
Nd. 37. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 104 23. júní 1936, um atvinnu við siglingar á íslenzkum 
skipum.

Flm.: Skúli Guðmundsson, Gisli Guðmundsson, Bergur Jónsson.

1. gr.
49. gr. laganna orðist þannig:
Ekkert skip yfir 20 tonn má afgreiða frá nokkurri höfn hér á landi til ferða 

á milli Islands og annara landa eða i innanlandssiglingar, nema á því séu til starfa 
auk skipstjóra einn eða fleiri stýrimenn samkv. eftirfarandi ákvæðum:

Undanþegin ákvæðinu um stýrimann eru þó þau fiskiskip og bátar, 30 rúm- 
lestir og undir, sem leggja afla sinn daglega á land.
a. Á fiskiskipi upp að 500 rúmlestir, á flutningaskipi upp að 500 rúm lestir og á 

farþega- og flutningaskipi upp að 300 rúm lestir sé m innst einn stýrimaður.
b. A fiskiskipum 500 rúm lestir og stærri, á flutningaskipum  500—1500 rúmlestir 

og á farþega- og flutningaskipum 300—800 rúm lestir séu m innst tveir stýrimenn.
c. Á flutningaskipum 1500 tonn og stærri, farþega- og flutningaskipum 800 tonn 

og stærri séu m innst þrír stýrimenn.

2. gr.
50. gr. laganna orðist þannig:
Á varðskipum ríkisins yfir 300 rúm lestir séu m innst þrír stýrimenn og á  varð- 

skipum undir 100 rúm lestir sé m innst einn stýrimaður, en á varðskipum 100—300 
rúm lestir m innst tveir stýrimenn. Rétt til skipstjórnar og stýrimennsku á skipum 
þessum geta þeir einir öðlazt, er lokið hafa farmannaprófi.

3. gr.
51. gr. laganna orðist þannig:

a. Á eimskipi með meira en 50, en ekki vfir 300 hestafla vél skal vera að m innsta 
kosti einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 27. gr„ einn undir- 
vélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 25. gr.



b. Á eimskipi með meira en 300, en ekki yfir 800 hestafla vél skal vera að minnsta 
kosti einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skirteini samkvæmt 31. gr., einn undir- 
vélstjóri, sem öðlazt hefir skirteini samkvæmt 29. gr.

Ef skipið er notað til farþegafiutninga og hefir yfir 500 hestafla vél, skal
í viðbót koma 1 aðstoðarmaður, er öðlazt hefir skírteini samkvæmt 27. gr.

Ef ferðir skipsins eru aðeins innan fjarða eða flóa, er nægilegt, að á því
séu tveir vélstjórar, sem öðlazt hafa skirteini samkvæmt 29. gr. og 31. gr.

c. Á eimskipi með meira en 800, en ekki yfir 1200 hestafla vél skal vera að minnsta 
kosti einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 33. gr„ og einn undir- 
vélstjóri, sem öðlazt hefir skirteini samkv. 31. gr.

Ef skipið er farþegaskip, varðskip eða björgunarskip, skal á því vera að 
minnsta kosti einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skirteini samkv. 33. gr„ einn 
undirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini sarnkv. 31. gr„ og einn aðstoðarvél- 
stjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 29. gr.

d. Á eimskipi með meira en 1200, en ekki yfir 2500 hestafla vél skal vera í m innsta 
lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skirteini samkv. 33. gr„ tveir undir- 
vélstjórar, sem öðlazt hafa skírteini samkv. 31. gr.

Sé skipið farþegaskip og vél þess yfir 1800 hestöfl, skal á þvi vera í 
minnsta lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 33. gr„ 
tveir undirvélstjórar, sem öðlazt hafa skírteini samkvæmt 31. gr„ og einn að- 
stoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir skirteini samkvæmt 29. gr.

e. Á eimskipi með yfir 2500 hestafla vél skal vera að minnsta kosti einn vfirvél- 
stjóri, sem öðlazt hefir skirteini samkvæmt 33. gr„ tveir undirvélstjórar, sern 
öðlazt hafa skírteini samkvæmt 31. gr„ og eínn aðstoðarvélstjóri, sem öðlazt 
hefir skírteini samkvæmt 29. gr.

