
Nd. 309. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 18, 31. mai 1927, um  iðju og iðnað.

Flutningsm.: Magnús Jónsson og Ásgeir Ásgeirsson.
1. gr.

Við 1. tölul. 18. gr. bætist: Pó  veitir slikt iðnbréf ekki réttindi nem a 
i þvi lögsagnarumdæmi, þar sem það er gefíð út, enda sýni bréfið greinilega 
að svo sé.

2. gr.
Á eftir 19. gr. kem ur ný grein, er svo hljóðar:
Til þess að sjá um framkværod þessara laga og laga nr. 11 frá 31. maí 

1927, um iðnaðarnám , skal i kaupstöðum  landsins kjósa iðnráð, og verða 
með regiugerð sett nánari ákvæði um  starfsvið þess og kosningu.

3. gr.
Þriðja málsgr. 27. gr. (sem verður 28. gr.) orðist svo:
Þeir, sem rétt höfðu til meistarabréfs og iðnbréfs 1. jan . 1928 og þá 

ráku  sjálfstæða iðn, skulu, þegar eftir að bréf þessi eru tiibúin, fá þau tilsend 
ókeypis. Eftir að m eistara- og iðnbréfum  hefir verið útbýtt á þennan hátt, 
m á enginn nem a þeir, sem lög þessi undanþiggja, reka iðn sjálfstætt iðnbréfs- 
laus og enginn taka lærlinga i kaupstöðum  meistarabréfslaus.

G r e i n a r g e r ð .
Frumvarp þetta er flutt eftir beiðni Iðnráðs Reykjaviknr, eins og bréf 

það, sem er birt hér sem fylgiskjal, sýnir. Flntningsmennirnir hafa þó ekki séð 
sér fært að taka i frv. allar þær breytingar á lögnnum frá 1927, sem Iðnráðið 
fór fram á. Þótti þeim nokknð hart aðgóngn að skylda þá menn til þess að 
kaupa iðnbréf, sem reka iðn sina aðeins með aðstoð maka sins eða barna sinna



innan 21 firs, og sfin þeir heldor ekki fistæðn til þess að láta þan fikvæði l«g*
anna, sem aðeins ná til kaopstaðanna, taka hér eftir til allra kaoptúna. Hinsr
breytingarnar ern teknar npp i frv., og ern fistæðnr fyrir þeim tilgreindar i brfifi 
þvi frfi Iðnráðinu, sem fer hér fi eftir.

FTlgfgV jsl.

T I L L Ö G U R
um breytingar fi lögum nr. 18, frfi 31. mai 1927, um iðju og iðnað.

Við 13. gr. Málsgreinin: »Þeir, sem iðnað reka einnngis með aðstoð
maka sins og barna nndir 21 árs aldri«, falli burt.

Við 13., 14. og 18. gr. í  stað »kaupstöðum« komi: kaupstöðam og 
kauptnnnm.

. Við 17. gr. Málsgreinin: »í kaupstöðnm er meistnrnm einum heimilt að 
taka nemendur til verklegs náms í iðn sinni«, orðist svo: Meisturnm eionm er 
heimilt að taka nemendur til verklegs náms. 2. gr. laga nr. 11, frá 31. mai 1927, 
um iðnaðarnám, breytist samkvæmt þvi.

Við 18. gr. Aftan við 1. málsgrein bætist: Þó veitir slikt iðnbrfif ekki 
réttindi nema i þvi lögsagnarumdæmi, þar sem það er gefið út, enda sýni bréfið 
greinilega, að svo sé.

3. málsgrein falli bnrt.
Á eftir 19. grein komi ný grein, sem verði 20. gr. og hljóði svo:
Til þess að sjfi um framkvæmd þessara laga og laga nr. 11 frfi 31. 

mai 1927, um iðnaðarnám, skal i kaupstöðum landsins kjósa iðnrfið, og verða 
með reglugerð sett nánari fikvæði nm starfssvið þess og kosningu.

