
Nd. 312. Frumvarp til laga rt71. mál]
um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956 um atvinnuleysistryggingar.

(Lagt fyrir Alþingi á 93. löggjafarþingi, 1972-1973).

1. gr.
Á eftir 23. gr. laganna komi ný grein svo hljóðandi, sem verði 24. gr. og breytist

greinatala laganna í samræmi við það:
Stjórn sjóðsins er heimilt að veita þátttakendum í viðurkenndum starfsþjálf-

unarnámskeiðum styrk, sem nema má allt að því jafnhárri fjárhæð og atvinnuleys-
isbætur eru samkvæmt 18. gr. a fyrir hvern þátttakanda í slíkum starfsþjálfunarnám-
skeiðum að viðbættri þátttöku í ferðakostnaði og öðrum óhjákvæmílegum útgjöld-
um þátttakenda.

Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um veitingu framangreindra styrkja.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp þetta var að ósk iðnaðarráðherra samið af Hjálmari Vilhjálmssyni,
formanni Atvinnuleysistryggingasjóðs. Hefur iðnaðarráðuneytið síðan fjallað um
efni þess. Frumvarpinu fylgdu eftirfarandi athugasemdir:

Með frumvarpi þessu er lagt til, að stjórn atvinnuleysistryggingasjóðs verði
heimilað að veita eins konar námstyrki til þeirra, sem taka þátt í viðurkenndum
starfsþjálfunarnámskeiðum. Er þá gert ráð fyrir, að annar aðili annist námskeiðið
og beri allan kostnað af því.

Með "viðurkenndum starfsþjálfunarnámskeiðum" er átt við námskeið, sem aukið
gætu verulega verkkunnáttu þátttakenda, að mati þar til kvaddra aðila. Fyrst um
sinn - meðan ekki hefur verið komið fastri skipan á námskeiðahald og endurmennt-
un þá, sem hér um ræðir, er nauðsynlegt, að stofnanir þær (iðnfræðsluskólar, Iðn-
þróunarstofnun, tæknistofnanir atvinnuveganna, o. f'l.), sem falið yrði að halda þessi
námskeið, hafi sem nánast samstarf við samtök launþega og atvinnurekenda í
hlutaðeigandi starfsgrein um mótun þessarar starfsemi. Tillögur þessara aðila um
tilhögun og námsefni á hverju námskeiði fyrir sig skulu sendar sjóðstjórn ásamt
beiðni um, að hlutaðeigandi námskeið sé styrkhæft.

Reglur þær, sem gert er ráð fyrir, að sjóðstjórn setji um veitingu styrkjanna,
þurfa að geyma ákvæði, sem jafna aðstöðumun þeirra, sem námskeiðin sækja t. d.
vegna ferðakostnaðar og uppihalds á meðan námskeiðið stendur. Þá verður og í regl-
um þessum að kveða á um nánari framkvæmd styrkveitinga, svo sem um um-
sóknir, sem veiti upplýsingar um þau atvik, sem áhrif hafa á þörf styrks. Enn
fremur þarf í reglum þessum að kveða á um með hverjum hætti styrkir verða
greiddir. Þörf kann að vera á ákvæðum í reglunum um ýmis önnur atriði varð-
andi framkvæmd málsins.

Það er kunnara en frá þurfi að segja, að með vaxandi iðnaði og fjölbreyttara
atvinnulífi ryður ný tækni sér æ meira til rúms í þjóðlífinu, tækni, sem krefst breyttra
starfshátta og þjálfunar þeirra, sem störfin annast. Þá mun í auknum mæli verða
þörf fyrir algera endurmenntun fyrir þá, sem stunda vilja störf, sem þeir hafa ekki
áður fengizt við.

Þessum þætti í fræðslumálum okkar hefur til þessa verið of lítill gaumur gefinn,
og því er nú brýn þörf á að stórauka starfsþjálfun í hinum ýmsu greinum atvinnu-
lífsins. Hér er um sameiginlega hagsmuni launþega og atvinnurekenda að ræða, því
að afkoma beggja veltur, þegar til lengdar lætur, á því, að atvinnureksturinn verði svo
hagkvæmur og arðsamur, sem kostur er.

Góð starfsmenntun er ekki aðeins frumskilyrði þess, að góður árangur náist í
starfi, heldur einnig skilyrði þess, að sérhver starfandi maður njóti sín í starfi.

Tilgangurinn með því að veita mönnum styrk til þess að taka þátt í starfs-
þjálfunarnámskeiðum er sá að auðvelda þeim aðgang að aukinni þekkingu og betri
hæfni til þess að leysa störf sín vel af hendi.

Málefni þetta snertir á þann hátt markmið atvinnuleysistryggingasjóðs, að menn
geta auðveldlega orðið atvinnulausir aðeins vegna þess, að þá skortir kunnáttu til
þess að vinna störf, sem bjóðast. Kemur þá á daginn, að fleiri eða færri menn ganga
atvinnulausir og njóta bóta úr sjóðnum á sama tíma og vissar greinar atvinnulífs-
ins eru lamaðar vegna skorts á starfshæfu vinnuafli. Slíkt óefni verður að fyrir-
byggja, og sá er tilgangurinn með lagabreytingu þeirri, sem felst í frumvarpi þessu.


