
Nd. 438. Nefndarálit
um frv. til 1. um breytingar á lögum nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað, og 
1. nr. 85 19. júni 1933, um breyting á þeim lögum.

F rá iðnaðarnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr. í  stað orðanna „veiti honum forstöðu“ i fyrri málsgr. greinar- 

innar komi: hafi þar alla verkstjórn á hendi.
2. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: í sveitum, og kauptúnum með 500



íbúa eða færri, mega óiðnlærðir menn þó vinna að minni háttar byggingar- 
iðnaðarstörfuiii, við verk, sem kosta undir 3000 kr., þegar um steinstevpu- 
byggingar er að ræða, en 4000 kr., þegar byggingarnar eru úr timbri. — 
Sé verkið dýrara, skal það unnið af iðnaðarmönnum.

3. Við 4. gr.
a. 1 stað „1930“ í d-lið gr. komi: 1936.
b. Aftan við gr. bætist:

Heimilt er ráðherra að ákveða, að menn utan kaupstaða, sem liafa 
stundað iðnaðarvinnu að staðaldri síðustu 10 árin, áður en lög þessi öðl- 
ast gildi, fái að ganga undir próf í iðn sinni án þess að stunda iðnaðar- 
nám frekar en þeir liafa þegar gert, og öðlast þannig sveinsréttindi í 
iðninni, ef þeir standast prófið.

4. Við 5. gr. Aftan við gr. bætist:
Hafi sveinninn lokið prófi frá viðurkenndum framhaldsskóla (tekn- 

iskum dagskóla) í iðn sinni, færast þessi 3 ár niður sem skólatímanuni 
svarar, þó aldrei niður ú r 1 ári.

5. Við 6. gr. Upphaf gr. orðist svo:
Heimilt skal ráðherra að ákveða, að enginn . . .  o. s. frv.

6. Við 8. gr. Orðið „kaupstaði“ falli niður.
7. Við 15. gr. í stað 500.00—2000.00 kr. í aimari málsgrein gr. komi: 100.00— 

2000.00 kr.
8. Við 17. gr. Greinin orðist þannig:

29. gr. laganna orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Utan kaupstaðanna koma þau þó eigi til 

framkvæmda fyrr en 1. júlí 1937.
Alþingi, 25. apríl 1936.

Páll Zóphóniasson, Emil Jónsson, Guðbr. ísberg, 
form. fundaskr., frsm. með fyrirv.
Bjarni Asgeirsson. Sigurður Kristjánsson.