Töluröð eftirfarandi greina breytist að sjálfsögðn i samræmi hér við.
Við 27. gr., sem verður 28. gr. 3. málsgrein orðist svo:
Þeir, sem rétt höfðu til meistarabréfs og iðnbréfs 1. jan. 1928 og þfi 

rfikn sjálfstæða iðn, skuln þegar eftir að bréf þessi eru tilbúin, ffi þau tilsend 
ókeypis. Eftir að meistara- og iðnbréfum hefir verið útbýtt fi þennan hatt, mfi 
engiun nema þeir, sem lög þessi nndanþiggja, reka iðn sjfilfstætt iðnbréfslaos, 
og enginn taka lærlinga meistarabréfslans.

G r e i n a r g e r ð .
Tillögur þessar nm breytingar fi nokkrnm greinum laga nm iðju og 

iðnað, frá 31. maí 1927, voru samþykktar samhljóða fi fundi Iðnrfiðs Reykjavikur 
i jan. 1929 og aftur i nóv. s. fi.

Flestar iðngreinar i bænnm eiga fulltrúa i rfiðinu og stendur því megin- 
þorri allra iðnaðarmanna bæjarins fi bak við þessar óskir. Breytingarnar byggj- 
ast fi þeirri sannfæring vorri, að tilgangur hinna hfin löggjafa með lögum þess- 
om aé sfi, að tryggja rétt þeirra manna viA atvinnnrekstnr, sem skýlans viður-



kenning er fyrir, að knnni iðn sina til hlitar. A þann hátt stnðla lögin að 
bættnm vinnnbrögðnm og eðlilegnm framförnm i hverri iðngrein.

En tilgangi þessnm virðist oss ekki néð nema kröfnrnar nm knnnáttn- 
vottorð (þ. e. iðnbiéf, þar eð það fyrst nm sinn oft mnn verða veitt án þess að 
sveinsb'éf »é fyrir hendi, sbr. 14. gr , tölnlið 1. b )  séu nndantekningarlansar nm 
alla þá, er sjalfir vinna að handverki þvi, er iðnbiéfið h'jóðar npp á. Skal nú 
gera nokkra grein fyrir hverjnm lið í tillögum þessum. ,

13. gr. Vér lítum svo á, að nauðsyn béri til, að 1. töluliður { 13. gr. falli 
burt, þar eð hann lögfestir mönnnm an séiþekkingar heimild til að reka sérhverja 
iðn, og það jatnvel i stærri stil, með aðstoð fleiri eða færri barna, t. d. 4 til 5 
sona á aldrinnm 14 til 21 árs.

Pað er augljóst, að i ýmsnm iðngreinnm, svo sem i mörgum greinum, 
sem að húsbyggingum lúta, heflr verkkaupandi oft engin skilyrði til að dæma 
nm gæði vinnunnar, og getnr útlitið jafnvel verið viðunandi, þó erdingin verði 
léleg eða engin, af þvi reynslu og sé' þekkingn á efnnm, sem úr er unnið, vantaði. 
Á þetta einknm við um efni þan, er malarar, múrarar, málmsteypnmenn o. fl. nota. 
Getur þetta þvi orðið til stórtjóns, einknm þar, sem ekkert logskipað eftirlit er 
með þessnm iðngreinum, en svo mnn vera i allflestum kaoptúnnm.

Reynsla margra nndanfarinna áratnga befir þá og sýnt, að knnnáttn- 
lansir menn, verkamenn og siómenn, hafa hiklaust tekizt á hendur að vinua öll 
verk, er að húsbyggingum iúta, og jafnvel að reisa beil hús. Hafa stundum hlot- 
izt vandræði af óskammfeilni þessari, svo að ýms stærri bajarfélög hata i seinni 
tið gert sérstakar kröfnr til þeirra manna, sem takast slík verk á hendur. En sé 
ástæða til að gera þessar ráðstafanir í kaupstöðum land'ins.-þá virðist ekki rétt, 
að lögin heimili ýmsum þeirra slikan atvinnnrekstur án iðnbiéfs, fyrir þá sök 
eina, að þeir geti rekið hann með aðstoð uppkominna barna (sem þá þó sam- 
kvæmt skilyrðum laganna skortir knnnáttn til að kenna).

