
Nd.
uni iðnaðarnám .

49. Frumvarp til laga
Flu tn ingsm .: Em il Jónsson.

1. gr.
Þegar iðnaðarm enn taka nem endur til þess að kenna þeim  iðn sína, eru  þeir 

skyldir að gera við þá skriflegan nám ssanm ing. Skal hlutaðeigantli lögreglu- 
s tjó ri rita  á sanm inginn  vottorð sitt 11111, að liann sé sam kvæ m ur fyrirm æ lun i 
laga Jiessara, og enn frem u r skal iðnráðsfu lltrú i san iiðnaðarn ianna á staðnum  
rita  á liann vottorð  sitt 11111, að liann fnllnæ gi Jieim skilyrðum , er iðnfélög á 
staðnum  knnna að kom a sér sanian  uni að setja  11111 slika sam ninga. — E f í iðn- 
ráðinu eiga sæti tveir fu lltrú a r san iiðnaðarn ianna, an n ar fy rir  m eistara og liinii 
fy rir  sveina, skuln Jieir liáðir u n d irrita  sanm inginn.

N ánissanm ingur er Jiví aðeins gildur, að Jiessir aðilar Iiáðir liafi sam jiykkt 
hann með u nd irsk rift sinni. Sé ekkert iðnráð til á staðnuni, næ gir Jió und irsk rift 
lögreglustjóra.

L ögreglustjórar skulu, eftir ráðstöfun  ráðherra, hafa í liöndum  eyðuhlöð 
undir nánissanm inga og afhenda Jiau ókeypis.

2. gr.
E ngir að rir m ega taka nem endur til iðiikeim slu en Jieir, sem m eistararétt- 

indi liafa í Jieirri iðn. Þó m ega iðn- og ið ju fy rirtæ ki taka nen iendur til kennslu, 
enda Jiótt fo rstöðum aður Jieirra eða eigandi liafi ekki m eistararéttind i í iðninni, 
en Jiá skal fy rirtæ kið  hafa i Jijónustu sinni n iann  eða nienn, sem liafa Jiessi rétt- 
indi, og skal Jiá tekið fram  í nánissanm ingi, liver Jiað sé, og Jiær hrey tingar, sem 
á kunna að verða gerðar, nieðan á nán istín ianun i stendur, fæ rðar inn á sanm ing- 
inn, með á ritu n  söm u aðila og 11111 getur í 1. gr. — Þeini, sem tvisvar liefir rofið  
nánissanm ing að ófyrirsynju , er óheim ilt að taka iðnnenia til kennslu.

3. gr.
í nám ssanm inguni skal tekið fram , live langur kennslu tím i skal vera. Skal 

atv iim um álaráðherra  gefa ú t reglugerð, er ákveður kennslu tín iahilið  í liverri iðn 
fy rir  sig, að fengnum  tillögum  Landssam hands iðnaðarnianna, sem Jió leiti 11111- 
sagnar hlutaðeigandi m eistara- og sveinafélaga, ef slík félög eru  til í landinu.

Nú eru  Jiessi félög ekki til í einhverri iðngrein, og skal Jiá s tjó rn  Landssam - 
hands iðnaðarm anna kalla Jiá m eistara  og sveina i iðninni, sem  liægt e r að ná til, 
með tveggja n iánaða fy rirvara , á fund, til Jiess að gera tillögur 11111 málið. Þeir, 
sem fja rr i húa, geta sent tillögur sínar skriflega.

4. gr.
Það skal greinilega tekið fram  i nánissanm ingi, livort sá eða sú, sem iðn- 

nenia tekur til kennslu, skuli láta honuni í té húsnæði, fæði, klæði, Jijónustu og 
annan aðhúnað eðá kaup, nieðan á nám stíina stendur, svo og hvernig kaupgreiðsla 
skuli fara  fram , sé hún  ákveðin.



5. gr.
Þ rjá  fyrstu  m ánuðina af kennslu tím anum  ber að skoða sem  reynslu tím a 

fy rir  báða. Þegar í stað að þeim  tím a liðnum  liafa bæði læ rim eistari og nem andi 
ré tt til að heim ta, að sam ningm un sé slitið án  þess að tilgreina nokkrar ástæ ður. 
Þegar svo er, á hvorugur heim tingu á skaðahé)tuin frá  hinuni.

