
Nd. 318. Nefndarálit [5. mál]
um frv. til iðnaðarlaga.

Frá iðnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og sent það til umsagnar Landssambandi iðnaðar-
manna. Auk þess hafa n. borizt tillögur um mjög gagngerðar breytingar frá póst-
og símamálastjórninni og Verkfræðingafélagi Íslands. Er umsögn Landssambands
iðnaðarmanna og breytingartillögurnar prentuð með nál. sem fylgiskjöl. Virðist n.
einsýnt, að svo mikið beri á milli og svo vandmeðfarin atriði, að nauðsynlegt sé að
freista þess að ná um þau samkomulagi við aðila. Nefndin er því sammála um að
leggja til, að ekki verði endanlega gengið frá málinu á þessu þingi, heldur verði það
afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDlU DAGSKRÁ:
í trausti þess, að hæstvirt ríkisstjórn láti taka mál þetta til athugunar á ný og

freisti að ná um það samkomulagi við þá aðila, sem lögin snertu mest, tekur deildin
fyrir næsta mál á dagskrá.

Einn nefndarmanna (AE) var veikur, er málið var afgreitt.

Gunnar Thoroddsen,
form.

Alþingi, 27. nóv. 1952.

Emil Jónsson,
frsm.

Sigurður Guðnason.

Skúli Guðmundsson.

1) Útdráttur úr þeirri skýrslu verður fluttur í framsögu frsm.



1<'ylgiskjal 1.

LANDSSAMBAND IÐNAÐARMANNA
Reykjavík, 12. nóv. 1952.

Vér höfum móttekið bréf yðar, dags. 29. f. m., þar sem þér óskið umsagnar vorrar
um frv. það til iðnaðarlaga, er nú liggur fyrir Alþingi.

Stjórn Landssbands iðnaðarmanna hefur tekið frv. þetta til ýtarlegrar athug-
unar og er sammála um að leggja eindregið til, að það verði ekki samþykkt í nú-
verandi mynd þess, heldur að Alþingi vísi því nú frá og sendi það til Landssambands
iðnaðarmanna til rækilegrar endurskoðunar milli þinga.

Eins og frv. þetta nú liggur fyrir, þá er það iðnaðarmönnum mjög óhagstætt,
og vér teljum, að með því sé tekið stórt stökk aftur á bak frá núgildandi lögum um
iðju og iðnað. Einkum teljum vér, að með 7. gr. frv., 3. og 4. mgr., ef samþykkt yrði,
muni starfssvið iðnaðarmanna skert stórlega, svo að jafngildi því, að þeir séu að
verulegu leyti sviptir þeim réttindum, er þeir hafa löglega fengið, og að jafnframt
sé að verulegu leyti kippt fótum undan iðnmenntun manna í framtíðinni. Í 3. mgr.
7. gr. frv. er opnuð heimild til þess handa opinberum stofnunum, og að því er
virðist hvers konar fyrirtækjum, að láta ófaglærða starfsmenn sína vinna hvers
konar iðnaðarvinnu, þegar um viðhald eða endurbætur á eignum þessara aðila er
að ræða. 14. mgr. 7. gr. frv. er og opnuð ótakmörkuð heimild til þess að ráða ólærða
verkamenn til aðstoðarstarfa í hvaða iðngrein sem er, án nokkurrar skilgrein-
ingar á því, hvaða störf skuli teljast aðstoðarstörf eða hver skuli skilgreina þau.
Hlyti það því að verða verkefni dómstólanna, og er óhætt að fullyrða nú þegar, að
yrði þetta ákvæði samþykkt, mundi það leiða til gífurlegs málarekstrar og margir
dómar þyrftu að ganga, þar til aðstoðarstörfin yrðu að fullu skilgreind.

Þar sem þessi tvö ákvæði mundu, ef þau næðu samþykki, skerða stórlega núverandi
verksvið iðnaðarmanna, er hætt við, að fáa mundi fýsa að leggja í langt og kostnaðar-
samt iðnaðarnám með mjög svo takmarkaða atvinnumöguleika fram undan og ef til
vill ótta við nýjar og frekari réttarskerðingar fram undan. Væri því með þessu
harla öfugt að farið í landi, sem verður að leggja höfuðkapp á að byggja upp iðnað
sinn, til þess að koma í veg fyrir atvinnuleysi og taka við aukningu vinnuaflsins
í landinu, þar sem þá væri byrjað á því að kippa burt sjálfum grundvellinum, iðn-
þekkingunni.

