
sþ. 553. Nefndarálit [30. mál]
um till. til þál. um hagnýtingu vinnuafls i þágu íslenzkra atvinnuvega.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Tillaga þessi gerir ráð fyrir, að skipuð verði nefnd fimm manna, er gera skyldi
allsherjaráætlun um hagnýtingu vinnuafls í þágu atvinnuveganna.

Það verður eigi séð, að neinn raunverulegur árangur gæti orðið af starfi þess-
arar nefndar að óbreyttum aðstæðum að öðru leyti. Slík nefndarskipun sem hér
um ræðir mundi engu orka, um rás viðburðanna í atvinnuháttum vorum, eins og
nú er ástatt.

En sé með nefndarskipun á annað borð hægt að greiða fyrir um skiptingu
vinnuafls milli atvinnugreina, hefur þegar verið fyrir -því séð, að svo verði gert,
með skipun nefndar um heildaráætlun um jafnvægi í byggð landsins. Fjárveitinga-
nefnd sendi tillögu þessa til nefndarinnar, og er svar hennar birt sem fylgiskjal
með nefndaráliti þessu.

Með skírskotun til þess, sem að framan segir, leggur meiri hluti fjárveitinga-
nefndar til, að tillaga þessi verði afgreidd með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem telja má vist, að eigi séu líkur til, að nefndarskipun sem þessi geti

borið neinn raunhæfan árangur eða orkað neinu um rás viðburðanna á atvinnu-
sviðinu, eins og nú er ástatt, og þar sem til er sérstök nefnd, sem skipuð hefur verið
til þess að gera heildaráætlun um jafnvægi í byggð landsins, þá telur Alþingi
ekki ástæðu til að gera nú sérstakar ráðstafanir í þá átt, sem tillagan gerir ráð
fyrir, og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 31. marz 1955.

Pétur Ottesen,
form., frsm.

Jón Kjartansson.

Helgi Jónasson, Magnús Jónsson.
fundaskr.

Jónas G. Rafnar. Karl Kristjánsson.
Halldór Ásgrimsson.

Fylgiskjal.

HEILDARÁÆTLUN UM
JAFNVÆGI i BYGGÐLANDSINS

ALÞINGISHÚSINU
Reykjavík, 21. febr. 1955.

Undirritaðir hafa á fundi sinum i dag tekið fyrir og rætt bréf fjárveitinga-
nefndar, dags. 15. þ. m., ásamt þáltill. á þingskjali 30, um hagnýtingu vinnuafls
í þágu ísl. atvinnuvega. - Litum við svo á, að störf nefndar, sem skipuð kynni
að verða samkv. þáltill. á þingskjali 30, kæmi á engan hátt i bága við þau störf,
sem okkur hefur verið falið að athuga og gera tillögur um. Hins vegar óskum við
ekki eftir því sérstaklega, að slík nefnd sem um ræðir i þáltill. verði skipuð vegna
þeirra mála.

Þetta tilkynnist yður hér með.

Heildaráætlun um jafnvægi í byggð landsins.

Gísli Jónsson. Gísli Guðmundsson.

Til fjárveitinganefndar.


