
Ed. 658. Nefndarálit [99. mál]
um frumvarp til laga um verkstjóranámskeið.

Frá iðnaðarnefnd.

Nefndin hefur rætt málið á fleiri fundum. og fengið þá skólastjóra Helga H.
Eiríksson og formann verkstjórafélagsins Jóhann Hjörleifsson á fundi til sín.

Allir nefndarmenn eru sammála um það, að hverjum, sem verk þarf að láta
vinna, sé áríðandi að hafa á því góða verkstjórn. Oft getur verkstjórnin ráðið miklu
um það, hver kostnaður verður við verkið. Ríkissjóð, sem þarf árlega að láta
framkvæma fjölda verka undir stjórn verkstjóra, getur því munað það miklu,
hvernig verkstjórarnir eru. Öllum kemur því saman um það, að þá þurfi að fá
sem bezta. En hvernig verður það gert? Fæst það bezt með því fyrirkomulagi,
sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu? Það dregur nefndin í efa. Eftir frumvarpinu
er ætlunin að veita þeim bóklega þekkingu við iðnskólann hér í Reykjavík Er
þar að ræða um þekkingu, sem að mestu leyti má fá í ýmsum öðrum skólum, og
hennar vegna virðist ekki ástæða til að setja upp sérstakan verkstjóraskóla. Nefndin
telur, að meiri muni oft brestur á kunnáttu verkstjóra í því verklega, sem við
kemur starfinu. og úr því er ekki bætt, að minnsta kosti ekki verulega, með frum-
varpinu. Verkstjórastörfin krefjast misjafnrar verkþekkingar. Verkstjóri, sem
stjórnar lagningu rafmagns línu, þarf aðra þekkingu en hinn, sem mest stjórnar
vélavinnu við hafnargerðir o. s. frv. Þá fjölbreytni, sem þarf í námið, er vart hægt
að fá með námi eins og frumvarpið gerir ráð fyrir, enda þó sveigt sé að því í greinar-
gerð, hvernig þeir, er undirbúið hafa frumvarpið. hafi hugsað sér það.

Nefndin telur, að ekki náist trygging fyrir því, þó frumvarpið yrði gert að
lögum. að frá skólanum kæmu dugandi verkstjórar. Kennslan þurfi að vera meira
verkleg og meira sniðin við hæfi nemendanna miðað við það, hvers konar verk-
stjórn þeir ætla að taka að sér að námi loknu. Fyrir því sér nefndin ekki ástæðu
til að samþykkja frumvarpið nú, en leggur til, að það verði afgr. með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
"Í trausti þess, að ríkisstjórnin athugi ásamt forstjórum þeirra ríkisfyrirtækja,

er flesta verkstjóra hafa í þjónustu sinni. á hvern hátt verkstjórum verði hagkvæm-
ast veitt sú alhliða menntun og þjálfun, sem þeim er nauðsynleg í starfi sínu, og
leggi niðurstöður þeirrar athugunar fyrir næsta þing, tekur deildin fyrír næsta
mál á dagskrá."

Alþingi, 12. febrúar 1951.
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