
Nd. 27. Frumvarp til laga [27. mál]
um Tæknistofnun sjávarútvegsins.

(Lagt fyrir Alþingi á 93. löggjafarþingi, 1972.)

1. gr.
Tæknistofnun sjávarútvegsins er sjálfstæð ríkisstofnun, sem heyrir undir sjávar-

útvegsráðuneytið.



2; gr.
Í stjórn Tæknistofnunar sjávarútvegsins skulu vera fimm menn, skipaðir af

sjávarútvegsráðherra til fjögurra ára í senn, þar af einn án tilnefningar, tveir til-
nefndir af Landssambandi íslenzkra útvegsmanna, einn tilnefndur af Farmanna-
og fiskimannasambandi íslands og einn tilnefndur af Sjómannasambandi íslands.
Sömu aðilar tilnefna varamenn. Ráðherra skipar formann stjórnarinnar og ákveður
þóknun hennar.

3. gr.
Stjórnin hefur á hendi yfirstjórn tæknistofnunarinnar og samþykkir starfs-

áætlun og fjárhagsáætlun hennar fyrir eitt ár i senn. Fjárhagsáætlun skal senda
ráðherra til staðfestingar.

4. gr.
Sjávarútvegsráðherra skipar forstjóra við tæknistofnunina að fengnum tillögum

stjórnarinnar. Stjórnin ræður í samráði við forstjóra, sérfræðinga og aðra tækni-
menritaða starfsmenn við stofnunina. Forstjóri stofnunarinnar ræður annað starfslið
hennar.

5. gr.
Forstjóri hefur á hendi daglega stjórn tæknistofnunarinnar og urnsjon með

rekstri hennar. Hann ákveður starfssvið sérfræðinga og annars starfsliðs.
Forstjóri tæknistofnunarinnar og annað starfsfólk tekur laun samkvæmt gild-

andi kjarasamningum ríkisstarfsmanna á hverjum tíma.

6. gr.
Verkefni Tæknistofnunar sjávarútvegsins skulu m. a. vera:

a) Rannsóknir og tilraunir á veiðarfærum, tækjum og vélum, sem notaðar eru i
þágu sjávarútvegsins, svo og aðrar sjálfstæðar tæknilegar rannsóknir.

b) Tæknileg þjónusta við sjávarútveginn með söfnun og dreifingu upplýsinga um
tæknimál.

e) Sérstök tæknileg verkefni eða rannsóknir fyrir einstaklinga, félög eða stofn-
anir.

d) Námskeið fyrir starfandi sjómenn til að bæta þekkingu þeirra og kynna
tækninýjungar.

7. gr.
Tekjur Tæknistofnunar sjávarútvegsins skulu m. a. vera þessar:

a) 1Js hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum, sem rennur til Fiskimálasjóðs
samkvæmt lögum nr. 4 28. febrúar 1966, um útflutningsgjald af sjávarafurðum
ásamt síðari breytingum, sbr. 11., 12. og 13. gr. laga nr. 79/1968 og 1. og 2. gr.
laga nr. 4/1971.

b) Árlegt framlag úr ríkissjóði, er aldrei skal vera minna en fjárhæð sú, sem
árlega rennur til stofnunarinnar af útflutningsgjaldi samkvæmt a-lið þessarar
greinar.

e) Fé, sem veitt er sérstaklega til tiltekinna verkefna, sem stofnuninni eru falin
af hinu opinbera.

d) Greiðslur fyrir verk, sem unnin eru fyrir einstaklinga, félög eða stofnanir.
e) Aðrar tekjur, svo sem vextir, framlög o. fl.

Verkefni, sem tæknistofnunin vinnur að beiðni einkaaðila eða samtaka þeirra
eða þeim til hagsbóta, er heimilt að verðleggja í gjaldskrá, sem ráðherra setur að
fengnum tillögum stjórnar og forstjóra stofnunarinnar, eða samkvæmt sérstökum
samningi.

8. gr.
Tæknistofnun sjávarútvegsins skal eiga aðgang að upplýsingum, sem opinberar

stofnanir og fyrirtæki geta í té látið og varða starfsemi hennar.
Ekki er heimilt að veita upplýsingar um rannsóknir, sem kostaðar eru af ein-

staklingi, félagi eða stofnun, nema með samþykki viðkomandi aðila.



9. gr.
Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um starfsemi tæknistofnun-

arinnar.
10. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta var lagt fyrir siðasta þing, en hlaut þá eigi afgreiðslu. Fylgdu

því svofelldar athugasemdir:
Til þess að sjávarútvegur geti hagnýtt sér farsællega þá vélvæðingu og tækni-

þróun, sem fiskveiðar og vinnsla byggjast á i stöðugt ríkara mæli, skortir enn þá
mikilvægu rannsóknar- og upplýsingastofnun, sem gert er ráð fyrir i frumvarpi
þessu. Sú starfsemi, sem Tæknistofnun sjávarútvegsins er ætlað að sinna samkvæmt
frumvarpinu, hefur verið i molum til þessa og hefur Alþingi nokkrum sinnum fjall-
að um þetta vandamál. Nokkuð hefur þó verið unnið i þessum efnum á vegum
Fiskimálasjóðs, Fiskifélags íslands, rannsóknastofnana sjávarútvegsins, Siglinga-
málastofnunarinnar og fleiri aðila. Ef frumvarpið verður að lögum, yrðu verkefni,
sem nokkuð hefur verið unnið að í ýmsum stofnunum, sameinuð i einni öflugri
stofnun. Slik stofnun gæti sparað mikla fjármuni og aukið framleiðslugetu verulega.
Tæknistofnuninni er ætlað að hafa á hendi rannsóknir og tilraunir i þágu útgerðar
og fiskvinnslu. Þá er henni ætlað að sinna tæknilegri þjónustu við sjávarútveginn
með söfnun og dreifingu upplýsinga um tæknimál. Starfsmönnum hennar, sem væru
tæknimenntaðir eða hefðu hagnýta reynslu, er ætlað að vinna jöfnum höndum að
verkefnum fyrir aðila sjávarútvegsins og hafa sjálfir frumkvæði að þvi að leysa
tæknileg vandamál atvinnuvegarins. Þeim er ætlað að vera til ráðuneytis og leið-
beiningar um tæknileg efni. Þá hefur stofnunin það verkefni að halda námskeið
fyrir starfandi sjómenn til að bæta þekkingu þeirra og kynna tækninýjungar. Verk-
efni, sem m. a. myndu falla til þessarar stofnunar, yrðu:

1. Hvers konar tæknileg vandamál, sem varða störf um borð í veiðiskipum,
svo sem rannsóknir og tilraunir á veiðarfærum, tækjum og vélum, svo og að fylgjast
með innlendum og erlendum nýjungum á þessu sviði og veita upplýsingar um niður-
stöður athugana og rannsókna.

2. Tæknilegar rannsóknir á starfsháttum og aðstöðu við löndun og útskipun á
afurðum, svo og söfnun og dreifing upplýsinga um það efni.

3. Rannsóknir, er taka til starfsaðstöðu i fiskvinnslu- og verkunarstöðvum, 1. d.
á vélum og tækjum, og upplýsingamiðlun i þvi sambandi.

Tæknistofnun sjávarútvegsins skal hafa samstarf við aðrar stofnanir, er vinna
að skyldum málum i þágu sjávarútvegsins, einkum rannsóknastofnanir sjávarút-
vegsins.


