
Nd. 531. Nefndarálit [168. mál]
um frv. til l. um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Gert er ráð fyrir, að frumvarp þetta komi í stað laga nr. 48 1949, um hluta-
tryggingasjóð bátaútvegsins. Helztu breytingar, sem í frv. felast, eru þessar:

1. Skipt verði um nafn sjóðsins.
2. Í stjórn sjóðsins eigi fimm menn sæti í stað þriggja. Nú erU í stjórninni

fulltrúar frá ríkisstjórninni, Landssambandi ísl. útvegsmanna og Alþýðusambandi
Íslands. Bætt verði við fulltrúum frá Félagi ísl. botnvörupskípaeígenda og Sjó-
mannasambandi Íslands. Fiskimálastjóri verði formaður í stað fulltrúa ríkisstjórn-
arinnar.

3. Deildum sjóðsins verði fjölgað úr 2 í 4. Nú skiptist sjóðurinn í síldveiði-
deild og hina almennu deild eða þorskveiðideild. Bætt verði við togaradeild og
jöfnunardeild. Hingað til hefur löggjöfin ekki tekið til togaraflotans. Samkv. 3.
gr. frv. er hlutverk jöfnunardeildar að "veita hinum deildunum lán eða styrki,
er svo stendur á".



4.. Hlutatryggingasjóðsgjald af útfluttum afurðum bátaflotans (og raunar síld-
arafurðum öllum) verði hækkað úr %% (almenna deildin) og %% (sildveiðideildin)
upp í H~% og tekin upp greiðsla sama hlutatryggingasjóðsgjalds af togaraafurðum.
Mótframlag ríkissjóðs, sem verið hefur jafnhátt afurðagjaldinu, verði nú sem svarar
helmingi þess (0.625%).

5. Helmingur allra tekna sjóðsins af afurðagjaldi og ríkisframlagi renni til
hinnar nýju jöfnunardeildar.

6. Almennur aflabrestur miðist í togaradeild við 85% af meðalveiðimagni.
en í hinum deildunum við 75% eins og áður.

7. Gerð verði breyting á bótaúthlutunarstiganum, þannig að skip, sem aflar
84% af meðalafla, fái 1% af því, sem á vantar.

8. 30 millj. kr. verði varið til "aðstoðar togurunum vegna aflabrests á árinu
1960, samkvæmt nánari ákvörðun sjóðsstjórnar og ráðuneytisins". Þessi upphæð
endurgreiðist af ríkisframlagi, sem verði 2lj2 millj. kr. á ári í 15 ár. En gert er ráð
fyrir, að togaradeild aflatryggingasjóðs greiði bætur vegna aflabrests á árinu 1961
og að þær bætur muni einnig nema um 30 millj. kr., þannig að togaraútgerðin fái
samtals um 60 millj. kr. vegna áranna 1960 og 1961. Þar sem togaradeildina mun
skorta fé til að inna af hendi þessar bætur vegna ársins 1961 og sennilega lengur,
er sýnilega gert ráð fyrir, að hún fái fé úr jöfnunardeild, að meira eða minna
leyti óendurkræft, þannig að báta útgerðin standi að nokkru undir bótagreiðslun-
um til togaraútgerðarinnar. Í 11. gr. frv. er aflatryggingasjóði veitt heimild til 30
millj. kr. lántöku með ríkisábyrgð, og mun mega gera ráð fyrir, að jöfnunardeild-
inni sé ætlað að greiða þau lán, sem tekin kunna að verða samkvæmt þessari
heimild.

Undanfarin ár hefur allmikið verið rætt um endurskoðun á gildandi lögum
og reglum um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins. t.d. á fiskiþingi og í Landssam-
bandi ísl. útvegsmanna. Nefnd skipuð fulltrúum frá fiskiþingi og sjávarútvegs-
málaráðuneytinu vann um tíma að því máli. Í frv. virðist sums staðar tekið nokkurt
tillit til ábendinga og tillagna, sem fram hafa komið í þessu sambandi undanfarin
ár, en þó verður ekki talið, að málið sé, að því er bátatrygginguna varðar, undir-
búið með endurskoðun á þann hátt, sem þörf er á. Breytingar og nýmæli stjórnar-
frumvarpsins, sem fyrir liggur, þ. á m. hækkun gjalds á útfluttum sjávarvörum,
fjölgun deilda í sjóðnum og skipting tekna milli þeirra, er yfirleitt við það miðað
fyrst og fremst, að hægt sé að láta aflatryggingasjóðinn taka verulegan þátt i
því að veita togaraútgerðinni aðstoð vegna rekstrarörðugleika hennar undanfarið.

