
Ed. 352. Nefndarálit
um frv. til laga um matsveina- og veitingaþjónaskóla.

Frú sjávarútvegsnefnd.

Nefndin tók mál þetta fyrir á 5 fundum og ræddi það mjog ýtarlega, m. a.
kvaddi hún til viðræðna fulltrúa frá Matsveina- og þjónafélaginu og sérfræðing
i stjórn matreiðslumála.

Nefndinni er ljóst, að þörfin fyrir skóla, sem veitir fræðslu þeim, er gerast
vilja matsveinar á skipum, er svo aðkallandi, að nauðsynlegt og sjálfsagt er að
koma honum á stofn sem allra fyrst,' enda ætlazt til þess, þegar sjómannaskólinn
var reistur, að þar yrði komið upp slíkum skóla. Hagur útgerðarinnar og þó alveg
sérstaklega líðan og heilsa þeirra mörgu manna, sem um áratugi búa við fæði, sem
tilreitt er á skipum, fer svo mjög eftir því, hvernig það starf er af hendi leyst, að
sjálfsagt er að gefa þeim mönnum kost á því að undirbúa sig undir starfið svo
sem frekast er unnt, og leggur nefndin því megináherzlu á, að því takmarki verði
náð. Nefndin sér hins vegar ekki ástæðu til þess að halda i ákvæði í þessu frv. um
fræðsluskyldur fyrir þá menn, sem ætla sér að verða matsveinar og þjónar á gisti-
og veitingahúsum og f'arþegaskipum, með því að ákvæði um það eru þegar í gild-
andi iðnfræðslulögum. En hins vegar þótti nefndinni rétt að heimila að halda uppi
fræðslu við skólann fyrir slíka nemendur, eftir því sem við getur átt samkvæmt
fyrirmælum þeirra laga, svo og að halda uppi námskeiðum fyrir starfslið í þess-
nm greinum, eftir því sem fé er veitt til þess í fjárlögum.

Þá þótti nefndinni rétt, að lögin heimili ríkisstjórninni að láta starfrækja
mötuneyti og matsölu í sambandi við skólann. Yrði þeirri stofnun að sjálfsögðu
veitt meistararéttindi samkvæmt iðnfræðslulöggjöfinni, og sá tími, sem nemendur
störfuðu þar, því reiknaður sem námstími it sama hátt og it öðrum veitingastöðum.

Nefndinni þótti ekki rétt, að skipað yrði sérstakt skólaráð við skólann, f'rek ar
en við aðra sérskóla sjómannastéttarinnar. Hins vegar þykir rétt, að ef til þess
kemur, að sett verði á stofn mötuneyti og matsala við skólann, að þá verði skipuð
3 manna stjórn fyrir því fyrirtæki og að einu af þeim hafi verzlunarþekkingu.

Nefndinni þótti ekki ástæða til að taka upp í þetta frv. ákvæði um það, hvers
konar réttindi fræðsla í þessum skóla skyldi veita nemendum. Hún telur, að slík
ákvæði 'eigi að setja í lög um atvinnu við siglingar, þegar ástæða þykir til.

Nefndin bal' umræddar breytingar undir samgöngumálaráðherra, er kvaðst
geta á þær fallizt.

Leggur nefndin því einróma til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi



BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Stofna skal og starfrækja skóla í Reykjavík, er veiti hagnýta kennslu þeim,
er gerast vilja matsveinar á fiski- og flutningaskipum.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Nafn skólans er: Matsveinaskóli íslands. Skal hann hafa aðsetur í sjó-

mannaskólanum og heyra undir sama ráðuneyti og sjómannafræðslan.
:3. Við 5. gr.

a. Orðin "og framreiðslumenn" í 1. málslið 1. mgr. falli niður.
b. 2. málsl. 1. mgr. falli niður.

4. A eftir 5. grein komi tvær nýjar greinar, er verða 6. og 7. gr. (greinatalan fær-
ist til í samræmi við það) og orðist svo:
a. Heimilt er að halda uppi við skólann, eftir því sem, við verður komið og

fé er veitt til þess í fjárlögum, bóklegri og verklegri kennslu fyrir þá, sem
nema vilja að fullu matsveina- og veitíngaþjónaiðn samkvæmt gildandi lög-
um um iðnfræðslu.

b. Ríkisstjórninni er heimilt að láta starfrækja mötuneyti og matsölu í sam-
bandi við skólann.

5. Við 6. gr. Greinin (verður 8. gr.) orðist svo:
Ráðherra skipar skólastjóra og aðra kennara. Skal skólastjóri jafnframt

vera bryti skólans. Ráðherra skipar einnig þriggja manna stjórn yfir mötu-
neyti og matsölu skólans, skólastjóra til aðstoðar. Skulu þeir skipaðir til 4 ára
í senn. Skal einn þeirra hafa verzlunarþekkingu.

6. Við 7. gr. Greinin (verður 9. gr.) orðist svo:
Með reglugerð skulu sett nánari ákvæði um starfsemi skólans, kennslu-

tíma, námsefni og kennaralið, svo og um mötuneyti og matsölu skólans.
7. Við 8. gr. (verður 10. gr.). Í stað orðsins "skólaráði" komi: ráðherra.
k. Víð 9. gr. (sem verður ll. gr.): í stað orðsins "skólahaldið" komi: skólahald,

mötuneyti og matsölu.
9. Fyrirsögnin orðist svo:

Frumvarp til laga um Matsveinaskóla Islands.
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