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Akrancs, 18. apríl 2012

Efni: UmsÖgn um lagafrumvarp um stjórn fískveiða og íagafrumvarp um veiðigjald, 
mái 657

Stjóm Verkalýðsfélags Akraness getur ekki undir nokkrum kringumstæðum stutt áðumefhd 
lagafrumvörp á meðan ekki hefiir farið fram ííarleg rannsókn á hvaða áhríf þessi fhimvorp 
hafa á atvinnuöryggi og kjör fiskvinnslufólks, sjómanna og síðast en ekki síst á byggðir þessa 
Iands.

Rétt er geta þess að hundruð félagsmanna starfa í þessari grein bæði til sjós og lands og því 
mikíir hagsmunir í húfi fyrir félagsmenn VLFA að ekki sé verið að gera þannig breytingar á 
stjómun fiskveiða að það ógni atvinnuöryggi þeirra sem staifa í greininni.

>vi ítrekar s^órn VLFA það að félagið getur ekki stutt þessi frumvörp og teliu' það í raun og 
veru ámælisvért að leggja þau fram án þess að kanna hver árifin eru á atvinnuöryggi og kjör 
þeirra sem starfa í greininni.

Það er mat félagsins að það svigrúm sem útgerðin heíur verði notað tii að lagfæra og leiðrétta 
launakjör fiskvinnslufólks, en þau eru verkalýðshreyfíngunni, SamtÖkum atvinnulifsins og 
útgerðinni til ævarandi skammar. Rétt er að upplýsa að heildarlaun sérhæfðs 
fiskvinnslumanns eftir 15 ára starf eru einungis 230.000 kr.

Stjóm Verkalýðsfélags Akraness veltir því fyrir sér hvort fyrirhugað auðlindagjald sé af sama 
meiði og kolefnisskatturmn sem átti m.a að leggja á Elkem ísland fyrir áramót, en sú 
skattlagning stefndi atvinnuöryggi þeirra sem þar störfuðu i algjöra óvissu eins og frægt var.

Að þessu sogðu þá krefst félagið þess að fram fari ítarleg óháð rannsókn á því hver áhrifin af 
þessum frumvorpum verða á atvinnuöryggi og kjör fiskvinnsiufólks, sjómanna og byggða 
þessa lands.
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