Minni hl. telur, að nauðsynlegt sé og réttmætt .að koma togaraútgerðinni til
aðstoðar í þrengingum hennar og þá fyrst og fremst í því skyni að reyna að
tryggja rekstur togara framvegis, svo sem unnt er, eftir því sem hyggilegt má
teljast. Þar með er ekki sagt, að halda eigi áfram rekstri allra togara eða auka
togaraflotann nú á næstunni. Þótt ýmsum kunni að sýnast svo, að togaraútgerð
eigi ekki framtíð hér, er óvarlegt að álykta svo að lítt athuguðu máli, þótt nú
hafi syrt í áli nn um stund. Er þess þá m. a. að gæta, að til eru þeir togaraútgerðar-
staðir hér á landi, þar sem hæpið er, að bátaútgerð geti leyst togaraútgerðina af
hólmi svo að vel sé. Það er ekki heldur æskilegt, að Íslendingar hætti með öllu
að stunda veiðar á fjarlægum miðum. Þess ber að minnast, að togaraútgerðin hefur
um langt skeið fært landsmönnum mikla björg í bú, aflað mikils gjaldeyris og
veitt fjölda manna atvinnu og lífsviðurværi beint og óbeint og stuðlað að fram-
förum í landinu. Einnig má minnast þess, að togaraútgerðinni var um skeið greitt
lægra fiskverð en annarri útgerð og hún kynni að vera betur stæð nú, ef svo hefði
ekki verið. Ekki er heldur rétt að gleyma þvi með öllu, að togararnir urðu, af því
að þjóðarnauðsyn krafðist, að víkja af nokkrum hluta þeirra miða, sem þeir höfðu
veitt á hér við land, og það kann að hafa rýrt eitthvað aflamöguleika þeirra nú
siðustu árin. Af hálfu togaraútgerðarinnar hefur þvi a. m. k. verið haldið fram,
að svo hafi verið. Tillagna frá rikisstjórninni um einhvers konar lausn á vanda-
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málum togaraútgerðarinnar hefur verið beðið. En mál þetta er nú, að dómi minni
hl., ekki lagt fyrir Alþingi á þann hátt, sem vænta mátti og æskilegt hefði verið.

Fyrir Alþingi liggja engar viðhlítandi upplýsingar um hag og rekstur togar-
anna. Frá því hefur verið skýrt, að skipuð hafi verið þriggja manna nefnd til að
rannsaka það mál og að sú nefnd hafi skilað greinargerð og tillögum til ríkis-
stjórnarinnar. En sjávarútvegsnefnd hefur ekki getað fengið greinargerð þessa til
athugunar, þótt eftir því hafi verið leitað. Fulltrúar frá Félagi íslenzkra botnvörpu-
skipaeigenda hafa tjáð nefndinni, að þeir telji þá aðstoð, sem gert er ráð fyrir i
frv., ófullnægjandi og að hún leysi ekki þann vanda, sem við er að fást.

Eftir atvikum telur minni hl. rétt að mæla með því, að nokkuð verði aukin
aðstoð sú, sem gert er ráð fyrir í frv. vegna rekstrarörðugleika á árunum 1960 og
1961, og að fjár til hennar verði að verulegu leyti aflað með öðrum hætti en þar
er áformað, enda verði aðstoðin veitt í þeim tilgangi, að skip þau, er hennar njóta,
verði gerð út. Hins vegar getur minni hl. ekki fallizt á, að aðstoð þessi verði veitt
að meira eða minna leyti á kostnað bátaútvegsins, og er því andvígur, að gjald af
útfluttum bátaafurðum verði hækkað sérstaklega með það fyrir augum, eins og
gert er ráð fyrir i frv.

Minni hl. telur eðlilegt, að aðstoðin til togaraflotans vegna aflabrests 1961
verði - eins og aðstoðin vegna ársins 1960 er í frv. - algerlega aðgreind frá
tryggingastarfsemi þeirri, sem felst í frv. að öðru leyti og rekin hefur verið samkv.
lögum um hlutatryggingasjóð, enda á tryggingagrundvöllurinn tæpast við, þegar
ráðstafanir eru gerðar eftir á vegna áfalla á liðnum tíma. Fjár til aðstoðarinnar
1961 - og e. t. v. að nokkru leyti vegna ársins 1960 - telur minni hl. rétt að afla
á þann hátt, að varið verði til hennar 50 millj. kr. af gengishagnaði þeim, er lagður
var inn á sérstakan reikning samkv. bráðabirgðalögum 3. ágúst s. 1. Áætlað var í
s. I. desembermánuði. að gengishagnaður þessi næmi um 150 millj. kr., og ætti
mikill meiri hluti þeirrar upphæðar að geta verið til ráðstöfunar. Komið hefur fram
sú skoðun, að ákvæði brbl. um, að útflytjendur skuli ekki njóta þessa gengis-
hagnaðar, kunni að fara í bága við eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. En
meiri hl. Alþingis hefur ekki fallizt á þá skoðun, hvað sem síðar kann að verða,
og er ráðstöfun hagnaðarins þegar hafin. Þykir þá réttmætt, að togaraútgerðin,
sem er í vanda stödd, njóti hér nokkurs af. Gert er ráð fyrir, að nokkrum hluta
af 50 milljónunum megi verja til aðstoðar vegna ársins 1960, til viðbótar þeim
30 millj. kr ... sem til hennar eru ætlaðar ci skuldabréfum) í frumvarpi því, er
fyrir liggur. Lagt er til, að samþykkt verði sérstakt ákvæði til þess að tryggja,
svo sem unnt er, að aðstoðin komi að notum.

