
Nd. 318. Nefndarálit
um frv. til 1. um stéttarfélög og vinnudeilur.

F rá  allsherjarnefnd.

Þ rir  nefndarmenn (BJ, GG, VJ) leggja til, að frv. verði samþykkt óbreytt að efni. 
VJ lætur þess getið í því sambandi, að þó að frv. hafi inni að halda þýðingarmikil 
ákvæði, er geri hvorttveggja að trvggja réttindi verklýðssam takanna í landinu og auka 
þau og sé að öðru leyti eftir atvikum viðunandi sem byrjunarlöggjöf um þessi atriði, 
þá hefði hann þó kosið, að gerðar yrðu á þvi nokkrar efnisbreytingar, er gengju 
lengra til móts við óskir verkalýðsins. Hinsvegar þyki honum sýnt, að slikar breyt- 
ingar nái ekki samþykki í þinginu, en þvert á móti sé mikil hætta á, að breytingar, 
stórhættulegar verkalýðnum og samtökum hans (sbr. till. sjálfstæðismanna, sem 
liggja fyrir þinginu, og þar á meðal brtt. þær, sem minni hl. nefndarinnar, GÞ og TT, 
gera ráð fyrir að flytja við þetta frv.), verði gerðar á frv., ef ekki tekst að hindra það 
með samkomulagi á milli Alþýðuflokksins og Fram sóknarflokksins. Þar sem vitað 
sé, að eini grundvöllurinn undir slikt samkomulag á milli þessara flokka sé frv. ó- 
breytt að efni til, þyki honum einsýnt að leggja til, að það verði samþykkt í því formi.

Tveir nefndarmenn (GÞ, TT) telja að vísu, að frv. það um vinnudeilur, er þeir 
hafa flutt á undanförnum  þinguin, sé fullkom nara en þetta frumv., en þar sem það 
fellur i meginatriðum saman við þeirra tillögur, fagna þeir framkomu þess og leggja 
til, að það verði samþykkt, en munu þó bera fram sérstakar brtt. Þeir mótmæla og 
ummælum VJ hér að framan.

Nefndin er sammála um að Ieggja til, að á frv. verði gerðar eftirfarandi

BREYTINGAR.
1. Við 9. gr. 1 stað orðsins „trúnaðarm önnum “ i 3. málsl. 1. málsgr. komi: fulltrúum.
2. Við l(k gr.

a. í stað orðsins „trúnaðarm önnum “ í 1. málsgr. komi: fulltrúum.
b. í stað „trúnaðarm anna“ i 2. málsgr. komi: fulltrúa.
c. 1 stað orðsins „trúnaðarm enn" i 3. málsgr. komi: fulltrúar.

3. Við 21. gr. í stað orðanna í lok greinarinnar „að fenginni" komi: eftir.
4. Við 23. gr. í stað orðanna „verkamanna og atvinnurekenda“ í niðurlagi grein-

arinnar komi: verkamanna eða atvinnurekenda.
5. Við 51. gr. Siðari málsgr. orðist svo:

Stefnandi sér um birtingu, og skal stefna birt af stefnuvottum á venjulegan



hátt. Þó má, ef nauðsvn krefur, láta stefnuvotta hirta stefnuna í staðfestu sím- 
skeyti, og telst stefna þá löglega birt.

6. Við 55. gr. Siðari málsl. falli burt.
7. Við 56. gr. Orðin „kallað fyrir sig vitni og“ í siðari málsl. falli burt.
8. Við 62. gr. 1. málsgr. greinarinnar falli burt.
9. Við 64. gr. Orðin „nema öðruvísi sé ákveðið i lögum þessum“ í 1. málsl. 1. máls-

gr. falli burt.
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