
Ed. 244. Nefndarálit [116. mál]
um frv. til laga um Iðnaðarmálastofnun Islands.

Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.

Frv. það, sem hér um ræðir, er flutt sem stjórnarfrumvarp, en var undirbúið
og samið af milliþinganefnd, er ráðherra skipaði til þess á s. I. ári. Er meginefnis-
atriði frv. að lögfesta þær reglur, sem stofnunin starfar nú eftir og ráðherra hefur
sett. Hafði milliþn. orðið sammála um ákvæði frv. að undanskildum ákvæðum 5.
gr. um stjórn stofnunarinnar, þar sem einn nefndarmanna (Gísli Jónsson) gerði
fyrirvara um það atriði og taldi, að meiri hl. stjórnarinnar bæri að kjósa á Alþingi.

Iðnaðarnefnd hefur haldið alls sex fundi um málið og rætt það mjög ýtarlega.
Bárust nefndinni erindi frá stjórn Verzlunarmannafélags Reykjavíkur og stjórn
Sambands smásöluverzlana, þar sem hvor þessara aðila óskaði þess eindregið, að
hann fengi að tilnefna fulltrúa í stjórn stofnunarinnar, og fylgdi þeim erindum
rökstuðningur fyrir kröfunni. Þá sendi atvinnumálanefnd ríkisins nefndinni erindi,
þar sem þess var óskað, að frestað yrði að afgreiða frv., þar til sú nefnd hefði
skilað áliti, en eitt af verkefnum hennar er að gera tillögur um samræmingu og
starfsemi þeirra rannsóknarstofnana, sem nú vinna að rannsóknum á náttúru auði
landsins, og leita úrræða til að auka og endurbæta afköst í ýmsum atvinnugreinum.
Telur sú nefnd, að af því hlyti st tvíverknaður. ef frv. það, sem hér um ræðir,
yrði orðið að lögum, sem þá þyrfti að endurskoða á ný.

Nefndin gat ekki orðið sammála um afgreiðslu frv. Vildi minni hl., að frv.
næði ekki fram að ganga á þessu þingi, með tilvísun til erindis atvinnumálanefndar,
en meiri hl. n. gat ekki fallizt á þá afgreiðslu málsins. Vill hann, að gerð verði
nokkur breyting á skipun stjórnarinnar frá því, sem gert er ráð fyrir í frv., auk
þess sem einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að bera fram frekari breytingar-
tillögur eða fylgja öðrum, sem fram kunna að koma. Einn nm. (GIG) ritar undir
nál. með fyrirvara hvað snertir 1. brtt.

Minni hl. n. gefur út sérálit, en meiri hl. leggur til, að frv. verði samþykkt
með svo hljóðandi

BREYTINGUM:
1. Við 5. gr. Greinin orðist svo:

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð fimm mönnum. Skulu fjórir þeirra
kjörnir í sameinuðu Alþingi að afstöðnum hverjum alþingiskosningum, en ráð-
herra skipar fimmta manninn til sama tíma, og er hann formaður stjórnar-
innar. Jafnmarga varamenn skal kjósa og skipa á sama hátt. Ráðherra ákveður
laun fyrir stjórnarstörf.

2. Við 11. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Iðnaðarmálastofnuninni er rétt að hafa samstarf við viðskiptadeild og

atvinnudeild háskólans.
Alþingi, 16. jan. 1956.
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