
Nd. 311. Frumvarp til laga
um verkstjórn í opinberri vinnu.

Frá iðnaðarnefnd.

1 .  g r .

Engum er heimilt að annast verkstjórn í opinberri vinnu, nema hann hafi fengið 
til þess leyfi samkvæmt lögum þessum.

2. gr.
Hver sá getur fengið leyfi til þess að taka að sér verkstjórn samkvæmt 1. gr., ei 

fullnægir eftirfarandi skilyrðum:
1. Er fullra 25 ára.
2. Sannar, að hann hafi staðizt próf sainkvæmt ákvæðum, er atvinnumálaráðu- 

neytið setur með reglugerð, eða hefir starfað sem sjálfstæður verkstjóri eigi 
skemur en tvö síðustu árin áður en lög þessi öðlast gildi.

3. gr.
Eigi er skylt að hafa verkstjóra samkvæmt 1. og 2. g r.:

1. Þar sem færri vinna en 10 samtímis,
2. við búrekstur,
3. við minni háttar vegabætur i sveitum.

4. gr.
Lögreglustjóri, þar sem aðili á lögheimili, lætur af hendi leyfisbréf samkvæmt 

lögum þessum. Fvrir leyfið greiðast 50 kr. i ríkissjóð.

5. gr.
Svipta má verkstjóra með dómi rétti til verkstjórnar um ákveðinn tíma, eða fyrir 

fullt og allt, ef hann:
1. Verður valdur að alvarlegum slysförum vegna vítaverðs gáleysis.
2. Gerist sekur uin fjárdrátt eða annan óheiðarleik í starfi sínu gagnvart yfirboð- 

urum sínum.
3. Gerir tilraun til þess vísvitandi að draga af tima eða kaupi verkam anna eða á 

annan hátt gengur á rétt þeirra.
4. Er ölvaður við verkstjórn.

6. gr.
Brot gegn löguin þessum varða sektum frá 50—500 krónum, sem renna i ríkis- 

sjóð.
7. gr.

Verkfræðingar þurfa ekki leyfi til verkstjórnar samkvæmt lögum þessum. Sama 
gildir um þá, sem hafa m eistararéttindi í iðngrein þeirri, sem þeir ætla að taka að sér 
verkstjórn í.

8. gr.
Mál út af brotum á lögum þessum skulu sæta meðferð alm ennra lögreglumála.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1940.

G r e i n a r g e r ð .
Frum varp þetta er flutt samkvæmt ósk Verkstjórasambands fslands og Verk- 

stjórafélags Reykjavíkur, og fylgdu þvi frá þessurn aðilum meðmæli frá ýmsum stofn- 
unum og allýtarleg greinargerð.

Frum varpinu var þó breytt nokkuð í nefndinni, sérstaklega á þann hátt, að eins 
og fr\r. er nú nær það aðeins til opinberrar vinnu, en eins og það kom frá félögunum 
var það allmiklu viðtækara.

Taldi nefndin réttara að takm arka, að minnsta kosti nú um sinn, þar til frekari 
reynsla fæst, ákvæði frum varpsins við opinbera vinnu.

Nánar í frainsögu.


