
Nd. 662. Nefndarálit
um frv. til laga um fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur klofnað um málið, og skilar minni hlutinn (EOl) sérstöku áliti.
Meiri hlutinn telur rétt, að sameinuð verði starfsemi viðskiptaráðs og nýbygg-
ingarráðs og nauðsynlegt, eins og málum er komið, að tekið verði upp eftirlit með
fjárfestingu. Er þar um svo skyld viðfangsefni að ræða, að rétt er, að eitt ráð hafi
yfirstjórnina. Um margt af þessum störfum er á langri reynslu að byggja, en um
stjórn fjárfestingarmála verður að ýmsu leyti að film sig áfram á nýjum brautum.
Meiri hlutinn telur því, að heimildir fjárhagsráðs og ríkissjórnar verði að vera
víðtækar og framkvæmdin háð reglugerðum. ViII meiri hlutinn nefna til dæmis
ákvæði 3.-5. gr. um fjárfestingarleyfi. ViII nefndin leggja áherzlu á, að almennar
undanþágur verði veittar skv. 5. gr. fyrir minni háttar framkvæmdir og þó einkum
þær, sem snerta sjávarútveg og landbúnað og litlar íbúðir. En þó telur nefndin rétt,
að greinarmörkin séu sett í reglugerð, en ekki lögbundin, því að ýmsu kann að
þurfa að breyta eftir ástæðum.

Meiri hlutinn leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt í meginatriðum. En
um einstakar brtt. skal þetta tekið fram:

1. Lagt er til, að fjárhagsráð sé skipað 5 mönnum í stað 4 í frv.
2. Rétt er, að fjárhagsráð hlynni að innlendum iðnaði, sem sparar gjaldeyri

án þess að auka verðbólgu.
3. Meiri hlutinn telur ekki fært, að áætlun fjárhagsráðs UIll heildarfram-

kvæmdir nái til allra framkvæmda, enda er skv. 5. gr. gert ráð fyrir leyfisundan-
þágu fyrir minni háttar framkvæmdir.

4. Það er augljóst, að fjárhagsráð þarf að hafa samstarf við lánsstofnanir
um framkvæmd fjárfestingaráætlunar eigi síður en um samningu hennar.

5. Leiðrétting á orðlagi.
6. Sbr. 2. brtt.
7. Ákvæði um afhendingarskyldu it erlendum gjaldeyri hafa af vangá fallið

niður úr frv., og eru þau tekin upp hér samkvæmt eldri lögum.
8. Leiðrétt tilvitnun.
9. Undanþága um þær vörur, sem verðlagðar eru samkv. eldri verðlagsákvæð-

um, gerir framkvæmdina umsvifaminni.
10. Rétt þykir, að hægt verði að svipta sökunaut atvinnuleyfi um stundarsakir.
ll. Ríkissjóður greiðir tekjuhalla af framkvæmd þessara laga, og er því rétt

að taka fram, að tekjuafgangur renni í ríkissjóð.
Einstakir nefndarmenn hafa óbundið atkvæði um aðrar brtt.
Leggur meiri hlutinn til, að frv. verði samþykkt með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 2. gr. Í stað "Ríkisstjórnin skipar 4 manna nefnd" upphafi gr. komi:

Ríkisstjórnin skipar 5 manna nefnd.
2. Við 2. gr. Á eftir 5. tölul. kemur nýr liður:

6. Að bæta starfsskilyrði iðjuvera, sem framleiða vörur, er spara þjóðinni
gjaldeyri.

3. Við 3. gr. Í stað "kostnaði við hverja framkvæmd" í annarri málsgr. komi:
kostnaði við allar stærri framkvæmdir.

4. Við 4. gr. Í stað orðanna "um samning fjárfestingaráætlunar" í síðari málsgr.
komi: um samningu og framkvæmd fjárfestingaráætlunar.

5. Við 12. gr. t stað "Að úthluta til innflytjenda innflutningi" í 1. tölul. komi:
Að úthluta til innflytjenda innflutnings- og gjaldeyrisleyfum.

6. Við 12. gr. í stað orðanna "að verzlunarkostnaður verði sem minnstur" i síðari
mgr. 1. tölul. komi: að verzlunarkostnaður og gjaldeyriseyðsla verði sem minnst.

7. Við 13. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr.:
Ráðherra setur með reglugerð fyrirmæli til tryggingar því, að íslenzk

útflutningsverðmæti verði greidd með erlendum gjaldeyri, er renni til bank-
anna. Enn fremur ákvæði um það, að allur annar gjaldeyrir, sem menn eiga
eða eignast, renni til þeirra.

8. Við 20. gr. Í stað "samkvæmt 14. gr." komi: samkvæmt 15. gr.
9. Við 20. gr. Aftan við greinina bætist: Bann þetta gildir þó ekki um vörur,

sem verðlagðar eru samkvæmt gildandi verðlagsákvæðum.
10. Við 22. gr. Aftan við orðin "má svipta sökunaut atvinnurétti" í síðari málsgr.

bætist: um stundarsakir eða fyrir fullt og allt.
11. Við 23. gr. Aftan við greinina bætist: Ef tekjuafgangur verður, rennur hann

i ríkissjóð.
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