Sé skipið farþegaskip, komi einn aðstoðarvélstjóri að auki, sem öðlazt hefir 
skírteini samkvæmt 29. gr.

4. gr.
52. gr. laganna orðist þannig:

a. Á mótorskipi með 15 hestafla vél eða minna skal vera í ininnsta lagi einn véla- 
vörður, sem öðlazt hefir réttindi samkv. 34. gr.

b. Á mótorskipi með meira en 15, en ekki yfir 50 hestafla vél skal vera í minnsta 
lagi einn vélstjóri, sem öðlazt hefir skirteini samkvæmt 36. gr„ og einn aðstoðar- 
maður, sem öðlazt hefir réttindi samkv. 34. gr. Aðstoðarmaður þessi má þó jafn- 
fram t gegna öðrum störfum á skipinu.

c. Á mótorskipi rneð meira en 50, en ekki yfir 150 hestafla vél skal vera í ininnsta 
lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 38. gr„ og einn undir- 
vélstjóri, sem öðlazt hefir skirteini samkv. 36. gr. Fiskiskip og bátar, sem koma 
daglega að landi með afla sinn, eru þó ekki skyld að hafa undirvélstjóra, en 
skulu þá i hans stað hafa aðstoðarmann eins og segir í staflið b. i þessari gr.

d. Á mótorskipi með meira en 150, en ekki yfir 400 hestafla vél skal vera í minnsta
lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 42. gr„ og einn undir-
vélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 40. gr.

e. Á mótorskipi með meira en 400, en ekki vfir 900 hestafla vél skal vera í nlinnsta 
lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skirteini samkvæint 46. gr„ og einn 
undirvélstjóri, sem öðlazt hefir skirteini samkv. 44. gr.

Ef skipið er notað til farþegaflutninga, skal að auki vera á þvi einn að- 
stoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 14. gr.

Undanþegin ákvæðinu um aðstoðarvélstjórana eru þau skip, sem hafa fastar 
ferðir innan flóa eða fjarða.

f. Á mótorskipi með meira en 900, en ekki yfir 1300 hestafla vél skal vera i minnsta
lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 48. gr„ og einn undir-
vélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 46. gr.



Ef skipið er farþegaskip, varðskip eða björgunarskip, skal á því vera í 
m innsta lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 48. gr., einn 
undirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 46. gr., og einn aðstoðarvél- 
stjóri, sem öðlazt hefir skirteini samkv. 44. gr.

g. Á m ótorskipi með m eira en 1300, en ekki yfir 2600 hestafla vél skal vera i m innsta 
lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 48. gr., tveir undirvél- 
stjórar, sem öðlazt hafa skírteini samkv. 46. gr

Ef skipið er farþegaskip, varðskip eða björgunarskip og vél þess er vfir 
1900 hestöfl, skal á því vera í m innsta lagi einn vfirvélstjóri, sem öðlazt hefir 
skírteini samkv. 48. gr., tveir undirvélstjórar, sem öðlazt hafa skírteini samkv. 
46. gr., og einn aðstoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 44. gr.

h. Á m ótorskipi með meira en 2600 hestafla vél skal vera í m innsta lagi einn yfir- 
vélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 48. gr., tveir undirvélstjórar, sem 
öðlazt hafa skirteini samkv. 46. gr., og einn aðstoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir 
skírteini samkv. 44. gr.

Ef skipið er farþegaskip, koini einn aðstoðarvélstjóri að auki, sem öðlazt 
hefir skírteini samkv. 44. gr.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Þá er þau hafa öðlazt staðfestingu konungs, skal

fella texta þeirra inn í meginmál laga nr. 104 1936, um atvinnu við siglingar á ís-
lenzkum skipum, og gefa þau út svo brevtt.

