
Nd. 180. Frumvarp til laga
uiii hreytingar á löguin nr. 18 31. niaí 1927, um  iðju og iðnað, og lögum nr. 
8f> 19. júni 1933, iim breyting á þeim lögum.

Flm. Emil Jónsson.
1. gr.

13. gr. laganna orðist svo:
Iðnaður heitir í lögum þessum liver sú grein handiðnaðar, sem sérnám  þarf 

til og læ tur gera sjálfstætt sveinspróf sam kvæ m t reglugerð um  iðnaðarnám.
Sá rekur iðnað, sem her fjárhagslega áhyrgð á iðnrekstrinum . Sá slundar 

iðnað, sem vinnur að hom un um lengri eða skem m ri tíma.

2. gr.
14. gr. laganna orðist svo:
Enginn, livorki stofnun né einstaklingur, m á reka iðnað, nema m eistari í 

iðninni veiti liomnn forstöðu.
Enginn m á stunda iðnað, nema m eistarar, sveinar og nem endur í iðninni. 

Þc’) er liverjum sem er heimilt að vinna iðnaðarvinnu fyrir  sjálfan sig og sitt 
heimili.

3. gr.
15. gr. laganna orðist svo:
Heimilt er sérfélögum, sveina- og meistarafélagi í sömu iðn, að gera sin 

á milli samning um  það, að nota megi ólært verkafólk til iðnaðarstarfa  undir



stjórn Iærðs iðnaðarm anns um ákveðinn sfuttan fima i senn, jx'ííar sérstaklega 
stendur á ug læýn þörf er á auknum  vinnukrafti í iðninni.

Xú er sveina- og meistarafélag ekki til í einhverri iðn, og getur j)á meiri 
Iiluti sam iðnaðarm anna á s taðnum  veitt sam skonar leyfi.

4. gr.
16. gr. laganna orðist svo:
Sá m aður hefir iðnréttindi, sem: 

a. hefir fengið viðurkennd m eistararéttindi áður en lög þessi öðlast gildi, eða 
h. hefir «veinshréf í iðn sinni, eða 
e. hefir iðnhréf í iðn sinni, eða
d. hefir haft félagsréttindi í sveinafélagi fyrir 1. janúar 1930.

5. gr.
17. gr. laganna orðist svo:
Hver m aður, karl eða kona, á rétt á að fá meistarahréf, ef hann:

1. fullnægir þcim skilyrðum, sem sett eru í 1. ö. tölul. 3. gr., og
2. a. Hefir fengið viðurkennd m eistararéttindi áður en lög þessi öðlast gildi, eða

h. hefir sveinshréf í iðn sinni og að sveinsprófi loknu unnið ekki skem ur
en 3 ár samtals sjálfstætt og undir s tjórn  meistara.

Meisturum einum er heimilt að taka nem endur til verklegs nánis í iðn sinni.
6. gr.

18. gr. laganna orðist svo:
Ileimilt skal ráðherra, að fengnum tillögum Landssam hands iðnaðarmanna, 

að ákveða, að enginn fái m eistarahréf nema að afloknu meistaraprófi, enda sé 
þá ja fn fram t ákveðið, hverjar k rö fu r  skuli gerðar til meistarapré>fs.

7. gr.
19. gr. laganna orðist svo:
Geta skal þess í meistarahréfi, hvcrskonar iðnpróf aðili hafi leyst af liendi. 

Meistarahréf veitir aðilja heimild til ])ess að reka þá iðn, sem sveinshréf hans 
greinir, svo og að stjórna iðnrekstri fy rir  aðra, hvar sem er á landi hér, hvort 
sem það er frá  fastri atvinnustöð eða ekki, svo og rélt til að ráða sér aðstoðar- 
menn eftir þörfum , ])ó ])á eina, seni rétt hafa til iðnaðarvinnu sam kvæm t lög- 
um  þessum.

