
Nd. 133. Fram varp

til laga um  sátta tilraunir i vinnudeilum .
Flu tn ingsm enn: Tryggvi Þórhallsson, Ásgeir Ásgeirsson.

1. gr.
A tv innum álaráðherra  skal skipa sáttasemjara, er hafi þáð starf með 

höndum , eftir þvi sem fyrir er mælt í lögum þessum, að vinna að því að 
kom a á sáttum  i de ilum álum  milli v innuveitenda og vinnuþiggjenda. Nefnd, 
skipuð 11 m ö n n u m , skal bera fram  tillögu um  skipun sáttasemjarans. Skulu 
fjelög v innuveitenda í Reykjavík skipa 5 m enn  i ncfndina, íjelög vinnuþiggj- 
enda 5, en stjórnir Búnaðarfjelags ís lands og Fiskifjelags Islands skipa einn. 
Verði meiri hluti nefndarinnar ásá ttu r  um  tilnefning, enda sje a. m. k. einn 
ú r  hóp hvors um  sig af fu lltrúum  vinnuveitenda og vinnuþiggjenda sam - 
þykkur, er tilnefningin bindandi.

Náist ekki slíkt sam kom ulag  x/2 m ánuði áður  en skipa skal, skipar 
a tv innum álaráðherra  sáttasemjara án  tillits til tilnefningar.

Skipun gildir til 3 ára og miðast við áram ót.
N ú deyr sáttasemjari, eða fær lausn frá starfi, vegna ástæðna, sem at- 

v innum álaráðherra  m e tu r  gildar, og skal þá fara fram tilnefning á ný, sam kvæ m t 
fyrsögðum reglum, og vera lokið m ánuði eftir að tilkynning berst um  að 
tilnefna skyldi. Komi eigi tilnefning að þeim fresti l iðnum , skipar a tv innu- 
m álaráðherra  nýjan sáttasemjara fyrir þann  h lu ta  af k jörtim a þess, er frá fór, 
sem eftir er.

2. gr.
Sáttasemjara er skylt að kynna sjer nákvæmlega á hverjum  tíma 

horfur og ástand atvinnulífsins og launak jö r  vinnuþiggjenda sjerstaklega. 
Hefir sáttasemjari rjett til að krefjast þess, að sjerhvert fjelag vinnuveitenda og 
vinnuþiggjenda sendi h o n u m  afrit af öllum sam ningum  um  vinnu og vinnu- 
laun, sem þau hafa gert.

Árlega skal sáttasemjari senda a tv innum álaráðuney tinu  skýrslu um  
starf sitt.



3. gr.
Nú þykir ástæða til að óttast, að v innuteppa verði, eða er þegar orðin, 

og sáttasemjari álítur, að þjóðfjelaginu sje af því búin  mikil eða nokkur  hætta, 
getur hann  þá — enda hafi sam ningar farið fram aðilja i milli eftir þvi, sem 
þeim hefir komið sam an  um , og an n a rh v o r  lýst yfir, að ekki gangi sam an  — 
hvort he ldur af eigin hvöt eða að beiðni annarshvors  aðilja, kvalt hlutað- 
eigendur til samninga. H vor aðili um  sig velur sina fulltrúa til sam ninganna. 
F u ll trúa r  sku lu  annaðhvort  vera fjelagar fjelaga þeirra, er h lu t eiga að máli, 
eða í aðalstjórn allsherjarljelags v innuveitenda eða vinnuþiggjenda. það  er 
skylda aðilja að hlita kvaðning sáttasemjara.

4. gr.
Þá er sáttasemjari hefir kvatt til sam ninga, er  það skylda hans að 

reyna að kom a á friðsamlegri ú r lausn  deilunnar. Hefir hann  rjett til, m eðan 
á sam ningum  stendur, að bera fram uppástungur um  ivilnanir af beggja hálfu, 
sem  líklegar væru til að draga til sátta. Þyki h o n u m  líklegt til sátta, getur 
h an n  borið  fram  miðlunartillögu, og m á ekki gera hana  heyrinkunna  án 
sam þykkis hans, m eðan ekki er kom ið svar beggja aðilja við henni. Áður en 
sáttasemjari ber fram  miðlunartillögu, ber h o n u m  að ráðgast um  hana  við 
tvo fulltrúa hvors aðilja.

5. gr.
Nú hefir svo farið, að sáttasemjari hefir fundið ástæðu til að skerast í 

deilum ál (sbr. 3. gr.) um  launakjör, lengd v innutím a, yfirvinnu o. s. frv. og 
nauðsynlegt þykir, vegna úrslita málsins, að fá rjettan ú rskurð  um, hversu 
högum var háttað um  atv innureksturinn , og hefir sáttasemjari þá rjett til að 
krefja aðilja yfirlýsinga um  það. Sjeu yfirlýsingar þessar ekki öruggar eða 
nægilega skýrar, hefir sáttasemjari rjett til að krefjast um  það vitnaleiðslu hjá 
hlutaðeigandi yfirvaldi. Hefir sáttasemjari rjett til að vera viðstaddur vitna- 
leiðslurnar og að láta bera  upp fyrir v i tnunum  þæ r spurningar, sem hann  
telur líklegar til að skýra málið.

6. gr.
Þá er miðlunartillaga er borin  und ir  atkvæði i fjelagi v innuveitenda 

eða verkam anna, skal h ú n  borin fram í því formi, sem sáttasemjari hefír 
gengið frá henni. Atkvæðagreiðsla fer þannig fram , að óheimilt er að svara á 
a n n an  hátt en m eð ákveðnu já  eða nei. Þá er atkvæði hafa verið talin, er fje- 
laginu þegar skylt að tilkynna sáttasemjara, hversu  m örg hafa orðið já  og nei, 
og jafnfram t hversu m argir fjelagsmenn eru atkvæðisbærir. Þá er atkvæða- 
greiðsla á að fara fram, er fjelagi skylt að sjá um , eftir því sem við verður 
komið, að sjerhver atkvæðisbær Qelagsmaður fái að kynnast miðlunartillög- 
unn i i heild.



7. gr.
Bannað er að gefa út vottorð um  eða leiða vitni um , hvað hvor aðili 

hefir borið  fram  eða stungið upp  á, m eðan sam ningar s tanda yfir und ir  for- 
ystu sáttasemjara, nem a þvl að eins að báðir aðiijar sam þykki.

8. gr.
L aun  sáttasem jara og a n n a r  kostnaður við f ram kvæ m d laga þessara 

greiðist ú r  rikissjóði. N ánari ákvæði um  fram kvæ m d einstakra atriða i lögum 
þessum er a tv innum álaráðherra  heimilt að setja m eð reglugerð.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1925.

G r e i n a r g e r ð .
F ru m v arp  þetta er i öllum aðalatriðum  sniðið eftir löggjöf Dana í 

þessu efni. Hefir þetta skipulag reynst stórlega vel í nág ran n a lö n d u n u m , og 
hafa sá ttasem jararn ir  mjög oft borið  gæfu til að setja n iður deilur milli vinnu- 
veitenda og vinnuþiggjenda. Mundi mega telja hyggilegt að læra af reynslu 
an n ara  þjóða í þessu efni, og fara meðal annars  þessa leið, um  að sjá við 
hinni miklu hættu, sem þjóðfjelaginu stendur af deilum  vinnuveitenda og 
vinnuþiggjenda.


