
95. F rum varp

til laga um breyting á lögum nr. 43, 3. nóv. 1915, um atvinnu við vjelgæslu á 
gufuskipum.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
16. gr. laga nr. 43, 3. nóv. 1915, orðist svo: -

Meðan vöntun  er á m önnum , er tekið hafa vjelstjórapróf sam kvæ m t lög-
um þessum, er atv innum álaráðuneytinu  heimilt að veita m önnum , sem fengið 
hafa vjelstjóraskírteini í öðrum  löndum , sam kvæ m t þar gildandi lögum, skírteini 
þau, sem ræðir um i 5., 7., 9. og 11. gr., en þess sje þó gælt, að til þess að 
öðlast hið útlenda skírleini hafi orðið að fullnægja eins m iklum  kröfum  eins og 
til að öðlast hið íslenska, sem um  er sótt.

Sama rjett eiga þeir islensklr rik isborgarar og aðrir ,  sem sömu rjettinda 
njóta, sem lokið hafa vjelstjóraprófi erlendis.

Heimilt er ráðuneylinu og, m eðan svo s tendur á sem í byrjun  1. málsgr. 
segir, að veita efnilegum kyndurum  undirvjelstjóraskirteini á fiskigufuskipum með 
m inna en 900 bestafla vjel, þó aðeins til eins árs  i senn. Beiðni um  slik skir- 
teini skulu fylgja meðmæli sam kvæ m t 5. gr. b.

Þá er ráðuneytinu og heimilt, m eðan svo er sem til er skilið i byrjun  1.
málsgr., að veita m anni yflrvjelstjóraskirteini sam kvæ m t 7. gr., þótt h an n  bafí 
ekki verið nem a eitt á r  undirvjelstjóri á gufuskipi með meira en 200 bestafla 
vjel, ef bann  að öðru  leyti fullnægir kröfum 7. gr.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Sjávarútvegsnefndin flytur frv. þetta eftir beiðni a tv innum álaráðherra ,  og 
fylgdu þvi þessar athugasem dir:

Skipastóll landsins hefir aukist svo ört á siðustu árum, að þvi fer mjög 
fjarri, að nægilegt sje af vjelstjórum, er fullnægja skilyrðum  laganna um  vjel- 
gæslu. Það er því alveg nauðsyniegt að rým ka undanþágubeim ild  þá, sem lands- 
s t jóm in  befir i þessu efni eftir gildandi lögum, þvf að ella getur svo farið, að 
fleiri eða færri skipum verði ekki haldið úti.



Frv. er þvi borið fram til þess að ráða bót á þessu, en þess skal getið, 
að venja er að bera undanþágubeiðnir, sem ráðuneytinu berast, undir  þann  fag- 
m ann , sem stjórnin hefir til ráðuneytis í þessum efnum, og ætti það að vera 
nægileg trygging.