6. gr.
Nú tekur m aður iðnnem a, sem áður liefir stundað náni í söm n iðn lijá öðr- 

um, en nám ssam ningi verið slitið, án  þess að nem andi hafi á tt sök á, og skal þá sá 
tím i, e r hann var við nám  h já  liinuni fy rri, d ragast frá  fu llum  nánistím a h já  
h inuni siðari.

7. gr.
N eniandi skal sýna ástundunarsen ii og Irúm ennsku  við nám ið og fylgja 

kennara  sínuni til starfa , eftir því sem vinnuþrek  lians og kunnátta  leyfir (shr. 
8. og 9. g r .) .

8. gr.
S tarfstím i iðnnenia m á ekki fa ra  fram  úr 18 klst. á viku við verk, og ekki 

n iður ú r 36 klst., nenia lögm æt forföll, svo sem  veikindi, ham li. A tvinnum ála- 
ráðuneytið  se tu r með reglugerð ákvæði um  lágm ark  bóklegs nám s fy rir iðnnem a, 
og skal það lágm ark  talið með slarfstim a, eins og hann er ákveðinn í upphafi 
jiessarar greinar.

E kki m á taka nem anda til iðnkennslu yngri en 16 ára.

9. gr.
A sunnudögum  og öðruni helgidögum  þ jó ð k irk ju n n ar er iðim em um  ekki 

skvlt að takast á hendur neina vinnu, og ekki heldur frá  kl. 6 að kvöldi til kl. 6 að 
m orgni, aðra  en kennslustundir.

Sum arleyfi skal ákveðið i nánissaniningi, og skal það vera að m innsta kosti 
12 v irk ir dagar, m eð fulhi kaupi.

10. gr.
L æ rim eistari m á ekki fá  nem anda neina vinnu, sem lionuin er um  m egn, eða 

skaðlegt ge tn r talizt fv rir  lieilsu lians. H ann skal vaka yfir siðferði lians og hegð- 
un. H ann skal kenna lionuni iðnina svo vel sem unn t er, sjá  um , að nem andinn 
að afloknu nám i hafi náð leikni í að nota öll verkfæ ri, sem að iðninni lúta, og að 
hann  kunni öll verk, sem  fy rir  geta kom ið í iðninni, svo vel, að hann geti talizt 
fuilkom inn sveinn. Þá e r læ rim eistari sky ldur að lá ta  nem andann ganga i iðn- 
skóla, sé slíkur skóli til á staðnum , en ella sjá honum  fy rir  kennslu í öllum  þeim 
greinum , sem  iðninni eru  nauðsynlegar, og skulu  nánari ákvæði uni það, svo sem 
um  allt bóklegt nám  iðnnem a, sett í reglugerð þeirri, e r um  getur í 8. gr. Allan 
kostnað af slíkri kennslu skal læ rim eistari greiða, þar með talinn pappir, bæ kur 
og teikniáhöld, og annað það, sem nám ið óhjákvæ m ilega ú theim tir. Geti læ ri- 
m eistari ekki uppfvllt þessi skilyrði, er honuni óheim ilt að taka nem endur.



11. gr.
X ám stím anum  skal þannig varið, að nem andinn læ ri iðn sina svo fljó tt og 

vel sem unnt er. Þegar kennslu tím inn  er á enda, skal nem andinn lijá lparlaust 
leysa af hendi prófsm íði, eða inna af hendi eitthvert það verk, er sýni, að hann 
sé fu llnum a í iðn sinni. — E f lærisveini hefir verið kennd iðnteikning, skal hann 
fy rst gera teikningu af prófsm íðinni.

