
Nd. 609. Frumvarp til Inga [166. mál]
um vinnumiðlun.

(Eftir 2. umr. í Nd.)

1. gr.
Í hverjum kaupstað og kauptúni með 300 íbúa skal starfrækt vinnumiðlun.
Félagsmálaráðherra getur með reglugerð ákveðið, að vinnumiðlun skuli starf-

rækt annars staðar í landinu, ef ástæða þykir til.

2. gr.
Sveitarstjórn annast vinnumiðlun, hver í sínu sveitarfélagi, undir yfirumsjón

félagsmálaráðuneytisins. Hún getur falið oddvita sínum, sveitarstjóra, bæjarstjóra
eða öðrum manni framkvæmd hennar. Til þess að vera sveitarstjórn - eða þeim,
er hún hefur falið vinnumiðlun fyrir sína hönd - til ráðuneytis um allt það, sem
vinnumiðlun varðar, skulu tilnefndir af aðilum á staðnum fjórir menn: Tveir af
verkalýðsfélögum eða fulltrúaráði þeirra, einn af Vinnuveitendasambandi Íslands
eða af deild þess eða með lim og einn af Vinnumálasambandi samvinnufélaganna
eða af deild þess eða meðlim. Í Reykjavík skulu þó trúnaðarmenn atvinnurekenda
báðir tilnefndir af Vinnuveitendasambandi Íslands, en þegar þar er um að ræða
málefni, sem varðar Vinnumálasamband samvinnufélaganna, skal í stað annars
þeirra kveðja til trúnaðarmann frá því. Sé trúnaðarmaður ekki tilnefndur sam-
kvæmt framansögðu, skal hann kosinn af sveitarstjórn úr hópi verkamanna og at-
vinnurekenda, eftir því sem við á.

Bæjarstjórn er heimilt að reka sérstaka skrifstofu, er annast vinnumiðlun. Trún-
aðarmenn Þeir, er um getur í 1. mgr., skulu vera forstöðumanni skrifstofunnar til



aðstoðar og ráðuneytis. Nánar skal kveðið á um rekstur og starfssvið skrifstofunnar
i samþykkt, er bæjarstjórn semur, en ráðherra staðfestir.

3. gr.
Hlutverk vinnumiðlunar er:

a. að veita verkamönnum aðstoð við að finna vinnu við þeirra hæfi og atvinnu-
rekendum við að fá hæfa verkamenn, hvorutveggja án endurgjalds;

b. að miðla vinnu milli verkamanna um land allt, eftir því sem unnt er;
c. að veita öryrkjum og unglingum aðstoð við að finna vinnu við þeirra hæfi;
d. að úthluta atvinnubótavinnu, svo og annarri vinnu, sem ríki, sveitarstjórn eða

opinberar stofnanir óska, að úthlutað sé;
e. að fylgjast með atvinnuháttum, eftir því sem auðið er, og safna skýrslum og

gögnum Í því augnamiði;
f. að annast atvinnuleysisskráningar 1. febrúar, 1. maí, 1. ágúst og 1. nóvember

ár hvert og láta auk þess fram fara atvinnuleysisskráningar eftir fyrirmælum
sveitarstjórnar eða félagsmálaráðherra;

g. að veita opinberum stofnunum svo og verkalýðsfélögum og félögum atvinnu-
rekenda upplýsingar um ástandið á vinnumarkaðnum, eftir því sem unnt er;

h. að láta launþegum, sem óskað hafa aðstoðar við vinnuráðningar, i té vottorð
um atvinnu þeirra eða atvinnuleysi það tímabil, sem þeir hafa verið skráðir
sem umsækjendur um atvinnu;

i. að inna af höndum önnur þau störf, sem lög og reglugerðir kunna að ákveða.

4. gr.
Rétt er þeim, sem annast vinnumiðlun, sbr. 2. gr., að krefjast þess, að þeir, sem

óskað hafa vottorðs samkvæmt 3. gr. h., hafi samband við þá eins oft og þurfa þykir
og geri grein fyrir atvinnu sinni.

5. gr.
Allir þeir, er hafa með höndum fastan atvinnurekstur með aðkeyptu vinnuafli

verkamanna í kaupstöðum og kauptúnum með 300 íbúa eða fleiri, skulu eigi sjaldnar
en mánaðarlega senda þeim, er vinnumiðlun annast á staðnum, afrit af kaupgjalds-
skrám sinum, enda séu þær þannig úr garði gerðar, að auðvelt sé að sjá af þeim, hve
mikil upphæð hefur verið greidd í vinnulaun hverjum einstökum manni á þeim
tíma, er skráin nær yfir.

Þeir, sem vinnumiðlun annast, skulu, að fengnum tillögum frá Vinnuveitenda-
sambandi íslands, láta útbúa eyðublöð fyrir þessar kaupgjaldsskrár og skulu þau
afhent atvinnurekendum ókeypis.

6. gr.
Þeir, sem annast vinnumiðlun samkvæmt lögum þessum, skulu hafa sín á milli

sem nánast samband og samstarf, en félagsmálaráðuneytið samræmir starfsemi þeirra
og setur nánari ákvæði um vinnumiðlunina með reglugerð.

Alþýðusamband Íslands og Vinnuveitendasamband Íslands tilnefna sinn trún-
aðarmanninn hvort, er vera skal félagsmálaráðuneytinu til aðstoðar við allt það, er
varðar vinnumiðlunina í landinu.

7. gr.
Almenn vinnumiðlun, rekin i ágóðaskyni, er óheimil.

8. gr.
Kostnaður, sem leiðir af ákvæðum 6. gr., greiðist úr ríkissjóði. Að öðru leyti

greiðist kostnaður vegna vinnumiðlunar samkvæmt lögum þessum að % hlutum
úr hlutaðeigandi sveitarsjóði og að ljg hluta úr ríkissjóði.

9. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, settum samkvæmt þeim, varða sekt-

um allt að kr. 10000.00 til ríkissjóðs, og skal fara með þau að hætti opinberra mála.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 41/1951, um vinnu-

miðlun, og lög nr. 57/1928, um atvinnuleysisskýrslur.


