
sþ. 593. Nefndarálit [30. mál]
um till. til þál. um hagnýtingu vinnuafls í þágu íslenzkra atvinnuvega.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Tillaga þessi var flutt af þingmönnum Þjóðvarnarflokksins, Gils Guðmundssyni
og Bergi Sigurbjörnssyni, í þingbyrjun. Henni var útbýtt 12. október, og fyrri um-
ræða um hana fór fram þann 20. sama mánaðar. Þann dag var henni vísað til
nefndar, og þar hefur hún legið síðan.

Nú leggur meiri hl. fjárveitinganefndar til, að tillögunni verði vísað frá með
rökstuddri dagskrá, en minni hlutinn (HV og LJós) leggur hins vegar til, að hún
verði samþykkt.

Meginefni tillögunnar er það, að nú þegar verði gerðar ráðstafanir til, að sem
allra fyrst verði hægt að veita þeim þúsundum íslendinga, er nú starfa á vegum
erlends herliðs, atvinnu í þjóðnýtum starfsgreinum. Til þess að undirbúa ráðstaf-
anir í þessa átt leggja flutningsmenn til, að ríkisstjórninni verði falið að skipa 5
manna nefnd eftir tilnefningu þingflokkanna til þess að gera allsherjaráætlun um
hagnýtingu vinnuafls í þágu íslenzkra atvinnuvega.

Með þessari tillögu virðist sízt til of mikils ætl azt. Enginn hefur fulla yfirsýn
yfir vinnuaflsþörf íslenzkra atvinnuvega eins og stendur. Mikinn hluta ársins rikir
atvinnuleysi f þremur landsfjórðungum. Engar opinberar skýrslur eru þó til um,
hversu víðtækt þetta atvinnuleysi er. - Atvinnuleysisskráningar eru ekki lengur
framkvæmdar, og vinnumiðlunarskrifstofur hafa verið lagðar niður. Á sama tíma
vantar menn á togarana. Sú mannekla CI' leyst með innflutningi útlendra manna.
Þingmenn sveitakjördæmauna lýsa átakanlega vinnuaflsskorti í þjónustu landbún-
aðarins. Þeir biðja um eina milljón króna úr ríkissjóði til að ráða hingað
hollenzkar vinnukonur. Væri þó sannarlega tilraunar vert, hvort ekki væri unnt
að fá hér innanlands það vinnuafl, sem landbúnaðinn skortir, ef þessari milljón
væri varið íslenzku verkafólki til kjarabóta við framleiðslustörf sveitanna. - Það
væri þó úrræði, sem engu síður ætti að geta komið til greina.

Við köllum sem sé á erlent vinnuafl í landbúnaðinn, og við ráðum útlendinga
í þjónustu sjávarútvegsins. Nokkur hundruð útlendinga hafa líka atvinnuleyfi 'Við
iðju og iðnað. Á hinn bóginn látum við SNO nokkur þúsund íslenzkra manna og
kvenna gegna alls konar þjónustustörfum á Keflavíkurflugvelli.

Ráðningarskrifstofa er starfandi allt áIiið til að sjá flugvallarframkvæmdunum
fyrir vinnuafli, en atvinnuleysingjar, sem koma norðan eða austan af landi, vita
ekkert, hvert þeir eiga að snúa sér til að kornast fljótt í samband við þá íslenzka
atvinnurekendur, sem einmitt kynnu að þurfa á vinnuafli þeirra að halda.

Þannig ríkir ringulreið og skipulagsleysi á íslenzkum vinnumarkaði, og ekkert
er gert af hálfu hins opinbera, til þess að 'Vinnuafl þjóðarinnar notist sem bezt.

Enginn veit i dag, hvort íslenzkt atvinnulíf á kost á næ gu vinnuafli, enginn veit,
hvort okkur vantar verkefni fyrir íslenzka menn og konur. því síður hefur það
verið kannað, hver vinnuaflsþörf íslenzkra atvinnuvega sé líkleg til að verða t. d.
eftir 5 ár eða hvaða ráðstafanir þurfi að gera þeim til eflingar til þess að ná því
marki, að enginn Íslendingur þurfi þá að vera í þjónustu erlends hernámsliðs og
allt íslenzkt vinnuafl geti verið gjörnýtt í þágu íslenzkra framleiðsluatvinnuvega.

Komi það í ljós, að til þess að þetta megi takast, þurfi að gera stórátak til
eflingar íslenzkum atvinnuvegum, þá er að snúa sér að því verkefni.

Það er nefnilega hverju orði sannara, sem flutningsmenn segja í greinargerð
með tillögu sinni, að "auðæfi hafs og moldar eru enn hvergi nærri fullnýtt. Íslenzk-
ur iðnaður á einnig stórfellda vaxtarmöguleika, ef rétt er á haldið. Hér á landi
getur hvert mannsbarn haft næg verkefni við þjóðnýt störf".

Með skírskotun til framanritaðs leggur minni hlutinn til, að tillagan verði
samþykkt.

Alþingi, 16. apríl 1955.
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