P ró fdóm endur ákveða, í sam ráði við læ rim eislara, liver p rófsm íðin  skuli 
vera. Nú taka prófdóm endur teikninguna eigi gilda, og getur nem andi þá eigi 
fengið að leysa af hendi prófsm íði. Sá, sem fellu r á sliku prófi, getur ekki fengið 
að ganga und ir próf a ftu r fy rr  en að 14 ári liðnu. S tandist nem andi prófið, á 
liann heim tingu á prcifskírteini, cr sé und irritað  a f læ rim eistara  hans og próf- 
dóm endum , að því er tekur til hins verklega prófs, og skólastjó ra  iðnskólans á 
staðnum , að því er tekur til hins bóklega ])rófs, og enn frem u r a f lögreglustjóra, 
og heitir það p ró fsk írte in i sveinsbréf.

Standist nem andi eigi prófið  fy rir  þá sök, að læ rim eistari liafi ekki látið 
sér nægilega ann t um  kennsluna, á nem andinn k rö fu  til skaðahóta, sem fari eftir 
áliti gerðardóm s.

Þ rír  sam iðnaðarm enn skulu  vera prófdóm endur, tilnefndir af lögreglustjóra 
á þeim stað, þ ar sem  prófið  e r tekið. Þ eir skulu, auk þess að dæ m a prófsm íð nem- 
andans, einnig prófa hann m unnlega í þeim atriðum , sem þeim  þyk ir ástæða til, 
iðninni viðkom andi.

N ánari ákvæði um  prófið og um sjón  með því se tu r a tv innum álaráðherra  
með reglugerð. Enginn nem andi getur þó fengið sveinshréf, nem a hann  hafi 
staðizt lágm arkspróf það í hóklegum  fræ ðum , sem  gert er ráð  fy rir  í 8. gr., og 
skal hann  ljú k a  þvi prófi í iðnskóla, sé hann  til á staðnum , en ella h já  prófdóm - 
endum  við hið verklega próf.

12. gr.
Nú sýkist iðnnem i, eða verður fy rir  slysi, og er þá læ rim eistari hans skyld- 

u r að sjá honum  fy rir  h jú k ru n  og læ knishjálp  á sinn kostnað, þangað til nám s- 
tím anum  er lokið sam kvæ m t sam ningnum , eða honum  er slitið af öðrum  lög- 
legum  ástæ ðum , og g ild ir þetta  ja fn t, hvort sem  nem andi bý r h já  læ rim eistara 
sínum  eða ekki. Sé sjúkdóm urinn  eða slysið talið ólæ knandi eða að heilsutjónið 
m uni vera m jög langvinnt, hvorttveggja að áliti læknis, og ef m eistari á þ ar enga 
sök á, ber m eistaranum  þó ekki að inna af hendi þessar greiðslur lengur en í 6 
m ánuði frá  þeim  tím a, er nem andinn varð frá  verki, og getur sagt upp nám s- 
sam ningi frá  þeim  tím a. Auk læ kn ish jálpar og h jú k ru n a r skal m eistari greiða 
annan  nauðsynlegan fram fæ rslukostnað  nem andans m eðan liann er s jú k u r og 
nám ssam ningur er í gildi. E f öðrum hvorum , nem anda eða m eistara, e r heinlínis 
um  að kenna sjúkdóm inn  eða slysið, fe r um  greiðslu læ knishjáljjar, h jú k ru n a r 
og skaðahóta eftir lögum  nr. 22 7. m aí 1928 (H júalög).

13. gr.
M eistari getur slitið nám ssam ningi:

1. Kyrir sjúkleika sak ir nem anda, sam kvæ m t 12. gr.



2. E f nem andi gerir sig sekan um bro t á skyldum  þeim, sem  á bonum  hvíla 
sam kvæ m t nám ssam ningi, eða vanræ kir nám  sitl, svo að til tjóns er fy rir  
liann sjá lfan  og læ rim eistara  lians, að dóm i þess m anns eða m anna, sem sér- 
staklega hafa nem andann til e ftirlits og kennslu.

