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Hlutverk Verðlagsstofu skiptaverðs er að fylgjast með fiskverði og uppgjöri á aflahlut 
sjómanna og stuðla að réttu og eðlilegu uppgjöri á aflahlut sjómanna.

Starfsemi Verðlagstofu hófst um mitt ár 1998 með lögum nr. 13/1998. Þetta var framlag 
ríkisins til að liðka um í kjaradeilu sjómanna og útvegsmanna. Sjómenn deildu hart á útgerðir 
sem leigðu til sín aflamark og drógu leiguverðið að hluta til eða öllu leyti af 
heildaraflaverðmæti áður en skiptaverðið og skiptakjörin voru reiknuð út og þar með skertist 
hlutur skipverja verulega.

Áhyggjur Verðlagsstofu varðandi frumvarp til laga um veiðigjald eru fyrst og fremst þær að 
útgerðir gætu freistast til að láta sjómenn taka þátt í að greiða það. þ.e. að veiðigjaldið verði 
dregið af óskiptu heildarverðmæti.

Verðlagsstofa hefur verið undirfjármögnuð um nokkurt skeið. Því er lítill tími og fjármagn til 
að sinna framfaraverkefnum eins og úrvinnslu og birtingu verðupplýsinga sem gagnast aðilum 
greinarinnar, breytingar á lögum og fleira.

Verðlagsstofa hefur tekið saman eftirfarandi punkta sem gætu styrkt störf stofnunarinnar.

• Allir bátar og skip þyrftu að hafa opinbera skráningu á brúttrúmlestastærð. Þá mælingu 
þyrfti opinber hlutlaus aðili að framkvæma (t.d. Samgöngustofa). Samkvæmt 
kjarasamningum fer uppgjör oftast eftir brúttórúmlestastærð en margir bátar og skip 
eru nú skráð 0 brúttórúmlestir í skipaskrá.

• Lögin um Verðlagsstofu þarfnast breytinga. Þar eru ákvæði sem ómögulegt er að fara 
eftir m.a. upplýsingar um stærðarflokkun og gæði (t.d. 3. gr.) og einnig eru ákvæði 
sem þurfa að vera skýrari varðandi valdheimildir (t.d. 6. gr./a).

• Afturvirkt gildi úrskurða. Sá tími sem Verðlagsstofa hefur til að kæra fiskverð til 
úrskurðarnefndar er stuttur, þar sem ákvörðun úrskurðarnefndar tekur aðeins gildi frá 
þeim degi sem vísun berst til nefndarinnar. Það væri sanngjarnara gagnvart 
hlutaðeigandi aðilum ef hægt væri að úrskurða aftur í tímann. Þar sem óeðlilegt verð 
getur hafa viðgengist um tíma áður en það kemur í ljós og er vísað til nefndar.

• Úrræði við sölu á markaði. Verðlagsstofa hefur rekist á að afli sem keyptur er í 
beinum viðskiptum milli skyldra aðila á lágu verði og að hluti aflans sé síðan seldur 
áfram á markaði. Aðeins lága verðið í fyrstu sölu kemur fram í aflaverðmæti þó að 
raunvirði aflans hafi verið hærra. Verðlagsstofa getur ekki komið í veg fyrir slíka 
áframsölu, en hlutur sjómanna á að grundvallast á raunvirði aflans.
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