
Nd. 566. Nefndarálit
um frumv. til laga um iðnaðarnám.

F rá  minni lil. iðnaðarnefndar.

Við athugun frumv. þessa í iðnaðarnefnd taldi minni hl. nefndarinnar nauð- 
syn bera til að fá greinilegri umsagnir iðnaðarmanna um nýmæli frumvarpsins 
en fyrir lágu, og lagði til, að afgreiðslu málsins yrði frestað, þar til iðnaðarþing 
hefði fengið tækifæri til þess að fjalla um málið. Virtist þetta liggja beint við, 
þar sem vitað var, að Alþingi yrði frestað til hausts, en iðnaðarþing yrði liáð 
í þinghléinu. Meiri hl. nefndarinnar vildi ekki fallast á neinn frest, og leiddi það 
til þess, að nefndin klofnaði.

Nú hefir iðnaðarþing f jallað 11111 málið og lagt til, að á því verði gerðar nokkr- 
ar breytingar. Hefir minni lil. nefndarinnar gert tillögur iðnaðarþings að sínum 
tillögum og leggur til, að frumv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 8, gr. Greinina skal orða svo:
Starfstím i iðnnema má ekki fara fram  úr 60 klst. á viku að meðtöldum 

kaffihléum klst. tvisvar á dag, eða tilsvarandi slytting á daglegum vinnu- 
tíma annars. Starfstím inn fari þó ekki niður ú r 1800 stundum á ári, nema 
lögmæt forföll, svo sem veikindi, liamli.

Þann tíma, sem nemandinn stundar bóklegt nám, samkv. 10. gr., eða 
m innst 5 og mest 7 mánuði ársins, skal þó þetta liámark, að meðtöldu /2 
klst. kaffihléi einu sinni á dag, vera 42 klst., enda er þá sá timi, er fer til 
hóklega námsins, ekki talinn þar með.

Sé vinnutími sveina í viðkomandi iðn bundinn venjum eða fastmælum, 
skal vinnutími nemandans vera sá saini og sveinanna þann tima árs, sem



hann stundar ekki bóklegt nám, en þó aldrei liærri en hám ark það, sem 
greinin gerir ráð fvrir að öðru leyti.

Ákveða m á í námssamningi annan starfstím a nemandans en hér segir, 
en þó aðeins innan þeirra takm arka, sem þessi grein setur að öðru leyti.

Ekki má taka nemanda til iðnkennslu yngri en 16 ára.
2. Við 11. gr. Niðurlag greinarinnar orðist svo:

Nánari ákvæði uni prófið og umsjón með því setur atvinnum álaráðherra 
með reglugerð, enda getur enginn nemandi fengið sveinsbréf, nema hann 
bafi staðizt lágm arkspróf það í bóklegum fræðum, er sú. reglugerð ákveður.

Skal liann ljúka því prófi i iðnskóla, sé hann til á staðnum, en ella hjá 
prófdómendum við hið verklega próf, enda gildir þá sveinsbréf lians aðeins 
innan þess lögsagnarumdæmis, er prófið fór fram  í, og skal það tekið fram  
í athugasemd, er viðkomandi lögreglustjóri ritar á sveinshréf hans.

Heimilt skal sveini með slikt sveinsbréf að Jireyta próf við livaða iðn 
skóla sem er á landinu, og skal bann þá fá venjulegt sveinsbréf, ef hann 
stenzt það próf.

3. Við 12. gr. A eftir orðunum „og getur sagt upp námssamningi frá þeim
tím a“ komi: enda séu þessir 6 mánuðir hám ark þess tíma, samtals yfir
allan nám stímann, sem m eistarar eru skyldir til að sjá nemendum fvrir
þeim hlunnindum, er hér um getur í þessari grein.

Alþingi, 16. nóv. 1935.

Guðhr. ísberg, Jakob Möller. 
frsm.