14. gr.
Nem andi, fo re ld rar hans, fjá rráð am að u r eða iðnráðsfu lltrú i sam iðnaðar- 

m anna á staðnum , er um  getur í 1. gr. þessara laga, getur slitið nám ssam ningi:
1. E f læ rim eistari m isþyrm ir nem anda eða k einu r á annan  Iiátt ósæm ilega fram  

gagnvart honum .
2. E f læ rim eistari gerir sig sekan um  hro t á skyldum  þeim . er á honum  hvila 

sam kvæ m t nám ssam ningi.
3. E f læ rim eistari sk ip tir um  hústað eða vinnustað, þannig að breytingin hafi i 

fö r með sér, að nem andinn þurfi að fara  óhæfilega langan veg til vinnu.
4. E f læ rim eistari er bu rtu  frá  atv innu  sinni fulla 2 m ánuði, nem a vinnan fari 

fram  und ir um sjón  annars m anns í hans stað, er fu llnum a sé í iðninni.
ö. E f nem andi sakir sjúkdóm s eða annara  orsaka vegna verður óhæ fur til þess 

að geta unnið iðn þá, sem uni var sam ið, og h ann  þá var h æ fu r til, eða ef 
það, að áliti læknis, er hæ ttulcgt fy rir lif lians eða heilsu að halda á fram  að 
nem a iðnina.

6. E f nám sstú lka giftist.
15. gr.

N ám ssam ningur verður ógildur, ef læ rim eistari deyr og atv innurekstu rinn  
af þeim orsökum  fellu r niður.

10. gr.
N ú hæ ttir m eistari að reka iðn sína vegna þess að Iiann verður gjaldþrota 

eða af öðrum  ástæ ðum , og getur nem andi þá krafiz t skaðahóta, er fa ri eftir áliti 
gerðardóm s.

Sömuleiðis getur nem andi k rafiz t skaðahóta, ef hann verður að segja upp 
nám ssam ningi a f ástæ ðum  þeim , sem greindar eru  í 1. 4. tölul. 11. gr. Skaða-
hótagreiðslur sam kvæ m t þessari grein skulu vera fo rgangsk rö fu r í hú viðkom andi 
m eistara, og fe r 11111 þæ r eftir 83. gr. laga nr. 3 12. apríl 1878, eins og v innulauna- 
k rö fu r væru, þær, er þar kom a til greina.

17. gr.
Auk jæss, sem segir í 13. og 14. gr., er háðum  aðilum  heim ilt að slíta nám s- 

sam ningi, ef þeir kom a sér sam an um það.
18. gr.

F y rr  en nám ssam ningi er löglega slitið, m á enginn taka nem anda annars 
m anns til kennslu eða nota aðstoð hans í söm u iðn.

19. gr.
Nú verður ágrein ingur m illi nem anda og læ rim eistara uin þau atriði, er um  

ræ ð ir í 11. gr., 13. gr. 2. lið, 14. gr. 1., 2., 3. og 5. lið og 16. gr. laga þessara, og



skulu þau m ál kom a í gerð, nem a m álsað ilar kom i sér sarman um  annað. 1 gerð- 
ardóm i skulu  sitja  lögreglustjóri í því lögsagnarum dæ m i, þ a r  sem  ágrein ingur- 
inn rís, og e r  hann  oddviti, og 2 m enn aðrir, og tilnefna  m álsað ilar sinn hvor.

Nú vill einhver beiðast gerðar, og skal hann  þá snúa sér til oddvita, og 
ákveður hann  síðan g erðarfund  og kveður báða m áisaðila til að sæ kja  þann 
1‘und, ásam t gerðarm önnum  þeirra , m eð 8 daga fy rirv ara  í m esta lagi. Skal á þeim  
fundi leggja fu llnaðarú rsku rð  á m álið, og ræ ður afl atkvæ ða ú rslitum . B áðir m áls- 
aðilar e ru  b u ndn ir við þann  ú rskurð .

H eim ilt e r oddvita að fresta  fundi, þó ekki o fta r cn þ risvar sinnum , og ekki 
lengur en 8 daga í hvert skipti, enda hafi e inhver gerðarm anna tjáð  honum  lög- 
leg forföll, eða oddvita þyk ir nauðsvn til h era , til þess að ré ttu r  ú rsk u rð u r verði 
á lagður. Nú sæ kir an n arh v o r gerðarm anna ekki fu n d  og hefir ekki tjáð  lögleg 
forföll, og ge tu r þá oddviti og hinm g erðarm aðurinn  lagt fu lln að arú rsk u rð  á málið. 
Með gerðardóm i m á slíta nám ssam ningi og dæ m a þeim  skaðahæ tur, er tjónið beið.

