
Ed. 133. Nefndarálit [16. mál]
nm frv. til laga um iðnaðarmálastjóra og framleiðsluráð.

Frá minni hl. iðnaðarnefndar.

Nefndin hefur rætt frv. á nokkrum fundum og sent það einnig til umsagnar
nefnd þeirri, er skipuð var 3. apríl þ. á. til þess að gera tillögur um bætt vinnu-
skilyrði og hagkvæmari vinnubrögð við Íslenzkan iðnað. Er svat nefndarinnar
ásamt greinargerð hennar til ráðuneytisins birt hér með sem fylgiskjöl.

Nefndin hefur ekki getað orðið sammála um afgreiðslu málsins. Meiri hl. (PZ,
RÞ og StgrA) taldi, að rétt væri, að þessum málum yrði ekki með lögum skipað í
fast form fyrr en séð yrði, hvaða árangur yrði af störfum þeirrar nefndar, sem nú
hefði verið sett til þess að koma á umbótum og til þess að leiðbeina í iðnaðar-
málum, en til þessarar starfsemi eru ætlaðar 100 þús. kr. á fjárlögum fyrir næsta ár.
A þetta vildi minni hl. ekki fallast. Gefur meiri hl. því út sérstakt nál.

Minni hl. lítur svo á, að mál þetta hafi að undanförnu fengið allan þann undir-
búning, sem nauðsynlegur sé til þess að skipa því þegar í fast form með lagasetn-
ingu þeirri, er hér um ræðir, enda hafa allir aðilar, sem málið hafa fengið til um-
sagnar og athugunar, litið svo á, að réttmætt og nauðsynlegt sé, að málið nái fram
að ganga óbreytt í meginatriðum. Umsögn nefndar þeirrar, sem fékk málið til at-
hugunar að þessu sinni, byggist fyrst og fremst á reynslu, sem þeir menn, sem hana
skipa, hafa öðlazt í störfum sínum við einn þátt þeirra verkefna, sem stofnuninni
er ætlað að vinna, enda telja þeir, að verkefni þau, sem talin eru í 3. lið 5. gr., séu
mest aðkallandi, en það eru einmitt þau verkefni, sem þessir menn eru kunnugastir,
glíma daglega við og vita af eigin reynslu, hversu afarnauðsynlegt er að koma þar
á umbótum. Önnur verkefni, sem samkvæmt frv. eru ætluð iðnaðarmálastjóra og
þessum lið eru fjarskyldari, svo sem þau, er ákveðin eru í 4. gr. og 1.-2. og 4.-7.
lið 3. greinar, er ef til vill enn meira aðkallandi, að leysi verði, og m. a. af þeim
ástæðum getur minni hl. ekki fallizt á að afgreiða málið á þann hátt, sem meiri hl.
leggur W, að gert verði.

Það er sýnilegt, að það er beinlínis lífs skilyrði, bæði fyrir landbúnaðinn og
fyrir sjávarútveginn, að hendi sé ekki sleppt af neinum þeim afurðum, sem þar eru
framleiddar, fyrr en þær hafa verið svo úr garði gerðar, að þær skili framleiðend-
um sem mestum tekjum og landinu sem mestum gjaldeyri, ef út eru fluttar. En vér
eigum enn öralanga leið að því takmarki. Og því takmarki verður ekki náð nema
með stórkostlegri þróun á sviði iðnaðarmálanna. Hér hafa að vísu unnizt stórir
sigrar á síðari árum, einkum þó hvað snertir nýtingu sjávarafurða, en það er þó
ekki nema brot af því, sem koma verður í framtíðinni. Það er alveg ljóst, að því
erfiðlegar sem gengur af afla hráefnanna, því meiri og brýnni nauðsyn ber til þess
að vinna sem bezt úr þeim, hagnýta þau sem bezt og koma þeim í sem verðmætasta
vöru. Gildir þetta jafnt um afurðir frá landi sem legi.

