
sþ. 314. Nefndarálit [19. mál]
um till. til þál. um sérstakar örorku- og dánarbætur sjómanna.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað þessa tillögu og fengið um hana umsagnir Trygginga-
stofnunar ríkisins, Sambands íslenzkra tryggingafélaga, Landssambands íslenzkra
útvegsmanna, Alþýðusambands Íslands og Sjómannasambands Íslands. Í þremur
fyrstnefndu umsögnunum er ekki tekin bein afstaða til málsins, en Alþýðusambandið
og Sjómannasambandið mæla eindregið með samþykkt tillögunnar, og er umsögn
Sjómannasambands Íslands prentuð hér sem fylgiskjal.

Nefndin mælir með því, að tillagan verði samþykkt með þessari

BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta athuga, á hvern hátt megi

tryggja, að allir íslenzkir sjómenn njóti sérstakrar slysatryggingar, eigi lægri en 200
þúsund krónur miðað við fulla örorku eða dauða. Athugun skal lokið fyrir þing-
lok vorið 1965.

Alþingi, 24. febrúar 1964.

Jón Þorsteinsson,
form.

Pétur Sigurðsson.

Matthías Bjarnason,
fundaskr.

Sverrir Júlíusson.
Gísli Guðmundsson.

Ragnar Arnalds,
frsm.

Einar Ágústsson.

Fylgiskjal.

SJÓMANNASAMBAND iSLANDS
Reykjavik, 25. nóv. 1963.

Sjómannasambandið hefur móttekið heiðrað bréf allsherjarnefndar sameinaðs
Alþingis, dags. 16. nóv. s.l., þar sem óskað er umsagnar sambandsins um með-
fylgjandi till. til þál., um sérstakar örorku- og dánarbætur sjómanna.

Stjórn sambandsins hefur kynnt sér framangreindar tillögur og telur brýna
nauðsyn bera til, að tryggingamálum sjómanna verði komið í viðunandi horf, og
skorar því alvarlega á Alþingi að samþykkja tillögur þessar.

Eins og kunnugt er, þá eru þeir sjómenn, sem eru á skipum, sem skylda er að
lögskrá á (þ. e. skip 12 smálestir og stærri), allir tryggðir fyrir kr. 2000(}0.00 til
kr. 250000.00, samkv. samningum sjómannafélaganna við útgerðarmenn, og er sú trygg-
ing auk hinnar lögbundnu tryggingar, en útgerðarmenn greiða iðgjöld.

Á bátum undir 12 smálestir og hinum svokölluðu trillum eru sjómenn aðeins
tryggðir skv. hinum lögbundnu tryggingum, er hækka að vísu nú um áramótin, en samt
sem áður eru þeir mörgu sjómenn, sem á smærri bátunum eru, tryggðir fyrir um það
bil helmingi lægri upphæð en þeir, sem á stærri bátum eru.

Þegar þessum málum hefur verið hreyft, hefur alltaf verið á það bent, hversu
erfitt væri að innheimta iðgjöld af mönnum, sem eru á bátum, sem ekki er skylt
að lögskrá á, en þar er vandinn auðleystur.

Ríkisstjórnin á einfaldlega að semja við eitthvert tryggingarfélagið að taka að
sér þessar tryggingar, og ríkissjóður á að greiða iðgjöldin. Síðan má fela bæjarfé-
getum og hreppstjórum að innheimta iðgjöldin, um leið og innheimt eru iðgjöldin
af hinni lögbundnu tryggingu og á sama hátt. Ef eitthvað kynni að verða vanheimt
af iðgjaldaupphæðinni, verður ríkissjóður að greiða mismuninn.

Á það skal bent, að það er ekki lítill hluti af ársaflanum hverju sinni, sem
færður er að landi af þessum smærri bátum. Sjómenn á þeim hafa verri aðstöðu
til veiða en þeir, sem á stærri bátunum eru, og að mörgu leyti lakari aðbúð og
kulsamari störf einnig, svo að segja má, að ekki væri ósanngjarnt, þótt ríkis-
sjóður greiddi að fullu iðgjöld þeirra vegna eða a. m. k. einhvern hluta þeirra.

Sé vilji fyrir hendi, hlýtur að vera hægt að finna leið varðandi greiðslu eða
innheimtu iðgjalda, og er hér bent á eina, sem verður að telja vel færa.

Stjórn Sjómannasambandsins vill íþessu sambandi minna á mannskaðana miklu,
er urðu í apríl þessa árs, er 16 menn fórust af 6 bátum, og voru þeir menn mjög
misjafnlega hátt tryggðir eftir því, hvort þeir fórust af smærri bátum eða stærri.

Slíkt má ekki koma fyrir aftur. Þessum málum verður að kippa í lag.

Virðingarfyllst,

f. h. Sjómannasambands Íslands,

Jón Sigurðsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavík.