20. gr.
L æ rim eistari, sem  b rý tu r ákvæði 1., 2., 8., 9., 10. og 18. gr. þessara laga, skal 

sæ ta sektum , allt að kr. 1000.00, nem a þyngri hegning liggi við að lögum . Sektar- 
féð ren n u r í ríkissjóð.

21. gr.
Mál ú t af b ro tum  gegn ákvæ ðum  1., 2. og 18. gr. laga þessara eru  alm enn 

lögreglum ál. Mál m illi læ rim eistara og nem anda, e r 6nertir nám ið, eru  einkalög- 
reglum ál.

22. gr.
Með lögum  þessum  eru  ú r gildi num in  lög um  iðnaðarnám , nr. 11 31. m aí 

1927, þegar lokið er öllum  nám ssam ningum , sem  gerð ir hafa verið eftir  þeim.

23. gr.
Lög þess ná aðeins til þeirra  nám ssam ninga, sem  gerð ir eru  eftir  að þau hafa 

öðlazt gildi.
24. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. ja n ú a r  1936.

G r  e i n a r  g e  r  ð .
Iðnfræ ðsla getur verið aðallega m eð tvennu m óti, skólakennsla eða m eistara- 

kennsla. Með skólakennslu er þá á tt við, að  iðnin sé num in  algeriega í skóla, og á 
það sér stað víða eriendis um  m arg ar iðngreinir. H er á Islandi v erðu r v a rt um  
shk t að ræ ða í náinni fram tið , bæði fy rir  sak ir fám ennis, og eins vegna hins, að 
það verður of kostnaðarsam t. H ér ber því að m iða iðnfræ ðsluna við það, að hún 
verði fram kvæ m d af s ta rfand i m eistu rum  á v innustöðunum , að v iðbæ ttri hæfi- 
legri bóklegri fræ ðslu  í iðnskólum , enda er sú  aðferðin  af m örgum  talin  að 
h afa  ým sa kosti fram  v fir hreina skólakennslu. —  Þessi aðferð hefir og tíðkazt 
hér, þó að bóklega kennslan hafi allt fram  á siðustu á r  setið á hakanum  víða



um  land. Ber því b rýna  nauðsyn til, að lágm arksákvæ ði verði sett um  liana, eigi 
síður en um  verklega nám ið, enda gerir frv. það, sem  hér liggur fyrir, ráð  fy rir  
þvi (8. g r.). A ðrar höfuðbreytingar frá  núverandi iðnaðarnám slöggjöf eru  þessar 
helztar:

1. Iðnráðsfu lltrúunum  er æ tlað að fy lg jast m eð ráðn ingu  allra  iðnnem a, til 
að gæta þess, að þæ r sam þykktir, er gerðar kunna að hafa verið af iðn- 
félögunum  um  kaup og k jö r iðnnem a, um  tölu jx 'irra í liverri iðngrein o. 
fl. o. fl., séu haldnar, og er nám ssam ningur ógildur, nem a hann hafi hlotið 
staðfestingu þessa fu lltrú a  iðnfélaganna (1, gr.).

2. M eistarar ein ir m ega eftir frv. taka iðnnem a. Nú e r þetta þannig, að í kaup- 
stöðum  m ega engir að rir taka iðnnem a en m eistarar, en u tan  þeirra  dugir til 
þess iðnbréf eitt. Með öðrum  orðum , ef m aður, sem  b ý r í kaupstað  og hefir 
aðeins iðnhréf, og m á þess vegna ekki taka nem anda, fly tu r upp í sveit, þá 
e r honum  heim ilt að taka nem andann. Þeita  þótti sjá lfsag t að leiðrétta (2. g r.).

