
Ed. 707. Frumvarp til laga [209. mál]
um Sölustofnun lagmetisiðnaðarins.

(Eftir 2. umr. í Ed., 5. maí.)

1. gr.
Sölustofnun lagmetisiðnaðarins er sjálfstæð stofnun með sjálfstæðan fjárhag

og reikningshald. Heimili og varnarþing hennar er i Reykjavík.
Stofnaðilar sölustofnunarinnar eru íslenzka ríkið og atvinnurekendur í niður-

suðu- og niðurlagningariðnaði.
2. gr.

Hlutverk Sölustofnunar lagmetisiðnaðarins er að efla á skipulegan hátt fram-
leiðslu og útflutning á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum, svo og á rækju
og öðrum skelfiski fyrir aðila stofnunarinnar, sé þess óskað. Í því skyni skal stofn-
unin meðal annars:
a) annast sölu og dreifingarstarfsemi á áðurnefndum sjávarafurðum og skipu-

leggja markaðsleit og markaðsöflun erlendis með upplýsínga-, auglýsinga- og
þjónustustarfsemi eins og nauðsynlegt telst og fjárhagsgeta leyfir hverju sinni;

b) annast sölu á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum til landa, þar sem
rikisstofnun, ríkið sjálft eða aðili fyrir þess hönd er aðalkaupandinn;

e) hafa í samvinnu við Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins með höndum gæðaeftirlit
með framleiðslu þeirra aðila, sem þátttakendur eru í samtökunum, i þeim til-
gangi að tryggja, að sem bezt sé vandað til framleiðslunnar og hún uppfylli
staðlaðar kröfur;

d) samræma framleiðslu verksmiðjanna eftir áætlaðri þörf og markaðshorfum
hverju sinni;

e) annast sameiginlegan innflutning fyrir aðila stofnunarinnar eftir því, sem
óskað er. Einnig skal stofnunin leitast við að tryggja niðursuðuverksmiðjum
þær umbúðir, sem nauðsynlegar eru og fullnægjandi hverju sinni. t Þvi skyni
er stofnuninni heimilt að gerast eignaaðili í dósa- og umbúðaverksmiðju;

f) fylgjast með og greiða fyrir öflun hráefnis til niðursuðu og niðurlagningar OA
annarrar framleiðslu á vegum þátttakenda. Skal stefnt að þvi, að gott hráefni
sé ekki flutt úr landi óunnið, á meðan islenzkur iðnaður býr við hráefnisskort ;

g) vinna að þvi í samvinnu við Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins að auka fjöl-
breytni í framleiðslu niðursuðuverksmiðjanna og annarra þátttakenda í sam-
tökunum með leiðbeiningum um nýjar framleiðslugreinar. Skal stofnunin leitast
við að veita allar upplýsingar um framleiðslu og sölu, sem verksmiðjurnar þurfa
á að halda, og jafnframt skal að því stefnt að koma á fót tækniþjónustu.

3. gr.
Atvinnurekendur í niðursuðuiðnaði, sem vilja eiga aðild að Sölustofnun lag-

metisiðnaðarins, þurfa að gefa um það skriflega yfirlýsingu og eru þeir þá bundnir
af aðild sinni í a. m. k. eitt ár og geta ekki slitið henni nema með eins árs fyrirvara
miðað við áramót. Með aðild sinni fela atvinnurekendur stofnuninni sölu á allri
framleiðslu sinni á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum erlendis, og er þeim
óheimilt að selja vöru sína úr landi án milligöngu eða heimildar stofnunarinnar.

Öll framleiðsla, sem seld er á vegum stofnunarinnar, skal bera vörumerki hennar
eða þá vörumerki, sem stjórn hennar samþykkir hverju sinni.
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Félagsaðilum ber að hlýða þeim fyrirmælum stjórnarinnar, sem hún selur með
það fyrir augum að auka gæði framleiðslunnar. Er stjórn stofnunarinnar heimilt að
neita um leyfi til útflutnings á þeirri framleiðslu, sem ekki stenzt þær kröfur, sem
gerðar eru um gæði, og skal atvinnurekandi bera allan skaða af slíku banni. Einnig
er heimilt að beita refsiaðgerðum samkvæmt sérstakri reglugerð, sem samþykkt
hefur verið af fulltrúaráði, ef atvinnurekandi stendur ekki við skuldbindingar sínar
skv. lögum þessum eða gerist brotlegur við reglur stofnunarinnar um gæði fram-
leiðslunnar.

