
sþ. 363. Tillaga til þingsályktunar [162. mál]

um athugun á aðstöðu yfirmanna á fiskiskipum til sérmenntunar.

Flm.: Páll Þorsteinsson, Eysteinn Jónsson, Halldór Ásgrímsson,
Ingvar Gíslason, Sigurvin Einarsson.

Alþingi ályktar að kjósa sjö manna milliþinganefnd til að athuga - í samráði
við sérfróða menn á þessu sviði - og gera tillögur um, hvernig skipstjórum, vél-
stjórum og matsveinum verði framvegis veitt aðstaða til að minnsta kosti á einum
stað í hverjum landsfjórðungi að afla sér menntunar, er veitir réttindi til starfa
á fiskiskipum allt að 250 rúmlesta.

Nefndin skili áliti og tillögum fyrir næsta reglulegt Alþingi.
Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.
A undanförnum árum hafa á nokkrum stöðum á landinu verið haldin á vegum

Stýrimannaskólans í Reykjavík námskeið til undirbúnings prófi, er nefnist hið
minna fiskimannapróf. Lagafyrirmæli, sem kveða á um þessi námskeið, eru bráða-
birgðaákvæði svo hljóðandi:

"Til ársloka 1965 skal árlega haldið á vegum Stýrimannaskólans Í Reykjavík,
ef nægileg þátttaka fæst, eitt námskeið við Stýrimannaskólann og tvö námskeið
utan Reykjavíkur til undirbúnings prófi, er nefnist hið minna fiskimannapróf. Próf
skal haldið á hverjum stað að námskeiði loknu.

Námskeiðin utan Reykjavíkur skulu að jafnaði haldin til skiptis á Ísafirði, á
Akureyri, í Neskaupstað og í Vestmannaeyjum. Ráðherra er heimilt að ákveða, að
námskeið skuli haldið á öðrum stað, ef sérstaklega stendur á og næg þátttaka fæst
eða ef námskeið, sem halda átti annars staðar, fellur niður vegna ónógrar þátttöku.
ÞÓ skulu ekki haldin fleiri en tvö námskeið utan Reykjavíkur árlega.

Námskeið öll og próf skulu að jafnaði haldin á tímabilinu frá byrjun október-
mánaðar til loka janúar. Heimilt er að halda námskeiðin á öðrum tímum árs, en
jafnan skulu þau standa yfir minnst 4 mánuði."

(Sbr. lög nr. 30/1957 og lög nr. 47/1963.)
Augljóst er, að lagaheimild til að halda námskeið af þessu tagi fellur úr gildi

við árslok 1965. Hins vegar er mönnum, sem starfa á fiskiskipum, mikið hagræði
að því að geta aflað sér heima í þeim landsfjórðungi, þar sem þeir eru búsettir,
menntunar til undirbúnings fiskimannaprófi. Aðstaða Vestmannaeyinga er að vísu
tryggð að þessu leyti með hinum nýju lögum um stýrimannaskóla þar. En aðstaða
manna í þremur landsfjórðungum er í þessu efni óbreytt frá því, sem verið hefur.
Það er þvi tímabært, að þetta mál sé tekið til athugunar.

Þess ber og að gæta, að stærð fiskiskipa fer ört vaxandi við endurnýjun skipa-
stólsins. Flm. telja rétt, að athugað sé gaumgæfilega, hvort ekki er hægt að veita
mönnum aðstöðu til þess að afla sér með þessum hætti réttinda til skipstjórnar á
stærri fiskiskipum heldur en kennsla og prófkröfur námskeiðanna hefur verið
miðað við, t. d. þannig, að námskeiðin starfi í deildum og að námi sé lokið i
áföngum.

Vélstjórar og matsveinar þyrftu einnig að fá aðstöðu til a. m. k. á einum stað
í hverjum landsfjórðungi að afla sér menntunar, er veitir réttindi til starfa á
fiskiskipum. '

Hér er lagt til, að Alþingi kjósi nefnd, er taki þessi mál til rækilegrar athug-
unar og skili áliti og tillögum, áður en næsta reglulegt Alþingi verður kvatt
saman.