Ástæðnlanst teljnm vér að gefa mönnnm kost á að smeygja sér nndan 
ákvæðnm laganna með því að flytja sig til stærri kauptúna, svo sem Akraness 
eða annara blómlegra byggðarlaga.

Vér lítum þvi svo á, að nanðsyn beri til, að kröfnr nm knnnáttuvottorð 
þ. e, iðnbiéf, sén einnig gerðar til atvinnnrekenda í kanptúnnm, og þurta aldrei 
að bljótast vandræði af, þar eð lögreglustjórum er heimilt, sbr. 18. gr., að veita 
iðnbréf á ófnllkomnnm réfti, ef enginn er i einhverju kauptúni, sem oppfyllir 
skilyrði laganna til að geta öðlazt iðnbiéf. Teljum vér þvt breytingar þær, er 
vér ósknm á 13., 14. og 18. gr. og að þessn lúta, nanðsynleaar.

Breyting sú, sem óskað er á 17. gr., er í samræmi við anda iaga nr. 11, 
frá 31. mai 1927, nm iðnaðarnam. Byggist tillaga þe«si á þeirri skoðun. að aldrei 
sé of vel til þeirra manna vandað, sem eiga að kenna komandi kynslóð, svo 
hún geti orðið fær nm, i iðnaðarlegn tilliti, að lyfta oss opp á þ»ð menningar- 
stig, sem «ér að ýmsu öðru leyti hótum náð. Vér þvkjumst tullvissir um, að þeir, 
sem ern svo færir i handverki sinn, að þeir geti kennt nemendum sinum allt 
það, sem krafizt er til sveinaprófs, eiga samkvæmt lögunum mjög hægan aðgang 
að meistarabiéfnm. Það virðist þvi engin ástæða fil að veita öðrum heimild til 
að taka nemendur. Ella mundi námið oft verða byrjnnin ein og eyðg þeim ár-



um UDglinganna, sem heppilegnst ern til að þeir stnndi nám, en gefa þeim 
mönnnm, sem þó ern ekki fs rir  nm að nndirbúa þá að fulln nndir prófsmfðina, 
tekifæri til að ébatast á vinnu nnglinganna, án þess að trygging sé fyrir að 
nokknð komi í staðinn.

í 18. gr. er lögreglnstjórnm veitt heimild til að veita mönnum, sem ann- 
ars nppfylla e k k i skilyrði laganna, iðnbréf, ef enginn er sá fyrir, sem reknr 
einhverja sérstaka iðn. En sam kvsm t 16. gr. veitir aiðnbréfc aðila beimild til 
að reka iðn sina »bvar sem er á landi bér«.

Virðist oss það opna mönnnm leið til að fara i kringnm lögin, ef þeir í 
sveitakanpstað geta fengið iðnbréf, sem veitir þeim rétt til þess að reka atvinnn 
sem fnllgildir iðnaðarmenn bér i Reykjavik eða öðrnm stsrri bæjum landsins. 
Teljum vér þvi heppilegra, að iðnbréf þessi, sem menn hafa óðlazt af sérstökum 
ástæðnm, sén staðbnndin. Ástæðan fyrir þvi, að vér teljum heppdegra, að 3. liðnr 
18. gr. falli burt, er þegar Ijós af greinargerð fyrir breytingn á 17. gr.