Talið er, að um 6 þús. fjölskyldur Í landinu eigi nú afkomu sína undir iðnað-
inum. Lífsafkoma þessa fólks er undir því komin, hvernig búið er að þessum at-
vinnuvegi, og m. a. hvort Alþingi vill leggja honum til forustu, sem búin er þeirri



þekkingu', sem bezt verður á kosið. Afkoma hinna tveggja aðalatvinnuveganna,
landbúnaðar og sjávarútvegs, er einnig komin undir því í framtíðinni, að iðnaðar-
málunum verði skipað á þann hátt, sem gert er ráð fyrir í frv. þessu.

Minni hl. leggur því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 2. gr. 2. málsl. 2. mgr. orðist svo: Skal það skipað til 4 ára í senn, að fengn-

um tillögum rannsóknaráðs ríkisins, Félags íslenzkra iðnrekenda og Sölumið-
stöðvar hraðfrystihúsanna; skipar ráðherra einn af hinum tilnefndu mönnum
formann ráðsins.

2. Við 6. gr. Greinin falli niður.

Alþingi, 29. okt. 1951.

Gísli Jónsson,
form., frsm.

Jóhann Þ. Jósefsson.

Fylgiskjal I.
Reykjavík, 15. okt. 1951.

Með bréfi dags. 12. þ. m. hefur iðnaðarnefnd efri deildar leitað umsagnar hjá
undirrituðum (sem áttu sæti í nefnd, er skipuð var síðastliðið vor af ríkisstjórn-
inni til þess að gera tillögur um tæknilega aðstoð til handa íslenzkum iðnaði) um
frumvarp til laga um iðnaðarmálastjóra og framleiðsluráð. Nefndin skilaði áliti til
ríkisstjórnarinnar um fyrirkomulag þessara mála til bráðabirgða, og fylgir það
hér með í afriti.

Oss virðist frumvarpið í höfuðdráttum ganga i rétta att vegna þess, að brýn
þörf er fyrir stofnun, er inni af höndum þau verkefni, sem frumvarpið fjallar um.
ÞÓ teljum vér æskilegt, að gerðar verði nokkrar breytingar á frumvarpinu, og leggj-
um sérstaka áherzlu á eftirfarandi:

1. Í stað þess, að skipaður verði iðnaðarmálastjóri með framleiðsluráð sér til að-
stoðar, ætti einungis að skipa framleiðsluráðið (í nefndaráliti voru nefnt iðn-
aðarmálaráð), er fari með stjórn þessarar stofnunar og ráði framkvæmda-
stjóra (iðnaðarmálastjóra) og annað starfslið sér til aðstoðar.

2. Þar eð frumvarpið fjallar um verksmiðjuiðnaðinn í landinu, finnst oss eðlilegt,
að framleiðsluráð sé tilnefnt af þeim aðilum, sem tilteknir eru - í nefndaráliti
voru, en það er Félag íslenzkra iðnrekenda, Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna og
Rannsóknaráð ríkisins.

3. Undanfarin ár hefur hagstofan, fjárhagsráð og Landsbanki Íslands hvert í sínu
lagi innheimt skýrslur frá iðnaðinum. Nú hefur hagstofan ein tekið að sér að
safna þessum skýrslum og vinna úr þeim. Vér álitum, að betri árangur mundi
nást af skýrslusöfnun hagstofunnar, ef hún væri framkvæmd í samvinnu við
væntanlega iðnaðarmálastofnun, og leggjum til, að 7. gr. frumvarpsins sé breytt
i samræmi við það.

4. Enda þótt vér teljum, að verkefni iðnaðarmálastofnunarinnar, sem talin eru
í frumvarpinu, séu mikilsverð, viljum vér þó benda á, að hagkvæmara getur
reynzt að gefa iðnaðarmálastofnuninni frjálsar hendur til þess að auka verk-
efnin smátt og smátt, eftir því sem reynsla fæst, en leggja henni ekki skilyrðislaust
þá skyldu á herðar að starfa á eins breiðum grundvelli þegar frá upphafi eins
og frumvarpið gerir ráð fyrir. Teljum vér, að verkefni þau, sem talin eru í 3. lið
5. gr., séu mest aðkallandi sem fyrsta viðfangsefni stofnunarinnar.

Þorbjörn Sigurgeirsson. Þorsteinn Gíslason. Páll S. Pálsson.

Til iðnaðarnefndar efri deildar Alþingis.



Fylgiskjal II.

