
Nd. 526. Nefndarálit [18. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 53 27. júní 1921, um hvíldartíma háseta á Íslenzkum
botnvörpuskipum, og á 1. nr. 45 7. maí 1928, um breyt. á þeim l.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur haft mál þetta til meðferðar, en ekki orðið sammála um af-
greiðslu þess. Meiri hl., þeir Pétur Ottesen, Sigurður Ágústsson og Gísli Guðmunds-
son, er á móti samþykkt frv., en ég og Finnur Jónsson mælum með samþykkt
frv. FJ mun þó gera grein fyrir afstöðu sinni í séráliti.

Frv. það, sem hér liggur fyrir, var fyrst flutt á Alþingi 1942 (sumarþinginu)
af þm. Sósíalistaflokksins, þáv. 2. landsk. þm., Ísleifi Högnasyni. Frv. var þá vísað
til sjávarútvegsnefndar, en var ekki afgreitt úr nefndinni og dagaði uppi á þinginu.
Árið 1942 var allur togaraflotinn á Ísfiskveiðum, en meiri hluti há seta dvaldi í
landi á meðan á siglingu til Englands stóð, en hún tók venjulega 10 daga. Af þessu
leiddi, að þau óeðlilegu fyrirmæli gildandi laga, að hásetar á botnvörpuskipum
skuli vinna í 16 klst. á sólarhring, eftir að verkafólk Í landi var almennt farið að
vinna í 8 klst. á sólarhring, urðu ekki til eins mikils haga og síðar kom fram. Veiði-
ferðirnar stóðu í allt að 14 daga, og þótt það væri erfið skorpa og jafnvel hættuleg
heilsu manna, voru menn þó öruggir um að fá um 10 daga hvíld, þeir sem heima
biðu, og miklu hægari vinnu hinir, sem sigldu. Þegar frv. þetta var upphaflega
flutt, var ekki ríkjandi nógu almennur skilningur á þýðingu þessa máls.

Næst var mál þetta flutt á þingi 1946 af tveim þm. Sósíalistaflokksins, þeim
Hermanni Guðmundssyni og Sigurði Guðnasyni. Frv. náði þá enn ekki að verða
afgreitt á þinginu, en sjávarútvegsnefnd Nd., sem fékk málið til meðferðar, af-
greiddi það þó. Afgreiðslan varð sú, að meiri hl., þeir Sigurður Kristjánsson og
Pétur Ottesen, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, og Skúli Guðmundsson, fulltrúi Fram-
sóknarflokksins, lýstu sig andvíga málinu og lögðu til, að frv. yrði fellt. Finnur
Jónsson, fulltrúi Alþýðuflokksins, lýsti yfir því, að hann væri ekki við því búinn
að taka afstöðu til málsins, en fulltrúi SósialistafIokksins, Áki Jakobsson, lagði til,
að frumvarpið yrði samþykkt.

Meðan málið lá fyrir þinginu 1946 var það mikið rætt meðal sjómanna á tog-
araflotanum, og kom þá í ljós, að áhugi var mjög mikill og almennur fyrir því að
lögfesta 12 tíma hvíldartíma á togurunum. Þessi mikli áhugi kom og fram í því, að
um 400 starfandi togarasjómenn sendu Alþingi áskorun um að samþykkja frv.
Eins og áður er sagt, dagaði frv. þetta uppi á þinginu 1946.

í þriðja sinn var mál þetta borið fram á þinginu 1947 og þá af hinum sömu
tveim þingmönnum Sósíalistaflokksins, er fluttu frv. 1946. Enn var máli þessu
vísað til sjávarútvegsnefndar Nd., sem afgreiddi það þannig, að meiri hlutinn, full-
trúar Sjálfstæðisflokksins, þeir Sigurður Kristjánsson og Pétur Ottesen, fulltrúi
Framsóknarflokksins, Halldór Ásgrímsson, og fulltrúi Alþýðuflokksins, Finnur
Jónsson, lögðu til, að frv. yrði vísað til ríkisstjórnarinnar gegn loforði hennar um
að athuga málið sjálf eða skipa nefnd til þeirrar athugunar. Minni hlutinn, full-
trúi SósíalistafIokksins, Áki Jakobsson, lagði hins vegar til, að frv. yrði samþykkt
óbreytt. Var málið síðan afgreitt í deildinni þannig, að þingmenn Sjálfstæðisflokks-
ins, Framsóknarflokksins og Alþýðuflokksins samþykktu gegn atkvæðum þing-
manna Sósíalistaflokksins að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar.

