
Nd. 476. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 104 23. júni 1936, um atvinau við siglingax- á íslenzkum 
;*kipum.

Flm.: Jóhann Jósefsson, Lúðvík Jósefsson, Sigui'ður Kristjánsson.

1. gr.
d-liður 2. gr. Iaganna falli burt, og aðrir liðir greinarinnar breytist eftir því.

2. gr.
Orðin „og flutningaskipum “ í fyrirsögn II. kafla laganna falli burt.

3. gr.
4. gr. laganna breytist, sem hér segir:

a. 1 stað „fonnaður" i fyrstu málsgr. komi: skipstjóri eða stýrimaður.



b. í stað „6—15 rúm lestir“ komi: 6—30 rúmlestir.
a-liður verði svo hljóðandi: Þekki á áttavita og kunni að leiðrétta stefnur og 

íniðanir fyrir segulskekkju og misvisun.
Orðin „eftir seguláttum“ i c-lið falli burt. 
í  stað „handlóð" í d-lið komi: djúpmæli.
i-liður verði svo hljóðandi: Sé 18 ára að aldri, en sé skipið stæ rra en 15 rúm- 

lestir, skal aldurstakm arkið vera 21 ár, enda hafi hann þá verið stýrim aður á skipi 
vfir 15 rúm lestir í 6 mánuði eða form aður á skipi yfir 6 rúm lestir í 6 mánuði. 

í  stað síðustu málsgr. komi ný inálsgrein, svo hljóðandi:
Gegn slíku vottorði og vottorði um sundkunnáttu gefur lögreglustjóri ú t skír- 

teini, sem veitir rétt til að vera skipstjóri á skipum allt að 15 rúm lestir og stýri- 
maður á skipum allt að 30 rúmlestir, e ð a skipstjórasldrteini á skipi allt að 30 
rúmlestir samkv. i-lið þessarar greinar.

4. gr.
5., 6., 7. og 8. gr. laganna falli burt.
9. gr. laganna verði 5. gr.
10. gr. laganna verði 6. gr. og breytist, sem hér segir:
Orðin „hið meira“ í a-lið falli burt.
b-liður verði svo hljóðandi: hefur verið í 18 mánuði einn stýrim aður eða yfir- 

stýrimaður á skipi yfir 30 rúmlestir.
e ð a :  hefur verið 12 mánuði einn stýrim aður eða yfirstýrim aður og 12 mánuði 

undirstýrim aður á skipi yfir 30 rúmlestir
e ð a :  hefur verið 12 m ánuði einn stýrim aður eða yfirstýrim aður á skipi yfir 

30 rúm lestir og skipstjóri á skipi yfir 15 rúm lestir í 6 mánuði
e ð a : hefur verið einn stýrim aður eða yfirstýrim aður á skipi yfir 30 rúmlestir 

i 6 mánuði og skipstjóri á skipi yfir 15 rúm lestir i 12 mánuði.
11. gr. laganna verði 7. gr.
12. gr. laganna verði 8. gr. og breytist, sem hér segir:
Orðin „hið m eira“ i a-lið falli burt.
b-liður verði svo hljóðandi: hefur verið 36 mánuði háseti á skipi eftir 16 ára 

aldur og af þeim tima verið að m innsta kosti 18 mánuði háseti á skipi yfir 60 rúm- 
Jestir

e ð a :  hefur verið 6 mánuði skipstjóri eða 12 m ánuði stýrim aður á skipi yfir 
15 rúm lestir og 12 mánuði háseti á skipi yfir 60 rúmlestir.

5. gr.
13. gr. laganna verði 9. gr.
14. gr. laganna verði 10. gr. og breytist, sem hér segir: 
í stað „10. gr.“ komi: 6. gr.
Orðin „eða á flutningaskipi“ falli burt. 
í stað „60 rúm lestir“ komi: 30 rúmlestir.
Orðin „eða á flutningaskipi í 12 m ánuði“ i enda greinarinnar falli burt.
15. gr. laganna verði 11. gr.
16. gr. laganna verði 12. gr. og breytist, sem hér segir:
1 stað „12. gr.“ komi: 8. gr.
í stað „60 rúm lestir" komi: 30 rúmlestir.
Síðasta setning greinarinnar „Ofangreindur stýrimannstimi . . . “ falli burt.

6. gr.
17.—19. gr. laganna verði 13.—15. gr.
20. gr. laganna verði 16. gr. og breytist, sem hér segir: 
í stað „60 rúm lestir“ í b-lið kom i: 30 rúmlestir.
21.—48. gr. laganna verði 17.—44. gr.



7. gr.
49. gr. laganna verði 45. gr. og breytist, sem hér segir:
Orðin „á flutningaskipum " i a-lið falli burt.
50.—53. gr. laganna verði 46.—49. gr.

