
sþ. 669. Nefndarálit [135. mál]
um till. til þál. um námskeið í vinnuhagræðingu fyrir trúnaðarmenn verkalýðsfélaga.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt tillöguna og sent hana til umsagnar eftirtalinna aðila,
sem allir mæla, með samþykkt tillögunnar: Vinnuveitendasambands Íslands, Al-
þýðusambands Islands, Vinnumálasambands samvinnufélaganna og Iðnaðarmála-
stofnunar Íslands, og er umsögn IMSÍ birt með nefndaráliti þessu sem fylgiskjal.

Nefndin leggur til, að till. verði samþykkt með svofelldum

BREYTINGUM:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að fela Iðnaðarmálastofnun Ís-
lands að halda kynningarnámskeið í vinnuhagræðingu og grundvallarreglum
ákvæðisvinnu fyrir trúnaðarmenn verkalýðsfélaga og vinnuveitenda. Ber að
halda slik námskeið í samráði við hagsmunasamtök þessara aðila, eftir þvi sem
nauðsynlegt reynist.

2. Fyrirsögn orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um námskeið í vinnuhagræðingu fyrir trúnaðar-

menn verkalýðsfélaga og vinnuveitenda.

Alþingi, 17. apríl 1963.

Benedikt Gröndal,
form.

Björn Pálsson.

Pétur Sigurðsson,
fundaskr., frsm.

Gísli Guðmundsson.
Jónas G. Rafnar.

Geir Gunnarsson.

Gísli Jónsson.



Fylgiskjal.

IÐNAÐARMÁLASTOFNUN ÍSLANDS

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Alþingi, Reykjavik.
30. marz 1963.

Iðnaðarmálastofnun Íslands hefur haft til athugunar erindi yðar frá 12. marz,
þar sem óskað er umsagnar stofnunarinnar um eftirfarandi tillögu til þingsálykt-
unar:

"Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að fela Iðnaðarmálastofnun Íslands
að halda kynningarnámskeið í vinnuhagræðingu og grundvallarreglum ákvæðis-
vinnu fyrir trúnaðarmenn verkalýðsfélaga. Ber að halda slík námskeið í samráði við
samtök launþega, eftir því sem nauðsynlegt reynist."

UMSÖGN
Þar sem þess er getið í greinargerð með tillögu þessari, að ákjósanleg skil-

yrði séu í Iðnaðarmálastofnun Íslands til fræðslustarfsemi af því tagi, sem gert er
ráð fyrir í tillögunni, og hér yrði um nýjan þátt að ræða i starfsemi stofnunar-
innar, þykir við eiga að gera stuttlega grein fyrir aðstöðu og aðgerðum stofnunar-
innar til kynningar og fræðslu um framleiðni- og hagræðingarmál.

Greinilegt er, að talsverður áhugi og skilningur er nú farinn að gera vart við
sig í þjóðfélaginu á gildi framleiðni fyrir raunhæfar kjarabætur og lífskjör. Ekki
virðist mönnum að sama skapi ljóst, hverra heildaraðgerða er þörf til þess að greiða
þeirri tækni götu í þágu íslenzkra atvinnuvega, sem hefur aukna framleiðni að mark-
miði - hagræðíngartæknínni, og þykir því viðeigandi, að sjónarmið stofnunarinnar
í þeim efnum komi einnig fram, en tillaga sú, sem fyrir ligur, beinist einmitt að
einum þætti þeirra aðgerða, sem þörf er á, til þess að skilyrði skapist fyrir mark-
vissri sókn til aukinnar framleiðni í íslenzkum þjóðarbúskap.

Framleiðni og hagræðing - Starfsemi IMSÍ.
Á síðari árum hefur sívaxandi áherzla verið lögð á framleiðni- og hagræðingar-

mál i starfsemi IMSt. Auk beinnar aðstoðar við fyrirtæki og framleiðendur til þess
að bæta framleiðsluskipulag, flutningafyrirkomulag o. þ. h., hefur m. a. átt sér stað
kynningar- og fræðslustarfsemi:
1. Efnt hefur verið til námskeiða í hagræðingartækni, þar sem menn frá fyrir-

tækjum, stofnunum og samtökum, þ. á m. launþegasamtökum, hafa hlotið þjálf-
un í undirstöðuatriðum hagræðingar.

2. Verkstjórnarfræðsla (almenn námskeið), sem IMSí sér um framkvæmd á, er
meðal annars helguð vinnurannsóknum.

3. Starfsmenn IMSÍ hafa kynnt framleiðni- og hagræðingarmál með fyrirlestra-
haldi og tímaritagreinum, m. a. í Iðnaðarmálum, tímariti IMSÍ, þar sem mest
hefur birzt af fróðleik um þessi mál hér á landi, enda er tímaritið öðrum þræði
helgað þeim.

