
23. Tillaga
til þingsályktunar um skipun m illiþinganefndar til þess að íliuga m ál iðn- 
aðarins.

(Lögð fy rir Alþingi 1932).
Alþingi ályktar að skipa skuli fim m  m anna m illiþinganefnd til þess að 

íhuga og bera fram  tillögur um m ál iðnaðarins. R íkisstjórnin skipar nefndina 
þannig: E inn sam kvæm t tillögum Iðnaðarm annafélagsins í Reykjavik, annan 
samkvæm t tillögum Sam bands íslenzkra samvinnufélaga, þ rið ja samkvæm t 
tillögum Félags íslenzkra botnvörpuskipaeigenda, fjó rða samkvæm t tillögum 
Alþýðusambands íslands; hinn fim m ta skipar rík isstjórnin  og er hann for- 
m aður nefndarinnar.

Nefndinni er einkum  ætlað að inna af hendi eftirfarand i:
1. Að endurbæ ta iðnaðarlöggjöfina frá  1926.
2. Að endurskoða tollalöggjöfina að þvi er iðnaðinn snertir.
3. Að athuga möguleikana um aukinn innlendan iðnað, einkum  um það að 

vinna ú r þeim vörum  sem landið sjálft fram leiðir.
4. Að athuga um skipun m enntam ála iðnaðarins.

Kostnaður við nefndina greiðist ú r ríkissjóði.

G r e i n a r g e r ð .
Á slíkum tím um  sem nú eru er það höfuðnauðsyn hverri þjóð að búa 

sem bezt að sínu. Munu vart sk ip tar skoðanir um það, að í því efni eigum við 
íslendingar m ikið ógert, sem þó m ætti horfa til m ikilla hagsbóta. Telur ríkis- 
stjórnin það mjög tím abæ rt að m álefnum  iðnaðarins verði nú sérstakur 
gaum ur gefinn. H efir málið verið ræ tt við nokkura forgöngum enn iðnaðarins 
í Reykjavík og í H afnarfirði, og hafa ráðuneytinu síðan borizt tvö bréf ú t af 
þessu máli, annað frá  stjórn Iðnaðarm annafélagsins i Reykjavik og h itt frá  tré- 
smiðafélögunum í Reykjavík og i H afnarfirði. Bæði bréfin eru prentuð hér á 
eftir sem fylgiskjöl.

Fylgiskjal I.

IÐNAÐARMANNAFÉLAGIÐ I REYKJAVÍK
Revkjavik 8. febr. 1932.

Með skírskotun til viðræðu við hæ stvirtan atv innum álaráðherra hinn 
18. f. m. leyfum  vér oss hér með fy rir hönd félags vors, að bera fram  eftirfar- 
andi kröfur:



1. Að hið háa stjórnarráð , eða að tilhlutun þess næsta Alþingi taki til ræki- 
legrar athugunar: .
a. Endurbæ tur á iðnaðarlöggjöfinni frá  1926.
b. Endurbæ tur á tollalöggjöfinni að því er iðnaðinn snertir.
c. Möguleikana á að auka innlendan iðnað, einkum  með þvi að vinna úr

innlendum  hráefnum .
2. Að árlega verði veittar 3000 kr. er úthlutað sé eftir tillögum stjó rnar Iðn- 

aðarm annafélagsins í Reykjavík handa iðnaðarm önnum  til að skoða sýn- 
ingar erlendis og kynnast nýjungum  í iðnaði. E nnfrem ur að stjórn  Iðnaðar- 
m annafélagsins eða sérstök nefnd innan félagsins geri tillögur um hverjum  
verði veittur hinn árlegi styrkur til iðnaðarnám s erlendis.

3. Að á Alþingi verði kosin iðnm álanefnd sem fastanefnd og hafi hún með 
höndum  öll þau m ál á Alþingi, er iðnaðinn varða.

4. Að Alþingi veiti Iðnaðarm annafélaginu í Reykjavík 50 þúsund k rónur á
ári í næstu 5 ár, alls 250 þúsund krónur, til þess að kom a upp nýju Iðn-
skólahúsi hér i Reykjavík.

