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Efni: Uinsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Fiskistofu

Fiskistofa hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum um Fiskistofu og 
ýmsum öðrum lögum (gjaldskrárheimild), þingskjal 625 - 417. mál.

Fiskistofa gerir ekki athugasemdir við frumvarpið sem slíkt en telur rétt, vegna umsagnar 
Fjármála- og efnahagsráðuneytis, að vekja athygli á eftirfarandL

Undanfarin ár hefur verið nokkuð um það að Fiskistofu hafi verið falin ný verkefni án þess að 
þeim hafi fylgt ijármagn til að standa straum af kostnaði við þau. Einnig eru dæmi um það að 
verkefni hafi vaxið verulega að utnfangi og ekki gert ráð fyrir því aukna vinnuframlagi sem 
því fylgir. Þá eru að auki dæmi um að upphæðir gjalda, sem Fiskistofu er heimilt eða skylt að 
innheimta, hafa verið bundnar í lög og ekki fylgt þróun verðlags

Dæmi um ofangreint eru að Fiskistofu var falið að annast útgáfu veiðivottorða og umsýslu 
vegna þeirra án þess að kostnaður við það hafi verið bættur. Smíðaður var hugbúnaður vegna 
þessa sem reka þarf og viðhalda. Umsýsla var um árabil ekki mikil en hefur farið vaxandi 
undanfarin ár. Einnig hefur Qöldi úthlutana byggðakvóta tvöfaldast á nokkrum árurn en 
Fiskistofa hefur ekki fengið fjármagn vegna þess aukna umfangs Að lokum má nefna að gjald 
sem Fiskistofa innheimtir vegna veru veiðieftirlitsmanns um borð í fullvinnsluskipum og 
ætlað er að standa undir kostnaði vegna þess er langt frá því að gera það líkt og fram kemur í 
umsögn Fjármála- og efnahagsráðuneytis.

Ofangreint hefur haft þær afleiðingar að kostnaður vegna þeirra verkefna sem hafa verið 
vanfjármögnuð hefiir verið tekinn af öðrum mikilvægum verkefnum Fiskistofii. Það er ósk 
Fiskistofu að það verði tekið til skoðunar að framlög úr ríkissjóði verði ekki lækkuð sem 
gjaldtöku Fiskistofu nemur því þannig mætti leiðrétta ákveðna skekkju sem til er orðin í 
fjármögnun verkefna stofnunarinnar vegna ofangreindrar vanfjármögnunar og mikilvæg 
verkefni líða fyrir.
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