
Ed. 137. liefndaráltt

um frv. til laga um laun skipherra og skipverja á varðeim skipum  rikisins.

Frá  öðrum  minni hlnta fjárhagsnefndar.

F rv. stjórnarinnar gerir ráð fy rir  að skapa m illi 40 og 50 föst embætti 

á varðskipunnm tveimur. E r það út af fyrir sig varhugavert, sjerstaklega þegar 
þess er gætt, að með því eru a llir starfsmenn skipanna festir á landssjóðslaunum 

alla æfi, og yrðu ekki höfð mannaskifti, nema sannanlegar stórsakir væru. En 
það er mesta mein allra landa, sem binda hin opinberu störf æfilangt v ið  ein- 

staka menn, að þá geta m iður hæfir þjónar þjóðfjelagsins setið i skjóli æ filangrar 

ráðningar, án þess að verðleikar sjeu til.
M jög hættnlegt væri, ef á varðskipum  rikissjóðs festust yfirmenn, 'em  

ekki væru nógu óháðir fslenskum útgerðarmönnum. Ekkert væri eðlilegra en að 
útgerðarmenn, sem búist gætn við , að skip þeirra yrðu í landhelgi, reyndu, með 
vinboðum og veislufagnaði að draga yfirmenn skipanna inn í góðkunningskap, 
sem lam aði árvekni yfirmannanna. Þó að þetta bafi ekki kom ið fyrir enn, getur 
það vel orð ið  i fram tiðinni. Vafalaust m yndi það ekki þykja form leg átylla til 
að skifta um yfirm enn á varðskipum  landsins, þó að þeir tengdu veislu- og vin- 
áttubönd við  eigendur og aðstandendur brotlegra skipa. En e f skipstjórar og 

stýrimenn væru ekki ráðnir öðruvisi en gerist hjá Eim skipafjelaginu, þá vissu 
þeir, að ekki þyrfti nema vitneskju um m isfellur á fram kom u yfirmannanna til 
þess að breyting gæti orð ið  á stöðu þeirra. Yfirleitt er það eitt a f mestu vanda- 
málum samtiðarinnar, að gera embættisvjel ríkjanna ljettfærari, varna því, að 
stirðnaðir embættismenn lam i heilar starfsgreinar þjóðfjelagsins með atorkuleysi 

sinu. P v i meir sem er aukin hin óhreyfanlega þjónastjett þjóðfjelagsins, þvi erfiðara 

er að gera nauðsynlegar umbætur i þessu efni.
Frv. stjórnarinnar gerir ráð fyrir, að núverandi skipstjórar haldi m iklu

hærri launum en eiga að fy lgja  embættinu i fram tiðinni. Nú mnnn þeir báðir 
vera tiltölulega ungir menn, og er ekki bægt að segja, að bagsýni hafi verið beitt 

v ið  ráðningu þeirra.
Á  báðum skipunum eru nú um 15 hásetar, og er kaup þeirra áætlað nær

40 þús. kr. árlega. Pennan útgjaldalið mætti spara að m iklu leyti. Jeg bar fram
frv. um að breyta lögum og reglugerð stýrimannaskólans þannig, að i stað þess 
að nemendum skólans er nú gert að skyidu að vinna á algengum eimskipum i 
3 ár, áður en þeir koma í skólann, þá skyldu þeir fram vegis vinna belm ing þess



tima sem hásetar á varðskipunum og nema þar sjómensku, en hafa ekki kaup, 
nema vasapeninga, eins og títt er að borga dátum, er inna af hendi herskyldu 
i sjóher nágrannaþjóðanna. í báðum tilfellunum leggur landið til fæði og nauð- 

synlegan fatnað. Nú er kaup hvers háseta i frv. ákveðið 1500— 2000 kr., með 
dýrtíðaruppbót. E f stýrimannaefnin ynnu á varðskipunum eins og skólaskipi, 

mætti telja sanngjarnt að spara 2000 kr. á hverjum  háseta, eða alls um 30 þús. 

kr. á ári. E f frv. gengur fram, er um leið hindrað, að hægt verð i að kom a við 
þessum sparnaði i fram tíðinni, jafnvel þó að fjárhagur landsins kunni að verða 
þannig, að m ikils sparnaðar væri þörf.

Þar sem svo er ástatt um mál þetta, er lagt til, að deildin afgreiði m álið 
með svofeldri

RÖKSTLJDDRI D A G S K R Á :

Þar sem sam þykt frv. virðist útiloka i bráð og lengd, að hægt verði, til 

bóta fy rir stýrimannaefnin og til stórm ikils sparnaðar árlega fy rir landssjóð, að 
nota varðskipin til verklegrar kenslu i sjómensku, tekur deildin fy rir næsta mál 
á dagskrá.

A lþ ingi, 6. mars 1927.

Jónas Jónsson.


