
         Reykjavík  3. maí 2022 
Virðingarleysi við sjómenn á fiskiskipum 
  
Á vegum Innviðaráðuneytisins hefur undanfarið farið fram vinna við endurskoðun á fjórum 
lagabálkum sem verði sameinaðir í ein lög um áhafnir skipa.  Fulltrúar sjómanna hafa með ítarlegum 
umsögnum komið með athugasemdir við frumvarpið, m.a. á samráðsgátt er varða fyrst og fremst 
öryggismál sjómanna.  Einnig áttum við fund með umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis til að fylgja 
eftir og skýra sjónarmið fulltrúa sjómanna. 
  
Í byrjun apríl barst okkur álit meirihluta nefndarinnar þar sem ekkert tillit er tekið til sjónarmiða 
fulltrúa sjómanna.  Í núgildandi lögum er einungis kveðið á um svokallaða öryggismönnun á 
fiskiskipum.  þeas. þann fjölda yfirmanna sem þarf til þess að sigla skipinu frá A til B.   Ekki er minnst 
einu orði á þann fjölda í áhöfn sem þarf við fiskveiðar sem eru verkefni skipsins.    
  
Fulltrúar sjómanna telja fjölda í áhöfn vera eitt stærsta öryggis- og velferðarmál sjómanna.   Það 
skýtur skökku við að í núgildandi lögum og í frumvarpinu eru ákvæði um lágmarksmönnun skipa að 
undanskyldum fiskiskipum.   Fulltrúar sjómanna hafa lagt til að á hverju fiskiskipi verði 
mönnunarskírteini sem tilgreini fjölda í áhöfn eins og á öðrum skipum.   Í greinargerð með 
frumvarpinu er sagt að horft sé til nágrannalanda varðandi efnisatriði, en bæði í Noregi og Færeyjum 
eru ákvæði í lögum um mönnunarskírteini á fiskiskipum sem eru 24 metrar og lengri.   
  
Varðandi svokallaða 14 tíma reglu, þá er í núgildandi lögum ákvæði um að fjölmargir bátar styttri en 
15 metrar megi vera án stýrimanns og vélavarðar ef útivist er styttri en 14 tímar.   Bent hefur verið á 
að eftirliti með útivistartíma þessara báta er í skötulíki, engin viðurlög eru við brotum.   Í 
nefndarálitinu kemur fram að frá aldamótum hafi 50 skipsströnd átt sér stað sem rakin eru til þreytu 
og vinnuálags skipverja á bátum 15 metrar og styttri.  Þrátt fyrir það leggur meirihluti nefndarinnar til 
að útivistartími smáskips með skerta mönnun megi vera allt að 19 klst. á hverjum 24 klst.   Auk þess 
að háseti megi gegna stöðu stýrimanns án tilskilinna réttinda, hafi hann tólf mánaða siglingatíma á sl. 
þremur árum, ákvæðið er til bráðabirgða til 1. Júlí 2024.  Í frumvarpinu sjást þess ekki merki að horft 
sé til til þróunar á almennum vinnumarkaði þar sem lögð er áhersla á styttingu vinnutíma.  Vart er 
heldur hægt að nefna mikilvægari öryggisþátt við fiskveiðar en að fylgt sé alþjóðlegum 
hvíldarákvæðum en því fer víðs fjarri að sú sé raunin.       
  
Í frumvarpinu og nefndarálitinu er ennþá gert ráð fyrir því að undanþágunefnd og mönnunarnefnd 
verði lagðar niður þrátt fyrir að fulltrúar sjómanna hafi lagst alfarið gegn því.     
  
Í Siglingareglum er mikil áhersla lögð á dyggan útvörð sem er grundvallaratriði fyrir sjófarendur, en 
það gefur augaleið að ekki er hægt að framfylgja því lögboðna ákvæði og jafnframt fái viðkomandi 
sjómaður lögbundna hvíld.  
  

Það er skoðun okkar að nauðsynlegt sé að breyta frumvarpinu þannig að eftirfarandi komi 
inn í frumvarpið: 

• Mönnunarskírteini verði gefin út fyrir fiskiskip eins og önnur skip.  (Ákveðin hætta er á að 
fækkað sé á kostnað öryggis, hvíldar og vinnuálags). 

• Undanþágu- og mönnunarnefndir verði ekki lagðar niður.  (Það er nauðsynlegt að fagaðilar 
komi að veitingu undanþága og frávika frá mönnun).  

• Útivistartími smáskipa verði að hámarki 14 tímar með skertri mönnun, virkjað verði það 
eftirlitskerfi sem þegar er til staðar (Trackwell) og refsiákvæði sem virka verði til staðar.     

• Mótmælt er þeim áformum að heimila háseta að gegna starfi stýrimanns.   (það er 
óásættanlegt að löggjafinn áformi að leggja af menntunarkröfur yfirmanna).   



• Mótmælt er að hægt sé að komast hjá því að hafa vélstjóra á smáskipi með vísan til 
þjónustusamnings við verkstæði í landi.   

• Mótmælt er að eigandi báts geti verið einn á sjó lengur en 14 tíma,  (hér er löggjafinn að 
leggja til að siglingareglur og lög um hvíldartíma sjómanna séu brotin). 

  
Við undirritaðir mótmælum harðlega framkomnu nefndaráliti meirihluta umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis.   
Við skorum á alla Alþingismenn að hafna frumvarpinu og taka tillit til sjónarmiða neðangreindra 
fagaðila, það er óásættanlegt að höfundar frumvarpsins og meirihluti nefndarmanna taki í engu tillit 
til sjónarmiða fagaðila sem hafa rökstutt skoðanir sínar í fjölmörgum umsögnum í aðdraganda 
málsins, sjá samráðsgátt.   
  
Árni Bjarnason formaður félags skipstjórnarmanna 
Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður VM félags vélstjóra og málmtæknimanna 
Valmundur Valmundsson formaður Sjómannasambands Íslands 
Árni Sverrisson framkvæmdastjóri félags skipstjórnarmanna 
Páll Ægir Pétursson skipstjóri og starfsmaður félags skipstjórnarmanna 
Hólmgeir Jónsson framkvæmdastjóri Sjómannasambands Íslands 
Hilmar Snorrason skólastjóri Slysavarnarskóla sjómanna 
Vilbergur Magni Óskarsson fagstjóri Skipstjórnarskólans 
 