G r e i n a r g e r ð .
Á flokksþingi fram sóknarm anna 1937 var viðvíkjandi sjávarútvegsmálum gerð 

svo hljóðandi samþykkt:
„Að endurskoðuð verði lögin um atvinnu við siglingar á íslenzkuin skipum, og 

þess þá gætt, að íþyngja sjávarútveginum ekki um of með kröfum  um m annahald
o. f 1., sem ekki er alveg bráðnauðsvnlegt vegna örvggis sjófarenda, og þess sé jafn- 
fram t gætt að miða kröfur um m annahald og útbúnað á islenzkum flutninga- og 
farþegaskipum við þær kröfur, sein þær þjóðir gera, sem islenzk flutninga- og far- 
þegaskip þurfa að keppa við.“

Frv. þessa efnis var flutt á fyrra þinginu 1937, en varð þá ekki útrætt. Hefir
því verið talið sjálfsagt að leggja málið á ný fyrir Alþingi. Frumvarpið er í fullu 
samræmi við fram anritaða samþykkt. Hefir það sýnt sig æ betur við framkvæmd 
laganna um atvinnu við siglingar, hversu erfitt er að fram fylgja ákvæðum þeirra 
um fjölda réttindam anna bæði á fiskiskipum og flutninga- og farþegaskipum. 
Hefir hvorttveggja sýnt sig, að kostnaðurinn við það að hafa svo marga réttinda- 
menn á skipum, sem krafizt er í VI. kafla laganna, er sjávarútveginum ofviða, 
eins og nú er komið fjárhag hans, og ennfremur er eigi kostur nægra réttirtdamanna 
til þess að fullnægja ákvæðum fyrrgreinds kafla.

Um einstakar greinar frv. skal þetta fram tekið:

Um 1.—2. gr.
Tala stýrim anna samkvæmt lögum og frum varpinu:

Tala stý rim anna Tala s tý rim anna
T egund  skipa og stæ rð ,.ög i„  F rum varp ið

Fiskiskip upp að 300 rú m le s tu m   1 1
— 300—500 rúm lestir    2 1
— 500 rúm lestir og stærri   2 2
Flutningaskip upp að 200 rúmlestum   1 1
— 200—500 rúm lestir   2 1
— 500—1500 rúm lestir   2 2
— 1500 rúm lestir og stærri   3 3



T ala s tý n n ia n n a  Tala stý rim anna
reg u n d  skipa ng stæ rö Lögin F rum varp iö

Flutninga- og farþegaskip upp að 200 rúmlestum .. 1 1
------------ 200—300 rúm lestir ...................................................  2 1
------------ 300—400 rúm lestir ...................................................  2 2
------------ 400—800 rúm lestir ...................................................  3 2
   — 800 rúm lestir og stærri ........................................  3 3
Varðskip upp að 60 rúmlestum .......................................  1 1
— 60—100 rúmlestir .............................................................  2 1
— 100—200 rúm lestir ..............................................................  2 2
— 200—300 rúm lestir ..............................................................  3 2
— 300 rúm lestir og stærri ....................................................  3 3

í frum varpinu er gert ráð fyrir, að bátar undir 30 rúinlestum, sem leggja afla 
sinn daglega í land, skuli ekki vera skyldir að hafa lærðan stýrimann. Er það sama 
og vérið hefir í framkvæmdinni á undanförnum  árum  og ekki orðið að sök, og virð- 
ist því ekki ástæða til að íþyngja bátaútveginum, á slikum tímum, með því að skylda 
slika báta til að hafa réttindamann sem stýrimann, enda mun það ekki vera gért í 
nágrannalöndunum .

l.'m 3.—4. gr.
Tala vfirmanna við vél samkv. lögum og frum varpinu .

Tala y íirm anna við vél
T egund skipa og Iiestaílafjöldi véia I.ögin F rum varp ið

Eimskip 50—300   2 2
— 300—500 .......................................................................... 2 2
— 500—800 .......................................................................... 3 2
Flutninga- og farþegaskip 500—800   3 3
Flutningaskip 800—1200   3 2

og farþegaskip 800—1200   4 3
Flutningaskip 1200—2500   4 3
— og farþegaskip 1200—1800 ........................................ 4 3
-----------  1800—2500 ..........................................................  5 4
Flutningaskip yfir 2500   5 4
— og farþegaskip vfir 2500 ............................................  6 5
Mótorskip að 15   1 1
— 15—50 .............................................................................. 2 2
— 50—150   2 2
— 150—400   2 2
— 400—600   2 2
— 600—900 .......................................................................... 3 2
Flutninga- og farþegaskip 600—900   4 3
Flutningaskip 900—1300   3 2
— og farþegaskip 900—1300 ..........................................  4 3
Flutningaskip 1300—2600   4 3
— og farþegaskip 1300—1900 ........................................ 4 3
-----------  1900—2600 ..........................................................  5 4
Flutningaskip vfir 2600   6 4
— og farþegaskip vfir 2600   7 5