Máli þessu var vísað til ríkisstjórnarinnar í marzmánuði 1948, en hinn 8. júní
s. á. skipaði þáv. forsætis- og félagsmálaráðherra, Stefán Jóh. Stefánsson, 6 manna
nefnd til að endurskoða gildandi löggjöf um hvíldartíma báseta á botnvörpuskip-
um. í nefnd þessa voru skipaðir: Jónatan Hallvarðsson hæstaréttardómari og Torfi
Hjartarson tollstjóri án tilnefningar, Karl Guðbrandsson (síðar Borgþór Sigfús-



son) og Sigfús Bjarnason, tilnefndir af samtökum sjómanna í Rvík og Hafnarfirði,
og Skúli Thorarensen og Ingvar Vilhjálmsson af hálfu útgerðarmanna.

Nefnd þessi starfaði í röskt ár. Hún safnaði ýmsum upplýsingum um hvíld-
artíma sjómanna í öðrum löndum, og verður ekki séð, að hún hafi unnið úr þeim
upplýsingum. Nefndarálitin eru þrjú, fulltrúar sjómanna tveir leggja til, að lög-
boðin verði 12 tíma hvíld á togurunum. Fulltrúar útgerðarmanna tveir leggja til,
að frv. um lögfestingu 12 tíma hvíldartíma verði fellt. En þeir tveir menn, sem ríkis-
stjórnin skipaði án tilnefningar, Jónatan Hallvarðsson hæstaréttardómari og Torfi
Hjartarson tollstjóri, gerðu enga tillögu um málið, enda lýsa þeir því yfir í áliti
sínu, að starf þeirra í nefndinni hafi í rauninni einungis verið í því fólgið að leita
sátta um lausn málsins með fulltrúum stétta þeirra, sem hlut eiga að máli, en þau
sáttastörf hafi engan árangur borið.

Það kemur raunar engum á óvart, að enginn árangur varð af störfum þessarar
milliþinganefndar. Á það var bent þegar, er sú tillaga að vísa máli þessu til ríkis-
stjórnarinnar var til meðferðar á Alþingi í marz 1948, að upp úr fyrirhugaðri rann-
sókn fengist ekkert annað en að tefja framgang málsins um stundarsakir, enda
snerust ákveðnir andstæðingar þessa máls strax til fylgis við þá tillögu að vísa því
til ríkisstjórnarinnar til athugunar í því skyni.

Nefndarskipunin til að gera tillögur um hvíldartíma háseta á botnvörpu skip-
mn hefur því ekki borið annan árangur en þann að tefja framgang þessa máls í
nærri tvö ár. Vegna setu þessarar nefndar var ekki unnt að bera fram frv. um lög-
festingu 12 tíma hvíldartíma háseta á togurum á þinginu 1948, því að nefndin skil-
aði ekki áliti sínu fyrr en síðari hluta árs 1949. En á því þingi leituðust flutnings-
menn frv. frá þinginu 1947 við að ýta við nefndinni með því að bera fram fyrir-
spurn til ríkisstjórnarinnar um, hvað liði störfum hennar.

Eftir að milliþinganefndin hafði lokið störfum haustið 1949, var snemma á
þessu þingi flutt frv. það, sem hér liggur fyrir. Frv. hefur verið til athugunar í
nefndinni, og hefur nefndin, auk þess að kynna sér álit milliþinganefndarinnar,
sent frv. til Alþýðusambandsins og Landssambands ísl. útvegsmanna og lagt fyrir
þessa aðila spurningar, sem nefndin hefur fengið svör við, sem engar nýjar upp-
lýsingar veita.

Ég hef oftar en einu sinni áður gert grein fyrir afstöðu minni til þessa máls
hér á Alþingi og vísa því til þess. Ég vil þó aðeins taka það fram nú, að aldrei
hefur það verið meiri nauðsyn en nú að lögfesta 12 tíma hvíldartíma á togurunum.
Margir af togurunum eru nú farnir að stunda veiðar til saltfiskframleiðslu, sem
hefur það í för með sér, að sjómenn togaraflotans verða að vinna í 16 klst. á sólar-
hring látlaust, nema þá fáu daga, sem skipið er í höfn til að losa aflann. Sér hver
maður, að slík vinnuþrælkun er í senn ómannúöleg og óhyggileg, vegna þess að
það verður ógerningur að fá góða menn til að stunda slíka vinnu til lengdar. Ofan
á þessa vinnuþrælkun bætist það, að kaupið, sem fyrir þessa vinnu er greitt, er í
kringum 2000 krónur á mánuði, og hafa togarasjómenn þannig um það bil helm-
ingi lægra kaup, miðað við klst., heldur en verkamenn í landi.

Með tilvísun til framanritaðs legg ég til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 13. apríl 1950.

Áki Jakobsson.