Vér teljum einnig, að í nýrri iðnaðarlöggjöf þurfi að draga sem skýrasta marka-
línu milli iðnaðar og iðju, meðal annars með því að skilgreina hvort tveggja til
hlítar í lögunum, kveða sérstaklega á um, hvar mörkin skuli setja innan þeirra iðn-
greina, sem bæði eru reknar sem iðnaður og iðja, svo sem t. d. klæðskurður og
skósmiði. og setja skýr ákvæði um, hversu með skuli fara, ef breytt tækni eða
breyttar vinnuaðferðir gefa tilefni til þess að færa einstakar iðngreinar að nokkru
eða öllu leyti milli iðnaðar og iðju.

Þar sem vér teljum þannig, að bæði þurfti að breyta umræddu frv. verulega og
bæta inn í það veigamiklum ákvæðum, sem þurfa að undirbúast vandlega, en
hins vegar mæla engin rök með því, að nauðsynlegt sé eða aðkallandi að afgreiða
málið á yfirstandandi Alþingi, þá viljum vér hér með skora eindregið á hið háa
Alþingi að vísa nú þessu frv. frá og senda það Landssambandi iðnaðarmanna til ýtar-
legrar endurskoðunar milli þinga.

Til þess að staðfesta það, að vér túlkum í þessu bréfi voru eindreginn vilja
iðnaðarmanna í landinu, viljum vér taka það fram, að á 14. Iðnþingi Íslendinga,
höldnu í Reykjavík 20.-26. okt. s.l., var einróma samþykkt eftirfarandi ályktun:

"Þar sem eigi hafa verið teknar til greina, nema að mjög litlu leyti, breytingar-
tillögur þær, sem 13. Iðnþing Íslendinga samþykkti við frv. það til iðnaðarlaga,
sem nú liggur fyrir Alþingi, en frv. hefur hins vegar verið breytt verulega til hins
verra frá því formi, sem milliþinganefndin afgreiddi það i, þá skorar 14. Iðnþing
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íslendinga á Alþingi það, er nú situr, að samþykkja frv. ekki i þvi formi, sem það
nú er, heldur senda það Landssambandi iðnaðarmanna til endurskoðunar á ný."

Vér leyfum oss að vænta þess, að háttvirt iðnaðarnefnd neðri deildar Alþingis
fallist á málsástæður vorar, flytji mál vort fyrir þingheimi og veiti því brautar-
gengi.

Virðingarfyllst,

f. h. Landssambands iðnaðarmanna,

Björgvin Frederiksen.
Eggert Jónsson.

Til iðnaðarnefndar neðri deildar Alþingis, Alþingi.

Fylgiskjal II.

Reykjavík, 13. nóv. 1952.
Póst- og símamálastjórnin leyfir sér hér með að senda háttvirtri iðnaðarnefnd

meðfylgjandi breytingartillögu við frumvarp til iðnaðarlaga, sem nú liggur fyrir
Alþingi.

G. Briem.
s.

Einar Pálsson.
Til iðnaðarnefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík.

Við 1. gr.
Síðasta setning greinarinnar orðist þannig: Hcimilisiðnaður svo og iðnaður, sem

ríkið hefur einkarétt á að reka samkvæmt sérstökum lögum, er undanskilinn ákvæð-
um laganna.

Breytingartillaga við frumvarp til iðnaðarlaga.

Greinargerð.
Í frumvarpinu er ekki minnzt á neinar takmarkanir á atvinnuréttindum, sem

kunna að finnast í öðrum lögum. Eru dæmi til þess, að menn, sem hafa fengið
meistarabréf, telji sig með því hafa fengið ótakmörkuð atvinnuréttindi í iðngrein
sinni, þótt önnur lög takmörkuðu þau. Að vísu mundi slíkt ekki standast dóm, en
réttara virðist að komast hjá óþarfa deilum með því að taka upp í lögin ákvæði þar
að lútandi.