Rétt er að veita sama aðilja m eistarahréf í fleiri en einni iðn, ef hann full- 
nægir skilyrðum uni liverja einstaka þeirra.

8. gr.
20. gr. laganna orðist svo:
í hyggingarsaiiiþykktum kaupstaða má ákveða, að eiiginn megi veita liús- 

hyggingum forstöðu, nema liann liafi til þess löggildingu hyggingarnefndar, 
enda sé liann meistari í Iiúsasmíði eða múrsmíði. Ef aðrir  taka að sér fram kvæ m d 
slíkra verka, þá skulu ])eir liafa á vinnustaðnum  fyrir sína liönd m ann, sem 
fullnægir þessu skilyrði.



9. gr.
21. i<r. laganna orðist svo:
Sá hefir fyrirgert rétti sínuin sam kva'in t meistaral)réfi, seni:

1. Missir einhvers þefrra skilyrða. sem í 1.--3. tölul. og 1. málsl. 1. tölul.
3. gr. segir.

2. Missir jieirra annara  skilyrÖa (shr. ö. tölnl. 3. gr.), er sett eru annars eða
sett kunna  að verða lil þess að hakla réttinum .

Kf félag á hlut að máli, þá skal svo með fara  sem í 2. málsgr. 5. gr. segir.

10. gr.
22. gr. laganna orðist svo:
Lögreglustjóri, þar sem aðili á lögheimili, læ lur af hendi m eistarahréf. 

sam kvæm t tillögu viðkomandi iðnráðs.
Xú synjar lögreglustjóri um  m eistarahréf, eða ágrein ingur verður um það, 

hvort aðili liafi misst rétt sinn, og er aðilja þá rétt að hera málið undir ráðherra. 
E nnfrem ur getur hann leitað úrlausnar dómstóla um j)að mál, enda skal j)á stefna 
lögreglustjóra fyrir gestarétt á varnarj)ingi hans.

11. gr.
23. gr. laganna orðist svo:
I hverjum  kaupstað skal vera iðnráð. Skulu lögreglustjórar að jafnaði leita 

um sagnar iðnráðanna um  j)au mál. er undir j)á falla sam kvæ m í II. kafla j>ess- 
ara laga og sam kvæ m t löggjöfinni um iðnaðarnám.

Ráðherra skal með reglugerð setja ákva'ði um kosningu iðnráða og nán- 
ari ákva'ði um sta rfs \ ið  Jæirra.

12. gr.
21. gr., sem vcrður ripi)haf III. kafla laganna, orðist svo:
Halda skal skrá yfir öll J)au leyfi, sem veitt eru kigum J)essum samkvæmt. 

Ráðherra setur fyrirmæli um ])essi efni.

13. gr.
2ö. gr. laganna orðist svo:
Oskert skal atvinnuhcimild þegna annara  rik ja  hér á landi, að þvi leyti sem 

J)eir kunna að eiga rým ri a tv innurétt hér sam kvæm t sam ningum  en lög ])essi 
greina.

11. gr.
20. gr. laganna orðist svo:
(íjalda skal ríkissjóði fyrir :  Iðjuleyfi kr. 100.00. Meistarahréf kr. Ö0.00.
Ráðherra er lieimilt að færa gjaldið niður allt að helmingi, ef sérstök þöi-f 

J)ykir á J)eim atvinnurekstri, sönnuð er fáta 'kt aðilja, en ja fn fram t nanðsyn 
hans á ]>vi að koma upp atvinnunni til f ram fa 'r is  sér og sínum  o. s. frv.

lö. gr.
27. gr. laganna orðist svo:
Það varðar sektum, frá 100 Ö000 kr., ef m aður l)yrjar á iðju án leyfis eða



lieldur áfrani iðju án þess að fulln;egja settinn skilyrðum, eða eftir að hann 
hefir misst lögniælt sk ih rð i  eða leyfir öðrnm  að reka iðju í skjóli iðjuleyfis síns.

