
sþ. 55. Nefndarálit
um till. til þál. um endurskoðun á lögum um eftirlit með skipum og um athugun
ú framkvæmd skipaskoðunar.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur haft mál þetta til meðferðar á 3 fundum og rætt það mjog ýtar-
lega. Var hún sammála um, að með tilliti til þeirra alvarlegu sjóslysa, sem orðið
hafa hér í seinni tíð, og þeirra ummæla, sem fallið hafa um skipaeftirlit ríkisins
og öryggismálin almennt utan þings og innan, sé bæði æskilegt og rétt, að fram
sé látin fara ýtarleg rannsókn á þessum málum öllum, svo að almenningi gefist
kostur á að vita, á hvaða rökum þær ásakanir kynnu að vera byggðar, sem bornar
hafa verið fram í sambandi við slysin, og þá jafnframt, hvort unnt væri að fyrir-
hyggja, að slík slys endurtaki sig, m. a. með því að endurbæta öryggislöggjöfina
og skipaeftirlitið og færa þetta í samræmi við hið breytta viðhorf, sem skapazt hefur
vegna ófriðarins. Nefndin gat hins vegar ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins.

Nokkru áður en þáltill. it þskj. 22 var borin fram á Alþingi, hafði ríkisstjórnin
falið sjódómi Reykjavíkur rannsókn þessara mála og jafnframt ákveðið að skipa
nefnd til þess að athuga, it hvern hátt væri unnt að auka öryggi sjófarenda, m. a.
með tilliti til þess, sem koma kynni í ljós við fyrrnefnda rannsókn. Tilkynnti ríkis-
stjórnin þetta Alþýðusambandi Íslands með bréfi, dags. 31. jan. þ. á., sem birt er
hér með sem fylgiskjal.

Það hefði því verið eðlilegast, að málinu hefði verið vísað til ríkisstjórnar-
innar, í því trausti, að hún léti framkvæma það á þann hátt, sem um er getið í fyrr-
nefndu erindi hennar. Meiri hl. nefndarinnar var þó sammála um, að vilja Alþingis
um sem bezt öryggi í þessum málum væri betur lýst með þvi, að þáltill. á þskj. 22
yrði samþ. með nokkrum breytingum, í stað þess að vísa málinu til aðgerða ríkis-
stjórnarinnar.

Það þótti ekki rétt að binda skipun formanns nefndarinnar við skipaverk-
fræðing, þar sem það gæti valdið nokkrum erfiðleikum að fá slíkan mann, og þótti
því eðlilegra, að sett væri í þáltill., að hann væri sérfræðingur it þessu sviði. Þá
þótti og rétt, að einn nefndarmanna yrði skipaður eftir tilnefningu Sjómannafélags
Reykjavíkur og Sjómannafélags Hafnarfjarðar og annar eftir tilnefningu Stríðs-
tryggingarfélags ísl. skipshafna, í stað Fiskifélags Íslands, þar sem það félag ætti
jafnan mikilla hagsmuna að gæta í þessum málum. Að síðustu þótti nauðsynlegt
að ákveða í þáltill., að nefndin hefði aðgang að öllum gögnum, sem mál þessi



snerta, þar á meðal hjá sjódómi og nefndum, sem skipaðar hafa verið til rann-
sókna einstakra slysa, svo að eigi væri verið að verja tíma og fé til að rannsaka
á ný atriði, sem aðrir aðilar höfðu þegar lokið rannsókn á og fullar upplýsingar
lágu fyrir um.

Meiri hl. leggur áherzlu á, að rannsókninni og endurskoðun laganna verði
lokið sem allra fyrst og niðurstöðum og tillögum sé þá skilað og eigi síðar en
1. sept. n. k.

Minni hl. nefndarinnar CStgrA) gat ekki fallizt á þessa afgreiðslu málsins, og
sk ilar hann því séráliti. En meiri hl. leggur til, að þáltill. á þskj. 22 verði samþ.
með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Í stað orðsins "skipaverkfræðingur" í 2. málsgr. tillgr. komi: sérfræðingur á

því sviði.
2. Í stað orðanna "Sjómannafélags Reykjavíkur" í sömu málsgr. komi: Sjó-

mannafélags Reykjavíkur og Sjómannafélags Hafnarfjarðar.
3. Í stað orðanna "Fiskifélags Íslands" í sömu málsgr. komi: Stríðstryggingar-

félags íslenzkra skipshafna.
4. Í stað síðasta málsliðar sömu málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:

Nefndin skal hafa aðgang að öllum gögnum, sem mál þessi snerta, þar
á meðal hjá sjódómi og nefndum, sem skipaðar hafa verið til rannsóknar vegna
einstakra sjóslysa. Skal nefndin hafa lokið störfum svo fljótt sem unnt er og
eigi síðar en 1. sept. 1944.

Alþingi, 16. febr. 1944.

Gísli Jónsson,
form., frsm.

Páll Zóphóníasson,
með fyrirvara.

Sigurður Þórðarson,
fundaskr.
Ingólfur Jónsson.

Jón Sigurðsson.

Ásg. Ásgeirsson.

Fylgiskjal.

Svar atv.- og samgöngumálaráðuneytisins til Alþýðusambands Íslands.
Aður en bréf yðar, dags. 21. þ. 111., barst hingað, hafði ráðuneytið óskað, að

sjódómurinn í Reykjavík gerði, með aðstoð sérfróðra manna, athugun og rannsókn
á hleðslu botnvörpunga og Iiskf'lutningaskipa, á hvert sjóhæfni þessara skipa hafi
verið rýrt með breytingum, sem gerðar hefðu verið, vegna loftvarna eða björgunar-
tækja eða breytinga á lestarrúmi skipanna. Ráðuneytið hafði og gert ráð fyrir, að
strax og þessari rannsókn væri lokið, yrði til þess sett nefnd að athuga, hvað gera
þyrfti til að auka öryggi sjófarenda, meðal annars athuga um breytingar laga og
reglugerða.

Rétt eftir að ráðstafanir um rannsókn sjódómsins höfðu verið gerðar, var lögð
fram á Alþingi þingsályktunartillaga um nefndarskipun, og þar .sem gera varð ráð
fyrir, að hún myndi samþykkt í einhverri mynd, svo að segja strax, virðist eigi
ástæða til að gera aðrar ráðstafanir um nefndarskipun, og gerir ráðuneytið ráð
fyrir, að Alþýðusambandið sé sammála því.

Vilhjálmur Þór.


