán.



Samkvæmt bráðabirgðaákvæði er gert ráð fyrir útgáfu skuldabréfa, að upphæð
allt að 30 millj. kr., er skuli notuð til aðstoðar togurunum vegna aflabrests á árinu
1960. Verði skuldabréfin innleyst á árunum 1963-1968, og því aðeins skulu þau
látin af hendi, að tryggt sé, að þau séu gjaldgeng til greiðslu á skuldum togaranna.
Bæturnar fyrir árið 1960 verði veittar samkvæmt nánari ákvörðun sjóðsstjórnar og
ráðuneytisins. Fyrir árið 1961 er áætlað að greiða þurfi svipaðar bætur vegna
togaranna. Er þannig gert ráð fyrir, að togararnir verði aðnjótandi bóta úr sjóðn-
um, er nemi samtals um 60 millj. kr. fyrir bæði árin.

Komið hefur fram sú skoðun, að þessi aðstoð til togarann a hrökkvi of skammt,
eins og komið er hag þeirra vegna aflaleysisins síðustu ár.

A það ber þó að líta, að fleira hefur verið gert þessum atvinnuvegi til hjálpar
heldur en það, sem felst í þessu frumvarpi.

Gerðar hafa verið ráðstafanir til að greiða að fullu tryggingariðgjöld fyrir
árin 1960 og 1961, og er þar um að ræða um 70 millj. kr. samtals. Enn fremur
hefur ríkissjóður orðið að greiða miklar upphæðir vegna stofnlána togaraflotans,
svo sem kunnugt er.

Er þess að vænta, að allar þessar ráðstafanir samanlagt geti farið langt með
það að greiða úr mestu fjárhagsörðugleikum togaraútgerðarinnar. ef ekki heldur
áfram að síga enn meira á ógæfuhlið með aflabrögðin.

Með þeirri skipulagsbreytingu, sem frumvarpið gerir ráð fyrir á hlutatrygg-
ingasjóði, er starfsemi sjóðsins færð út á víðara svið en áður, og jafnframt hefur
frumvarpið inni að halda nokkrar breytingar frá núgildandi lögum, sem fiskiþing
hefur óskað eftir. Það ákvæði í 4. gr., að meðalveiðimagn skuli fundið með hliðsjón
af aflamöguleikum, virðist hafa valdið misskilningi, sem kemur m. a. fram í nokkr-
um umsögnum. Hér mun eingöngu átt við aflamöguleika innbyrðis í hverjum flokki
eða á hverju bótasvæði, og er ákvæðið m. a. sett til að veita sjóðnum aukna vernd
gegn misnotkun.

Við erum þeirrar skoðunar, að sú skipulagsbreyting að veita togurum réttindi
í aflatryggingasjóði sé eðlileg þróun þeirrar tryggingastarfsemi, sem sjóðurinn hefur
rekið fyrir sjávarútveginn. Framlag ríkissjóðs til sjóðsins, sem á fjárlögum þessa
árs er ákveðið 8.5 millj. kr., er áætlað 18.6 millj. kr. á árinu 1963. Er þar um svo
mikla hækkun að ræða, að þær lántökur, sem nú eru ráðgerðar milli einstakra
deilda sjóðsins, jafnast út með ríkissjóðsframlaginu á tiltölulega skömmum tíma.

Upplýst hefur verið, að frá því að sjóðurinn tók til starfa árið 1950 og til árs-
loka 1961, eða á 12 árum. hafi greiðslur úr honum numið sem hér segir:

Almenna deildin 33450849 kr.
Síldveiðideildin 36525222 kr.
Eign almennu deildarinnar mun nú vera um 40 millj. kr.
Samkvæmt áætlun um tekjur sjóðsins fyrir árið 1963 er gert ráð fyrir, að þær

verði þá 55.8 millj. kr.
Sést af þessu, að samkv. frumvarpinu mun sjóðurinn eflast mjög mikið. þótt

einnig leggist á hann veruleg greiðslubyrði vegna togaranna að óbreyttum afla-
brögðum. Það ástand verður vonandi ekki til frambúðar, því að afla sveiflur eru
ekki óþekkt fyrirbæri í hvers konar útgerð.

Við leggjum til, að frumvarpið verði samþykkt.

Birgir Finnsson,
form., frsm.

Alþingi, 28. marz 1962.

Matthías Á. Mathiesen,
fundaskr.

Davíð Ólafsson.


