
I I .  F r n m v a r p

til laga u m  laun  sk ip h e rra  og sk ipverja  á v a rð e i tn sk ip u m  rikisins.

(La'gt fyr ir  Alþingi 1927).

1. gr.
Skipherrar hafa að by rjunar launum  6000 kr. á ári, en laun in  hæ kka á 

þriggja ára  fresti um 400 kr. upp i 7200 kr. á ári.

2. gr.
Yfirstýrimaður hefir að b y r junar launum  3500 kr., en laun in  hæ kka á 

tveggja ára fresti um 100 kr. upp i 3900 kr. á ári.
A nnar s týrim aður hefir að byrjunar launum  2900 kr. á ári, en launin 

hæ kka á tveggja ára fresti um 100 kr. upp  i 3300 kr. á ári.
Priðji s lý rim aður hefir aö by iju n arlau n u m  2300 kr. á ári, en launin  hækka

á tveggja ára  fresti um 100 kr. upp i 2700 kr. á áii.

3. gr.
Yfirvjelsljóri á eimskipi, er vjel þess sýnir yfir 700 heslöfl, hefir aö byrj- 

unar launum  5000 kr. á áii, en launin  hæ kka  á tveggja ára íresti um  100 kr 
upp í 5400 kr. á ári.

Yflrvjelsljóri á eimskipi, er vjel þess sýoir 200 til 700 hestöfl, hefir að 
by rjunar launum  4500 kr. á ári, en launin  hæ kka á tveggja ára  fresti um  100 kr. 
upp í 4900 kr. á ári.

A nnar vjelsljóii á eimskipi, er vjel þess sýnir yfir 700 hestöfl, hefir að
b y r junar launum  4000 kr. á ári, en launin hæ kka á tveggja á ra  fresti um 100
kr. upp í 4400 kr. á ári.

A nnar vjelstjóri á eimskipi, er vjel þess sýnir 200 til 700 hestöfl, og þriðji 
vjelstjóri á eimskipi, er v jel þess sýnir yfir 700 hestöfl, hefir að by rjunar launum  
3000 kr. á ári, en launin  hæ kka á tveggja ára  fresti um 100 kr. upp í 3400 
kr. á ári.

4. gr.
Loftskeytam aður 1. flokks hefir að by rjunar launum  2300 kr. á ári, en

launin  hæ kka á tveggja á ra  fresti um  100 kr., upp i 2700 kr. á ári.
Loftskeytamaður 2. flokks hefir að by rjunar launum  2100 kr. á ári, en

launin hæ kka á tveggja á ra  fresti um  100 kr. u pp  i 2500 kr. á ári.

5. gr.
Fullgildur háseti hefir að byrjunar launum  1$00 kr. á ári, en launin  hækka 

á tveggja á ra  fresti um  50 kr. upp  i 2000 kr. á ári. Enginn  getur orðið skipað-
u r  fnllgildur háseti, nema h an n  hafi siglt 24 m ánuði,  þ a r  af að m insta  kosti 6
m ánuði sem viðvaningur á varðeimskipi eða verslunareimskipi.



6. gr.
Yflrkyndari hrf ir  að by rjunar launum  2100 kr. á ári, en l a u D Ín  bæ kka á 

tveggja ára fresti um  50 kr. upp í 2300 kr. á ári.
Fullgildur kyndari hefir að by rjunar launum  2000 kr. á ári, en launin 

h æ k k a  á tveggja ára fresti um  50 kr. upp i 2200 kr. á ári.
Enginn getur orðið sk.ipaður yfirkyndari, nem a b an n  hafi verið fullgildur

kyndari I 12 niánuði. Fullg ildur kyndari skal hafa siglt að m insta kosti 6
m ánuð i sem óvanur kyndari.

7. gr.
Matsveinn hefir að byrjunar launum  2300 kr. á ári, en launin hæ kka á

tveggja ára fresti um 50 kr. upp i 2500 kr. á ári.

