
Ed. 470. Nefndarálit
uni frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 104 23. jiini 1936, um atvinnu við siglingar á islenzk- 
um skipum.

Frá minni hl. sjávanitvegsnefndar.

Nefndin klofnaði í málinu eftir að hafa rætt það á nokkrum  fundum og séð 
varð, að ekki gat orðið sainkomulag um brtt. við frv.

Mál þetta er flutt af þreniur fram sóknarmönnum  í neðri deild og fór þar í gegn- 
um allar um ræður að mestu óbrevtt, með litlum atkvæðamun, þrátt fyrir mjög rök- 
fasta gagnrýni á ókostum frv.

Efni frv. er sem hér segir:
1. Afnám stýrimanna á m ótorbátum 20—30 smál., sein mun gilda um 90 menn þann 

tíma, sem bátarnir stunda þorsk- og síldveiðar og koma daglega að landi.



Afnám undirstýrim anns á flestöllum togurunum, eða um 32 menn. Afnám 
undirstýrim anns á m /s Skeljungi og Laxfossi og 3. stýrimanns á e /s Esju, eða 
alls 3 menn.

Samkvæmt 1. gr. frv. á því að afdanka 125 stýrimenn, miðað við núverandi 
skipastól. Ennfrem ur skal afnema 2. stýrimann á varðskipinu Óðni og 3. stýri- 
mann á varðskipinu Þór samkvæmt 2. gr.

2. Samkvæmt 3. gr. skal afnema aðstoðarmenn á togurum, alls 24 menn. Á Súðinni 
og Esju skal afnema 3. vélstjóra og setja aðstoðarmann í staðinn (sem hefir að- 
eins 1. vélstjóra réttindi við 300 ha. vél). A Goðafossi og Gullfossi skal afnema 
3. vélstjóra og þar með fækka uin einn mann. A Dettifossi og Brúarfossi skal 
afnema aðstoðarvélstjórann (sem verið hefir síðan skipin komu til landsins). 
Aðstoðarvélstjóri á e /s Kötlu og Eddu eiga einnig að afnemast (sem er eina til- 
lagan í frv., sem hefir við rök að styðjast). Ennfrem ur skal afnema 3. vélstjóra 
á varðskipinu Ægi og aðstoðarvélstjórann á m /s Laxfossi. 35 vélstjórar eiga því 
að afnemast samkv. frv.

3. Við mótorvélar frá 50—150 ha. skal afnema 2. vélamann á skipum, sem koma 
„daglega að landi“, og í hans stað komi „vélavörður“, maður, sem samkv. gild- 
andi lögum þarf ekki vélapróf og hefir aðeins rétt til að stjórna 15 ha. vél, en 
ekki stærri.

Samkvæmt frv. er lagt til, að afnema skuli 2. vélstjóra af öllum mótorskipa- 
flotanum, sem stærri er en 15 smálestir, en í skipum þar yfir mun að jafnaði 
vera 50 ha. vél og stærri. Vélafjöldi af 50—150 ha. mun sanni nær að vera í 200 
bátum og skipum. En tala mótorskipa yfir 12 smálestir er talinn í árslok 1937 
313. Samkvæmt frv. er því lagt til að afnema um 200 vélamannsstörf.
372 stýrimenn og vélamenn eiga því að afnemast ú r störfum sem æfðir og lærðir 

starfsm enn á skipunum.
F yrir Alþingi liggja mótmæli gegn frv. frá Farm anna- og fiskimannasambandi 

íslands, Vélstjórafélagi íslands, nemendum vélfræðiskólans, Stýrimannafélagi 
íslands, Vélstjórafélagi Revkjavíkur og Verklýðsfélagi Akraness. Ennfrem ur hefir 
Sjómannafélag Revkjavíkur mótmælt frv. við sjávarútvegsnefnd Nd. Innan þessara 
félaga og félagssambanda er að heita má mestur hluti íslenzkra vélamanna á eim- 
skipum og mótorskipum og stýrimenn og skipstjórar á stærri og minni skipum. Öll 
félögin fordæma tillögur þær, sem felast í frv., og leggja aðaláherzlu á þessi atriði:

1. Löggjöf um atvinnu við siglingar verði ekki brevtt nema sérfróðir menn fjalli 
þar um, og sé þá til stéttarfélaga farm anna og fiskimanna leitað fyrst og fremst.

2. Með lögunum frá 1936 sé mörkuð sú stefna og aukin að mun frá þvi, sem áður 
var, að ungir menn verði að búa sig undir skiþstjórnar- og yfirvélstjórnarstarfið 
með því að æfa sig í öllu verklegu sem undirvélstjórar og stýrimenn um nokk- 
urra  ára skeið, auk hins bóklega náms, sem einnig var aukið. Sé því mjög var- 
hugavert og í ósamræmi við nútíma kröl'ur að víkja frá þeirri stefnu.

3. Með þeim mannafla, sein lögin ákveða um vélamenn og stýrimenn á stærri og 
minni skipum, sé að mun aukið örvggi fyrir lífi manna, skipi og góssi frá þvi, 
sem áður var, og fækkun vélamanna og stýrimanna hljóti að rýra þetta öryggi 
mjög mikið.

