
Nd. 220. BreytlngartftHögur

við frv. til laga om slysatryggingar.

Flutningsm.: Sveinn Ólafsson, Pjetur Ottesen, Halldór Stefánsson,
Jón Sigurðsson, Sigurj. Jónsson, Björn Líndal, KI. Jónsson.

1. Við 1. gr. 1. b. Orðin sfjóiTónum eða stærri« falli niður.
2. Við 1. gr. 2. a. Liðurinn orðist svo:

Ferming og afferming skipa og báta, sem nota vjelavindur við 
þessa vinnu, ef vinnan stendur yfir meira en hálft dægur.

3. Við 1. gr. 2. b. Orðin »fiskverkun, ísvinna og« falli niður.
4. Við 1. gr. 2. c. Aftan við liðinn bætist: nema um venjuleg bæjarhús eða

útibús i sveitum sje að ræða.
5. Við 1. gr. 2. d. Liðurinn orðist svo:

Meiriháttar brúargerð, hafnargerð, vitabyggingar, simalagningar, svo 
og vinna við meiriháltar vatnsleiðslur og gasleiðslur. Ennfremur skula trygðir 
hafnsögumenn, sótarar, póstar og slökkvilið, ráðið að opinberri tilhlutun.



6. Við 1. gr. niðurlagsákvæði:
a. Málsgreinin »Tryggingin samkv. 2. tölul............. fyrirlækisins« falli niður.
b. Fyrir »Tryggingarskyldan hvílir . . . .  fyrir þeirra reikning« kom i:

Atvinnurekendur, svo og riki eða sveitarstjórn, er starfið er rekið 
fyrir þeirra reikning, bera ábyrgð á þvi, að þeir sjeu trygðir, sem trygg- 
ingarskyldir eru samkvæmt lögum þessum.

7. Við 5. gr. Næst á eftir töluliðunum komi ný málsgr.:
Heimilt er þó stjórn sjóðsins að vikja frá þessum reglum, ef sjer- 

staklega stendur á.
8. Við 6. gr. 1. málsgr. Fyrir »skulu atvinnurekendur.............. eru, til út-

gjalda« komi:
skal iðgjaldagreiðslu þannig skift, að vinnuveitandi, hvort heldur 

er opinber stofnun, fjelag eða einstaklingur, greiði B/s, en vinnuþiggjandi */s. 
Vinnuveitandi greiðir iðgjöldin af hendi fyrir alla tryggingarskylda, sem 
á hans vegum eru, en á afturkræfan af kaupi þeirra eða afla þann 
hluta gjaldsins, sem þeim ber að greiða.

9. Við 7. gr. Fjórða málsgrein orðist svo:
Útgerðarmenn og hásetar vjelbáta, sem eru minni en 5 smálestir, 

greiða að eins 4/s og útgerðarmenn og hásetar róðrarbáta T/i« af iðgjaldi 
þvi, sem ákveðið er fyrir þá, en það, sem á vantar, greiðist úr ríkissjóði.


