
304. l'efndarálit

um  frv. til laga um breyting á lögum nr. 14, 27. jún í  1925, um  slysa-
tryggingar,

Frá  sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir rætt frv. þetta nokk rum  sintium og leitað um sagnar
slysatryggingar ríkisins um  það.

1 frv. felast 3 aðalbreytingar:
1. Að fella undan  trvggingarskvldu þá, sem vinna að fiskverkun utan 

þurkhúss.
2. Að flylja iðgjaldsgreiðsluna að nokk ru  frá útgerðarm anni yfir á skipverja,

þegar þeir vinna fyrir hlut af afla eða hundraðsgjaldi af tekjum fyrirtæk-
isins, og

3. að leggja á rikissjóð nokkru  meira af iðgjöldum slysatrygðra fiskimanna 
en lögin ákveða, þegar um  smáfleytur er að ræða.

Með brjefi dags. 6. þ. m. hefir slysalrygging rikisins svarað fyrirspurn 
nefndarinnar þannig:

»............................... Fyrsta breytingin er sú, að fella undan  tryggingar-
skyldu alla fiskverkun, nem a í þu rkhúsum . Þessa breytingu teljum við til
spillis á lögunum. Það virðist engu minni þörf  á tryggingu fyrir það fólk, 
sem starfar að fiskþvotti eða só lþurkun, heldur en það, sem v innur í þurk- 
húsum , því að slysahætta þess er sennilega engu minni. En  ef það skyldi
sýna sig i fram kvæm dinni, að einhverjir an n m ark ar  væru á því að tryggja þelta 
fólk, þá þarf ekki lagabreytingu til þess að undanþiggja það tryggingarskyldu, 
því að í 21. gr. slysatryggingarlaganna er heimilað að veita undanþágu frá 
tryggingarskyldu með reglugerð. Hefir það þegar verið gert að þvi er snertir
v innu við hreppavegi og sýsluvegi, en aðrar  undanþágur hafa verið látnar 
bíða þess, að óskir kæm u fram um þær og að það sýndi sig í framkvæmdinni, 
að ástæða væri til þess að taka þær óskir til greina.

O nnur breyting frum varpsins er sú, að bæta við ákvæði um, að ef 
slysatrygður v innur fyrir hlut af afla eða hundraðsgjaldi af tekjum fyrirtækis-



ins, þá greiði hinn slysatrygði iðgjaldið að jöfnu við ú tgerðarm ann eða at- 
vinnurekanda. En  við hgggjum, að ef hásetar fá ekki kaup, he ldur aðeins 
hlut af afla, þá m uni verða litið svo á, eftir núgildandi lögum, sem  um  sam - 
lagsútgerð sje að ræða, svo að þótt ú tgerðarm aður bátsins eða fo rm aður eigi 
að standa skil á iðgjöldum fyrir alla hásetana samkv. 7. gr., þá verði þeir 
samt ekki taldir í þ jónustu hans, heldur sjálfir a tv innurekendur, og falli þvi 
ekki undir  ákvæðin í 1. málsgr. 6. gr., he ldur beri sjálfir iðgjaldið, hver fyrir 
silt leyti. Auðvitað gildir þetta þó því aðeins, að hásetarnir sjeu eingöngu 
ráðnir  upp á blut, en ekki þótt þeir taki e inhvern hlut auk  kaups, svo sem 
er um  lifrarhlut togaraháseta. .

Þriðja breytingin fer fram á að hækka tillag ríkissjóðs til róðrabáta  úr 
*/io iðgjalds upp í V* iðgjald og tillag til m ótorbáta  undir  5 lestum ú r  V« upp 
i V8 °8 veita ennfrem ur m ótorbá tum  5 —12 lesta sam a tillag ('/» iðgjalds) og 
m ótorbátum  og seglskipum yfir 12 lestir V« iðgjalds. Þetta er auðvitað ein- 
ungis fjárhagsráðstöfun, styrkveiting ú r  ríkissjóði til þessa atvinnuvegar, sem 
ekki snertir trygginguna í sjálfu sjer, og hefir stjórn slysatryggingarinnar auð- 
vitað ekkert við það að athuga, ef Qárveitingarvaldið vill svo vera láta. E n  
við skulum  aðeins leyfa okkur að benda. á, að þetta gjald, sem á að tryggja 
m önnum  litlar bæ tur  fyrir þá miklu áhættu, sem þeir leggja lif sitt og limu í 
við þessa atvinnu, er svo lítið í sam anburð i við aðra útgjaldaliði útgerðar- 
innar, að það m undi vart gera til nje frá um  afkom u hennar, þótt hún  losn- 
aði við nokkurn  hluta af þvi. Þess er og vert að gæta, að ástæðan til þeirrar  
styrkveitingar, sem frum varpið  fer fram á, sýnist vera þ röngur  hagur útgerð- 
árinnar  í bili, vegna örðugs árferðis, en styrkveiting i þessu formi helst áfram 
án tillits til árferðis og hvernig sem bagur þessarar atv innu blómgast.

