
Nd. 574. Nefndarálit [187. mál]
um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Frumvarp þetta var fram borið skömmu eftir að samningum lauk um sjó-
mannakjörin. Í þeim samningum var það ein af kröfum sjómanna, að þeim yrðu
tryggðar 200 þús. kr. örorku- og dánarbætur umfram slysatryggingu almanna-
trygginganna. Var til þess vitnað, að áður hefðu yfirmenn á farskipum og togurum
fengið samninga um slíka aukatryggingu.

Ekki náðist samkomulag um það í lands samningunum að samningsbinda slika
tryggingu. En samninganefndir beggja aðila - sjómannasamtakanna innan A. s.t.
og Landssambands íslenzkra útvegsmanna - undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu,
sem efnislega var á þá leið, að með tilliti til þeirra mikilvægu starfa, sem sjó-
mannastéttin inni af höndum, og þeirrar áhættu, er störfum hennar er samfara,
sé full ástæða til að endurskoða gildandi lagaákvæði um örorku-og dánarbætur
sjómanna, og heiti báðir aðilar að vinna að breyttri löggjöf, er viðurkenni sérstöðu
sjómanna að þessu leyti.

Til efnda á þessu loforði er frumvarp þetta flutt.
Nú gerðist það, skömmu eftir að landssamningum sjómanna lauk, að Lands-

samband íslenzkra útvegsmanna samdi um það við yfirmenn á fiskiflotanum, að
þeir skyldu fá slíka aukatryggingu, sem hér um ræðir og sjómönnum hafði verið
synjað um. Enn gerðist það skömmu síðar, að nokkur þeirra sjómannafélaga. sem
felldu landssamningana og héldu verkfalli áfram, fengu samninga um margnefnda
aukatryggingu. Þannig njóta yfirmenn fiskiflotans og nokkrir sjómannanna nú 200
þús. kr. aukatryggingar, en aðrir ekki. Slíkt misrétti er óþolandi, og er beinasta
leiðin til að ráða bót á þVÍ sú, sem felst í þessu frumvarpi, að lögfesta, að sérhver
skipverji, sem lögskráður eða ráðinn er á íslenzkt skip, sé sérstaklega tryggður gegn
öllum slysum, hvort sem þau verði um borð Í skipi eða Í landi, fyrir 200 þús. kr.,
miðað við banaslys eða fulla örorku. .

Meiri hluti nefndarinnar, þeir Gísli Jónsson, Birgir Finnsson og Guðlaugur
Gíslason, leggur til, að frumvarpinu verði vísað frá með rökstuddri dagskrá, en
við undirritaðir, sem minni hlutann skipum, leggjum til, að frumvarpið verði sam-
þykkt, áður en þessu þingi lýkur.

Alþingi, 21. marz 1961.

Hannibal Valdimarsson,
frsm.

Jón Skaftason.