Það varðar sektum, frá  500 2000 kr„  og réttindamissi í 5 -10 ár, ef um
itrekuð brot cr að ræða, ef m aður:

1. Rekur iðnað, sem m eistarahréf þarf til, án þess að liafa fengið það eða eftir 
að hann hefir misst heimildina.

2. Leyfir öðrum að reka iðn í skjóli meistarabréfs sins.
3. Tekur að sér verk, er i 20. gr. segir, án þess að fullnægja skilvrðum þeirrar 

greinar.
4. T ekur nem endur til verklegs náms, enda þótl hann eigi ekki rétt til þess, 

eða tekur nem endur til nám s í annari iðn en þeirri, sem hann er meistari í 
eða hefir réttindi mcistara, eða heldur nem endur án löglegs námssamnings, 
áritaðs af sveinafélagi, ef til er á staðnum.

5. Tekur m ann  til iðnaðarvinnu, sem ekki hefir ré tt  til þess samkv. 14., 15. 
og 10. gr.

16. gr.
28. gr. laganna orðist svo:
Sektir sam kvæ m t 27. gr. renna í ríkissjóð. Dæma skal aðilja til að greiða 

gjöld þau fyrir  leyfi, er lionum hefði borið að gjalda, ef hann hefir rekið iðju 
eða iðnað ranglega leyfislaust.

Mál vegna hrota þeirra, er í 20. gr. getur, skulu sæta meðferð alm ennra 
lögreglumála.

17. gr.
29. gr. laganna orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1037.

G r  e i n a r g e r  ð .
Með lögum nr. 18 31. maí 1927 er fyrsl ákveðið um réttindi og skyldur 

iðnaðarm anna á íslandi. X okkrar  tilraunir nnm u að vísu hafa verið gerðar áður 
i þessa átt, en án nokkurs árangurs. Þessi lög hafa svo gilt síðan, óhreytt að kalla 
má, nema hvað lítilfjörlegar breytingar voru gerðar á þeim með lögum nr. 
85 19. júní 1933.

Þ ar  sem hér var um að ræða liina fyrstu  tilraun til lagasetningar um svo 
merkilegt mál, var ekki að furða, þó að ekki yrði strax náð því m arki, sem að 
var stefnt, og að á lögum þessum yrðu nokkrir  verulegir ágallar frá sjónar- 
miði iðnaðarmanna. En iðnaðarm enn tóku lögunum fegins hendi, s taðráðnir í 
því að nota sér þau eftir  föngum, og liafa gert það, en líka jafnákveðnir  í þvi 
að reyna að fá úr hætt þeim ágöllum, sem þeir töldu á lögunum vera.

Síðan hafa því nokkrum  sinnuin verið horin fram  frum vörp  hér á Alþingi 
í þessu skyni, en þau liafa engin náð fram  að ganga, nema lögin nr. 85 19. júní 
1933, sem fyrr er getið.

Þeir gallar, sem iðnaðarm enn telja á lögunum eru þessir helztir:
1. Lögin gilda ekki fyrir  allt landið, heldur aðeins fyrir  kaupstaðina. Slíkt nær 

vitaskuld ekki neinni átt. Eða hvaða vit getur verið í því að láta lögin gilda



fyrir  Siglufjörð, Xorðfjörð og Seyðisfjörð, en ekki fyrir  Húsavík, Akranes 
eða Keflavik, svo að nefnd scu nokkur dæini? Engu síður er áslæða til að 
láta lögin gilda í sveituin heldur en kaupstöðuin eða annarsstaðar við sjó, 
því að höfuðniarkniið  laganna er það. að tryggt sé, að iðnaðarvinna sé unnin 
af kunnáttu inönnum , og á það auðvitað við engu síður og er jafnnauð- 
synlegt í sveitum eins og í kaupstöðuni.