19. gr. Ástæðan fyrir þvi, að vér ósknm, að þessi grein verði sett inn i 
lögin, er sn, að i þeim er hvergi ákvæði nm, hver eigi að hafa eftirlit með því, 
að lærlingnm sé ekki haldið til vinnn nm lög fram ; að iðnnemar ls r i  það, 
sem þeir eiga að læra hjá þeim, er taka þá til kennslu; að þeir séu látnir taka 
sveinspróf að námstima loknnm, eða að þeir, sem ganga nndir sveinspróf, hafi 
rétt til þess; að ekki sén teknir til náms brotthlanpnir lærlingar, í trássi við 
aðra meistara; að ekki reki aðrir iðn, eða taki lærlinga, en þeir, sem réttindi 
hafa til þess, o. s. frv. En nm allt þetta er óhjákvæmilegt að setja einhver á- 
kvæði. Það hafa nndanfarið verið til lög og reglngerð nm iðnaðarnám ogsveina- 
próf, en aldrei framfylgt i neinn, af þvi enginn löglegnr aðili hefir verið til, er 
skyldnr v sri að líta eftir þvi. Afleiðingin er sn, að þrátt fyrir ýmsar tilrannir til 
að lyfta iðnaði vornm, befir hann smám saman verið að niðast niðnr i kák, 
óreiðn og öngþveiti á mörgnm sviðnm, þvi þeim, sem færir ern og samvizku- 
samir, hefir orðið of erfitt fyrir.

Má geta þess, að reglugerð só, sem gefin var nt 1893, var að ýmsn leyti 
góð. Þó er nú hin megnasta óreiða á öllu, sem að þessnm málnm Iýtnr, og mnn 
það koma æ betnr í ijós, er beita skal þessnm nýjn lögum réttilega. Teljum vér 
þá liklegt, að ýms ágreiningsatriði geti komið fram, þannig vaxin, að iðnaðar- 
menn einir geti nm þan dsm t. Á hinn bóginn teljnm vér þá leið happadrýgsta, 
til þess að fyrirbyggja ágreining út af þessnm nýjn lagaákvæðnm, að gera sem 
tryggastár ráðstafanir til þess að þan verði haldin, og teljnm einnig iðnaðar- 
menn sjálfa færasta þar nm.

Hér í Reykjavik hefir þegar verið kosið Iðnráð, og eiga flestar iðngreinar, 
sem hér ern reknar, fulltrúa í þvi. Virðist það s tla  að fá ærinn starfa við að 
leiðbeina mönnum og jafna minni væringar; á hinn bóginn kemnr það nanmast 
að fnllum notnm nema þvi verði veitt staðfesting með lögnm.

27. gr. Ástæðan fyrir þvi, að vér óskum breytingar á þessari grein, er 
sú, að vér litnm svo á, að eftir að bnið er að prenta og gefa út eyðnblóð nndir 
iðn- og meistarabréf, þá sé að lögnm óheimilt að reka iðn án iðnbréfs og að 
hafa lærlinga án meistarabréfs, með þeim nndantekningnm, sem gerðar ern i 
13. gr. laga nm iðju og iðnað.



Vegna samræmis og eftirlits er nanðsynlegt, að þessn ákvæði sé fnllkom- 
Jega framfylgt. Á hinn bóginn er vitanlega nm land allt sægnr af rosknnm og 
reyndum iðnaðarmönnnm, sem eiga ótviræðan rétt á iðn- og meistarabréfnm, og 
sem mnndn þykjast hart leiknir, ef þeir þyrftn nú að fara að kanpa þessi bréf, 
og mnndn jafnvel trassa að gera það. Afleiðingin yrði ýms óþægindi og stima- 
brak, sem óvist er, að væri tilvinnandi fyrir þær krónnr, sem fengjust inn í staðinn. 
Ank þessa skiljnm vér lögin svo, að ekki sé ætlazt til að svipta neinn áðnr fengn- 
nm rétti, og virðast þá áðnr umgetnir menn eiga kröfnr til þessara biéfa endnr- 
gjaldslanst, og eins fljótt og anðið er.