Um 1. lið a. er það að segja, að þegar iðnlöggjöfin frá  1926 kom  til fram -
kvæmda hafa  m enn rekið sig á nokkra galla á henni, sem nauðsyn ber til að
lagfæra. Það er í sjálfu sér ósköp eðlilegt, að slík nýjung sem iðnlöggjöfín, 
yrði ekki upphaflega sam in svo, að engir gallar fyndust á henni, en h itt er 
várla réttlæ tanlegt ef þeir g^llar ekki verða lagfærðir.

Um 1. lið b. Tollalögin eru sum staðar svo ósanngjörn, að íslenzkir iðn- 
aðarm enn verða að greiða toll af efnivörum  til iðnar sinnar, þó að útlend iðn- 
fram leiðsla sömu tegundar sé flu tt inn ótolluð. Þetta verður í reyndinni vernd- 
artollur fy rir ú tlendan iðnað gegn innlendri fram leiðslu og næ r það auðvitað 
engri átt. Það er engin von til þess, að löggjafar með engri sérþekkingu á iðn- 
aðarm álum  eða iðnrekstri viti um þetta. Iðnaðarm enn sjá lfir v ita bezt hvar 
skórinn k repp ir í þessu efni og því verður að rannsaka þetta  frá  sjónarm iði 
þeirra.

Um 1. lið c. Enn er það svo, að mikið af afurðum  landsm anna er flu tt 
ú t hálfunnið eða óunnið, en sam tim is fer atvinnuleysi í landinu vaxandi, sér- 
staklega á vissum tím um  árs. E r þvi mikil nauðsyn á að gaumgæfílega sé at- 
hugað hvað hægt er að gera til að afstýra þessu.

Eins og Alþingi er nú skipað, teljum  vér enga von til að nefnd þing- 
m anna geti rannsakað eða gert tillögur um þessi mál. Teljum  vér því nauð- 
synlegt að skipuð sé nefnd ú r hóp þeirra  m anna, er þessi m ál kom a sérstak- 
lega við, til þess að rannsaka og gera tillögur um þau.

Um 2. lið. Yegna legu lands vors eigum vér flestum  þjóðum  erfiðara 
með að sækja sýningar, sem venjulega eru haldnar árlega einhversstaðar í 
álfunni, jafnvel h já  nágrannaþjóðum  vorum. Vegna þess að þ a r b irtast a llar 
nýjungar sem fram  koma, er m jög nauðsynlegt, að héðan geti farið  efnilegir 
m enn til að kynnast þeim, og iðnaðarm álum  yfirleitt. Yér verðum  fljó tt aftur 
ú r ef vér ekki fylgjum st rækilega með í þeim  efnum. Og af þvi að vér, eða 
menn ú r félagi voru, eru yfirleitt gagnkunnugir iðnaðarm önnum  og vitum 
hverjir eru hæ fir til að n jó ta slíks styrks, teljum  vér heilbrigðast að hann sé



veittur eftir tillögu vorri. Og alveg sömu ástæður eru fy rir hendi um nám s- 
styrkinn til iðnaðarm anna, vér stöndum  m iklu næ r að vita um verðleika um- 
sækjenda en hið háa stjórnarráð .

Um 3. lið. Iðnaðurinn er þ rið ja  fjölm ennasta atvinnugrein landsm anna, 
og á engan beinan m álsvara á Alþingi. Iðnaðurinn er orðinn m jög m ikill þátt- 
u r 1 atvinnulífi þ jóðar vorrar og fer stöðugt vaxandi, og vonum vér því að 
það teljist alveg sjálfsögð krafa, að sérstök nefnd í þinginu fja lli um  mál- 
efni hans.

Um 5. lið. Með löggjöfinni um iðnskólanám  teljum  vér að hið opinbera 
hafi tekið á sig þá skyldu að sjá iðnnem um  fv rir hinni lögskipuðu fræðslu. 
Hér i Reykjavík er iðnnem afjöldinn langsam lega m estur, svo að segja m á að 
aðrir staðir á landinu séu aukaatrið i í því efni. Hér hagar svo til, að hús það, 
er félag vort reisti f\TÍr næ r 30 árum , er þegar orðið allt of lítið. Það verður 
ekki h já  þvi komizt að reisa nýtt skólahús og það mjög bráðlega. Eins og áður 
er drepið á teljum  vér að hinu opinbera beri að réttu  lagi skylda til þess. Og 
iðnskólabygging, sem fullnægði kröfum  tím ans og væri byggð með hina fyrir- 
sjáanlegu aukningu fy rir augum, m undi varla kosta undir liálfri m illjón 
króna. En félag vort vill, sem fyrr, fó rna m iklu fy rir skóla sinn. Og af því það 
telur sig m uni geta komið byggingunni upp og staðið straum  af henni ef það 
fæ r fram angreinda fjárveitingu, um helming af byggingarkostnaði til hennar, 
og verður þó að taka á öllu sínu til að k ljúfa það, væntum  vér þess fastlega, 
að bæði þing og stjórn  taki fegins hendi þessu tilboði og veiti fram annefnda 
fjárveitingu.