4. Aukið vélakerfi í skipum, meiri hraði um allt, sem lýtur að ferðum skipa, og 
vinnuhraði yfirleitt útheimti umfangsmeiri pössun og gæzlu en áður. Hið sama 
gildir um stjórn skips, hvort heldur það er fiskiskip eða fólks- og vöruflutninga- 
skip.

5. Að lögin hafi verið í gildi í tæp tvö ár og ým sra hluta vegna mjög varhugavert 
að breyta þeim frá ári til árs, enda ekki neitt fram komið, sem heitið geti ókostur 
við lögin, sem réttlæti það að breyta þeim að lítt rannsökuðu máli.

6. Að þær breytingar á lögunum, sem fyrir liggja, séu byggðar á svo mikilli van- 
þekkingu og skilningsleysi á nútím a kröfum  og þörfum um m annahald við fisk- 
veiðar og farmennsku, að Alþingi sé ósamboðið að samþykkja þær.



Höfuðástæðan fyrir frv. er sú, að lögin uni atvinnu við siglingar iþvngi sjávar- 
útveginum um mannahald, og af þeim sökum beri að fækka kunnáttum önnum  af 
skipum, og sé þar með í engu rýrt örvggi um líf manna, skip og góss. Frám  til árs- 
ins 1936, að lögin um atvinnu við siglingar gengu i gildi, voru þrír stýrimenn á öll- 
um ísl. farþegaskipum vfir 300 smál., þ rir vélstjórar á söinu skipum og auk þess 
ljórði vélstjóri á tveimur Eimskipafélagsskipunum. 3 vélstjórar áttu að vera á öllum 
togurum með 700 ha. vél samkv. 1. 1915. Undirstýrim aður var lögskráður á flestalla 
togara, og hafði svo verið um m argra ára skeið. Samkv. lögum frá 1924 um vélgæzlu 
á mótorskipum var skvlt að hafa 2 vélamenn við vél 50—150 ha. og stærri. Enn- 
fremur skylt að hafa stýrimenn á mótorbátum 30 smál. og injög víða lögskráður 
stýrimaður á minni báta. Þessi tala kunnáttum anna á skipunum var komin af 
nauðsyn, sem útgerðarmenn höfðu viðurkennt, og meðfram af almennri tilhneigingu 
til aukins öryggis.

Kostnaðurinn við aukið mannahald samkv. núgildandi lögum og þær venjur og 
lög, er áður giltu, er hverfandi lítill. Stýrimaður á m ótorbát hefir á þorskveiðum % 
hlutar, auk hásetahlutar, sem að meðaltali síðustu ár er talið, að nemi Ib aurum  á dag.
2. vélamaður á mótorbátum, er stunda þorskveiðar hér við Faxaflóa, hefir auk hlutar 
25 kr. á mánuði. Annar stýrimaður á togara hefir ávallt haft og hefir enn netamanns- 
kaup, sem er lægra en kaup bátsmanns, og mun það kaup ekki breytast, þótt stýri- 
mannsnafnið yrði afnumið. Aðstoðarmaður er nú á 24 togurum. Kaup aðstoðarmanns 
er á saltfisksveiðum 348 kr., en á öðrum veiðum 331.50 kr. Miðað við 9 mánaða út- 
hald, er kaupgreiðsla til þessa eina manns á togara 3016.50 kr., að viðbættu fæði í 
270 daga, 675 kr., samtals 3691.50 kr. A fiskiflotanum m unar þvi mjög litlu í útgerð- 
arkostnaði, þótt þessir kunnáttu- og réttindamenn séu afnum dir. Hinsvegar má færa 
rök fyrir því, að tap útgerðarinnar getur orðið miklu meira en þessum kostnaði nem- 
ur með því að útrým a kunnáttum önnum  af skipunum, eins og frv. gerir ráð fyrir.

Um fækkun kunnáttum anna á farþega- og flutningaskipum kemur ekki til greina, 
þótt skyldan til að hafa þá verði numin ú r lögum. Reynslan hefir sýnt, að ekki er 
hægt að vera án þeirra.

Samkvæmt þeim rökstuðningi, er hér hefir verið fram fluttur, get ég undirrit- 
aður minni hluti ekki fallizt á að sainþvkkja frv. Hinsvegar var ekki samkomulag 
innan nefndarinnar um hugsanlegar breytingartillögur, sem allar gengu það langt 
til skemmda á lögum um atvinnu við siglingar, að ég gat ekki léð þeim fylgi mitt.

En út af þeim styr, sem stendur um mál þetta utan þings og innan, virðist óhjá- 
kvæmilegt, að ný athugun fari fram á þessari löggjöf milli þinga og ríkisstjórninni 
sé falið að endurskoða og undirbúa breytingar við lögin, og leiti þar til aðstoðar 
sérfróðra manna frá Alþýðusambandi íslands, Farm anna- og fiskimannasambandi 
íslands og atvinnurekendasambandinu.

Með þessa lausn málsins fvrir augum legg ég til, að því sé vísað til stjórnar- 
innar.

Alþingi, 5. maí 1938,
Sigurjón Á. Ólafsson.


