
Nd. 41. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 71 23. júní 1936, um kennslu í vélfræði.

Flm.: Sigurður E. Hlíðar, Finnur .Jónsson, Jóhann Jósefsson, Lúðvík Jósefsson.

1. gr.
13. gr. laganna skal orðuð svo:
Fiskifélag Íslands skal halda námskeið í mótorfræði til þess að búa menn undir

mótorvélstjórapróf. Þau skulu haldin í tveim flokkum, hið minna og hið meira nám-
skeið,

Hið minna námskeið skal haldið í Reykjavík og úti um land, á þeim stöðum, sem
nægur vélakostur og önnur skilyrði eru fyrir hendi og atvinnumálaráðuneytið
ákveður, eftir tillögum Fiskifélags Íslands.

Hið meira námskeið skal haldið í Reykjavík og enn fremur eftir tillögum Fiski-
félags íslands á Akureyri, Ísafirði, í Vestmannaeyjum og Neskaupstað, enda sé næg
þátttaka og önnur skilyrði fyrir hendi.

Kostnaður við námskeiðin greiðist úr ríkissjóði eftir samningi við Fiskifélag
Íslands.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Þegar farið var að setja stærri vélar í mótorskipin (þ. e. vélar yfir 150 hestöfl),
náðu gömlu vélgæzlulögin of skammt, þar sem þau veittu aðeins réttindi upp að 150
hestöflum. Þessi réttindi veittu mótornámskeið þau, er Fiskifélag íslands hélt víðs
vegar um landið. Árið 19a6 setur svo Alþingi lög um "hið meira mótornámskeíð", sem
aðeins skal haldið í Reykjavík og veitir réttindi til vélgæzlu við vélar allt að 400
hestöflum.

Námskeið þessi hafa verið fremur illa sótt, sem mun stafa af því, hversu erfitt
og kostnaðarsamt það er fyrir þá, sem ekki búa í Reykjavík eða þar í grennd, að
sækja þau. Önnur mikilvæg ástæða mun einnig sú, að við stærstu vélarnar (þ. e. allt
að 150 hestöfl) voru Í mörgum tilfellum reyndari vélstjórar og þá oft á sama skipi
ár eftir ár. Flestir þessir menn eru heimilisfeður, og af þeim ástæðum eiga þeir skilj-
arilega ekki heimaugengt til þess að setjast á skólabekk í Reykjavík, þótt þeir mundu
ráðast í slíkt, ef nærtækara væri, til þess að halda atvinnu sinni, sem nú er ekki annað
sjáanlegt en að þeir megi innan SIWll1111S hverfa frá, vegna þess að þeir geta ekki upp-
fyllt skilyrði vélgæzlulagauna frá 1936 (meira prófið).

í útvarpserindi, er forseti Fiskifélags Íslands, hr. Davíð Ólafsson, flutti 24. f. m.,
upplýsti hann, að síðan 1936 hefðu aðeins verið haldin fimm "hin meiri námskeið",
og útskrifuðust aðeins 42 vélstjórar, þ. e. 6 vélstjórar ár hvert. Af þessu er sjáanlegt,
að námskeið þetta mun með líkri aðsókn engan veginn fullnægja þörfum mótor-
vélskipaflota landsins. Þess ber einnig að gæta, að mikill hluti þeirra, sem útskrifast
af þessum námskeiðum, hafa horfið að landvinnustörfum, sérstaklega í vélsmiðjur,
og koma því ekki útveginum að þeim notum, sem hér er talað um.

Raddir munu vera uppi meðal vélstjóra um, að vinna beri að þvi að fá réttindin
hækkuð án frekara náms. Þetta er mjög varhugaverð leið. Starf vélstjórans er það
vanda- og ábyrgðarstarf, að vinna ber að því, að þessi stétt fái sem fullkomnasta
þekkingu á starfi sínu. Og að því stefnir frumvarp þetta.


