
Nd. 211. Frumvarp
til laga uni iðnlánasjóð.

Flni.: Emii Jónsson.
1. gr.

Til stuðnings iðnaðarmönninii og sm ærri iðjurekendum skal ó næstu 10 
áruni leggja 25000 kr. á ári úr ríkissjóði i sérstakan sjóð, er heitir iðnlánasjóður.

2. gr.
Atvinnuniálaráðuneytið veitir lán úr iðnlánasjóði, eftir tillöguni frá stjórn 

Landssanibands iðnaðarmanna og eftir þeim reglum, er hér fara á eftir.
3. gr.

Lánin veitast iðnrekendum og sm ærri iðjurekendum, sem erfitt eiga um 
lántöku á annan liátt, til kaupa á vélum og stærri áhöldum (ekki handverkfær- 
um ), og éinnig til rekstrar, ef sérstaklega stendur á og viðunandi trygging er í 
boði.

4. gr.
Við afgreiðslu lánanna skal þess gætt, að lánveitingin styðji ekki að ólieil- 

ljrigðri og óeðlilegri samkeppni við önnur starfandi innlend samiðnarfyrir- 
tæki. Lánin má ekki nota til endurgreiðslu á eldri lánum, nema með sérstöku 
leyfi ráðherra, enda sé brýn nauðsyn að svo verði gert.

5. gr.
Atvinnumálaráðherra auglýsir einu sinni á ári eftir umsóknum uni lán úr 

sjóði þessum. Lánbeiðnum skal fvlgja:
a. Ýtarleg umsögn uiii það, til hvers lánið á að notast, livaða vélar og áhöld á 

að kaupa, kaupverð þeirra, livar þær eigi að setjast og til hvers þær eigi að 
notast.

1). Rekstrar- og efnahagsreikningur lánbeiðanda fyrir siðastliðin 3 ár.
e. Brunatryggingarskírteini verkstæðisins.
d. Yfirlýsing frá viðskiptabanka lánbeiðanda um bankaviðskipti lians, og að 

bankinn geri ekki kröfil til þess, að lánið verði notað til greiðslu eldri lána.
e. Fasteignamat og veðbókarvottorð þeirra fasteigna, sem lánbeiðandi kann 

að eiga.
f. Nafn, aldur, menntun og heimili lánbeiðanda, svo og aðrar upplýsingar, er 

krafizt kann að verða.
6. gr.

Uppliæð lánanna ákveðst eftir því, til hvers það á að notast. Ekkert lán má 
þó fara fram  úr 5000 kr. og ekki fram  úr % hlutum  andvirðis véla þeirra, er kaupa 
á, sé það notað til vélakaupa. Smærri lán en 300 kr. veitast ekki.

7. gr.
Lánin skulu tryggð með veði í hinum keyptu munum, trj’ggum sölusamn- 

ingum, ef um rekstrarlán er að ræða, sjálfskuldarábjTgð, ábyrgð rekstrarlána-



félags iðnaðarmanna, þar sem liver félagsmaður áhyrgist frá 100—1000 kr., eða 
á annan hátt, sem ráðuneytið telur jafntryggan.

8. gr.
Lánstíminn er allt að 12 ár. Yextir ákveðast eítt skipti fy rir öll fyrirfram  

fyrir livert lán, > 4 hærri  en lægstu ríkislánsvextir, sem fáanlegir voru árið 
fyrir lántökuárið. Lánin má veita afhorgunarlaus 2 fyrstu árin, en eftir það 
afborgist þau með jöfnum  afborgunum. Atvinnum álaráðherra ákveður vaxta- 
fót lánanna.

9. gr.
Ráðuneytið getur lieimtað allar þær upplýsingar, sem það telur þurfa til 

þess að geta ákveðið, hvort óhætt sé og réttm ætt að veita umbeðið lán. Það getur 
látið rannsaka rekstur lánbeiðanda og endurskoða reikningshald hans, og einnig 
leitað álits sérfræðinga. Kostnað við slika rannsókn greiðir lánbeiðandi. Annar 
kostnaður við stjórn iðnlánasjóðs greiðist úr ríkissjóði.

10. gr.
Óheimilt er stjórn sjóðsins, stjórn Landssambands iðnaðarm anna og trún- 

aðarmönnum þeirra að láta óviðkomandi í lé nokkuð af þeim upplýsingum, 
sem gefnar eru í sambandi við lántökur þessar.

11. gr.
Lán eru ekki veitt til að byrja atvinnurekstur, heldur aðeins slikum at- 

vinnurekendum, sem hafa með atvinnurekstri í nokkur ár sýnt, að óhætt ætti 
að vera að lána þeim peninga.

12. gr.
Þegar lánin eiga að notast til að kaupa vélar eða áhöld, greiðast þau til selj- 

anda, en ekki lántakanda sjálfs, og er lántakandi jafnan skvldur að hlíta þeim 
ákvæðum, er ráðunevtið kann að setja um gerð og tegund vélanna.

13. gr. .
Til þess að trvggja það, að vélum þeim, sem settar eru að veði fyrir lánum 

úr iðnlánasjóði, sé jafnan haldið vel við og í veðliæfu ástandi, skal ráðuneytið 
fela vélaeftirlitsmanni ríkisins að hafa sérstakt eftirlit með vélum þessum og 
gefa árlega skýrslu um ástand þeirra. Sannist það, að vélum þessum sé ekki 
haldið vel við, svo að hætta geti verið á, að þær verði ekki næg trygging fyrir 
láni þvi, sem út á þær er veitt, getur ráðherra sagt upp láninu fyrirvaralaust.

14. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1935.

G r e i n a r g e r ð .
Eitt af því, sem iðnaðarmönnum háir mest í lífsbaráttu þeirra og fram - 

faraviðleitni, er vöntun á lánsfé út á þær trvggingar, er þeir hafa að bjóða. Þeir



þurfa flestir að fá sér áliöld og vélar að meira eða niiniia leyti, oft fyrir tals- 
vert fé, en geta venjulega ekki fengið lán út á þessi áhöld, vegna þess að þær 
peninga- og lánsstofnanir, sem þegar eru til í landinu, telja þau ekki nægilega 
tryggt veð. Þar sem m argir þeirra þurfa auk þess allmikið rekstrarfé og verða 
að lána viðskiptamönnum sinum til lengri eða skemmri tíma, en safnast sjálf- 
um seint fé, er skiljanlegt, að þessi skortur á lánsfé kreppi svo mjög að hjá 
mörgum, að þeim sé nær því ókleift að halda áfram  atvinnurekstri sinum. Sviar, 
Norðmenn og Danir hafa þegar stofnað sjóði, með fram lagi af ríkisfé, til hjargar 
þessu máli, en liér hefir ekkert verið gert í því skyni til þessa. Frum varp það, 
sem liér liggur fyrir, miðar að því að bæta að litlu leyti ú r jæssari lánsfjárþörf. 
E r vonazt til þess, að nokkur hjálp geti orðið að þessum sjóði, þótt hvorki sé 
árlegt fram lag hátt né langt gengið í því að lána án allgóðra trygginga.

Um einstakar greinar frum varpsins skal þetta tekið fram :

Um 1. gr. .
Með því að liafa liið árlega fram lag svona lágt, finnur ríkissjóður lítið til 

þess, en á hinn bóginn safnast þegar saman kemur.

Um 2. gr.
Sjálfsagt virðist, að Landssamband iðnaðarmanna (stjórn þess og trúnaðar- 

menn) gefi upplvsingar uni lánbeiðendur og geri tillögu um lánveitingarnar. 
Þannig er þetta í nágrannalöndunum.

Um 3. gr.
Tilgangur lánanna er aðallega sá, að gera iðnaðarmönnum og sm ærri iðn- 

rekendum kleift að fá sér áhöld tiJ eflingar atvinnurekslri sinum. A hinn bóg- 
inn mun nokkuð erfitt að tryggja rekstrarlán svo viðunandi sé, og þar sem ekki 
er liægt að gera ráð fyrir, að fé ríkissjóðs verði lánað nema gegn sæmilegum 
tryggingum, þá er ekki gert ráð fyrir, að rekstrarlán verði veitt nema sérstak- 
lega standi á.

Um 1. gr.
Hér er ákvæði uni, að lán megi ekld veita, ef líkur séu til, að það geti orðið 

til hnekkis starfandi iðnfyrirtækjum  innanlands, um fram  það, sem skapast af 
eðlilegri og Iieilbrigðri samkeppni, og þar sem sjóðnum er ætlað að bæta úr 
þörf fyrir lán, sem nú eru svo að segja ófáanleg, er vitanlega ekki rétt að nota 
Iiann til þess að greiða eldri lán.

Um 5. gr.
Virðisl ekki þurfa skýringa við.

Um 6. gr.
Það geta verið skiptar skoðanir um það, hve há lánin megi vera, en það 

virðist ekki rétt að hafa þau liærri en 'S liins árlega framlags. í Danmörku og 
Noregi er hámarkið 5000 kr., og liefir reynzt nægilegt.



Um 7. gr.
Aðaltryggingin fyrir lánunum verða áhöld þau, sem fyrir þau eru keypt. 

í sunuun tilfellum getur þó viðhótartrygging verið nauðsynleg, og alltaf við 
rekstrarlánin. Til þess að létta undir með að útvega tryggingar fyrir lánunum, 
er gert ráð fyrir, að nokkrir samiðnarmenn geti mvndað rekstrarlánafélög, sem 
taka lán handa félagsmönnum eða ábyrgjast lán handa þeim til skiptis.

Um 8. gr.
Ef gera þarf ráð fyrir, að ríkið þvrfti að taka lán til þess að inna af hendi 

framlög þau, sem nefnd eru i 1. gr., þykir rétt, að vextirnir af lánunum séu 
fastákveðnir allan lánstímann, þannig, að þeir standi undir þeim vaxtagreiðsl- 
um, sem ríkið þarf að inna af liendi vegna lánanna, og a® auki í stjórnar- 
kostnað. Að vísu geta vextir lánanna með því móti orðið mismunandi, eftir þvi 
hvenær lánið er tekið, en það virðist vera aukaatriði í þessu sambandi.

Um 9.—10. gr.
Yirðast ekki þurfa skýringa við.

Um 11. gr.
Það er vitanlegt, að áhættum eira er að lána byrjendnm en atvinnnrekend- 

11111, sem eru orðnir reyndir og ráðnir og vita, livar liæ tturnar liggja. Og þótt 
oft geti verið nauðsynlegt að lijálpa byrjendum  af stað, þykir ekki rétt, að iðn- 
lánasjóður taki það hlutverk að sér, og láni ekki öðrum en þeim, sem sýnt hafa, 
að þeir kunni með fé og atvinnurekstur að fara.

Um 12. gr.
Til frekari tryggingar þvi, að lánin verði notuð eins og til er ætlazt, þykir 

rétt, að þan sén borguð út beint til þeirra, sem eiga að fá peningana frá lán- 
takanda.

Um 13.—14. gr. 
Yirðast ekki þurfa skýringa við.


