
Nd. 316. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 104 23. júní 1936, um atvinnu við siglingar á íslenzk- 
um skipum.

F rá  minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Frv. þetta felur í sér allverulegar hreytingar á gildandi lögum i þá átt  að fækka 
kunnáttum önnum  bæði til sk ipstjórnar og vélgæzlu á islenzkum skipum, og er sú 
ástæða færð fv r ir  þessu, að núgildandi ákvæði íþyngi sjávarútveginum um  of fjár- 
lmgslega. Lögin um atvinnu við siglingar voru samin af milliþinganefnd og voru 
rædd á tveim þingum, þangað til þau voru afgreidd á ár inu  1936. Voru með þeim 
lögfest ýms ákvæði um tölu kunnáttum anna á skipum, sem ýmist voru komin í 
hefð í framkvæmd eða nauðsvnleg þóttu vegna öryggis skipshafnar og skipanna 
sjálfra. Ja fn fram t voru gerðar auknar  k rö fu r  um þekkingu, bæði háseta og sér- 
fróðra kunnáttum anna, í því skvni að draga ú r  hinni gifurlegu slysahættu sjó- 
manna. Með frv. þvi, sem fvrir  liggur, er nú  öllu þessu kippt í gamla horfið og að 
sumu levti jafnvel gengið skemmra en krafizt var i enn eldri lögum.

Þ arf  í rauninni ekki orðum að því að eyða, hversu hatramlegt er, að slíkar til- 
lögur skuli bo rna r  fram  á Alþingi, þegar litið er á hið ógurlega mannfall, sem sjó- 
sóknin hér við land veldur á ári hverju. Virðist það ganga glapræði næst, að Al- 
þingi geri ráðstafanir, sem vel geta enn aukið á h ina miklu lífshættu sjómanna, 
með því að draga ú r  kröfum  þeim um sérfróða sk ipstjórnendur og vélamenn, sem 
nú eru gerðar. E r  og mjög fjarri  sanni, að breyting sú, er frv. fer fram á, leysi að 
nokkru  levti fjárhagsvandræði sjávarútvegsins. Þá m á og geta þess, að í frv. er 
eingöngu farið fram á breytingu á 49. gr. laganna og þar fvrir  aftan, en lögin um 
atvinnu við siglingar eru samfelld heild, Jiannig að sam þvkkt frv. mundi gera ým sar 
aðrar breytingar á lögunum nauðsvnlegar, sem frv. felur þó ekki í sér. Ég tel þvi, 
að sam þykkt frv. þessa mvndi verða til t jóns fv r ir  sjómannastéttina, auk  þess sem 
hún  mvndi gera lögin um atvinnu við siglingar óframkvæmanleg. Hinsvegar get ég 
fallizt á, að rétt muni vera að endurskoða lögin, en að sú endurskoðun verði að 
fara fram af ríkisstjórninni með aðstoð sérfróðra manna. F y r ir  þvi legg ég til, að 
frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ:
í trausti þess, að rík isstjórnin  láti sérfróða menn frá samtökum sjómanna og 

ú tgerðarm anna endurskoða Iögin um atvinnu við siglingar sem fvrst og leggi nið- 
u rstöður þeirrar endurskoðunar fvrir  næsta Alþingi, tekur deildin fvrir  næsta mál 
á dagskrá.

Aljiingi, 23. april 1938.

F innur Jónsson, 
form.