4. Í tæknikvikmyndasafni IMSÍ er að finna allmargar kvikmyndir með íslenzku tali
um framleiðni, vinnurannsóknir og almenna hagræðingu. Eru myndir þessar
að staðaldri lánaðar út til samtaka, fyrirtækja og fræðslustofnana, auk þess
sem þær eru notaðar á námskeiðum IMSI.

5. Tæknibókasafn IMSí er vel búið að bókakosti um framleiðni- og hagræðingar-
mál. Þessar bækur eru að staðaldri lánaðar út ásamt öðrum bókakosti safnsins,
en stofnunin hefur einnig haft milligöngu um útvegun slíkra bókmennta til fyrir-
tækja og einstaklinga. Þá hefur stofnunin einnig haft milligöngu um útvegun
eyðublaða og tækja til vinnurannsókna.

6. Efnt hefur verið til kynnisferða fulltrúa vinnuveitenda- og launaþegasamtaka
á vegum stofnunarinnar til annarra landa til kynningar ávinnurannsóknum,



ákvæðisvinnufyrirkomulagi, starfsmati, samstarfsnefndum og starfsaðferðum og
samskiptum hagsmunasamtaka vinnumarkaðarins á sviði framleiðni- og hag-
ræðingarmála.

7. Framkvæmdastjóri IMSí samdi síðastliðið haust samkvæmt ósk félagsmálaráðu-
neytisins allvíðtæka áætlun um hugsanlegan stuðning hins opinbera við atvinnu-
samtök, þ. á m. hagsmunasamtök vinnumarkaðarins, sem óska eftir að koma á
fót fræðslu- og leiðbeiningaþjónustu innan sinna vébanda á sviði framleiðni-
og hagræðingarmála (sjá síðar).

8. Hér hefur verið talið nokkuð af því, sem IMSí hefur aðhafzt í því skyni að
kynna og efla skilning á framleiðni og hagræðingartækni og búa jarðveginn
fyrir frekari aðgerðir í þessum málum. Ýmislegt fleira hefur að sjálfsögðu
verið gert. Má t. d. geta þess, að IMSí var einn af frumkvöðlum þess, að Stjórn-
unarfélag Íslands var stofnað fyrir rúmum tveimur árum. Hefur verið mjög náið
samstarf milli stofnunarinnar og þessa félags, en tilgangur félagsins er m. a. að
efla hvers konar viðleitni stjórnenda fyrirtækja og stofnana til bættrar rekstrar-
tækni og aukinnar framleiðni.
Að vissu leyti má segja, að þróun framleiðni- og hagræðingarmála hér á landi

sé að nálgast eins konar tímamót. Mönnum er t. d. að verða ljóst, að þróun kaup-
gjalds- og kjaramála hefur orðið með mjög ólíkum og óhagstæðari hætti hér á
landi eftir stríð en t. d. hjá frændþjóðunum á Norðurlöndum. Á þetta er sérstak-
lega bent í greinargerð með þingsályktuninni.

Sú spurning hlýtur því að vakna, hvort ekki sé nú þörf á því, að mörkuð sé
heildarstefna í þessum málum í þjóðfélaginu, þannig að unnið sé á markvissan
og skipulegan hátt að því að taka hagræðingartækni í þjónustu atvinnulífsins.

Aðgerðir, sem þyrftu að eiga sér stað í þessu skyni, væru í aðalatriðum eftir-
farandi:
1. Nauðsyn ber til, að nú þegar verði hafizt handa um að þjálfa nokkurn hóp

manna, sem kæmu til með að starfa sem sérfræðingar í hagræðingartækni.
Hér yrði um að ræða framhaldsmenntun og þjálfun verkfræðinga, tæknifræð-
inga og hagfræðilega menntaðra manna. Má gera ráð fyrir, að þjálfun þeirra
tæki um eitt ár. Þessum mönnum þyrfti Jafnframt að búa fullnægjandi starfs-
aðstöðu, þannig að þeir gætu haf'izt handa að framhaldsnámi loknu.

2. Örva þarf atvinnusamtök landsmanna til að koma á fót á sinum vegum hag-
ræðingardeildum á svipaðan hátt og Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hefur þeg-
ar gert, með það fyrir augum, að þessi samtök gerist forvígisaðilar um fræðslu-
og leiðbeiningarstarfsemi innan sinna vébanda á hagræðingar sviðinu.

3. Sérstaklega þarf að stuðla að þVÍ, að heildarsamtök vinnumarkaðarins geti
haft á sínum vegum sérfræðinga í hagræðingarmálum til þess að vinna að
fræðslu- og leiðbeiningarstörfum inn á við og til leiðbeiningar samtökunum við
að móta stefnu sína á sérþekkingargrundvelli í framleiðni- og hagræðingarmál-
um, og út á við til þess að koma fram af hálfu samtakanna í ágreiningsmálum,
sem koma upp á vinnustöðum vegna hinna tæknilegu þátta kaupgjaldsmálanna,
svo sem í sambandi við tímamælingar og ákvæðisvinnu.

