
Ed. 690. Nefndarálit [111. mál]
um frv. til laga um lífeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna á farskipum.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

1 ársbyrjun 1959 hét ríkisstjórnin þvi i sambandi við samninga um fiskverð
o. fl. að skipa nefnd til þess að undirbúa löggjöf um lifeyrissjóð sjómanna al-
mennt. Var i viðræðum um þá samninga lögð áherzla á stofnun lífeyrissjóðs,
er tæki til allra bátasjómanna. Nefndin var skipuð, og áttu sæti í henni fulltrúar
sjómanna og útgerðarmanna auk oddamanns. Ekki náðist samkomulag um tillögur
i þessari nefnd. Fulltrúar sjómanna lögðu til, að stofnaður yrði sameiginlegur líf-
eyrissjóður allra islenzkra sjómanna, en fulltrúar útgerðarmanna vildu hafa sér-
stakan lifeyrissjóð hjá hverju fyrirtæki. Nefndarálit beggja aðila voru send ráð-
herra.

1 frumvarpinu, sem hér liggur fyrir, er ekki að finna það, sem fulltrúar sjó-
manna lögðu megináherzluna á, en það var stofnun lífeyrissjóðs bátasjómanna.
Hins vegar er þar gert ráð fyrir, að lífeyrissjóður togarasjómanna verði framvegis
sameiginlegur fyrir þá og undirmenn á kaupskipum. Þetta er helzta nýmæli frum-
varpsins, en aðrar breytingar frá gildandi lögum eru minni háttar.

Frumvarpinu var útbýtt á Alþingi 11. des. s. 1. og vísað til heilbrigðis- og félags-
málanefndar 2. febr. Þegar eftir að frumvarpið kom fram, fóru Alþingi að berast
mótmæli gegn því frá togaramönnum. Þannig hafa milli 10 og 20 togaraáhafnir
nærri einróma skorað á Alþingi að fella það. Er í sumum þessara áskorana bent á,
að frumvarpið sé "fram borið án vitundar og í fullri óþökk allra togarasjómanna."
Enn fremur er þar að finna ummæli sem þessi: "Þar sem óvíst er um framhald
togaraútgerðar á Islandi, teljum við ekki rétt að hleypa öðrum inn í fjársterkan
sjóð, er yrði farmönnum einum til hagsbóta."

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd sendi frumvarpið nokkrum aðilum til umsagn-
ar .. Aðeins einn þeirra hefur tjáð sig efnislega samþykkan því, en það er Skipa-
útgerð ríkisins.

Íslenzka landhelgisgæzlan telur nýmæli frumvarpsins ekki heppilegt og álitur,
að æskilegt væri, að allir starfsmenn stofnunarinnar væru hjá sama lifeyrissjóði,
t. d. lifeyrissjóði starfsmanna ríkisins.

Samband isl. samvinnufélaga lætur þá skoðun í ljós, að frumvarpið "sé óþarft
og ekki til bóta, þar sem lífeyrisréttur þeirra manna, er hér um ræðir, hefur þegar
verið tryggður."

Í umsögn Farmanna- og fiskimannasambands Ísands er efni frumvarpsins gagn-
rýnt, og segir siðan svo: "Með tilliti til þess, sem hér hefur verið rakið, viljum
vér leggja til, að hæstvirt Alþingi fresti afgreiðslu þessa máls, meðan unnið sé að
allsherjarlausn á vandamálum í sambandi við vernd lífeyrisréttinda, þegar skipt
er um starf og flutning þeirra milli sjóða, svo og að endurskoðun á framangreind-
um ákvæðum í lögum um lífeyrissjóð togarasjómanna."

Nefndin afgreiddi frumvarpið frá sér í dag, og varð eigi samkomulag um af-
greiðsluna. Mælir meiri hlutinn með því, að það verði samþykkt með nokkrum
smábreytingum, en minni hlutinn vill vísa því til ríkisstjórnarinnar til nánari at-
hugunar. Óánægja með ákvæði þess virðist ríkjandi hjá þeim sjómönnum, sem
málið snertir, og auk þess er með frumvarpinu engan veginn leystur sá vandi,
sem mestur er i þessu efni, en hann er stofnun lífeyrissjóðs, er nái til allra is-
lenzkra sjómanna. Þess vegna telur minni hluti nefndarinnar ekki rétt að sam-
þykkja frumvarpið, en leggur til, að því verði vísað til ríkisstjórnarinnar í trausti
þess, að lifeyrissjóðsmál sjómanna í heild verði endurskoðuð.
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Alfreð Gíslason,
frsm.

Karl Kristjánsson.