8. gr.
Auk hinna föstu launa, sem talin eru i 1.—7. gr„ njóta starfsmenn þessir 

dýrtiðaruppbótar á þau  laun eftir sömu reglum, sem gilda eða settar kunna  að 
verða fyrir starfsmenn ríkisins alment. E anfrem ur hafa þeir ókeypis fæði fyrir  
sjálfa sig á skipinu.

Starfsmenn þessir greiða iðgjöld i lifeyrissjóð em bæ ttism anna og öðlast 
rjelt til Jifeyris fyrir sig og ekkjur s inar sam kvæ m t lógum nr. 51, 27. jún i  1921.

9. gr.
Ráðherra er heimilt að ákveða fyrir eitt á r  i senn m án að a rk au p  án dýr- 

t iðaruppbólar fyrir viðvaninga, óvaninga og vikadrengi, sem ráðn ir  kynnu að 
verða á skipin. Svo er honum  og heimilt að gera sam ning við bryta um borgun 
fyrir fæði skipshafnar fyrir eitt á r  i senn.

10. gr.
Launaákvæ ði 1. gr. sku lu  eigi vera þvi til fyrirstöðu, að núverandi skip- 

be r ra r  haldi þeim launum , er um var sam ið þá er þeir rjeðust i þ jónustu rikisins.

11. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1927.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  f r u m v a r p i ð :

Þar sem ríkið er nú  farið að ha lda  úti sk ipum , sem það  sjálft á, til 
iandhelgisgæslu alt árið, er óbjákvæmilegt að taka ákvörðun  um  launa- eða 
ráðningaik jör s ta ifsm annanna  á sk ipunum . Virðist þá vera um það tvent að velja, 
annaðhvo it  að ákveða þessum m önnum  laun m rð  lögum, svo sem nú er gert 
um  langfiesta opinbera staifsm enn, eða að ráða  m enn  fyrir m án að a ik au p ,  líkt 
þvi sem tiðkast hjá siglingafjelögum, og eiga þá un d ir  breytingum þeim á launa-



kjörum , sem stafa af m ism unandi eflirspurn og framboði hæfra m anna. Fyrri 
leiðin þykir hentugri, bæði af því að yflr höfuð m un mega vænta þess að launin 
geti orðið heldur lægri, ef þau  eru fastákvcðin með lögum, og svo hefir ríkið 
mjög slæma aðstöðu til þess að taka þált  i kaupdeilum  og kaupgjaldssam ning- 
um, en hjá slíku yrði ekki komist ef siðari leiðin er farin.

Pegar varðskipaútge: ð rikissjóðs byrjaði, h inn  1. júli 1926, voru seltar 
b ráðabirgðareglur um laun skipverjanna, sn iðnar eflir þvi, sem þá tíðkaðist um 
kaup  skipverja á flulningaskipum, og verið hafði á b jörgunarsk ip inu  »þór« hjá 
fyrri eigendum bans. Öll laun voru f þessurn bráðabirgðareglum  ákveðin sem mán- 
aðarlaun, en um  þau öll var það ákvæði sett, að þau  skyldu  h æ k k a  og lækka 
eftir þvi sem verðlagsskrá em bæ ttism anna launalaganna  h æ k k ar  eða lækkar. 
Pessar bráðabirgðareglur, sem m unu  verða lagðar fyrir þingið, taka þó eigi til 
sk ipherranna. L aunaupphæ ðir  frv. eru  nú  sn iðnar að mestu eftir þessum bráða- 
birgðareglum, þannig, að m án að ar lau n u m  er breylt i árs laun ,  sú tala lækkuð 
eflir hlutfallinu 100: 167’/s, og þannig fundin uppbæ ð árs launa án dýrtíðarupp- 
bótar, er sam svarar  bráðabirgðareglunum . Þessar tö lur eru svo jafnaðar,  svo að 
árs launin  standi á heilu hundrað i,  og kom a þá fram lölur frv.

Sjálfsagt þykir  að setja í lögin ákvæði u m  að þessir starfsm enn greiði 
gjald i lífeyrissjóð og öðlist rjett til lífeyris þaðan , sem aðrir  op inberir starfs- 
menn, er laun  taka eítir launalögum.

Ákvæöi frum varpsgieinanna h verra r  fyrir sig þykir ekki þurfa  að skýra.