4. gr.
Atvinnurekendur, sem aðild eiga að stofnuninni, mynda fulltrúaráð, sem skipað

er 1 fulltrúa fyrir hvert fyrirtæki.
Ráðherra skipar stofnuninni 5 manna stjórn til þriggja ára í senn og skulu

tveir tilnefndir af aðalfundi fulltrúaráðs, einn samkvæmt tilnefningu viðskipta-
ráðuneytisins, einn samkvæmt tilnefningu fjármálaráðuneytisins, en einn án til-
nefningar og er hann jafnframt formaður stjórnarinnar. Þá tilnefnir ráðherra einnig
varaformann, en stjórnin skiptir með sér verkum að öðru leyti. Varamenn skulu
kosnir á sama hátt. Ráðherra ákveður þóknun fyrir störf stjórnarinnar. Reikningar
stofnunarinnar skulu endurskoðaðir af tveimur mönnum, er ráðherra skipar til
þriggja ára í senn, og skal annar þeirra tilnefndur af fulltrúaráði, en hinn af fjár-
málaráðuneytinu. Eftir hver áramót skal stjórnin gefa ráðherra ýtarlega skýrslu
um starfsemina á liðnu ári og skal fylgja henni endurskoðaður ársreikningur. Árs-
reikning skal birta í B-deild Stjórnartíðinda. Stjórnin boðar fulltrúaráð stofnunar-
innar til aðalfundar hvert ár eigi síðar en í júnímánuði. Aukafundi skal boða, þegar
þurfa þykir. Fulltrúaráð skal boða til aukafundar, ef tveir stjórnarmenn eða helm-
ingur fulltrúaráðs krefst þess. Fundir fulltrúaráðs skulu boðaðir með símskeyti
með minnst viku fyrirvara.

Að 5 árum liðnum frá gildistöku laganna, þegar framlag r ikissjóðs skv. 5. gr.
og ákvæði 6. gr. um útflutningsgjöld falla niður, skulu ákvæði seinustu mgr. um
stjórn stofnunarinnar breytast þannig, að 3 stjórnarmeðlimir verði tilnefndir af aðal-
fundi fulltrúaráðs, en 2 af ráðherra samkvæmt nánari ákvörðun ríkisstjórriarinnar.

Fulltrúaráð er ráðgefandi um allan rekstur og stefnumörkun stofnunarinnar.
Aðili stofnunarinnar, sem ekki hefur framleitt niðursoðnar eða niðurlagðar

sjávarafurðir eða flutt út á vegum stofnunarinnar á síðustu 12 mánuðum, hefur
ekki atkvæðisrétt á fundum fulltrúaráðsins.

A aðalfundi fulltrúaráðs skal leggja fram reikninga ásamt sölu-, framleiðslu-
og fjárhagsáætlun fyrir næsta ár.

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra, sem er prókúruhafi fyrir stofnunina og
annast almennan rekstur í samráði við stjórnina. Staða framkvæmdastjóra skal
ákveðin í samræmi við launakerfi starfsmanna ríkisins.

5. gr.
Sölustofnun lagmetisiðnaðarins verður aflað tekna til starfseminnar á eftir-

farandi hátt:
a) Ríkissjóður leggur fram sem óendurkræft framlag 25 milljónir króna ár hvert,

fyrstu fimm starfsárin.
b) Ríkissjóði er heimilt að ábyrgjast fyrir hönd stofnunarinnar lán, sem nemur allt

að 100 milljónum króna.
e) Niðursuðuverksmiðjurnar greiða sölulaun til stofnunarinnar, sem nota skal til

að mæta sölukostnaði, og skal hundraðshlutinn vera ákveðinn að fenginni um-
sögn fulltrúaráðs.

d) Stofnuninni er heimilt að taka umboðslaun fyrir þær vörur, sem hún flytur
inn eða útvegar samkvæmt ákvörðun stjórnar.
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6. gr.
í næstu fimm ár skulu öll útflutningsgjöld af niðursoðnum og niðurlögðum

sjávarafurðum og söltuðum grásleppuhrognum undanþegin hinum almennu ákvæð-
um um útflutningsgjöld, en renna þess í stað í sérstakan sjóð til eflingar lagmetis-
iðnaðinum og útflutningi hans skv. 7. gr.

7. gr.
Stofna skal sérstakan sjóð, sbr. 6. gr., sem hefur það verkefni að efla niður-

suðuiðnaðinn, auka tilraunir með nýjar vörutegundir og afla þeim markaða erlendis.
Sjóður þessi lýtur stjórn sölustofnunarinnar undir yfirumsjón ráðherra.

8. gr.
Ráðherra setur reglugerð um nánari framkvæmd laga þessara að fengnum

tillögum stjórnarinnar.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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