
Nd. 307 . Nefndarálit [130. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 30 17. maí 1957, um breyt. á 1. nr. 66 17. júlí 1946,
um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og sent það til umsagnar þessara aðila:
Farmanna og fiskimannasambands Íslands,
Alþýðusambands Islands,
Sjómannasambands Íslands,
Landssambands ísl. útvegsmanna,
skólastj öra stýrimannaskólans,
Fiskifélags Islands.
Umsagnir hafa borizt frá skólastjóra stýrimannaskólans, A. S. 1. og Sjómanna-

sambandinu, og mæla þessir aðilar með samþykkt frumvarpsins.
Í umsögn skólastjóra stýrimannaskólans segir:
"Í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að námskeiðin fyrir hið minna fiskimanna-

próf, sem haldin hafa verið undanfarin 5 ár, verði framlengd um næstu 5 ár. Með
tilliti til þess ástands, sem skapaðist, eftir að hið minna fiskimannapróf var fellt
niður árið 1945, mundi ég telja varhugavert að fella það niður aftur, þar eð mikil
líkindi eru tilJ að sækja mundi í sama horf og áður, þ. e., að erfitt yrði, þegar frá
líður, að fá menn með fullum réttindum í yfirmannsstöður á bátaflotanum, sem
sjálfsagt mundi leiða til þess neyðarúrræðis, að veita mönnum með litla eða jafnvel
enga siglinga fræðilega þekkingu undanþágu til yfirmannsstarfa á fiskibátum.

Þá virðist sú æskilega þróun vera að skapast, að æ fleiri taki þetta próf sem
áfanga til fiskimannaprófs, er veitir réttindi til skipstjórnar á fiskiskipum af hverri
stærð sem er í innan- og utanlandssiglingum.

Ég tel mig því ekki þurfa að gera athugasemdir við frumvarpið."
Í nefndinni kom fram sú skoðun, að ekki mætti draga úr þeim kröfum, sem

gerðar eru til staðgóðrar menntunar og þekkingar yfirmanna á fiskiskipum og far-
skipum. Öryggi skipshafnar og skipa er oft undir því komið, að stjórnendur skip-
anna séu starfi sínu vaxnir, og sú tækniöld, sem nú er gengin í garð, útheimtir
stöðugt meiri kunnáttu skipstjórnarmanna í meðferð þeirra tækja, sem eru í umsjá
þeirra.

Út frá þessu sjónarmiði eru nefndarmenn hlynntir því, að þáltill., sem nú liggur
fyrir Alþingi á þskj. 34, um endurskoðun laga um stýrimannaskóla Íslands og at-
hugun á stofnun sjóvinnuskóla o. fl., nái fram að ganga, og með tilliti til þess, að
nefndin gengur út frá, að sú tillaga verði samþykkt, telur hún nægja að heimila
námskeið þau, sem frv. fjallar um, til ársloka 1965, í trausti þess, að þá verði lokið
við að semja gagngerar tillögur um sjómannafræðsluna.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykkt með svo hljóðandi

BREYTINGU:
Í stað orðanna "Til ársloka 1967" í 1. gr. frumvarpsins komi: Til ársloka 1965.

Alþingi, 21. febr. 1963.
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