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Umsögn.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða.

Sjávarútvegsnefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn Byggðastofnunar um frumvarp 
til laga um stjórn fiskveiða, 459. mál, úthlutun byggðakvóta. Með frumvarpinu eru 
lagðar til þaer breytingar á fyrirkomulagi við úthlutun byggðakvóta að hún skuli 
eftirleiðis vera í höndum einstakra sveitarfélaga, og að úrskurðarvald á kærustigi 
verði í höndum sérstakrar úrskurðanefndar, skipaðri fulltrúum sjávarútvegsráðherra, 
Byggðastofnunar og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Það er álit Byggðastofnunar að ekki sé skynsamlegt að fela einstökum 
sveitarfélögum úthlutun byggðakvóta. Reynsla Byggðastofnunar af úthlutun 
byggðakvóta á fiskveiðiárunum 1999/2000 til og með 2005/2006 sýnir að hér er á 
ferðinni málefni sem hefur valdið mikilli úlfúð og sundrungu, ekki síst innan smærri 
sveitarfélaga, og dæmi eru um sveitarfélög sem ekki gátu veitt umsögn um úthlutun 
kvótans án þess að brotnar væru reglur stjórnsýsluréttarins um sérstakt hæfi. Hafa 
verður í huga að hér er verið að úthluta verðmætum sem meta má til mikilla 
fjármuna. Haga verður málsmeðferð þannig að tryggt sé samræmi í úthlutun 
kvótans þannig að bærilegur friður skapist um framkvæmdina. Þá þarf einnig að 
hafa í huga að ætla má að umtalsverður kostnaður geti fylgt þessu verklagi fyrir 
einstök sveitarfélög, og líklegt er að þau verði mörg hver að kaupa sérfræðiaðstoð til 
að sinna þessu verkefni. Úthlutun byggðakvóta fylgja mikil samskipti við bæði 
útgerðir og fiskvinnslu, auk eftirlitsaðila og Fiskistofu.

Úthlutun byggðakvóta er byggðaaðgerð. Það er því eðlilegt að úthlutun hans sé í 
höndum þeirrar stofnunar sem fer með þann málaflokk í landinu, Byggðastofnunar, 
eða verði frumvarp iðnaðarráðherra um opinberan stuðning við tæknirannsóknir 
nýsköpun og atvinnuþróun samþykkt, ráðgjafarsviði Nýsköpunarmiðstöðvar íslands, 
sem hluti af byggðastefnu stjórnvalda. Reynsla Byggðastofnunar af úthlutun 
Byggðakvóta sýnir að það fyrirkomulag sem þar var stuðst við var að mörgu leyti 
heppilegt. Úthlutað var til 5 ára, og endurskoðað árlega hvort staðið væri við gerða 
samninga, m.a. um löndun og vinnslu aflans á staðnum, ofl. Þetta þjónaði einkum 
þeim tilgangi að efla til frambúðar vinnslufyrirtæki á viðkomandi stað, en það er 
einmitt eitt mikilvægasta atriðið við úthlutun byggðakvóta, að tryggja verður tengsl 
byggðakvótans við vinnslu, t.d. með beinni úthlutun hans til fiskvinnslu með 
vinnsluleyfi, fremur en beint á skip. Viðkomandi vinnsla semji síðan við útgerð um 
veiði á kvótanum, og sú útgerð leggi síðan með sér meiri heimildir og þannig náist 
margfeldisáhrif af úthlutun byggðakvótans. Þetta eykur líkur á að kvóti úr almenna 
kerfinu úthlutaður á báta komi til vinnslu í heimahöfn.
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í  frumvarpinu er gert ráð fyrir að Byggðastofnun eigi fuiitrúa í úrskurðarnefnd á 
kærustigi, ásamt fulltrúa sjávarútvegsráðherra og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
Eðlilegra verður að telja að byggðasjónarmið komi til skoðunar framar í ferlinu heldur 
en þetta, eigi úthlutun byggðakvóta að byggjast á þeim yfirleitt, enda má reikna með 
því að hlutverk nefndarinnar verði fyrst og fremst að aðgæta hvort gætt hefur verið 
réttra stórnsýslureglna, fremur heldur en eftirlit með því hvar kvótinn kemur niður. í 
umsögn Fjármálaráðuneytis kemur fram að áætlað sé að störf úrskurðarnefndarinar 
geti kostað um 2 mkr. á ári. í  Ijósi þeirra upplýsinga sem undirritaður hefur getað 
aflað sér um laun fyrir setu í opinberum úrskurðarnefndum sýnist það fjarri lagi.

Ekki hefur verið fjallað um umsögn þessa í stjórn Byggðastofnunar.

Sauðárkróki 12. febrúar 2007

Aðalsteinn Wprfcteinsson, forstjóri.


