
Ed. 551. Nefndarálit [143. mál]
um frv. til 1. um Siglingamálastofnun ríkisins.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frv. þetta hefur verið rætt á nokkrum fundum nefndarinnar. Hefur skipa-
skoðunarstjóri komið á fund hennar og gert grein fyrir þörfinni á endurskoðun
löggjafar þeirrar, sem hér um ræðir. Enn fremur hefur nefndin leitað umsagnar
ýmissa aðila, er málið varðar, og hafa svör borizt frá Sambandi dráttarbrauta,
Fiskifélagi íslands, Verkfræðingafélagi íslands, Félagi dráttarbrauta og skipasmiðja
og Landssambandi Íslenzkra útvegsmanna. Umsögn Verkfræðingafélagsins er sér-
lega ýtarleg, en í hinum umsögnunum er einnig bent á veigamikil atriði.

Það kemur fram í þessum umsögnum, að mikill ágreiningur er um sum aðal-
atriði frv., þótt allir virðist því samdóma, að hér sé þörf á heildarlöggjöf. Það,
sem einkum kemur hér til greina, er það, hvort Siglingamálastofnuninni er ekki
markað of vítt verksvið skv. frv. Án þess að fara of langt út í einstök atriði má á
það benda, að aðilar þeir, sem sent hafa nefndinni umsögn sína, hafa flestir látið
í ljós þá skoðun, að skipaskoðunarstjóra beri fyrst og fremst að hafa eftirlit með
og fylgjast með öryggisútbúnaði og öllu, er varðar öryggi skipa. Kemur þá til álita,
hvaða önnur verkefni geti verið sumpart hentugt og sumpart samrýmanlegt aðal-
starfinu að fela hinu sama embætti.

Hvar eiga mörkin að vera milli starfssviðs Siglingamálastofnunarinnar og tækni-
deildar Fiskifélags Íslands, sem flestir sýnast nú sammála um að efla? Er rétt, að
Siglingamálastofnunin fari inn á þau verksvið, sem flokkunarfélögin annast í öðrum
löndum? Er það samrýmanlegt öryggiseftirIitinu, að starfsmenn stofnunarinnar
annist sjálfir skipateikningar? Er nýnefnið "Siglingamálastofnun ríkisins" sannara
eða heppilegra heiti en hið hefðbundna "Skipaskoðun ríkisins"?

Þessum og fleiri spurningum, sem fram hafa komið, þarf að svara. Nefndin
telur vænlegra til árangurs að fela nefnd sérfróðra manna og aðila, sem þarna eiga
hagsmuna að gæta, að leysa þetta hlutverk milli þinga, heldur en að þingnefnd fari
að bera fram breytingartillögur um jafnumdeilt og flókið mál nú undir þinglokin.
Leggur hún því til, að það verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Þar eð deildin telur, að ýmis veigamikil atriði í sambandi við frv. þurfi nánari
athugunar sérfróðra manna og aðila, sem hér eiga hagsmuna að gæta, og i trausti
þess, að ríkisstjórnin láti slíka athugun fram fara og leggi endurskoðað frv. fyrir
næsta Alþingi, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.
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