4. Hugsanlegt er, að ríkisvald og atvinnu samtök taki höndum saman um að stuðla
að framgangi þeirra atriða, sem hér hafa verið nefnd, með þeim hætti, að ríkis-
valdið láti samtökum, sem þess óska, í té aðstoð til þess að láta þjálfa menn í
hagræðingartækni til starfa á vegum samtakanna. Um þetta hefur verið gerð
allýtarleg heildaráætlun, eins og áður er minnzt á. Eru fordæmi fyrir slíku er-
lendis, m. a. í Danmörku, þar sem sérstök lög voru sett á síðasta ári þar um.
Er hæpið, að ríkisvaldið gæti með öðrum hætti frekar stuðlað að því, að hag-
ræðingarstarfsemi eflist hér á landi. .

5. Nauðsyn ber til, að samstarf takist með heildarsamtökum vinnumarkaðarins
um ýmis framkvæmdaatriði í sambandi við hagræðingu á vinnustöðum. Má
segja, að þegar sé orðin brýn þörf á reglum um framkvæmd vinnurannsókna,



en málefnasamningar þyrftu einnig að komast á milli þessara aðila um sam-
starfsnefndir, starfsmat og fleiri nýjungar, sem þessir aðilar tækju jákvæða
afstöðu til að fengnum fullnægjandi kynnum og þekkingu á þeim.

6. Þjálfa þarf nokkurn hóp vinnurannsóknarmanna. sem ynnu að tímamælingum
undir handleiðslu hagræðingarsérfræðinga sem aðstoðarmenn þeirra.

7. Trúnaðarmenn verkalýðsfélaga þurfa að öðlast þekkingu á grundvallaratriðum
vínnurannsókna, til þess að þeir geti til fulls gætt hagsmuna starfsfólks á vinnu-
stöðum. Má segja, að þegar sé orðin þörf fyrir þetta, og miðar tillaga sú til
þingsályktunar, sem fyrir liggur, að því að leysa úr þessari þörf.

8. Mikil þörf er á almennri fræðslu- og kynningarstarfsemi á vissum þáttum hag-
ræðingar, bæði meðal stjórnenda fyrirtækja og starfsmanna. Áður hefur verið
drepið á, að það yrði þáttur í starfi sérfræðinga atvinnusamtakanna að hafa
slíka fræðslu með höndum innan vébanda þeirra. Æskilegt væri að taka upp
að vissu marki fræðslustarfsemi í framleiðni- og hagræðingarmálum í skóla-
kerfinu. Áður hefur verið bent á, að í fræðslustarfsemi fyrir verkstjóra, sem
nú er hafin, er nokkur áherzla lögð á vinnurannsólmir. Í meistaraskóla þeim,
sem nýtekinn er til starfa, hefur einnig lítillega verið komið inn á þessi mál.
Væri æskilegt, að viss lágmarksfræðsla um framleiðni- og hagræðingarmál færi
fram í öllum sérskólum, sem undirbúa fólk til starfa í hinum ýmsu atvinnu-
greinum.
Eins og hér hefur komið fram, lítum vér svo á, að tillaga sú, sem hér liggur

fyrir til umsagnar, miði að því, að hafizt sé handa um einn þátt þeirra aðgerða,
sem vér teljum að þurfi að eiga sér stað, til þess að atvinnuvegir okkar og það
fólk, sem í þeim starfar, fái notið þeirra hagsbóta, sem öflug hagræðingarstarfsemi
á að leiða til.

Eins og flutningsmenn benda réttilega á, er aðstaða í Iðnaðarmálastofnun Ís-·
lands til þess að takast á hendur þá fræðslustarfsemi, sem tillagan gerir ráð fyrir,
að mörgu leyti góð. Að vísu er það svo, að hagalegur verkfræðingaskortur, sem að
mörgu leyti hefur háð starfsemi Iðnaðarmálastofnunarinnar undanfarin tvö ár,
veldur erfiðleikum á því að bæta við nýjum starfsþætti, svo sem hér er lagt til.
Engu að síður lítur stofnunin svo á, að hér sé um svo veigamikið mál að ræða,
að þrátt fyrir slæma aðstöðu að þessu leyti geti hún ekki færzt undan að sinna
því, sé eftir því leitað. Samkvæmt þessu vill Iðnaðarmálastofnun Íslands því fyrir
sitt leyti mæla með því, að áðurgreind tillaga hljóti samþykki Alþingis.

Með sérstakri virðingu,

Iðnaðarmálastofnun Íslands,

Sveinn Björnsson.


