
Ed. 552. Nefndarálit
um frv. til laga um nýbyggingarráð.

Fra minni hluta fjárhagsnefndar.

Ég get ekki fallizt á þá afgreiðslu, sem meðnefndarmenn mínir hafa á þessu
máli. A fundi nefndarinnar í dag samþ. þeir að mæla með frv. óbreyttu, og var
því líkast, að sú ákvörðun væri fyrirfram tekin og meðferð málsins i nefndinni
aðeins form.

Þó að ég líti svo á, að frv. þetta, eins og það liggur fyrir, sé næsta þýðingar-
lítið, og telji auðsætt, að það sé aðallega borið fram í áróðursskyni, þá tel ég þó,
að því megi breyta til verulegra bóta, ef vilji er fyrir hendi til þess. Ég legg því
til, að á frv. verði gerðar eftirfarandi

BREYTINGAR:
1. Við 2. gr.

a. 2. málsgr. skal orða svo:
Verkefni þess er að gera heildaráætlun, fyrst um sinn miðaða við næstu

Iimm ár, um framfarir í þjóðarbúskapnum. Skal þar áætlað, hvaða atvinnu-
tæki, samgöngutæki, rafveitur, hafnarmannvirki, verksmiðjur, byggingar
og aðrar sambærilegar umbætur þurfi til sjávar og sveita, til þess að allir
landsmenn geti haft vinnu við sem arðbærastan atvinnurekstur, svo og
hvernig nýjungum þessum verði komið i framkvæmd á heppiIegastan hátt,
þ. á m, hver skuli vera afskipti ríkisvaldsins af þeim framkvæmdum og
stuðningur við þær. Enn fremur sé athugað, hvar unnt el' að fá ný fram-
leiðslutæki og efni til nauðsynlegra Iramhvæmda með hagkvæmustum kjör-
um, og í því sambandi skal sérstaklega athuga, hvort hægt er að fá ný fram-
leiðslutæki gerð innanlands fyrir eigi hærra verð en þarf að greiða fyrir
þau, ef keypt eru frá öðrum löndum.

h. A eftir 4. málgsr. komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:
Enn fremur skal nýbyggingarráð athuga, hverjar aðrar ráðstafanir þurfi

að gera, til þess að atvinnuvegir landsmanna geti framleitt vörur, sem unnt
er að selja í samkeppni við framleiðslu annarra þjóða.

Nýbyggingarráð skal einnig athuga í sambandi við hinar nýju fram-
farir, hvernig bezt verði fyrir komið stóratvinnurekstri í landinu og stuðl-
að að því, að þeir, sem við hann starfa, beri lll' hýtum endurgjald fyrir vinnu
sína í samræmi við afkomu atvinnufyrirtækjanna og hafi þannig beinna
hagsmuna að gæta um rekstrarafkomu þeirra. M. a. séu athugaðir mögu-
leikar til þess að koma á ákvæðisvinnu í sem flestum atvinnugreinum.

2. Við 3. gr. 3. málsliður orðist þannig:
Nýbyggingarráð skal leita upplýsinga hjá og hafa samráð við milliþinga-

nefndir þær, sem nú eru starfandi i skipulagsmálum atvinnurekstrar eftir
stríð, sjávarútvegsmálum og raforkumálum. og er nefndum þessum skylt að
veita ráðinu allar þær upplýsingar, er þær geta í té látið. Ríkisstjórnin getur
sett milliþinganefndum þessum hæfilegan frest, þó ekki skemmri en 3 mánuði
frá gildistöku laga þessara, til að ljúka störfum og skila áliti.

Alþingi, 23. nóv. 1944.

Bernh. Stefánsson.


