
Nd. 131. Nefndarálit [ll. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 63 27. júní 1921, um hvíldartíma háseta tl íslenzkum
botnvörpuskipum, og á l. nr. 45 7. maí 1928, um breyt. á þeim lögum.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar,

Nefndin hefur klofnað um málið. Meiri hl. vill afgreiða málið meti rökstuddri
dagskrá, en ég legg til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Frv. þetta gerir ráð fyrir að lengja hvíldartíma háseta á botnvörpuskipum úr
8 tímum á sólarhring í 12 tíma. Reynslan hefur þegar sýnt, að breyting í þessa átt
er orðin aðkallandi og mundi gera afköst skipverja meiri og betri en það fyrirkomu-
lag, sem gilt hefur.

Eins og kunnugt er, hefur fram til þessa gilt sú vinnutilhögun á íslenzkum tog-
unnu, að hásetar vinni 16 stundir á sólarhring, en hvílist 8. Þessi vinnutími er lengri
en í nokkurri annarri starfsgrein hér á landi. Og auk þess ber svo að hafa í huga, að
þessi langi vinnutími er jafn á öllum dögum ársins, helgum sem virkum. Aðrar
starfsstéttir hafa sjaldnast nema 8 stunda vinnudag, og bjá ýmsum er vinnudagurinn
orðinn styttri.

Barátta togarasjómanna fyrir styttingu vinnudagsins í 12 stundir el' þvi ofur
eðlileg, en næsta furðulegt, að hún skuli mæta slíkri andstöðu sem orðið hefur.

Togarasjómenn hafa mjög einróma sent Alþingi áskoranir um, að 12 stunda
hvíld verði lögbundin á öllum veiðum botnvörpuskipa. Alþingi hefur enn ekki orðið
við þessum áskorunum, og hefur ýmsu verið borið við hverju sinni. Málið hefur
verið í athugun, nefndir skipaðar, og stundum hefur verið sagt, að sjómenn og út-
gerðarmenn yrðu 'lð semja um þetta sjálfir.

Vökulögin, sem tryggja togarasjómönnum 8 stunda hvíld, voru sett af Alþingi,
og virðist því eðlilegt, að nú ákveði Alþingi með lögum 12 stunda hvíld.

Nú hafa togarasjómenn staðið í 4 mánaða verkfalli, og hefur þar aðallega verið
deilt um lengingu hvíldartimans. Sennilega hefði aldrei komið til þessa langa og
kostnaðarsama verkfalls, ef Alþingi hefði fallizt á breytingu vökulaganna eins og
fyrirliggjandi frumvarp gerir ráð fyrir.

ÞÓ að togaraverkfallinu sé nú lokið, er sjálfsagt og sanngjarnt, aö Alþingi verði
við ósk togarasjómanna um lögbindingu 12 stunda hvíldar. Á þann hátt yrði Alþingi
við sanngjörnum óskum sjómanna og kæmi í veg fyrir hættulegar deilur út af þessu
atriði.

Alþingi, 7. nóv. 1950.

Lúðvík Jósefsson.