8. gr.
54. gr. laganna verði 50. gr. og breytist, sem hér segir:
Greinatölurnar 4., 6., . . .  48. verði þannig:
4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 21., 23., 25., 27., 29., 30., 32., 34., 36., 38., 40.,

42. og 44.
í stað „Skírteini, er veitir rétt til formennsku á skipi, 6— 15 rúmlestir, kr. 2.00“ 

komi:
Skírteini, er veitir rétt til skipstjórnar á skipi, 6—15 rúmlesta, og til stýrimennsku 

á skipi allt að 30 rúmlestir, kr. 2.00.
Skirteini, er veitir rétt til skipstjórnar á skipi allt að 30 rúmlesta, kr. 5.00. 
Orðin „Hið minna skipstjóraskirteini á fiskiskipi, kr. 10.00“ falli burt.
Orðin „Hið minna stýrim annsskírteini á fiskiskipi, kr. 5.00“ falli burt.

9. gr.
55.—58. gr. laganna verði 51.—54. gr.
59. gr. laganna falli burt.
60.—63. gr. laganna verði 55.—58. gr.

10. gr.
Á eftir 58. gr. laganna (áður 63. gr.) komi eftirfarandi

Ákvæði til bráðabirgða.
a. í næstu 5 ár, eftir að lagabreytingar þessar koma til framkvæmda, skal þeim,

er lokið hafa hinu minna fiskimannaprófi samkv. lögum nr. 104 frá 1936 eða
smáskipaprófi samkv. lögum nr. 40 frá 1922, gefinn kostur á að ganga undir sér- 
stakt próf við Stýrimannaskólann í Reykjavík, er veiti sömu réttindi og núver- 
andi ineira fiskimannapróf, enda hafi þeir siglt sem skipstjórar eða stýrimenn 
í 36 mánuði að m innsta kosti og hafi náð 35 ára aldri.

A tvinnumálaráðherra setur reglugerð um próf þetta, að fengnum tillögum 
skólastjóra Stýrimannaskólans i Reykjavilc og fulltrúa frá Farm anna- og fiski- 
mannasambandi íslands.

b. Námskeið, er veiti þá íræðslu, sem þarf til þess að öðlast skipstjórnarréttindi
samkv. 4. gr. laganna, og þá undirbúningsfræðslu, sem þarf til þess að setjast í
fiskiinannadeild Stýrim annaskólans í Reykjavík, getur atvinnumálaráðuneytið á 
þessu tímabili falið skólastjóra Stýrimannaskólans að láta halda á eftirfarandi 
stöðum, þegar næg þátttaka er fyrir hendi: Á ísafirði, Akureyri, Norðfirði og í 
Vestmannaeyjum.

Námskeiðin skulu haldin annað hvert ár á hverjum  stað, en þó eigi nema á 
tveim stöðum sama árið. Skulu þau standa yfir frá  byrjun októbermánaðar og 
eigi skemur en til janúarloka. Heimilt er að hafa námskeið á öðrum tím a árs, 
en jafnan skulu þau standa yfir m innst 4 mánuði.

í reglugerð fyrir Stýrimannaskólann verður ákveðið nánar um þátttöku, inn- 
tökuskilyrði, kennslufyrirkomulag og próf við námskeiðin, en verkefni til undir- 
búningsprófs fyrir fiskimannadeildina skulu send frá Stýrimannaskólanum í 
Reykjavík og úrlausnir dæmdar þar.

11. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, en heimilt er ríkisstjórninni að fresta framkvæmd 

þeirra, þar til er Stýrimannaskólinn tekur til starfa i nýju húsnæði.



G r e i n a r g e r ð .
Frum varp þetta er samið af Farm anna- og fiskimannasam bandi íslands í sam- 

ráði við skólastjóra Stýrimannaskólans í Reykjavík, og lætur sambandið fylgja jivi 
eftirfarandi greinargerð.

Árið 1938 fór fram endurskoðun á lögum um atvinnu við siglingar frá  árinu 1936. 
Endurskoðunin var framkvæmd samkvæmt óskum sjómanna og útgerðarmanna, þar 
sem tillögur höfðu komið fram á Alþingi frá einstökum þingmönnum um breytingar 
á nefndum lögum, — tillögur, sem sjómenn og útgerðarm enn gátu eigi fellt sig við. 
Endurskoðunin var framkvæmd af 5 m anna nefnd stjórnskipaðri. Form aður var til- 
nefndur af ríkisstjórninni, tveir af útgerðarmönnum, tveir af F. F. S. 1., annar sigl- 
ingafróður, hinn vélfróður, og störfuðu þeir á víxl, eftir því sem við þurfti, og einn 
siglingafróður, tilnefndur af Aljjýðusambandi íslands. Nokkur ágreiningur varð i 
nefndinni, og skiluðu fulltrúar F. F. S. í. og Alþýðusambands íslands sameiginlega 
séráliti. Það skal þó strax tekið fram, að ágreiningurinn varð ekki um þau atriði, 
sem hér er farið fram  á, að breytt verði í lögunum.

Vegna þess að samkomulag náðist ekki til fullnustu innan nefndarinnar, var lagt 
til við ríkisstjórnina, að lögin yrðu látin standa óbreytt, þar til knýjandi nauðsyn 
bæri til að breyta þeim. Varð ríkisstjórnin við þessum óskum.