3. V innutim i nem anda er s ty ttu r ú r  60 klst. á viku, sem  liann nú er, að með- 
töldum  6 klst. til bóklegs nám s, n iður i 48 klst., einnig að m eðtöldum  þeim 
tíma, sem  fe r til að inna af liendi lágm ark  hins bóklega nám s eins og það 
kann  að verða ákveðið. —  Líklega hafa  engir nem endur eins langan vinnu- 
dag eins og iðnnem ar liafa nú, þar sem  þeir, e ftir 9 klst. vinnu með meisí- 
ara, sem  oft er erfið, verða að taka 2—4 klst. skólavist, og þ ar á eftir lesa 
und ir næsta kennslukvöld, ef vel á að vera (8. gr.).

4. L ágm ark  er se tt um  vinnutím a, 36 klst. á viku, og er það nauðsynlegt, til
þess að neniandinn virkilega læ ri iðnina á him m i tilskilda tim a (8. g r.).

5. A ldurslágm ark iðnnem a er hæ kkað uni 1 ár, ú r 15 áru m  í 16. Bæði er
þetta gert m eð tilliti til þess, að 15 á ra  unglingar eru  m arg ir hverjir það ó-
liarðnaðir, að það getur orðið þeim  o frau n  að stunda alla iðnaðarvinnu svo 
ungir. E ins er Jietta a ldu rslágm ark  m iðað við það, að liægt sé að stunda 
nám  í tvo vetur í héraðsskólum  eða gagnfræ ðaskólum , eftir  að barnaskóla- 
nám i er lokið, en áðu r en iðnnám  hefst, en það hefir reynzt ágæt undirstaða 
und ir iðnskólanám ið (8. g r.).

6. Sum arleyfi ákveðið að m innsta  kosti 12 v irk ir dagar. Með tilliti til Jiess, að 
ým s iðnaðarvinna fe r fram  innanhúss, oft í óhollum  húsakynnum , virðist 
alveg sjá lfsag t að ákveða eitthvert lágm ark  fy rir  sum arleyfi, því að ung- 
lingar verða að kom a einhvern tím a ársins und ir bert loft, og eins að hvílast 
nokkurn  tim a, ef heilsa þe irra  á ekki að híða tjón  af, enda m un  þetta sum ar- 
f r í  vera hið stytzta, sem  no k k rir nám sm enn liafa (9. gr.).

7. F ram fæ rslusky lda m eistara  við nem anda er tekin upp í lögin, að þvi er 
sn ertir s ljsa - eða sjúkdóm stilfelli, og þau gerð nokkru  fy llri en nú er (12. g r.).

8. Skaðabó takröfur nem anda á hen d u r m eistu rum  eru  gerðar að forgangskröf- 
uni í hú  m eistarans. V irðist sanng jarn t, að liið sam a gildi 11111 þessar greiðsl- 
u r og venjuleg v innulaun.
A ðrar breytingar, sem  eru  nokkrar, virðast ekki þu rfa  skýringa. Miða sum ar 

að því að gera ótvíræ ð nokkur atrið i í núgildandi löggjöf um  þetta  efni, sem  nú 
kunna að orka tvím ælis, en að rar að því að fæ ra til nú tím aborfs nokkur úrelt 
ákvæði.



Við sam ningu frum varpsins Iiefi ég stuðzt við tillögur Sam bands ungra 
ja fnaðarm anna, Iðnnem afélags R evkjavíkur, Félags já rn ið n að arm an n a  í Reykja- 
vík og m arg ra  fleiri. E n n frem u r befi ég borið það und ir s tjó rn  Landssam bands 
iðnaðarm anna og s tjó rn  ið n ráð s.H afn arfja rð ar, sem i aðalatriðum  hafa  lýst sig 
sam þykka frum varp inu .

Með tilliti til þess, að iðnnem ar m unu  hafa  verið um  400 að m innsta  kosti 
á öllu landinu undanfarin  ár, ber að stuðla að því á allan hátt, að þessi fjö lm enni 
hópur ungm enna geti að nám inu  loknu orðið ný tir þ jóðfélagsborgarar, vel að 
sér í iðn sinni, með sæm ilega alm enna m enntun, og án  þess að hafa  liðið tjón á 
heilsu sinni af of ströngum  vinnuskilyrðum , m eðan á nám inu  stóð.


