
sþ. 625. Nefndarálit [149. mál]
um till. til þál. um ráðstafanir til framleiðsluaukningar og jafnvægi í byggð landsins.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

A Alþingi i fyrra var af hálfu Framsóknarflokksins flutt í efri deild frv. um
framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóð og ráðstafanir til þess að stuðla að jafnvægi
i byggð landsins. Það frv. hlaut ekki afgreiðslu á því þingi. Snemma á þingi því,
er nú situr, var svo þetta frv. flutt í annað sinn, einnig í Ed. Var málinu útbýtt á
Alþingi 20. okt. og vísað til nefndar að lokinni 1. umræðu 31. okt. Meginefni frv.
þessa er að koma föstu skipulagi á tiltekinn þátt þeirrar starfsemi, sem að því
miðar að stuðla að jafnvægi í byggð landsins, og tryggja, svo sem unnt er, að þær
ráðstafanir, sem hér er um að ræða, verði ekki felldar niður. Í þessu skyni er í
frv. m. a. kveðið á um, að stofnaður skuli Framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóður og
árlegt framlag til hans 20 millj. kr. t 3. gr. frv. er gert ráð fyrir, að úr sjóðnum
verði veitt lán til að "kaupa eða koma upp atvinnutækjum eða aðstöðu til hvers
konar framleiðslu- og atvinnuaukningar, sem til þess er fallin að efla atvinnulífið
i landinu og stuðla að jafnvægi í byggð landsins", að lánin verði veitt "sveitarfé-
lögum, samvinnu- og hlutafélögum og einstaklingum og þá fyrst og fremst í þeim
landshlutum, sem verst eru á vegi staddir i atvinnumálum", og að leitað verði
"umsagnar hlutaðeigandi sveitarstjórnar, áður en lán er veitt félagi eða einstaklingi".
Gert er ráð fyrir, að skipuð verði sérstök sjóðstjórn og að hún geti haft með
höndum "að gera árlega skýrslu um atvinnuástand og aðstöðu til atvinnurekstrar
i einstökum byggðarlögum, eftir því sem ástæða þykir til, og tillögur og áætlanir
um ráðstafanir til þess að stuðla að jafnvægi í byggð landsins" og að lán úr sjóðn-
um verði veitt "með hliðsjón af slíkum tillögum og áætlunum". Ýmis fleiri ákvæði
eru i frv., sem miða að þvi að styrkja þá starfsemi, sem hér er um að ræða. Gert
er ráð fyrir. að Framkvæmdabankinn annist dagleg afgreiðslustörf og reiknings-
hald sjóðsins eftir fyrirmælum sjóðstjórnar.

Enn hefur þetta frv. ekki fengizt afgreitt úr nefnd í efri deild og þó senn komið
að þinglokum. Hins vegar var till. sú til þál., sem fyrir liggur, með fremur óákveðnu
orðalagi, flutt fyrir nokkru í sameinuðu þingi, og standa að henni 7 þingmenn úr
Sjálfstæðisflokknum. Virðist hér vera um að ræða eins konar frávísunartillögu eða
dagskrá i sambandi við frumvarpið í efri deild, þótt með óvenjulegum hætti sé.
Tillagan virðist hafa átt að gefa tilefni til að fresta enn á ný afgreiðslu þess mikil-
væga málefnis fyrir byggðir landsins, sem frv. í efri deild fjallar um.

Afgreiðsla frv. hefur nú verið dregin svo lengi, að þess er varla að vænta, að
það verði að lögum á þessu þingi. Eftir atvikum getur minni hl. því fallizt á, að
tillagan verði samþykkt með svo hljóðandi

BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að leggja fyrir næsta Alþingi frv. til

laga Um framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóð og ráðstafanir til þess að stuðla að
jafnvægi í byggð landsins, sem í meginatriðum verði sniðið eftir frv. þvi, er nú
liggur fyrir efri deild á þskj. 65.

Alþingi, 22. marz. 1961.
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