
Nd. 812. Nefndarálit
11111 frv. til laga 11111 loftskeytatæki í islenzkuin skipuin.

F rá  2. íiiiniii Iil. sjávarútvegsncfiidar.
Minni hl. virðist fnllþung kvöð lögð á skip þau, er liér eiga hlut að niáli, 

nieð frv. eins og' það er, en vill hinsvegar sluðla að þvi, að skip þau, seni í för- 
um eru niilli landa, liafi loftskeytaiitbúnað án þess skyll sé að þau Iiafi sérstaka 
loftskeytanienn. Yirðist nægja, að stöðvarnar séu s ta rf ræ k ta r  af einhverjum  
yfirnianna skipsins, eins og nú tiðkast á suininn þeini farþegaskipuni, er 
Iiingað sigla.

K eppinautar íslendinga í vörnflntninguni niilli íslands og útlanda liafa eng- 
an  slíkan úthúnað, e r  liér ræðir uni, og torveldast íslendinginn því nijög sani- 
keppnin, ef þeir verða skyldaðir til að auka m jög tilkostnað sinn samkv. ákvæð- 
u m  frv. Má hér sam t fara  nokkurn  milliveg með þvi að leyfa sk ipverjum  að 
gegna starfi loftskeytanianns á vöruflutningaskipuni. E r  auðvelt fy rir  stýri- 
niannaskólanenia, þá er það vilja, að læra að fara  nieð loftskeytatæki, ásam t 
öðru nám i sínu á stvriniannaskólanuni, og taka próf í því sérstaklega. Þetta  tíðk- 
ast, að þvi er m inni hl. liefir fregnað, annarsstaðar við stýrimannaskóla.

Þá virðist m inni hl. rétt, að landssíminn útvegi og leigi jiau tæki til loft- 
skeyta, sem liér er  um  að ræða, eins og liann nú leigir eina tegund loftskeyta- 
tækjanna, taltækin, i fiskiskip.

Minni hl. leggur þvi til, að frv. verði samjiykkt með eftirfarandi
BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
A tvinnum álaráðherra  er heimill að m æla svo fyrir, að hvert islenzkt 

skip, sem í fö rum  e r  milli íslands og útlanda og hefir m innst 12 m anna 
áhöfn, og hvert farjiegaskip, sem siglir með s tröndum  fram  og er meira 
en 200 rúmlestir, skuli hafa loftskeytastöð og að m innsta  kosti einn skip- 
verja  með loftskeytaprófi.

Nú mælir ráðherra  svo fyrir  sem að ofan segir, og skal landssíminn 
jiá leigja sk ipunum  tæki gegn hæfilegri leigu, nem a eigendur skipanu 
kjósi að sjá sjálfir  fy rir  tækjum .

2. Við 3. gr. Orðin „og ákvæðum  reglugerðar 27. nóv.“ , til enda greinarinnar, 
falli niður.

Aljiingi, 13. des. 1935.
S igurður Kristjánsson, Jóhann  Þ. Jósefsson. 

frsm .


