
Nd. 419. Breytingartillögur [141. mál]
við frv. til l. um iðnfræðslu.

Frá iðnaðarnefnd.
1. Við 7. gr.

a. A eftir orðunum "út frá því sjónarmiði" í 1. málsl. komi: einu.
b. Við greinina bætist:

Úrskurði iðnfræðsluráðs samkv. þessari grein má þó áfrýja til dóm-
stóla, enda sé það gert innan 30 daga frá því að úrskurðurinn er birtur hlut-
aðeigandi aðila.

2. Við 12. gr. Við greinina bætist:
Rísi ágreiningur um það, hvort námssamningi hafi verið slitið á löglegan

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

3. Vi~ 13. gr. Við greinina bætist:
Nú hefur nemandi ekki staðizt próf það, sem um ræðir í 1. málsgr., 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 átt rétt til að ganga undir próf í sömu
iðngrein oftar en þrisvar sinnum.

4. Við 17. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:
Skylt er meistara eða iðnfyrirtæld að greiða iðgjöld fyrir nemendur sína

samkvæmt gildandi lögum um almannatryggingar.
5. Við 25. gr. 3. liður a orðist svo:

Ef komið er ósæmilega fram við hann á vinnustöð.
6. Við 27. gr.

a. Upphaf 3. málsgr. orðist svo:
Nú vill einhver beiðast gerðar, og skal hann þá snúa sér til oddvita, og

ákveður hann síðan gerðarfund og kveður báða málsaðila til að sækja þann
fund ásamt gerðarmönnum þeirra með 8 daga fyrirvara í mesta lagi. Skal á
þeim fundi leggja úrskurð á málið, og ræður afl atkvæða úrslitum. Heimilt
er oddvita o. s. frv.

b. Við greinina bætist:
Úrskurði gerðardóms má þó áfrýja til dómstóla, og skal áfrýjunar-

frestur til héraðsdóms vera 30 dagar frá birtingu úrskurðarins.
7. Við 28. gr. 4. tölul. orðist svo:

Koma ósæmilega fram við nemanda.


