
Nd. 489. Frumvarp til laga
um nýbyggingarráð.

(Lagt fyrir Alþingi á 63. löggjafarþingi, 1944.)

1. gr.
Af inneignum Landsbanka íslands erlendis skal jafngildi að minnsta kosti 300

milljóna ísl. króna lagt á sérstakan reikning, og skal eingöngu verja fjárhæð þeirri
til kaupa á framleiðslutækjum og til annarrar nýsköpunar í atvinnulífi þjóðarinnar,
samkvæmt nánari ákvörðun nýbyggingarráðs.

2. gr.
Híkisstjórnin skipar fjögurra manna nefnd, er nefnist nýbyggingarráð.
Hlutverk þess er að búa til heildaráætlun, fyrst um sinn miðaða við næstu fimm

ár, um nýsköpun íslenzks þjóðarbúskapar. Skal þar áætlað, hver atvinnutæki, sam-
göngutæki, .hyggingar og annað þurfi til sjávar og sveita, til þess að allir Íslend-
ingar geti haft vinnu við sem arðbærastari atvinnurekstur, svo og, hvernig bezt verði
fyrir komið innflutningi f'áanlegra tækja og efnis á næstu árum með það fyrir aug-
um að hagnýta sem bezt vinnuafl þjóðarinnar og auðlindir landsins.

Þá skal nýbyggingarráð gera áætlanir um, hvar tækin skuli staðsett, og tillögur
um byggingar og aðrar framkvæmdir í því sambandi.

Nýbyggingarráð hlutast til um, að slík tæki verði keypt utan lands eða gerð
innan lands svo fljótt sem auðið er, og hefur milligöngu fyrir þá aðila, sem þau vilja
kaupa og þess óska.

Innflutningsleyfi og gjaldeyrisleyfi til framangreindra ráðstafana á fé sam-
kvæmt 1. gr. skulu veitt samkvæmt tillögum nýbyggingarráðs.

Kostnaður við störf nýbyggingarráðs greiðist úr ríkissjóði.

3. gr.
Híkisstjórnin ákveður með reglugerð nánar um starf nýbyggingarráðs. Nýbygg-

ingarráð hefur rétt til þess að ráða sérfræðinga og annað starfsfólk í þjónustu sína.
Fela má nýbyggingarráði starf þeirra milliþinganefnda, sem nú eru starfandi í
skipulagsmálum atvinnurekstrar eftir stríð, sjávarútvegsmálum og í raforku-
málum, ef ríkisstjórnin álítur það hentugra, svo að starfið vinnist fljótar og
betur, og skulu þá nefndir þessar lagðar niður, jafnóðum og nýbyggingarráð tekur
við störfum þeirra.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Frumvarp þetta er flutt af ríkisstjórninni til þess að lögfesta einn hluta af
stefnuskrá hennar. Birtist hér á eftir sú hluti stefuuskrárinnar; er varðar efni frum-
varpsins:

Það er meginslefna stjórnarinnar að tryggja það, að allir landsmenn geti haft
atvinnu við sem arðhærastan atvinnurekstur.

Þessu markmiði leitast stjórnin við að ná m. a. með þessu:
1. Af erlendum gjaldeyri bankanna í Bretlandi og Bandaríkjunum sé jafnvirði eigi

minna en 300 millj. ísl. kr. sett á sérstakan reikning. Má eigi ráðstafa þeim
gjaldeyri án samþykkis ríkisstjórnarinnar og eingöngu til kaupa á eftirtöldum
framleiðslutækjum: .
a. Skip, vélar og efni til skipabygginga o. fl., samtals a. m. k. 200 millj. kr.
h. Vélar og þess háttar til aukningar og endurbóta á síldarverksmiðjum, hrað-

frystihúsum. niður suðu, svo og til hmnugerðar, skipasmíða o. fl. -- um 50
millj. kr.

c. Vélar og þess háttar til áburðarverksmiðju, vinnslu og hagnýtingar landbún-
aðarafurða og jarðyrkjuvélar og efni til rafvirkjana o. fl. - um 50 millj-
ónir kr.

Fært skal milli flokka, ef ríkisstjórnin telur ráðlegt, að fengnum tillögum
nefndar þeirrar, sem um getur í 4. lið hér á eftir. Nefnd sú geri sem fyrst til-
lögur um frekari hagnýtingu erlendra innstæðna, svo sem um efniskaup til
bygginga. Almennt byggingarefni, svo sem sement og þess háttar, telst með
venjulegum innflutningi. Efni til skipa, véla og þess háttar, sem smíðað er inn-
an Iands, telst með innflutningi framleiðslutækja.

2. Ríkisvaldið hlutast til um, að slík tæki verði keypt utan lands eða gerð innan
Iands, svo fljótt sem auðið er.

3. Tæki þessi skulu seld einstaklingum eða félögum og slík félög m. a. stofnuð
að opinberri tilblutun, ef þörf gerist.

Framleíðslutæki, sem keypt kunna að verða fyrir framlag hins opinbera
að nokkru eða öllu leyti, skulu ekki seki með tapi, nema öll ríkisstjórnin sam-
þykki eða Alþingi ákveði.

4. Ríkisstjórnin skipar nefnd, er geri áætlanir II lll, hver atvinnutæki þurfi að út-
vega landsmönnum til sjávar og sveita til að forðast, að atvinnuleysi skapist i
landinu.

5. Ríkisstjórnin selur nánari reglur um starfsvið nefndarinnar og vald hennar.
Skal það 111. a. ákveðið, að nefndin skuli leita fyrir sér um kaup framangreindra
framleiðslulækja erlendis og smíði þeirra innan lands og hafa milligöngu fyrir
þá aðila, sem þau vilja kaupa og þess óska.

Komi í ljós. að vegna viðskiptareglna annarra þjóða verði talið hagkvæmt
eða nauðsynlegt, að einungis einn aðili fjalli um kaup ofangreindra tækja, svip-
að og nú er um sölu it Ilestri útf'lutningsvöru landsmanna, skal rlkisvaldið hafa
alla milligöngu í þessum efnum.

6. Við nýsköpun þá á atvinnulífi þjóðarinnar, er hér hefur verið getið, skal hafa
sérstaka hliðsjón af þeim sölumöguleikum, sem tekst að tryggja Íslandi í heims-
viðskiptunum,

Framkvæmdum innan lands í sambandi við öflun þessara framleiðslutækja
skal haga með hliðsjón af atvinnuástandi í landinu, í því skyni, að komið verði
í veg fyrir atvinnuleysi, meðan verið er að útvega hin nýju framleiðslutæki.

Híkisstjórnin mun taka til athugunar, hverjum öðrum framkvæmdum ríkis-
valdið skuli heita sér fyrir í því skyni að forðast atvinnuleysi.

Fjár til þessara þarfa skal, að svo miklu leyti sem það fæst eigi með skött-
um, aflað með lántökum, e. t. v. skyldulánum. Athugað skal, hvort tíl greina komi
skylduhluttaka í atvinnutækjum eftir fjáreign.