Við e-lið í frum varpinu er gert ráð fyrir, að þau skip, sem sigla fastar ferðir 
innan flóa eða fjarða, þurfi ekki að hafa neina 2 vélstjóra. E r það í samræmi við 
það, sem venja er í nágrannalöndunum, þegar uni slikar ferðir er að ræða. Virðist 
ekki úr vegi í þessu samhandi að athuga, hvaða kröfur nágrannaþjóðir vorar gera 
um réttindamenn á skipum sínuin.



Dönsk fiskiskip 20—50 rúm lestir þurfa ekki að hafa stýrimann nema skip- 
verjar séu fleiri en 8, og á farþegaskipum er ekki krafizt 2 stýrim anna i innan- 
landssiglingum nema skipið hafi rétt til að flytja yfir 500 farþega, og fyrst þegar 
skip eru stærri en 2500 rúml., er krafizt 3 stýrim anna í utanlandssiglingum. Á 
fiskiskipum er ekki krafizt 2 vélstjóra fv rr en vélin er orðin stærri en 500 hestafla, 
og á öðrum skipum í utanlandssiglingum 2 vélstjóra við 500—800 hestafla vél, 
en 3 úr þvi.

í Noregi er einnig fvrst krafizt 3 slýrimanna, þegar skip eru yfir 2500 rúml., 
og i innanlandssiglingum þurfa skip upp að 500 rúmlestum ekki nema 1 stýrimann. 
Á skipum, sem hafa fastar ferðir, sem ekki taka yfir 12 tíma, og hafa vél undir 
300 hestöflum, þarf aðeins 1 vélstjóra, og 3 vélstjóra er fyrst krafizt í utanlands- 
siglingum, þegar vél er 1000 hestöfl og meira.

I Svíþjóð er fyrst krafizt stýrimanns á farþegaskip 250—1500 rúm lestir í 
Eystrasalts-siglingum og 2 stýrimanna, þegar skip er yfir 1500 rúmlestir, og ekki 
fyrr en skip er orðið yfir 2000 rúm lestir er krafizt 3 stýrim anna i utanlandssigl- 
ingum. Á farþegaskipum í Eystrasalts-siglingum er ekki krafizt nema 2 vélstjóra, 
og þá fyrst, þegar vél skipsins er 500—800 hestöfl eða meira.

Af þeim dæmum, sem nefnd hafa verið, sést, að frumvarpið gerir ráð fyrir 
fleiri réttindamönnum en lögboðin eru bjá nágrannaþjóðuni vorum. Sýnist því vera 
hóflega á málinu tekið.

Því hefir verið haldið frarn, að réttindamönnum  hafi verið fjölgað í því augna- 
miði að skapa aukið öryggi fyrir sjóíarendur. Er það þó tæpast vitað, að slvs hafi 
hlotizt af þvi, að ekki væru nægilega margir réttindamenn á skipum sem slíkir. 
Tökiim dæmi um flutninga- og farþegaskip á stærð við Gullfoss með 3 stýrimenn 
og 4 vélstjóra. Segjum, að einn vélstjóri eða einn stýrim aður verði veikur i höfn 
úti á landi og þurfi að Ieggjast á sjúkrahús. Samkvæmt lögum um atvinnu við sigl- 
ingar á íslenzkum skipum má skipið ekki halda áfram  ferð sinni fy rr en viðkom- 
andi yfirm aður hefir verið sendur úr Reykjavík, ef hann er ekki fáanlegur á staðn- 
um. En þó allir hásetarnir strykju af skipinu, hafa nefnd lög ekkert við það að 
athuga, þó skipið héldi áfram. Nú er það vitað, að skipið getur farið allra sinna 
ferða með 1 stýrimann og 2 vélstjóra, en ekki ef skipið vantar hásetana. Sést á því, 
hversu einhliða hefir verið á þetta mál litið.


