
Nd. 599. Nefndarálit [166. mál]
um frv. til l. um breyt. á I. nr. 31 27. júní 1941, um utanríkisráðuneyti íslands og
fulltrúa þess erlendis.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað frv. og sent það til umsagnar utanríkismálanefndar, er
samþykkti með 4 atkv. gegn 3 svo hljóðandi tillögu:

"Reynsla síðari ára hefur á ótvíræðan hátt leitt Í ljós, að enn sem komið er er
ekki tímabært að ákveða með lögum, hversu margir sendiherrar og sendif'ulltrúar
séu í þjónustu Íslendinga."

Við afgreiðslu í n. kom í ljós, að tveir nm. (ÁkJ og JörB) eru efnislega sam-
þykkir frv., en undirritaður meiri hl. taldi sér eigi fært að mæla með samþykkt
þess. Með tilvísun til umsagnar utanríkismálanefndar má benda á, að enn fer mjög
fjarri því, að viðskipti í Evrópu séu komin í eðlilegt horf, og taka þau árlega tals-
verðum breytingum. Vegna þess er að áliti meiri hl. n. eigi tímabært að fastákveða
með lögum tölu sendiherra og sendifulltrúa erlendis, þar eð hún hlýtur að þurfa að
miðast verulega við viðskiptamöguleika og aðrar aðstæður út á við. Meiri hl. viður-
kennir fyllilega, að nauðsyn beri til að gæta allrar varúðar um kostnað vegna sendi-
sveita erlendis, og eins hitt, að nauðsyn beri til að nota heimild i I. til þess að láta
sendimenn gegna forstöðu í fleiri löndum en einu, svo sem gert hefur verið og
virðist mega gera víðar, t. d. á Norðurlöndum. Hins vegar telur meiri hl. n. óvar-
legt að fastbinda þetta í lögum, með hliðsjón af viðskiptamálum út á við, svo sem
áður segir. Meiri hl. leggur því til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
í því trausti, að ríkisstjórnin gæti hins fyllsta sparnaðar og hagsýni viðvíkjandi

kostnaði við sendifulltrúa erlendis, svo og feli þeim forstöðu sendisveita í fleiri en
einu landi, eftir því sem við verður komð, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 28. apríl 1949.
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