
Nd. 656. Nefndarálit
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 53 27.. júní H121, um hvíldartíma háseta á Íslenzkum
botnvörpuskipum, og á l. nr. 45 7. maí 1928, um breyt. á þeim lögum.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin sendi frumvarpið til Landssambands ísl. útvegsmanna, Sjómannafélags
Reykjavíkur og Sjómannafélags Hafnarfjarðar og óskaði umsagnar þessara aðila
um það. Svar barst frá Landssamhandinu, og er það prentað sem fylgiskjal með
þessu áliti. Svör bárust ekki frá sjómannafélögunum.

Á fundi nefndarinnar ll. þ. 111. lýstu þeir PO, SK og SkG því yfir, að þeir gætu
ekki mælt með samþykkt frumvarpsins. Áld Jakobsson greiddi atkvæði með frv.
og mun skila sérstöku áliti. Finnur Jónsson lýsti yfir, að hann væri ekki við því
búinn að taka afstöðu til málsins.

Meiri hluti nefndarinnar er þeirrar skoðunar, að ef frumvarpið yrði að lögum,
mundi af þVÍ leiða verulega aukinn útgerðarkostnað og jafnframt lækkun tekna
skipverja. Af þessum ástæðum og öðrum, sem grein verður gerð fyrir Í framsögu,
leggur meiri hluti nefndarinnar til, að frumvarpið verði fellt.

Sigurður Kristjánsson,
form., frsm.

Alþingi, 15. apríl H147.

Skúli Guðmundsson,
með fyrirvara.

Pétur Ottesen.



Fylgiskjal.

LANDSSAMBAND tSLENZKRA ÚTVEGSMANNA
Reykjavík, 13. janúar 1947.

Til sjávarútvegsnefndar Nd. Alþingis, Reykjavík.

Vér leyfum oss hér með að vísa til heiðraðs bréfs yðar, dags. 8. janúar, ásamt
frumvarpi til laga um breytingar á lögum nr. 53 27. júní 1921, um hvíldartíma
haseta á íslenzkum botnvörpuskipum, og á lögum nr. 45 7. maí 192R, um breytingu
á þeim lögum.

Stjórn Landssambands íslenzkra útvegsmanna hefur rætt nefnt frumvarp á

fundi sínum og leitað umsagnar kunnáttumanna Í þessum efnum um það, hvaða
áhrif frumvarpið mundi hafa á útgerð íslenzkra botnvörpu skipa, eins og henni nú
er háttað.

Upplýsingar þær, sem fyrir liggja um mál þetta, eru á þá leið, að ef frumvarp
þetta yrði að lögum, mundi það hafa þau áhrif á skiphafnir íslenzkra botnvörpu-
skipa, að fjölga þyrfti þeim frá því, sem nú er, um 7 eða 10 menn, eftir því á hvaða
veiðum skipið er, þ. e. a. s. Ísfiskveiðum eða saltfiskveiðum. Er þetta álit byggt á
þeirri venju, sem nú er um skipshafnir it Íslenzkum botnvörpuskipum við fyrr-
greindar veiðar, og að sköpuð verði sömu afköst um afla og afsetningu á skipun-
um, miðað við það, sem nú er. Til viðbótar er svo rétt að geta þess, að ef til slíkrar
aukningar á mönnunum á skipunum kæmi, er óhætt að fullyrða, að ekkert pláss
er fyrir jafnmarga menn á skipunum, eins og þau eru nú, og heldur ekki á nýju
skipunum.

Vér höfum sýnt fram á það í sérstökum greinargerðum, að útgerðin í heild,
og þá einnig togaraútgerðin, þolir engar frekari álögur fram yfir það, sem níl er,
í sambandi við útgerðarkostnað skipanna. Og ef til slíkrar mannaaukningar kæmi
á botnvörpuskipunum, sem lög þessi mundu óhjákvæmilega hafa í för með sér,
yrði vitanlega að fylgja kauplækkun. þannig að kaup til skipshafnanna í heild yrði
ekki hærra en nú er, en það þýðir aftur, að hver og einn skipverji mundi bera mun
minna úr býtum. Þetta hefði þá afleiðingu í för með sér, að óhugsandi væri að fá
menn í skiprúm. Útvegsmenn eru yfirleitt þeirrar skoðunar, að frekar þurfi að
stefna að því að lækka útgerðarkostnaðinn almennt, og þá að sjálfsögðu að ein-
hverju leyti kaup til skipverjanna einnig, sérstaklega stríðsáhættuþóknun þá, sem
enn er í gildi, og geta þeir því á engan hátt fallizt á neina þá löggjöf, sem hefur í
för með sér verulega hækkun á útgerðarkostnaði skipanna.

Með hliðsjón af framansögðu leyfum vér oss því hér með eindregið að mælast
til þess við háttvirta sjávarútvegsnefnd Nd. Alþingis, að hún beiti sér fyrir þVÍ,
að hið umrædda frumvarp um breytingu á lögum um hvíldartíma háseta á íslenzk-
um botnvörpuskipum verði fellt af Alþingi því, sem nú situr.

f. h. Landssambands Íslenzkra útvegsmanna

Virðingarfyllst,

J. V. Hafstein.


