
sþ. 327. Nefndarálit [19. mál]
um till. til þál. um kosningu milliþinganefndar til að endurskoða lög um útflutn-
ingsverzlun og gjaldeyrismál.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd sendi þingsályktunartillögu þessa til umsagnar eftirgreindum að-
ilum snemma í nóv. s. I. og óskaði álits þeirra um hana fyrir 1. desember: gjaldeyris-
bönkunum, Landssambandi Ísl. útvegsmanna, Alþýðusambandi Íslands, Stéttarsam-
handi bænda, Farmanna- og fiskirnannasambnndi Íslands, Sjómannasambandi Ís-
lands, Sölusambandi ísl. fiskframleiðenda, Sambandi ísl. samvinnufélaga, Sölumið-
stöð hraðfrystihúsanna og Félagi ísl. iðnrekenda, 12 aðilum samtals. Fyrir tilskilinn
tíma bárust svör frá 4 þeim, er leitað var umsagnar hjá: Stjórnum ASí, Stéttar-
sambands bænda og Farmanna- og fiskimannasambandsins, er mæltu með samþykkt
þingsályktunartillögunnar, og Seðlabankanum, er hvorki mælti með né gegn henni,
en upplýsti, að sérstök nefnd hefði fjallað um gjaldeyris- og útflutningsmálin að
tilhlutan gjaldeyrisbankanna í samráði við viðskiptamálaráðherra árið 1967 og skilað
um þau ýtarlegu áliti snemma á s.L ári og hefðu ýmsar af tillögum nefndarinnar
þegar komið til framkvæmda, einkum að því er varðar útflutningsreglur og gjald-
eyrisskil, en aðrar væru í athugun.

Snemma í febrúar ítrekaði allsherjarnefnd beiðni sína um umsagnir til þeirra,
er ekki höfðu svarað henni fyrir þinghlé, og barst þá umsögn frá r.tn, sem tjáði
það álit sitt, að nefndarskipun eins og þáltill. gerði ráð fyrir væri óþörf. Aðrir aðilar
svöruðu ekki þrátt fyrir ítrekun, þ. e. sts, S.H., Sölusamband ísl. fiskframleiðenda
og Félag ísl. iðnrekenda.

Á fundi sínum 3. marz s. l. tók nefndin þáltill. til afgreiðslu, en varð ekki sam-
mála um hana. í ljósi upplýsinga Seðlabankans sem og þess, að engir þeirra aðila,
sem spurðir voru og mest hafa með útflutnings- og gjaldeyrismál að gera, virðast
hafa áhuga á að mæla með greindri nefndarskipun, sjá undirritaðir nefndarmenn
ekki ástæðu til að mæla með samþykkt þáltill., en leggja til, að henni verði vísað
til ríkisstjórnarinnar.
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