Georg ólafsson. Þorsteinn Þorsteinsson.

Til sjávarútvegsnefndar Nd. Alþingis«. .

Nefndin fellst á skoðun slysatryggingarinnar um  reglugerðarbreytingu, 
að því er hún  getur náð til, til þess að ná eftiræsktum breytingum  á 1. og 2. 
gr. frv., og telur rjett að gera þá reglugerðarbreytingu nú  þegar, ef frv. verður 
ekki samþykt. Hinsvegar er ekki hægt með reglugerðarbreylingu að ná þeirri 
ívilnun um  iðgjaldagreiðslu ú tgerðarm anna vegna slysatrygðra skipverja á smá- 
skipum, sem 3. gr. frv. ræðir um.

Lögin um  slysatryggingar mega heila óreynd með öllu, þar  eð þau 
gengu ekki i gildi fyr en um  síðustu áram ót. Þykir  nefndinni be tu r  fara á 
þvi, að reyna lögin árlangt með breyltri reglugerð en að breyta þeim nú  þeg- 
ar í fám atriðum, og þó eigi til hlítar. Hinsvegar lítur nefndin svo á, að þessi 
lagasmið sje að ým su leyti gölluð og þurfi bráðra  og gagngerðra breytinga.

Fyrst og fremst er slysatryggingin eftir lögunum  ekki nægilega viðtæk, 
þar sem undanþegnir  eru tryggingu og tryggingarskyldu fjölmennir flokkar 
starfsmanna, jafnvel heilar atvinnugreinar (steinhögg, grjótvinna, sláttur, jarð-



yrkjustörf, mógröftur, fjallferðir, sk ipasm íðar o. fl.), miklu áhættum eiri  en 
hinar, sem tryggingarskylda er bund in  við (fiskþurkun).

í öðru  lagi er iðgjaldsgreiðsla og umfangsmikið eftirlit um  tryggingar- 
skylduverkin einhliða lagt á a tv innurekendur  eða forstöðum ann þess trygg- 
ingarskylda verks, án  þess slysatrygðir taki nokku rn  þátt í sinni eigin trygg- 
ingu eða greiði hennar  vegna nokkuð.

í þriðja lagi er rikissjóður með lögunum  að mestu leystur undan
kvöð, sem rjettilega ætti á honum  að hvíla, þeirri, að greiða iðgjöld fyrir alla
slysatrygða, að minsta kosti að e inbverjum  hluta.

Nefndin telur nauðsyn bera til gerbreytinga á þessum lagabálki og 
álitur lögin tæpast fram kvæm anleg eins og þau eru, meðal annars  af því að
söm u m enn vinna oft sam a daginn við mistryggingarskyld störf og önnur,
sem tryggingarskylda fylgir ekki.

Ut af framansögðu leggur nefndin til, að frv. á þskj. 110 verði afgreitt 
með svofeldri rökstuddri

DAGSKRÁ:

í trausti þess að stjórnin- með reglugerðarbreytingu taki upp efni 1. 
og 2. gr. i nefndu frv. á þskj. 110, eftir því, sem við verður komið, og leggi 
fyrir næsta þing frv. til laga um  alm enna slysatrygging, sniðið sem mest 
eflir bendingum  þeim, er fram hafa verið teknar, tekur deildin fyrir næsta 
mál á dagskrá.

Alþingi, 16. apríl 1926.

Ólafur Thors, Sveinn Ólafsson, Sigurj. Jónsson. Björn Lindal.
form. frsm.

J e8 legg til, að m álinu sje visað til landsstjórnarinnar.

Jón  Baldvinsson, 
fundaskrifari.


