
Nd. 591. Nefndarálit [119. mál]
um frv. til l. um lífeyrissjóð togarasjómanna.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Málið hefur tvisvar verið rætt í nefndinni, og virtust allir nefndarmenn sam-
mála um, að það væri hið athyglisverða sta. Það var sent ~'msum aðilum til um-
sagnar, en engin svör hafa enn borizt nema frá Alþýðusambandi íslands. Er um-
sögn þess birt hér með sem fylgiskjal.

Meiri hluti nefndarinnar vill enn bíða eftir umsögnum um frumvarpið, en ég
tel þá bið orðna ærið langa og legg til, að frumvarpið verði samþykkt.

Alþingi, 26. marz 1956.

Hannibal Valdimarsson.

Fylgiskjal.

ALÞÝÐUSAMBANDÍSLANDS
Reykjavík, 13. janúar 1956.

Háttvirt heilbrigðis- og félagsmálanefnd neðri deildar Alþingis hefur óskað
umsagnar Alþýðusambands íslands um frv. til laga um lífeyrissjóð togarasjó-
manna. Er oss ljúft að verða við þeirri ósk nefndarinnar.

Eitt af höfuðvandamálum togaraútgerðarinnar um þessar mundir er skortur
á sjómönnum. Reyndir og starfsvanir togaramenn hverfa iðulega að öðrum störf-
um, og nýliðar koma í staðinn. Er talið, að þessi sífelldu mannaskipti dragi veru-
lega úr aflabrögðum og eigi þátt i lakari fjárhagsafkomu togaranna.

Þegar af þessari ástæðu er líklegt, að stofnun lífeyrissjóðs togarasjómanna verði
ekki aðeins áhugamál togarasjómannanna sjálfra, heldur einnig útgerðarmannanna.
Slíkt frumvarp, ef að lögum yrði, mundi veita sjómönnum og fjölskyldum þeirra
mikið öryggi og því meira sem starfs aldur væri lengri og samfelldari. Þetta hlyti
að leiða til þess, að togarsjómenn hvörfluðu síður frá, þótt eitthvað álitlegt byðist
um stundarsakir. Og þar með yrði minna um nýliða og viðvaninga á skipunum.

Auk þess, og ekki síður, ber svo á það að líta, að togarasjómaður er venjulega
útslitinn maður upp úr fimmtu gu og á því rétt á að njóta tryggingar fyrir sig og
sina umfram flestar aðrar starfsstéttir þjóðfélagsins. -- Úr þessu mundi þetta frum-
varp bæta, ef að lögum yrði.

Um tryggingarfræðilega hlið málsins ræðum vér ekki af góðum og gildum
ástæðum. Sú hlið yrði auðvitað athuguð af sérfræðingum. Vera má því, að rétt
þætti að athuguðu máli að breyta einhverjum ákvæðum frumvarpsins um iðgjald-
greiðslur og upphæð lífeyris. En hugmynd frumvarpsins er hin ágætasta og vér
sannfærðir um, að hér er ekki aðeins um stéttarlegt hagsmuna- og öryggismál að
ræða, heldur jafnframt þjóðþrifamál, sem þörf er á að komist í framkvæmd hið
fyrsta.

Alþýðusamband íslands mælir mjög eindregið með þvi, að frumvarpið verði
samþykkt á þessu þingi.

Virðingarfyllst,
Alþýðusamband íslands.
Hannibal Valdimarsson.

Til heilbrigðis- og félagsmálanefndar neðri deildar Alþingis.