Iðnfræðileg störf á sviði fjarskiptamála eru eitt ar því, sem ríkið hefur einka-
rétt á og opinberir starfsmenn vinna að mestöllu leyti. Er hvergi dæmi til þess, að
einkasamtök iðnaðarmála skipi málum á því sviði og ákveði um réttindi, nám, kunn-
áttukröfur og próf þeirra, er slík störf hafa með höndum, enda er það að sumu
leyti bundið alþjóðasamningum og reglugerðum. Er utanaðkomandi mönnum yfir-
leitt ókunnugt um eðli slíkra starfa, enda eiga þau litla samleið með venjulegum
iðnaðarstörfum. Þótt af öðrum ástæðum (t. d. vegna áfengisgerðar. löggildingar
háspennuvirkja o. fl.) þætti tilefni til að gera tillögur um fyrirvara aftan við 3. máls-
grein 9. gr., er það ekki gert hér, þar sem póst- og símamálastjórnin er ekki réttur
aðili að því.
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Fylgiskjal Ill.

VERKFRÆÐINGAFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavík, 12. nóv. 1952.

Varðandi rétt verkfræðinga til starfa.
Með iðnlögunum er iðnaðarmönnum veittur réttur til starfa í iðnaði hér á landi.

Verkfræðingar hafa ekki í lögum neinn sérstakan rétt til starfa Í verkfræðigreinum
sínum, hvorki í iðnaði eða við mannvirkjagerð. Með lögum nr. 24 13. júní 1937. um
rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara eða iðnfræðinga, eru aðeins
ákvæði um skilyrði fyrir því, að menn geti borið nefnd heiti, en um starfsrétt þeirra
eru engin ákvæði.

Þar sem verkfræðingar stjórna og starfa við ýmis iðnaðarfyrirtæki, verður
hvað líður nauðsynlegt að setja inn ákvæði í iðnlögin um réttindi þeirra gagnvart
iðnaðarmönnum, þannig að hvorum flokknum sé markað eðlilegt starfssvið eftir
kunnáttu og hæfileikum. Án lagaákvæða á þessu sviði er ávallt viðbúið, að til ágrein-
ings kunni að draga. Slíkur ágreiningur hefur komið fyrir, svo sem í vélsmiðjunum
í Reykjavík. Þeim stjórna verkfræðingar. Þeir hafa ekki rétt samkvæmt iðnlögun-
um til að stjórna iðnfyrirtækjum eða gera námssamning við iðnnema. en iðnern-
arnir vilja heldur gera námssamning við fyrirtækið sjálft eða framkvæmdarstjóra
þess heldur en við einhvern meistara, sem vinnur hjá fyrirtækinu um óákveðinn tíma.
Eftir allmiklar umræður um þetta mál fyrir nokkrum árum samdist svo um milli
vélsmiðjanna og Landssambands iðnaðarmanna, að það veitti nefndum forstjórum
heimild til þess að gera námssamning við iðnnemana, þ. e. Landssambandið viður-
kenndi einhvers konar meistararéttindi forstjóranna. Er þetta sama leið og farin
hefur verið á hinum Norðurlöndunum, og eru lagafyrirmæli til um það þar, en
ekki hér.

Til þess að sýna einnig önnur sjónarmið frá verkfræðingum en að ofan greinir
varðandi mál þetta. fylgir hér með afrit af tillögu með greinargerð, er samþykkt
var í Rafmagnsverkfræðingadeild Verkfræðingafélagsins, og má skoða hana einnig
sem greinargerð fyrir meðfylgjandi breytingartillögum við frumvarp til iðnaðaralga
(71. mál), er nú liggur fyrir Alþingi, er undirritaður leyfir sér að senda f. h. V. F. I.
til iðnaðarnefndar N.D. Alþingis til athugunar.

Það skal tekið fram hér, að nefnd sú innan V. F. Í., sem unnið hefur að þess-
um tillögum, hefur ekki enn þá átt neinar umræður við húsameistarafélagið eða iðn-
fræðingafélagið. Álit þessara félaga liggur því ekki fyrir, en hins vegar töldum við
rétt, að þessara stétta væri einnig getið, ásamt verkfræðingum, Í breytingartillögum
þessum.

Stjórn V. F. í. væntir þess, að iðnaðarnefnd N.D. Alþingis vilji góðfúslega taka
þessar tillögur til athugunar, og ef þurfa þykir eiga viðræður um þær við fulltrúa frá
V. F. í. Þætti okkur vænt um að fá tækifæri til að fylgjast með afgreiðslu þessara
mála.

Virðingarfyllst,

Steingr. Jónsson,
p. t. formaður.

Til Alþingis, Iðnaðarnefnd N.D.
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Fylgiskjal IV.

