
Nd. 802. Nefndarálit [30. mál]
um frumvarp til laga um iðnaðarmála stjóra.

Frá minni hl. iðnaðarnefndar.

Frv. þetta var upphaflega fram borið í hv. efri deild, og voru gerðar allmiklar
breytingar á því þar. Málið kom síðan til neðri deildar, og hefur iðnaðarnefnd deild-
arinnar haft það til athugunar. Nefndin fékk formenn Landssambands iðnaðarmanna
og Félags íslenzkra iðnrekenda á sinn fund til viðræðu um málið. Lýstu þeir báðir
óánægju sinni með frv. eins og það var afgreitt frá hv. Ed., en töldu æskilegt, að því
yrði breytt, og vísuðu í því efni til frumvarps, sem samið hafði verið af þeirri stjórn-
skipuðunefnd, sem um getur í fylgiskjali með áliti meiri hl. iðnaðarnefndar Ed. á
þskj. 306. Fékk iðnaðarnefnd einnig það frumvarp til athugunar.

Iðnaðarnefnd hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu frv. Meiri hl. n. vill flytja
áðurnefnt frumvarp stjórnskipuðu nefndarinnar sem breytingartillögur við frv. En
undirritaður telur aðra afgreiðslu málsins réttari og hagkvæmari.

Í því frv., sem meiri hl. nefndarinnar vill taka til flutnings, eru ýmis ákvæði,
sem minni hl. telur vafasamt að verði til nota, þótt lögfest væru. T. d. um slíkt má
nefna ákvæði frv. um verkefni iðnaðarmála stjóra. Um það segir svo m. a.:

"Hann undirbýr tillögur og áætlanir um ný iðjuver. er ríkissjóður lætur reisa
eða styrkir aðra til að koma upp, svo og um endurbætur eða stækkanir iðjuvera,
sem starfrækt eru af ríkissjóði eða hann styrkir með lánum, framlögum eða á annan
hátt. Skal hann og hafa eftirlit með slíkum framkvæmdum fyrir hönd ríkissjóðs."

Um þetta vill minni hl. taka fram, að hann telur heppilegra, að rekstur iðnaðar-
fyrirtækja svo og annar atvinnurekstur sé yfirleitt í höndum einstaklinga og félaga,
einkum samvinnufélaga, heldur en ríkisins. ÞÓ skal það viðurkennt, að ríkisrekstur
getur átt rétt á sér og jafnvel verið óhjákvæmilegur, einkum þegar um mjög stór
fyrirtæki er að ræða. En ekki er skynsamlegt að gera ráð fyrir, að iðnaðurmálastjóra
yrði falið að annast undirbúning að stofnun slíkra stórra iðjuvera eða eftirlit með
rekstri þeirra. Má hér t. d. nefna stærstu iðjuver rikisins, síldarverksmiðjurnar og
rafveiturnar. Þau fyrirtæki hafa sérmenntaða menn í sinni þjónustu, sem hafa unnið
að uppbyggingu þeirra og stjórna rekstrinum. Hjá slíku verður ekki komizt, Sama
gildir um fleiri fyrirtæki, þótt smærri séu, svo sem landssmiðju. ríkisprentsmiðju
o. s. frv. Einnig um nýtt stórt iðjuver. sem nú á að reisa með þátttöku ríkisins,
áburðarverksmiðjuna. Iðnaðarstarfsemin er og verður mjög fjölþætt, og til hennar
þarf því sérmenntaða menn í mörgum greinum. Undirbúningur að stofnun margra
iðnaðarfyrirtækja, sem ætlað er að gegna ýmiss konar og ólíkum verkefnum, getur
því aldrei orðið falinn einum og sama manni, þótt hann hafi verkfræðilega menntun.

Minni hl. telur hins vegar, að væntanlegur iðnaðarmálastjóri og sú stofnun, sem
hann veitir forstöðu, eigi að veita iðnaðinum hliðstæða þjónustu og Búnaðarfélag
Íslands og Fiskifélag Íslands hafa um langan tíma veitt landbúnaði og sjávarútvegi.
Verður að teljast eðlilegt og heppilegt, að slíkri almennri leiðbeininga- og upplýs-
ingastarfsemi fyrir iðnaðinn verði komið á fót og að ríkið leggi fram fé til þeirrar
þjónustu'. En minni hl. vill benda á það, að Alþingi hefur ekki sett lög um störf
búnaðarmálastjóra og fiskimálastjóra, sem veita forstöðu upplýsinga- og leiðbein-
ingastofnunum fyrir landbúnað og sjávarútveg. Verður ekki heldur séð, að þörf sé
fyrir löggjöf frá Alþingi um iðnaðarmálastjórann. Að visu hefur því verið haldið
fram, að vegna þeirrar sundurgreiningar, sem er á félagssamtökum iðnaðarins, geti
verið þörf fyrir lagasetningu um þessi efni. Iðnaðarmenn hafa félag, sem nefnist
Landssamband iðnaðarmanna, og iðnrekendur annað, Félag íslenzkra iðnrekenda.
Munu þó allmargir iðnrekendur vera utan þess. En þrátt fyrir þessa skiptingu á fé-
lagssamtökum iðnaðarins telur minni hl. enga ástæðu til að óttast það, að iðnaðar-
menn og iðnrekendur geti ekki auðveldlega komið sér saman um að setja á fót upp-



lýsinga- og leiðbeiningastofnun, sem þjónaði báðum aðilum og nyti fjárhagslegs
stuðnings frá ríkissjóði. Og þannig telur minni hl. heppilegast, að slík stofnun og
starf iðnaðarmálastjóra verði byggt upp, af sjálfum félagssamtökum iðnaðarins, án
óþarfa afskipta löggjafarvaldsins. Þannig hafa hliðstæðar stofnanir fyrir hina aðal-
atvínnuvegina, landbúnað og sjávarútveg, risið af grunni, og hefur það vel gefizt.

Með skírskotun til framanritaðs er það tillaga minni hl., að frumvarpið verði
afgreitt frá þingdeildinni með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Neðri deild Alþingis telur eðlilegt, að ríkið leggi fram fé til styrktar upplýsinga-

og leiðbeiningastarfsemi í þágu iðnaðarins, og mælir með því, að ríkisstjórnin setji
fjárframlag í þessu skyni í frumvarp til fjárlaga fyrir næsta ár, ef slíkri starfsemi
verður haldið uppi af félagssamtökum iðnaðarins. En með skírskotun til þess, að
Alþingi hefur ekki sett lög um störf búnaðarmálastjóra og fiskimálastjóra, sem veita
forstöðu þeim stofnunum, er annast upplýsinga- og leiðbeiningastarfsemi fyrir land-
búnað og sjávarútveg, telur deildin ekki ástæðu' til að setja lög um störf iðnaðar-
málastjóra, sem félagssamtök iðnaðarins væntanlega ráða i sína þjónustu, og tekur
þvi fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 4. marz 1951.

Skúli Guðmundsson.


