
Ed. 890. Frumvarp til laga
um breyting it lögum nr. 104 2a. júní 19a6, um atvinnu við siglingar á Íslenzkum
skipum.

(Eftir 2. umr. í Ed.)

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

2. gr.
Orðin "og flutningaskipum" fyrirsögn II. kafla laganna falli burt.



3. gr.
4. gr. laganna breytist sem hér segir:
Upphaf greinarinnar orðist svo:
Rétt til að vera skipstjóri eða stýrimaður í innanlandssiglingum á íslenzku

skipi, 6-:30 rúmlestir að stærð, hefur sá einn, er leggur fram vottorð frá siglinga-
fróðum manni tilnefndum af atvinnumálaráðuneytinu til 5 ára í senn eftir tillög-
um skólastjóra Stýrimannaskólans í Reykjavík, um að hann:

a-liður verði svo hljóðandi: Þekki á áttavita og kunni að leiðrétta stefnur og
miðanir fyrir segulskekkju og misvísun. .

Orðin "eftir seguláttum" í e-lið falli burt.
í stað .Jiandlóð" í d-lið komi: djúpmæli.
i-liður verði svo hljóðandi: hefur ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirði-

legt er að almenningsáliti.
Á eftir .i-lið kemur nýr liður, sem verður k-liður, svo hljóðandi: sé 18 úra

uð aldri, en sé skipið stærra en 15 rúmlestir, skal nldurstakmarkið vera 21 ár,
enda hafi hann þá verið stýrimaður it skipi yfir 15 rúmlestir i (i mánuði eða for-
maður á skipi yfir () rúmlestir í () mánuði.

1 stað síðustu málsgr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
. Gegn slíku vottorði og vottorði um sundkunnáttu gefur lögreglustjóri út skír-

teini, sem veitir rétt til að vera skipstjóri á skipum allt að 15 rúmlestir og stýri-
maður á skipum allt að 30 rúmlestir, e ð a skipstjóraskírteini á skipi allt að 30
rúmlestir samkv. þessari grein.

4. gr.
5., e., 7. og 8. gr. laganna falli burt.
9. gr. laganna verði 5. gr.
10. gr. laganna verði n. 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 stýrimaður eða yfir-

stýrunaður á skipi yfir 30 rúmlestir;
e ð a: hefur verið 12 mánuði einn stýrimaður eða yfirstýrimaður og 12 mánuði

undirstýrimaður á skipi yfir 30 rúmlestir;
e ð a: hefur verið 12 mánuði einn stýrimaður eða yfirstýrimaður á skipi yfir

ilO rúmlestir og skipstjóri á skipi yfir 15 rúmlestir í 6 mánuði;
e ð a: hefur verið einn stýrimaður eða yfirstýrimaður á skipi yfir 30 rúmlestir

() mánuði og skipstjóri á skipi yfir 15 rúmlestir í 12 mánuði.
11. gr. laganna verði 7. gr.
12. gr. laganna verði 8. gr. og breytist sem hér segir:
Orðin "hið meira" i a-lið falli burt.
b-liður verði svo hljóðandi: hefur verið 3() mánuði háseti á skipi eftir 16 ára

aldur og af þeim tíma verið að minnsta kosti 18 mánuði háseti á skipi yfir ()O rúm-
lestir;

e ð a: hefur verið 6 mánuði skipstjóri eða 12 mánuði stýrlmnður it skipi yfir
Iii rúmlestir og 12 mánuði háseti á skipi yfir 60 rúmlestir.

5. gr.
1:3. 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.
f stað ,,60 rúmlestir" komi: :30 rúmlestir.
Orðin "eða á flutningaskipi í 12 mánuði" í enda greinarinnar falli burt.
15. gr. laganna verði 11. gr.
16. gr. laganna verði 12. gr. og breytist sem hér segir:



í stað ,,12. gr." komi: 8. gr .
.Í stað ,,60 rúmlestir" komi: 30 rúmlestir.
Síðasta setning greinarinnar "Ofangreindur stýrimannstimi " falli hurt,

6. gr.
17.-19. gr. laganna verði 13.-15. gr.
20. gr. laganna verði 16. gr. og breytist sem hér segir:
Í stað ,,60 rúmlestir" í h-lið komi: 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" í 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

it skipi allt að 30 rúmlestir, kr. 2.00.
Skírteini, er veitir rétt til skipstjórnar á skipi allt að 30 rúmlesta, kr. 5.00.
Orðin "Hið minna skipstjóraskírteini á fiskiskipi, kr. 10.00" falli burt.
Orðin "Hið minna stýrimannsskírteini á fiskiskipi, kr. 5.00" falli burt.

9. gr.
!í.5.--ö8. gr. laganna verði 51.--54. gr.
59. gr. laganna falli burt, en í stað hennar korni ný gr., sem verði 5G. gr. og

hljóði svo:
Atvinnumálaráðherra er heimilt, þegar skortur er á vélstjórum, að veita

æfðum kyndurum leyfi til þess að gegna undirvélstjórastarfi við eimvél Í skipnm
allt að 300 hestafla og aðstoðarmannsstarfi á eimskipum með vél allt að 800 hestafla.

Áður en undanþága er veitt, skal leita umsagnar skipaskoðunarstjórans og
Vélstjórafélags íslands.

60.-()8. gr. laganna verði 56.--59. gr.

10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 11 13. jan. 1938, um viðauka við

l. nr. 104 28. júní 1936, um atvinnu við siglingar it Íslenzkum skipum, og 1. nr. 85
14. maí 1940, um breyt. á þeim lögum.

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

þe irru, þar til er Stýr-imannaskóhun tekur til starfa í nýju húsnæði.

12. gr.
Á eftir 59. gr. laganna (áður 68. gr.) korni eftirfarandi

Ákvæði til bráðabirgða.
í næstu fí úr, eftir að lagabreytingar þessar koma til framkvæmda, skal þeim,

er lokið hafa hinu minna fiskimannaprófi samkv. lögum nr. 1()4 frá 1936 eða



smáskipaprófi samkv. lögum nr. 40 frá 1922, gefinn kostur á að ganga undir sér-
stakt próf við Stýrtmannnskölann í Reykjavík, er veiti sömu réttindi og núver-
andi meira fiskimannapróf, enda hafi þeir siglt sem skipstjórar eða stýrimenn
I 36 mánuði að minnsta kosti og hafi náð 30 úra aldri.

Atvinnumálaráðherra setur reglugerð um próf þetta, að fengnum tillögum
skólastjóra Stýrimannaskólans í Reykjavík og fulltrúa frá Farmanna- og fiski-
mannasambandi Íslands.

Á sama tímabili er atvinnumálaráðherra heimilt að veita þeim, sem lokið hafa
hinu minna fiskimannaprófi, siglt hafa sem skipstjórar eða stýrimenn á skipi
:30 rúml. eða stærra í fimm ár og eru ekki yngri en 40 ára, réttindi til þess að vera
skipstjórar eða stýrimenn innanlandssiglingum á fiskiskipum allt að 150 rúml.
:Ið stærð.

13. gr.
Þegar lög þessi koma til framkvæmda, skal fella meginmál þeirra og 1.--4. gr.

I. nr. 97 11. júní 1938 inn í lög nr. 104 23. júní 1936 og gefa þau út svo breytt.