Stjórn Iðnaðarm annafélagsins i Reykjavík.
Ársæll Árnason. Guðm. H. Þorláksson.

Fylgiskjal II.

Vegna viðtals við yður, hæ stvirtur forsæ tisráðherra, er fram  fór 14. f. 
m., leyfum  við und irritað ir oss, fy rir hönd trésm iðafélags Reykjavikur og tré- 
smiðafélags H afnarfjarðar að óska eftir, að hið háa Alþingi, er nú kem ur sam- 
an, taki eftirfarandi athugasem dir og óskir til ræ kilegrar athugunar og fram - 
kvæmdar.

Vér viljum  fyrst og frem st leyfa oss að benda á hið m ikla ósamræmi, 
sem er í þvi, að inn í landið er flu tt allm ikið til húsagerðar, svo sem hurðir, 
gluggar og allskonar listar ú r tré, með jöfnum  tolli og er á óunnu tim bri, eða 
um 9 aura á teningsfet. Þá er eigi síður ástæða til að benda á stæ rri og 
sm ærri b áta  ú r tré, sem alls enginn tollur er lagður á, séu þeir flu ttir 
inn sem kallað er tilbúnir. Hinsvegar er hver einasti h lu tur, sm ár og stór, 
er til skipabyggingar þarf, m eira og m inna tollaður, að eins ef byggingin á 
að fram kvæ m ast hér heima. En þ ar sem hægt er að benda á með nægum rök- 
um, að auðvelt væri að vinna allt, er að fram an  er talið í landinu sjálfu, og það



á engan hátt lakar, en liið útlenda er unnið, og sem sýnilega m undi skapa mjög 
mikla atvinnu fy rir stóra stétt m anna, án þess þó að gera nefndar vörur dýr- 
ari fy rir notendur, þá viljum  við eindregið óska eftir, að hið háa Alþingi tak- 
m arki nú þegar innflutning á nefndum  vörum  með svipuðum tolli og nú er á 
húsgögnum, eða um 15%, til stuðnings iðnaði þessum í landinu sjálfu.

Það virðist líka allm ikil þörf á þessu einm itt nú, þ ar sem fjárk reppa og 
atvinnurýrnun vofir yfir, og hagskýrslur undanfarinna ára  bera það með sér, 
að árlega eykst innflutningur á vörum þeim, er hér um ræðir, svo hundruðum  
þúsunda króna nem ur. Árið 1928 var flu tt inn sam kvæm t hagskýrslum  hurðir, 
gluggar, allskonar húsalistar, stæ rri og sm ærri skip og b á ta r ú r tré fy rir um 
720 þúsund krónur. Árið 1929 sömu vörutegundir fy rir um 1650 þúsund krónur.

Yngri skýrslur eru ekki fy rir hendi, enda virðist að þessar tölur ættu að 
nægja, því þæ r sýna Ijóslega, að hér er um alvörum ál að ræða, og það því frem - 
ur, þarsem  það er vitanlegt, að allm ikill hluti af fé þessu fe r út ú r landinu ein- 
göngu fy rir vinnu, er að sjálfsögðu ætti að vinnast hér. Og einm itt á sam a tím a 
og þessi m ikla vinna er unnin af erlendum  mönnum, ganga hér atvinnulausir 
bæði húsasm iðir og skipasmiðir.

Reykjavík og H afnarfirði, 11. feb rúar 1932.
Björn Rögnvaldsson, Guðjón Jónsson, Valdimar Runólfsson, 

Þorbjörn Klemensson, Guðm. H. Guðmundsson, Þóroddur Hreinsson,
Markús Sigurðsson, Páll Pálsson.