.Einnig telur minni hl. rétt, að ákvæðum stjórnarfrumvarpsins um starfsemi
aflatryggingasjóðs almennt verði breytt og þá jafnframt ákvæðum þeim, er fjalla
um aflatryggingasjóðsgjald og mótframlag ríkissjóðs. Tillögur minni hl. um það
efni eru í meginatriðum þessar:

1. Að felld verði niður ákvæði frv. um sérstaka jöfnunardeild, togaradeild
bætt við sjóðinn, þannig að deildir sjóðsins verði þrjár, og fjárhagur þeirra aðskil-
inn, eins og verið hefur, þannig að ekki sé um að ræða óafturkræft framlag ("styrki")
frá einni deild til annarrar. Hins vegar virðist minni hl. vel koma til greina, að
deild geti veitt annarri deild lán, eins og tíðkazt hefur hingað til, enda sé tryggt,
að féð verði handbært, þegar deild sú, er lán veitir, þarf á því að halda.

2. Að aflatryggingasjóðsgjald verði mishátt eftir deildum, en lækkað frá því,
sem gert er ráð fyrir i stjórnarfrumvarpinu, enda ekki ætlazt til, að fé bátadeild-
anna verði að neinu leyti yfirfært til togaradeildarinnar sem styrkur eða óendur-
kræft framlag, og tillaga gerð um, að séð verði á sérstakan hátt fyrir aðstoð til
togaranna vegna ársins 1961. Lagt er til, að aflatryggingagjald til togaradeildar
verði 114% (eins og í frv.), til síldveiðideildar 1%, og til almennu bátadeildarinnar
(þorskveiðideildar ) %%, og að á móti komi alls staðar jafnhátt framlag úr ríkis-
sjóði, eins og verið hefur, en ekki helmingi minna, eins og gert er ráð fyrir í frv.

3



Hér er um hóflega hækkun að ræða frá þvi, sem verið hefur, á gjaldi til síldveiði-
deildar og þorskveiðideildar, en lagt til, að það verði á valdi sjóðsstjórnar, hvort
sú hækkun verður í gildi. Meðal sjávarútvegsmanna hefur verið mikill áhugi á
því að efla bátadeildirnar, sem m. a. kom glöggt fram á síðasta fiskiþingi, til þess
að gera sjóðnum kleift að draga meira úr áhættu sjávarútvegsins en hingað til
hefur verið gert. Eru tillögur minni hl. við það miðaðar að skapa frjálsa möguleika
i þessa átt.

3. Tekið er fram i brtt. minni hl., að hlutatryggingasjóðsgjaldi, sem innheimt
hefur verið síðan i byrjun ágústmánaðar s.l., skuli skipt milli deilda þannig, að
hækkun sú, sem þá varð á gjaldinu, verði séreign hlutaðeigandi deilda.

4. Tekið er fram, að bótagreiðslur togaradeildar hefjist ekki fyrr en á árinu
1962, þ. e. vegna aflabrests á því ári. Eru þannig gerð glögg skil á milli togara-
aðstoðarinnar vegna ársins 1960-1961 og aflatryggingastarfsemi togaradeildar, sem
upp verður tekin.

5. Minni hl. telur rétt, að það teljist framvegis aflabrestur á þorskveiðum
báta, ef meðalafli er minni en 85% af ákveðnumeðalveiðimagni, eins og frv. gerir
ráð fyrir, að þvi er togveiðar varðar. Hins vegar getur minni hl. fallizt á, að afla-
brestur á síldveiðum verði áfram miðaður við 75%, eins og verið hefur. Þessi
brtt., ef samþykkt verður, mundi auka nokkuð útgjöld almennu bátadeildarinnar til
bótagreiðslna.