Breytingartillögur við frumvarp til iðnað arlaga (71. mál).

Við 7. gr.
3. málsgrein 7. greinar orðist þannig:
Ekki má ráða til handiðnarstarfa aðra en meistara, sveina og nemendur í hand-

iðn, svo og um allt að 12 mánaða skeið nemendur í verkfræði, byggingarlist og iðn-
fræði. ÞÓ getur hver og einn unnið slík störf fyrir sjálfan sig, fjölskyldu sína, opinbera
stofnun eða fyrirtæki, sem hann vinnur hjá, ef um minni háttar viðhald eða endur-
bætur á eigum þessara aðila er að ræða. Enn fremur hafa verkfræðingar, húsa-
meistarar og iðnfræðingar rétt á að vinna iðnaðarstörf, er fylgja sérgrein þeirra.

Ráðherra getur veitt sérfróðum mönnum takmarkaðan rétt til iðnaðarstarfa, ef
þeir hafa holtíð viðurkennda menntun í hlutaðeigandi grein og venja sé í öðrum
löndum að veita slík réttindi í þeirri grein.

4. málsgrein 7. greinar orðist þannig:
Ráða má sérfróða verkamenn til aðstoðarstarfa, sem eru þess eðlis, að þau

krefjast ekki langvarandi leikni eða sérkunnáttu.

Við 8. gr.
8. grein orðist þannig:
Rétt til að kalla sig svein í handiðn hafa þeir einir, sem hafa lokið sveinsprófi

eða hafa þegar hlotið þann rétt að eldri lögum.

Við 9. gr.
9. grein orðist þannig:
Hver maður, sem fullnægir skilyrðum þeim, sem í 3. grein segir, á rétt á að leysa

meistarabréf, ef hann fullnægir auk þess öðru hvoru eftirtalinna skilyrða:
a. Hefur lokið sveinsprófi í iðngrein sinni og síðan unnið 3 ár undir stjórn meistara

eða hefur lokið meistaraprófi, eða
b. hefur skv. lögum nr. 24 1937 fengið rétt til að kalla sig verkfræðing, húsameist-

ara eða iðnfræðing.
Meistarabréf veitir meistara leyfi til að reka þá iðngrein, er meistarabréf hans

tekur til, nema atvinnuréttindi í þeirri grein séu frekar takmörkuð með sérstök-
um lögum.

Við 15. gr.
15. grein orðist þannig:
Ráðherra skal leita álits stjórnar Landssambands iðnaðarmanna, Verkfræðinga-

félags Íslands, Húsameistarafélags Íslands, Iðnfræðingafélags Íslands og Félags
íslenzkra iðnrekenda, eftir því sem við á hverju sinni, við setningu reglugerða sam-
kvæmt lögum þessum og við úrskurðun mála.

Við 16. gr.
16. grein orðist þannig:
Brot á ákvæðum 2., 7. og 8. gr. þessara laga varða sektum allt að 40000 kr., og

renna þær í ríkissjóð.
Mál út af brotum þessum skulu rekin sem almenn lögreglumál.

Frá Verkfræðingafélagi Íslands,

Reykjavík, 12. nóv. 1952.

Steingr. Jónsson,
p. t. formaður.
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Fylgiskjal V.
Tillaga:

Fundur Í R. V. F. Í. hinn 25. maí 1951 skorar hér með á stjórn V. F. 1. að skipa
5 manna nefnd til þess að kynna sér frumvarp það til nýrra iðnlaga, sem nú mun
vera í undirbúningi, og - ef nauðsynlegt er -- að gera breytingartillögur við það.

Greinargerð: (Samþ. á 36. stj.f. R. V. F. í. 27.-5.-'51.)
Að gefnu tilefni hafa iðnréttindamál verið tekin til umræðu á tveimur fundum

í Rafmagnsverkfræðingadeild V. F. 1. og færð fram rök fyrir nauðsyn þess að taka
ýmis atriði í lögum um iðju og iðnað og um iðnaðarnám ásamt tilheyrandi reglu-
gerðum til endurskoðunar og að verkfræðingar í ýmsum sérgreinum séu hafðir
þar með í ráðum.

Þetta mál er nú sérstaklega aðkallandi, þar sem opinber nefnd hefur undan-
farið unnið að endurskoðun iðnlaganna, og er gert ráð fyrir, að tillögur hennar
verði lagðar fyrir iðnþing í sumar, en síðan verði samþykktir iðnþings í þessu
efni væntanlega sendar til ríkisstjórnar og Alþingis.