Hinn 3. apríl 1951 skipaði atvinnumálaráðuneytið nefnd til þess að gera tillögur
um bætt vinnuskilyrði og hagkvæmari vinnubrögð við Íslenzkan iðnað og önnur
þau atriði, sem máli skipta Í því sambandi. Í nefndinni eiga sæti þessir menn: Páll
S. Pálsson frá Félagi íslenzkra iðnrekenda. Þorsteinn Gíslason frá Sölumiðstöð
hraðfrystíhúsanna og Þorbjörn Sigurgeirsson frá Rannsóknaráði ríkisins, sem er
formaður nefndarinnar.

Eftir að hafa átt fund með stjórnarráðsfulltrúum atvinnumálaráðuneytisins
og viðskiptamálaráðuneytisins, sem gerðu nánari grein fyrir starfssviði nefndar-
innar, hefur málið verið rætt á allmörgum fundum. Nefndin hefur haft til athug-
unar ýmis gögn frá efnahagssamvinnustjórninni CE. C. A.) varðandi ráðstafanir
þær, sem gerðar hafa verið til eflingar iðnaðinum í öðrum Marshall-ríkjum. Emn
nefndarmanna, Páll S. Pálsson, aflaði upplýsinga um aðgerðir Dana varðandi verk-
nýtingu í verksmiðjum, er hann var á ferð í Danmörku síðastliðið vor. Einnig hefur
nefndin kynnt sér frumvarp til laga um iðnaðarmálastjóra og framleiðsluráð iðn-
aðarins, sem lagt var fyrir Alþingi af Gísla Jónssyni alþingismanni.

Nefndarmönnum virðist full þörf á því, að reynt verði að auka og bæta afköst
verksmiðjuiðnaðarins í landinu með hagkvæmari vinnubrögðum, aukinni tækni-
legri fræðslu og eftirliti með framleiðslunni og með því að fylgjast stöðugt með
erlendum nýjungum á sviði iðnaðar og innfæra þær, sem hér geta orðið að gagni.
Enn fremur þarf stöðugt að fara fram athugun á, hvaða nýjar greinar verksmiðju-
iðnaðar sé hagkvæmt að taka hér upp.

Vér álítum, að stefna beri að þVÍ, að hér rísi upp tæknileg miðstöð - iðnaðar-
málaskrifstofa - fyrir verksmiðjuiðnaðinn í landinu, og hafi hún á að skipa ráðu-
nautum, sem vinni að eflingu iðnaðarmálanna. Oss virðist þó ekki tímabært að gera
tillögur um endanlega skipan mála við stofnun þessa, en álitum heillavænlegra að
fara hægt af stað og auka starfsemina stig af stigi í samræmi við þá reynslu, sem af
henni fæst.

Tillögur nefndarinnar eru því fyrst og fremst miðaðar við fyrsta ár starfsem-
innar, en að þeim tíma liðnum ættu: að koma fram nýjar tillögur.

Tillögur nefndarinnar eru þessar:
1. Komið verði á fót iðnaðarmálaskrifstofu, sem vinni að því að auka afköst verk-

smiðjuiðnaðarins í landinu með því að láta í té hvers konar tæknilega fyrir-
greiðslu, sem iðnrekendur vanhagar um.

2. Yfirstjórn stofnunarinnar sé falin þriggja manna nefnd eða ráði, hér nefnt
iðnaðarmálaráð, sem skipuleggi starfsemina í stórum dráttum og hafi með
höndum mannaráðningar.

3. Fé til rekstrar iðnaðarmálaskrifstofunnar sé veitt úr ríkissjóði. Fyrsta árið sé
fjárveitingin 100000.00 krónur, en mundi að líkindum hækka síðar með aukinni
starfsemi.

4. Iðnaðarmálaráð ráði strax til sín einn ráðunaut um iðnaðarmál, og sé hann
verkfræðingur að menntun.

5. Samið verði við Félag íslenzkra iðnrekenda um aðstoð við skrifstofustörf fyrsta
árið, en Félag íslenzkra iðnrekenda hefur boðizt til þess að leggja starfseminni
til húsnæði fyrsta árið.

