
Nd. 75. Frumvarp til laga
Um heim ild fyrir ríkisstjórnina til að taka að sér skipaafgreiðslu Eimskipafélags 
fslands h/f.
Flm.: Einar Olgeirsson, Áki Jakobsson, ísleifur Högnason, Sigfús Sigurhjartarson.

1- gr.Ríkisstjórninni er heimilt:
a) að taka í sinar hendur skipaafgreiðslu Eimskipafélags íslands h/f, og tekur sú 

heimild bæði til skipa þess félags og annarra skipa, sem féiagið annast afgreiðslu 
á samkvæmt samningum;

b) að innheimta endurgjald fyrir uppskipun, framskipun og vörugeyinslu samkvæmt 
íömu reglum og Eimskipafélag íslands h /f  hefur farið eftir undanfarið;

c) að taka á leigu, með eða án samþykkis Eimskipafélags Islands h/f, vöruskemmur 
félagsins ásamt öllum áhöldum þeim fylgjandi;

d) að ganga inn i leigusanminga þá, sem Eimskipafélag íslands h /f  kann að hafa 
um vörugevmslupláss.

2. gr.
Nú telur Eimskipafélag íslands h / f  sig skaðað með ráðstöfunum þeim, sem um 

er rætt í 1. gr., og getur það þá krafizt skaðabóta eftir mati tveggja dómkvaddra, óvil- 
hallra manna.

3. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að láta annast störf þessi fyrir reikning rikisins eða 

fela þau öðrum á hendur með sérstökum samningum.
4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frumvarp þetta er fram komið sökum vinnustöðvunar þeirrar, sem orðið hefur 

við höfnina í Reykjavík af því að Eimskipafélag íslands h / f  hefur- ekki orðið við 
kröfum verkamanna. Er aðkallandi nauðsyn á því fyrir þjóðina, að deila þessi verði 
leyst nú þegar, en auðséð er, að kraftar eru að verki í stjórn Eimskipafélags íslands 
h/f, sem ekkert hirða um þá þjóðarnauðsyn, og því óhjákvæmilegt, að ríkið láti málið 
til sin taka, til þess að trvggja áframhald skipaafgreiðslunnar og samkomulag við 
verkamenn. Er frumvarp þetta borið fram í trausti þess, að ríkisstjórnin verði þegar i 
stað við kröfum verkamanna, er hún hefur fengið það vald, sem frumvarpið veitir 
henni, og geri jafnframt ráðstafanir til að koma á almennum vinnusamningi til að 
tryggja varanlegan vinnufrið.

Nánar i framsögu.