Sumar hinna yngri iðngreina, sem hafa verið teknar upp í reglugerð um iðn-
aðarnám, krefjast í eðli sínu ólíkt meiri fræðilegrar þekkingar en hinar eldri og
eiginlegu handiðnir, og hefur verið dregið í efa, að þær eða sumir þættir þeirra eigi
raunverulega samleið með hinum eiginlegu handiðnum, enda mun hafa verið gengið
lengra í þessu efni hér á landi en annars staðar, og það án þess að iðnnámið hér
sé fræðilega á hærra stigi. Virðist svo, að með gildandi lögum og reglugerðum um
iðnaðarnám sé alls ekki séð fyrir því, að þeir, sem fyllstu réttindi hljóta i slíkum
fræðigreinum eða hálffræðilegum iðngreinum, hafi aflað sér nægilegrar fræðilegrar
þekkingar og kunnáttu til þess að geta rækt skyldur sínar í samræmi við réttindi sín.

Hvaða störf, sem fræðilega menntun þarf til, geti talizt til handiðnaðar og hversu
mikillar fræðilegrar þekkingar sé þar þörf, verður fyrst og fremst að ætla þeim að
dæma um, sem fyllstu menntunar hafa notið á því sviði, þ. e. a. s. verkfræðingum i
hlutaðeigandi sérgreinum.

Sérstaklega athyglisvert er í því sambandi, hversu ákveðið iðnlögin banna
öllum öðrum en þeim, sem hafa lokið handiðnaðarnámi með sveinsprófi, að vinna
störf, sem skilgreind eru undir iðngreinarnar í reglugerð um iðnaðarnám. og að
verkfræðingum eða þeim, sem fullkomnasta menntun hafa og reynslu í flóknum
verklegum viðfangsefnum, m. a. í rannsóknarstofum. eru þar ekki veitt nein rétt-
indi, en frekar hitt. Virðist það benda til þess, að lög um iðju og iðnað hafi ekki
upphaflega gert ráð fyrir hinum fræðilegu verklegu greinum, sem síðar voru teknar
upp í iðnnámsreglugerð og nefndar handiðnir. enda hafa nokkrir árekstrar út af
þvi átt sér stað.

Virðist brýn þörf, að ráðstafanir verði gerðar til þess, að verkfræðingum,
iðnfræðingum og öðrum sérfræðingum verði ekki meinað að inna af hendi störf,
sem eru aðallega fræðilegs eðlis, þ. á m. teikningar, notkun mælitækja. rannsóknar-
störf, stilling og lagfæring tækja og véla eða að nota til þess venjuleg verkfæri, svo
sem t. d. skrúf'járn, tengur, lóðholta o. þ. u. 1., sem þeir eru og æfðir í að nota frá
hinum verklega hluta skólanáms síns, og í öðrum löndum talið sjálfsagt.

Auk þess þarf að vera séð fyrir því, að verkfræðinemum sé ekki hér frekar
en erlendis meinað vegna iðnlagaákvæða að komast að vinnu á verkstæðum o. þvl,
til þess að afla sér þeirrar verklegu reynslu, sem tilskilin er til náms þeirra.

Enn fremur verður að telja nauðsynlegt, að verkfræðingar og arkítektar hafi
hver Í sinni grein eðlileg réttindi til þess að standa fyrir byggingu mannvirkja,
stjórna vélsmiðjum og verk stæðum og öðrum iðnrekstri, og átti að fela nefnd
þeirri, er tillagan getur um, að leggja á ráð, hvernig slíkra réttinda skuli aflað.

Jafnframt ætti að fela nefndinni í samráði við fulltrúa frá Arkitektafélagi
íslands og Iðnfræðingafé-lagi íslands að gera drög að frumvarpi til laga um réttindi
verkfræðinga, arkitekta, iðnfræðinga og ef til vill fleiri sérfróðra manna í skyldum
greinum. Þetta gæti ef til vill fallið inn í endurskoðuð lög um iðju og iðnað sem kafli
um fræðileg störf á sviði iðnaðar og tækni.

Greinargerð þessi var samþykkt á 36. stjórnarfundi R. V. F.f., 27. maí 1951.

Magnús Reynir Jónsson (ritari).
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