
Ed. 439. Nefndarálit [102. mál]
um frv. til laga um sérstakan stuðning við hlutarráðna fiskimenn.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Ég hef ekki getað orðið sammála meðnefndarmönnum mínum, sem leggja til,
að frv. verði fellt. Eins og nú háttar, er á þvi brýn nauðsyn, að gert verði myndar-
legt átak af opinberri hálfu til þess að tryggja rekstur islenzka fiskiskipaflotans.
Afkoma sjávarútvegsins og þar með þjóðarinnar allrar byggist ekki hvað sízt á
þvi, að hæfir sjómenn fáist til starfa á flotanum, en við óbreyttar aðstæður er slíkt
hvergi nærri öruggt. Undanfarin ár hafa þær aflavonir verið bundnar við síldveiði-
skipin, að þau hafa getað tryggt sér úrvalssjómenn. enda hefur það átt sinn þátt í
þeim árangri, sem þar hefur náðst. Nú er talið, að verð á síld i bræðslu hljóti að
verða til muna lægra i ár en í fyrra, þrátt fyrir gengisfellinguna. Virðist þá auðsætt,
að án sérstakra ráðstafana sé grundvöllur undir útgerð síldveiðiskipa með öllu
brostinn, m. a. vegna þess, að torvelt verður eða ókleift með öllu að fá góðan
mannskap á skipin. Ráðstafanir svipaðar þeim, sem frv. þetta gerir ráð fyrir, mundu
bæta hér nokkuð úr. Þar er ekki aðeins um að ræða stuðning við sjómenn, heldur
einnig við útgerðarmenn, síldarverksmiðjur og verkafólk í landi.

Menn spyrja að vonum, hvar eigi að taka það fé, sem gert er ráð fyrir að ríkis-
sjóður leggi fram samkvæmt frv. þessu, Á Alþingi er nú til meðferðar stjórnar-
frumvarp um lækkun ríkisútgjalda. Er það vissulega góðra gjalda vert, að svo
miklu leyti sem þar er um niðurskurð miður nauðsynlegra rekstrarútgjaida að ræða.
Ber tvímælalaust að ganga lengra á þeirri braut og hagnýta það fé, sem þannig spar-
aðist, til að tryggja rekstur undirstöðuatvinnuveganna, en þeim rekstri er einnig
fjárhagsafkoma ríkissjóðs algerlega háð. 50 millj. kr. lækkun almenns rekstrarkostn-
aðar rikis og ríkisstofnana er innan við 1% af heildarútgjöldunum. Þá fjárhæð er
tvímælalaust hægt að spara og nota á arðbærari hátt. En ekkert er þjóðarbúinu
mikilvægara en það, að sjávarútvegurinn geti verið rekinn með eðlilegum afköstum.
- Ég legg til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 27. marz 1968.

Gils Guðmundsson.