6. Að ári liðnu leggi iðnaðarmálaráð fyrir ríkisstjórnina tillögur um framtíðar-
skipulag iðnaðarmálaskrifstofunnar .

Iðnaðarmálaráð á að tryggja starfseminni örugga og markvissa þróun, og er
æskilegt, að þar eigi sæti fulltrúar, sem hafa náin kynni af sem flestum greinum
iðnaðarins í landinu og einnig að þeir standi í nánum tengslum við rannsóknar-
stofnanir þær, sem framkvæma rannsóknir í þágu iðnaðarins. Eins og nú er háttað



virðist æskilegt, að iðnaðarmálaráð sé skipað fulltrúum, sem tilnefndir séu af Félagi
íslenzkra iðnrekenda, Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna og Rannsóknaráði ríkisins.
Hæfilegt virðist, að iðnaðarmálaráð sé skipað til fjögurra ára í senn. Gera má ráð
fyrir, að fundir yrðu í iðnaðarmálaráði einn til tveir í mánuði og yrði fulltrúum
greidd þóknun samkvæmt því.

Starfssvið iðnaðarmálaráðs er að skipuleggja starf ráðunautanna í stórum
dráttum og gera tillögur til ríkisstjórnarinnar um uppbyggingu iðnaðarmálaskrif-
stofunnar og ráða menn í starfið. Ráðið ber ábyrgð á fé því, sem veitt er til stofn-
unarinnar.

Þegar fram í sækir ber að stefna að því að hafa ráðunauta í sem flestum grein-
um iðnaðar, en fyrst í stað verður ekki hjá því komizt, að ráðunautsstarfið verði
mjög fjölþætt og yfirgripsmikið. Honum yrði falið að vinna eftir mætti að því að
auka afköst og vörugæði einstakra iðnaðarfyrirtækja með tillögum um hagkvæm-
ari vinnubrögð, tæknilegum leiðbeiningum til iðnrekenda og auknu eftirliti með
vörugæðum og afköstum.

Ráðunauturinn ætti að stuðla að því, að innlendar rannsóknarstofnanir vinni
að rannsóknarefnum, sem koma megi iðnaðinum að haldi, og að rannsóknir þær,
sem gerðar eru, verði hagnýttar á sem beztan hátt. Einnig ætti hann að fylgjast
með erlendum nýjungum á sviði iðnaðar og sjá um, að þær kæmu hér að sem bezt-
um notum.

Ráðunautinum ber einnig að hafa vakandi auga á nýjum iðngreinum, sem vel
mundu henta íslenzkum staðháttum, og stuðla að því, að þeim verði komið á fót.

Iðnrekendur geta leitað til ráðunautsins um úrlausn tæknilegra vandamála, og
skal hann veita allar minni háttar leiðbeiningar og fyrirgreiðslur ókeypis. Ef um
meiri háttar störf er að ræða, mætti krefjast greiðslu samkvæmt tillögum iðnaðar-
málaráðs. Einnig ætti ráðið að semja við verkfræðingafélagið eða einstaka verk-
fræðinga um að taka að sér störf fyrir iðnrekendur, og gæti þá ráðunauturinn vísað
it þann verkfræðing, sem mesta sérþekkingu hefði á viðkomandi verkefni.

Iðnaðarmálaskrifstofan annast milligöngu um útvegun erlendra sérfræðinga,
þar sem það er talið æskilegt, og kemur fram sem fulltrúi íslenzka ríkisins í málum,
er varða tæknilega aðstoð á vegum efnahagssamviimustjórnarinnar (E. C. A.).

Fylgiskjal III.

FÉLAG íSLENZKRA IÐNREKENDA
Reykjavík, 19. okt. 1951.

Hr. formaður iðnaðarnefndar efri deildar, Gísli Jónsson, Reykjavík.

A stjórnarfundi í Félagi Ísl. iðnrekenda hinn 16. okt. s.Llagði ég fram afrit af
bréfi okkar þremenninganna til iðnaðarnefndar efri deildar ásamt frumvarpi þínu
um iðnaðarmálastjóra og framleiðsluráð og óskaði álits félagsstjórnarinnar um
þetta.

Stjórnin var sammála um það að mæla eindregið með því, að frumvarpið þannig
breytt nái lagagildi.

Með vinsemd og virðingu,

Páll S. Pálsson.