2. í 13. gr. laganna eru gerðar svo viðhekar undantekningar frá  lögunum. 
að nálega Iivaða fúskari sein er getur teki/t á hendur hvaða iðnaðarvinnu 
sem er. Þetta nær vitanlega ekki heldur neinni átt, og hefir uni þetta atriði 
staðið liin harðasta deila, alla líð síðan lögin gengu í gildi. Að vísu liefir 
iðnaðarinönnum  ineð saintökum  sínum teki/t að sleniina stigu fyrir  þessu 
að iniklu leyti, en Jiar sein ekkert virðist mæla með Jivi, að svo viðtækar 
undantekningar séu gerðar frá  liöfuðstefnu laganna, liggur nærri að fella 
Jiær úr  gildi.

3. Með 18. gr. laganna er hæ jars tjó rnuin  og lögreglustjórum gefið allvíðtækt 
vald til að heimila ófaglærðum niönnum  rétt til að reka iðnað, Jiar sem ekki 
eru til fyrir  hendi nægilega m arg ir  lærðir nienn í Jieirri iðn, og söinuleiðis 
rétt til iðnkennslu. Þennan rétt hafa iðnaðarmenn viljað takm arka  að mikl- 
um niun, því að Jiað er vitanlegt, að ekki eykst kunnátta  neins við Jiað eitt, 
að fulllærðir nienn eru ekki til á staðnum, nema síður sé.

Þessi réttur, samkv. 18. gr., hefir Jiegar verið takm arkaður nokkuð, 
með lögum uni iðnaðarnám  frá siðasla Jiingi, og virðist ekki ósanngjarnt, 
að framvegis verði með Jietta atriði farið eins og 3. gr. frv. gerir ráð fyrir, 
að saniiðnarm enn á staðnum komi sér sam an iiin Jietta atriði.

1. Margir iðnaðarmenn, er fullkomin iðnréttindi Iiöfðu áðu r  en lögin geiigu í 
gildi 1. jan. 1928. hafa verið mjög óánægðir með það að Jmrfa að kaupa á 
ný iðnréttindi, — iðnhréf eða meistarahréf.

Með Jiessum hreytingum, sem hér liggja fyrir, er gert ráð fyrir  Jivi, 
að Jæir, sem réttindi hafa íil iðnrekstrar eða iðnaðarvinnu, lialdi þeini án 
sérs takrar  greiðslu, en Jieir einir Jmrfi að kaupa réttindi sín, er meistara- 
réttindi vilja fá liér eftir.
Auk Jiessa m á um frv. taka fram  eftirfarandi:

1. Gerð er grein fyrir  m uninuni á að stunda iðnað og reka iðnað, og livað úl- 
heimtist til livors fyrir  sig.

2. Iðnhréfin eru felld niður, enda hafa Jiau aldrei verið vel séð. Eftir verða Jiá 
aðeins sveinshréf og m eistarahréf með skýrt a fm örkuðum  réttindasviðum.

3. Heimild er tekin upp uin Jiað fyrir  ráðherra  að ákveða, að próf Jnirfi að 
Jireyta til að öðlast meistararéttindi. Annars liefir verið látið nægja, að 
sveinn vinni undir s tjórn  meistara i 3 ár, en m arg t mælir með Jiví, að 
m eistarar verði lá tnir Jireyta próf, á simi liátt líkt og sveinsprófin eru. 
Aðrar hreytingar Jmrfa varla skýringa. Oliætt má fullyrða, að að Jæssu fruin-

varpi standi allflestir iðnaðarm enn laiulsins óskiptir, og Jieir eru nú orðnir a'ði- 
margir. Á iðnjiinginu síðasta, sem lialdið var á Akureyri síðasll. sum ar, Jiar scm 
m æ ttir  voru 50 fu lllrúar fyrir  á annað þúsund iðnaðarnienn, var frv. samjiykkt 
að mestu eins og liér er gengið frá Jivi, með samliljóða atkvæðum.


