
Nd. 306. Breytingartillögur
við frv. til 1. um stéttarfélög og vinnudeilur.

F rá  Einari Olgeirssyni og ísleifi Högnasyni.

1. Við 2. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr.:
Stéttasamband skal vera opið öllum stéttarfélögum eftir nánar  þar um 

settum reglum i sam þvkktum  sambandsins, allir meðlimir stéttarfélaganna 
skulu kjörgengir til allra s tjó rnars tarfa  og trúnaðars ta rfa  sambandsins og fé- 
laga þess, án tillits til þess, hvaða stjórnmálaflokki þeir fvlgja eða tilhevra.



2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Atvinnurekendum eða trúnaðarm önnum  skal óheimilt að ve lja 've rkam enn  

til v innu með tilliti til pólitískra skoðana þeirra eða reyna að hafa áhríf  á 
s tjórnm álaskoðanir verkam anna sinna, afstöðu og afskipti af stéttar- eða 
stjórnmálafélögum eða vinnudeilum með
a. uppsögn ú r  vinnu eða hótunum  um slika uppsögn,
b. fjárgreiðslum, loforðum um hagnað eða neitunum  á ré ttm ætum  greiðslum.

Nú b rý tu r  atvinnurekandi eða trúnaðarm aður hans þetta ákvæði að dómi 
viðkomandi verklýðsfélags, og m á þá trúnaðarm aður verklýðsfélagsins ákveða, 
hvaða verkam enn skuli verða í vinnu hjá viðkomandi atvinnurekanda, hvenær 
sem ágreiningur kem ur upp um það.

3. Við 5. gr. Aftan við greinina bætist:
Nú neitar atvinnurekandi eða atv innurekendur að semja við viðkomandi 

verklýðsfélag, og hefir þá félagið rétt til að auglýsa kauptaxta, er sam þykktur 
hefir verið á löglegum fundi þess, og skal þá taxti þessi gilda að öllu leyti sem 
löglegur sam ningur beggja aðilja og öðlast að öllu levti sama ré tt  og slíkum 
samningum fylgir i lögum þessum.

4. Við 8. gr. Greinin falli burt.
5. Við 9. gr. í öðrum málsl. 1. málsgr. komi í stað orðsins „a tv innurekandi“ : 

verkafólkið á vinnustöðinni.
6. Við 9. gr. Síðasti málsl. fvrstu  málsgr. („Þetta ákvæði . . .  lögskrá á “ ) falli burt.
7. Við 11. gr. Aftan við greinina bætist:

Nú fækkar atvinnurekandi starfsfólki, og er honum þá óheimilt að segja 
upp trúnaðarm önnum , meðan nokkrir  verkamenn eru eftir á vinnustöðinni.

8. Við 14. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er stéttarfélögum að gera verkföll í hverjum  þeim tilgangi, sem 

félagið ákveður, enda brjóti það ekki í bága við lög. Verkfall er löglegt, ef 
sam þykkt er með meiri hluta atkva*ða á lögmætum félagsfundi eða af félags- 
stjórn, sem hefir umboð frá lögmaduin fundi til slikra aðgerða.

9. Við 15. gr. Greinin falli burt.
10. Við 16. gr. Greinin falli burt.
11. Við 17. gr. Greinin falli burt.
12. Við 18. gr. Aftan við greinina bætist: eða með aðstoð annara  manna.
13. Við 30. gr. Aftan við greinina bætist:

Heimilt skal fu lltrúum  verklýðsfélaga, ef þeir óska þess, að b irta á prenti 
sáttatillögur sáttasemiara, áður en þær verði ræ ddar á fundi félagsins.

14. Við 32. gr. Síðasta málsgr. orðist svo:
Miðlunartillaga telst felld, ef helmingur af greidduin atkvæðum eða meira 

er á móti henni, en samþykkt, ef meira en hebningur er með henni.
15. Við 34. gr. Greinin falli burt.
16. Við 38.—69. gr. G reinarnar falli burt.