Fyrsta ástæðan til þess, að nú er farið frain á breytingar á lögunum, er eindregin 
ósk F. F. S. í., sem í eru 15 stéttarfélög yfirm anna ú r öllum starfsgreinum  siglinganna, 
Til frekari staðfestingar þessu skal á það bent, að á 7. þingi F. F. S. í. voru mættir 
í'ulltrúar frá félögum í Reykjavík, Hafnarfirði, Suðurnesjum, Vestmannaeyjum, Aust- 
urlandi, Akureyri, Siglufirði, ísafirði og Akranesi. Þar voru menn með hinu minna 
og meira fiskimannaprófi, farm annaprófi, vélfræðiprófi og loftskeytaprófi, og voru 
þeir allir sammála uin hina knýjandi þörf þessara breytinga.

Óskir sinar um breytingarnar byggir F. F. S. í. á þessu: Það er stefna sambands- 
ins, að m enntun sjómanna sé sem bezt og skipin stækki og verði fullkomnari. Á síð- 
ari árum  hefur einnig risið hér upp allverulegur skipastóll, frá 30—150 rúmlesta, en 
íyrir stærðina 75—150 rúmlesta nægir ekki hið ininna fiskimannapróf. En sú stefna 
að veita réttindi til skipstjórnar á sifellt stærri skipum án þess að auka á menntun- 
ina er í mótsögn við kröfur tímans um fram farir og aukna þekkingu, og því er 75 
rúmlesta prófið orðið algerlega ófullnægjandi. En þar sein m argir þeirra manna, sem 
það próf hafa tekið, hafa öðlazt mikla reynslu í sjómennsku og skipstjórn og eru 
sumir orðnir fullorðnir menn, þá er varla sanngjarnt að ætlazt til þess, að þeir fari 
að setjast á skólabekk að nýju með lítt reyndum piltum. Þvi er það tillaga vor, að 
stofnuð verði sérstök kennsludeild við Stýrim annaskólann í Reykjavík, er veiti þeim 
þann viðbótarlærdóm, sem þeir þurfa til þess að öðlast sömu réttindi og þeir, sem 
útskrifast úr fiskimannadeild, og verði um prófkröfurnar farið eftir tillögum þeirra 
nianna, sem um það eru dómbærastir.

Önnur ástæða, er mælir mjög með því, að hið minna fiskim annapróf verði lagt 
niður, er sú, að margir ungir menn hafa leiðzt til að taka það vegna þess, hve skannn- 
an tíma þarf til námsins og hve auðvelt er þar af leiðandi að ná í réttindi — komast 
í stöðu —, eins og það er nefnt. Hafa þeir þannig bundið sig við vissa stærð skipa í 
stað þess að taka strax hið ineira fiskim annapróf og síðan séð eftir því alla ævi að 
hafa glatað öllum þeim tækifærum til að fá betri stöðu, sem hið meira fiskimanna- 
próf gerir mönnum kleift að færa sér í nyt. Hins vegar hefur þá brostið k jark  til 
þess að setjast á skólabekk að nýju eða ástæður þeirra gert það ókleift.

Enn er eitt, sem rétt er að taka fram í þessu sambandi, en það er, að erfiðleikar 
hafa oftast orðið á þvi og jafnvel hefur reynzt ókleift að fram fylgja því, að sömu 
prófdóm arar væru við öll námskeiðin, en það hlýtur þó að vera fyrsta skilyrðið til 
þess, að réttur og jafn árangur náist við prófin alls staðar á landinu. Valda þvi erfið- 
leikar um ferðir og að nokkru leyti hörgull á æfðum mönnum, þar sem prófin þarf 
öll að halda á sama tíma.



Þar sem fullvíst er, að hinn nýi skóli muni geta veitt viðtöku öllum þeim, er sjó- 
mannafræði vilja læra, og almennt er litið svo á, að menn þurfi á svipaðri hagnýtri 
sjómannsþekkingu að halda á fiskiskipum, þegar þau eru orðin 30 rúm lestir og stærri, 
þá er það og tillaga vor, að skilyrði til inngöngu í skólann verði rýmkuð með tilliti 
til stærðar skipanna.

Ef þessar tillögur vorar ná samþykki Alþingis, en þess væntum vér fastlega, þá 
er það álit vort, að með því sé ráðin bót á óviðunandi ástandi í atvinnumálum  ís- 
lenzkra skipstjórnarm anna og að eigi þurfi þá að hrófla frekar við lögunum um 
ófyrirsjáanlegan tíma.

Ofangreindar tillögur miðast og við, að það vandræðaástand hverfi, að menn 
miði stærð skipa, er þeir láta smiða, við réttindi þeirra manna, sem ætlað er að stjórna 
skipunum.

Á það skal að lokum bent, að þegar gera þarf róttækar breytingar á atvinnumál- 
um heillar stéttar, verður ekki h já því komizt, að einhverjir færi fórnir. Þessar fórnir 
hafa hin 15 stéttarfélög Farm anna- og fiskimannasam bands Islands tjáð sig reiðu- 
búin að færa, samkvæmt samþykktum þeim, sem gerðar voru á 7. þingi þess.


