
Ed. 311. Nefndarálit
um frv. til laga um iðnfræðslu.

Frú iðnaðarnefnd.

Nefndin hefur haldið alls 10 fundi um þetta mál og rætt það mjög ýtarlega Í
öllum atriðum. Kynnti nefndin sér einnig mjög gaumgæfilega nefndarálit iðnar-
nefndar Ed. frá síðasta aðalþingi á þingskj. 697 og þær brtt., sem þar voru bornar
fram sameiginlega af nefndinni. Var frv. ásamt fyrrnefndu nefndaráliti og brtt.
sent til umsagnar til Landssambands iðnaðarmanna og iðnsveinaráðs Alþýðusam-
bands íslands. En auk þess ræddi nefndin við fulltrúa frá þessum sömu aðilum
sameiginlega.

Nefndin var sammála um, að rétt væri að leggja til, að nokkrar breytingar
yrðu gerðar á frv. Vildu tveir nefndarmenn (Stgr A og SAÓ), að frv. yrði ekki
breytt verulega frá því sem samkomulag hafði náðst um milli fulltrúa, meistara
og sveina í milliþinganefndinni, sem undirbjó frv., en aðrir nefndarmenn (GJ og
PZ) vildi gera nokkuð róttækari breytingar á frv., og áskilja þeir sér því rétt til
þess að bera fram sérstakar brtt. eða að fylgja brtt., sem fram kynnu að koma.
Einn nefndarmanna (Kj. Jóh.) tók þátt í meðferð málsins á öllum fundum fram
að jólafrfi og var efnislega fylgjandi nokkrum breytingum á f'rv., einkum í þá átt
að ákveða mismunandi námstíma fyrir hinar ýmsu iðngreinar. Bjarni Benedikts-
son tók aftur sæti í n., er þing kom saman að loknu fríi. Hann var þó fjarstaddur,
er endanlega var gengið frá málinu.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 7. gr.

a. A eftir orðunum "út frá því sjónarmiði" í 1. mgr. komi: einu.
b. Við 2. mgr. bætist: Úrskurði iðnfræðsluráðs samkv. þessari málsgr, má þó

áfrýja til dómstólanna, enda sé það gert innan 30 daga, frú því að úrskurð-
urinn er birtur viðkomandi aðila.

2. Við ll. gr. 3. mgr. orðist svo:
Námstími telst hafinn frá dagsetningardegi námssamnings. sem staðfest-

ingu hefur hlotið, enda hafi nemandinn þá byrjað nám sitt.
3. Við 12. gr.

a. 1. málsl. orðist svo: Námstími skal ákveðinn með reglugerð samráði við
iðnfræðsluráð, mismunandi eftir tegund iðngreina.

h. Aftan við greinina bætist ný mgr., er orðist svo:
Rísi ágreiningur um það, hvort námssamningi hafi verið slitið á lög ..

legan hátt, ákveður iðnfræðsluráð, að hve miklu leyti sá tími, er nemandi
hefur stundað nám, skuli dragast frá fullum námstíma hjá öðrum.

4:. Við 13. gr. Aftan við gr. bætist ný mgr., er orðist svo:
Nú hefur nemandi ekki staðizt próf það, sem um ræðir í 1. mgr., og skal

hann þá eiga rétt á að ganga undir það á ný, þegar það er næst haldið í iðn-
greininni, enda sé hann sjálfráður um það, hvar og á hvern hátt hann heldur
náminu áfram. Enginn nemandi getur þó útt rétt til að ganga undir próf í
sömu iðngrein oftar en þrisvar sinnum.

5. Við 17. gr. 1 stað orðanna "til sjúkrasamlags" og út fyrri mgr. korni : fyrir
nemendur sína samkvæmt lögum um almannatryggingar.

6. Við 23. gr. t stað orðsins "Meistari" i upphafi greinarinnar komi: Meistarar.



7. Við 25. gr.
a. Upphaf h-liðar 2. tölul. orðist svo:

Hafi nemandi verið meira en 6 mánuði.
b. 3. tölul. a. orðist svo: Ef hann er beittur ósæmilegri framkomu á vinnustað.

8. Við 27. gr.
a. 1 stað 2. og 3. málsl. i 3. mgr. komi nýr málsl., er orðist svo: Skal á þeim

fundi leggja úrskurð á málið, og ræður afl atkvæða úrslitum.
b. Við greinina bætist ný mgr., er orðist svo:

Úrskurði gerðardómsins má þó áfrýja til dómstólanna, og skal áfrýj-
unarfrestur til héraðsdómara vera 30 dagar frá birtingu úrskurðarins.

9. Við 28. gr. 4. tölul. orðist svo:
Koma ósæmilega fram gegn nemanda.

10. Við 31. gr. Í stað orðanna "þegar lokið er öllum" og út greinina komi: en halda
þó gildi sínu að þVÍ er varðar námssamninga, er gerðir hafa verið eftir þeim.

11. Við 32. gr. Greinin falli niður.
12. Við 33. gr. Greinin orðist svo:

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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