
Nd. 91. Nefndarálit
um frv. til 1. uin rctt m anna til að kalla sig verkfræ ðinga. húsam eistara eða iðn- 
fræðinga.

F rá  iðnaðarnefnd.

Nefndin hefir athugað frum varpið  allýtarlega og einnig þau bréf og önnur 
gögn viðvíkjandi m álinu, er fv rir nefndinni hafa legið. Xefndin er sam m ála uin, að 
ákvæði þau, er frv. fe lur í sér, séu sjálfsögð og rcttm æ t í fram tíðinni gagnvart þeiin 
m önnum , sem hér eftir koma inn i þessar starfsgreinar, en vill þó gera við frv. 
þessar

BREYTIXGARTILLÖGFH:

1. F ' rsti m álsl. 2. gr. orðist svo:
Engum  m á veita leyfi það, er um  ræ ðir í 1. gr., nem a hann  hafi lokið fulln- 

aðarprófi í verkfræ ði við fjö llistaskóla eða tekniskan  háskóla, sem stéttarfélag 
verkfræ ðinga hér á landi v iðurkennir sem fullgildan skóla í þeirri grein.

2. F yrsti m álsl. 4. gr. orð ist svo:
Engiun m á veita leyfi það, sem uni ræ ðir í 3. gr., nem a hann  hafi lokið 

fu llnaðarprófi í byggingarlist við listaháskóla eða tekn iskan  háskóla, sem stétt- 
arfélag húsam eistara hér á landi v iðurkennir sem fullgildan skóla i þeirri grein.

3. Við 6. gr. G reinin orð ist svo:
Engum  m á veita leyfi það, sem um ræ ðir í 5. gi\, neina hann  hafi lokið fulln- 

aðarprófi við tekniskan  fram haldsskóla í þeirri iðngrein, er hann  vill kenna 
sig við, enda sé skólinn v iðurkenndur sem fu llg ildur skóli í þeirri grein af 
stéttarfélagi iðnfræ ðinga þ e irra r gre inar hér á landi, ef til er, en ef það félag 
er ekki til, þá af V erkfræðingafélagi íslands.

Þ eir m enn, sem fullnæ gja skilyrðnm  þeim, sem sett eru  í þessari gr„ eiga 
ré tt á, að þeim sé veitt leyfið sam kvæm t 5. gr.

H insvegar gat nefndin ekki orðið saim nála uin ré tt þeirra  m anna, sem nú eru 
starfandi í þessum  greinum  og hafa nú þegar tekið sér þessi um ræ ddu heiti (verk- 
fræ ðingur, húsam eistari, iðnfræ ðingur), og nnin því hvor nefndarh lu ti skila sérstök- 
um breytingartillögum .

Alþingi, 9. m arz 1937.
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