Loks skal það fram tekið, að minni hl. leggur áherzlu á, að lög og reglur um
tryggingastarfsemi þá i heild, sem hér er um að ræða, verði endurskoðuð sem fyrst.

Samkvæmt þvi, sem nú er fram komið, leggur minni hl. til, að frv. verði sam-
þykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 3. gr.

a. 1. málsgr. orðist svo:
Sjóðurinn skiptist i 3 deildir: Sildveiðideild, almenna deild bátaflotans og

almenna deild togaraflotans.
b. Síðasta málsgr. falli niður.

2. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Það telst almennur aflabrestur, ef meðalafli i einhverjum flokki deildar er

minni en 85% af hinu ákveðna meðalveiðimagni, sbr. 4. gr. í síldveiðideild
miðast þó almennur aflabrestur við 75%.

3. Við 8. gr. í stað orðanna "Hlutatryggingasjóðs bátaútvegsins" komi: það, er
þær deildir eiga, hvor um sig.

4. Við 9. gr. Greinin orðist svo:
Árlegar tekjur sjóðsins eru:

1. 1% af fob-verði síldarafla, 174 % af fob-verði annarra afurða frá togara-
flotanum og %%af fob-verði afurða frá bátaflotanum, annarra en sildar-
afurða. Skal gjald þetta reiknast á sama hátt og annað útflutningsgjald af
sömu vöru, en ríkissjóður annast innheimtu þess. Afurðir af selveiðum og
hvalveiðum eru undanþegnar gjaldinu. Sjóðsstjórnin getur um lengri eða
skemmri tíma lækkað aflatryggingasjóðsgjald einstakra deilda um 74 %
af fob-verði afurða, enda lækkar þá mótframlag ríkissjóðs að sama skapi.

2. Framlag ríkissjóðs jafnhátt tekjum sjóðsins samkv. 1. tölulið.
3. Vextir og aðrar tekjur af eignum deildanna, enda verði þær séreign þeirra.

Tekjur samkv. 1. tölul. skiptast milli deildanna þannig, að tekjur vegna
síldveiði renna til sildveiðideildar, tekjur vegna annarrar bátaveiði til hinnar
almennu deildar bátaflotans og tekjur vegna togaraveiði, annarrar en síldveiði,
til hinnar almennu deildar togaraflotans. Tekjur samkv. 2. tölul. skiptast milli
deilda í sömu hlutföllum.

Heimilt er sjóðsstjórninni. með samþykki ráðherra, að veita deild lán af
fé annarrar deildar gegn sjálfskuldarábyrgð ríkissjóðs, þannig að tryggt sé, að
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lánið sé endurkræft og féð handbært, þegar deild sú, er lánið veitir, þarf á þvi
að halda til útgjalda sinna samkv. lögum þessum. Ákvörðun um lánveitingu
kemur þó ekki til framkvæmda. nema hún hafi verið samþykkt með samhljóða
atkvæðum i sjóðsstjórninni.

5. Við bráðabirgðaákvæði:
a. Á eftir 1. málsgr. komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:

Af gengishagnaði á reikningi ríkissjóðs samkv. 6. gr. brbl. nr. 80 3.
ágúst 1961, um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka íslands um nýtt
gengi íslenzkrar krónu, skal afhenda stjórn aflatryggingasjóðs sjávarút-
vegsins 50 millj. kr. til ráðstöfunar vegna aflabrests togarann a á árinu
1961og, ef ástæða þykir til, einnig á árinu 1960, samkvæmt nánari ákvæðum
sjóðsstjórnar og ráðuneytisins, enda komi til samþykki 5 manna undir-
nefndar, er sjávarútvegsnefndir Alþingis kjósa sameiginlega á þingi þvi,
er samþykkir lög þessi. Aðstoð samkv. 1. og 2. málgsr. skal því aðeins veita,
að eigandi skips, sem aðstoðar nýtur, noti hana til að tryggja, að skipið
verði gert út áfram eða útgerð þess hafin á ný, þegar eftir að aðstoðin er
veitt, nema um sé að ræða hindrun, sem sjóðsstjórnin metur gilda.

Hlutatryggingasjóðsgjaldi, sem innheimt hefur verið samkv. 8. gr. brbl.
nr. 80 3. ágúst 1961, skal skipta milli deilda samkv. ákvæðum 9. gr. þessara
laga, svo og tilsvarandi framlagi úr ríkissjóði.

b. Síðari málsgr. ákvæðisins orðist svo:
Bætur úr togaradeild aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins skulu greiddar

1 fyrsta sinn vegna aflabrests, sem orðið hefur á árinu 1962.

Alþingi, 29. marz 1962.

Gisli Guðmundsson,
frsm.

Geir Gunnarsson.
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