
Ed. 253. Nefndarálit [116. mál]
um frv. til l. um Iðnaðarmálastofnun Íslands.

Frá minni hl. iðnaðarnefndar.

Minni hluti nefndarinnar er mjög hlynntur því, að Iðnaðarmálastofnun Íslands
verði efld. Ástæðan fyrir því, .að hann telur óhyggilegt að afgreiða málið nú,
kemur fram í meðfylgjandi bréfi frá atvinnumálanefnd ríkisins.

Minni hluti nefndarinnar telur því rétt að afgreiða málið með svofelldri

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ:
Með því að Alþingi hefur kosið sérstaka nefnd, atvinnumálanefnd ríkisins, til

þess meðal annars að gera tillögur um framtíðarskipulag tilrauna og rannsókna
í þágu atvinnulífsins og fyrrgreind nefnd hefur óskað eftir, að þessu máli verði
frestað, þar sem eðlilegast sé að fella starf Iðnaðarmálastofnunar Íslands inn i
heildarkerfi ákvæða um rannsóknir og tilraunir, og með því að Iðnaðarmálastofn-
unin getur haldið áfram störfum sínum án tafa eða truflana, þótt afgreiðslu laga-
frumvarpsins verði frestað, og í trausti þess, að frumvarp til laga um rannsóknir
og tilraunir í þágu atvinnuveganna verði lagt fyrir næsta þing, tekur deildin fyrír
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 18. jan. 1956.

Hermann Jónasson,
frsm.

Páll Zóphóníasson,
fundaskr.

Fylgiskjal.

ATVINNUMÁLANEFNDRíKISINS
Reykjavík, 12. janúar 1956.

Atvinnumálanefnd ríkisins, sem stofnuð var samkvæmt þingsályktun um kosn-
ingu milliþinganefndar til að gera tillögur um nýjar atvinnugreinar og hagnýtingu
náttúruauðæfa, frá 20. apríl 1955, samþykkti á fundi sínum, þann 10. þ. m., að
beina þeim tilmælum til iðnaðarmálanefndar efri deildar Alþingis, að afgreiðslu
laga um Iðnaðarmálastofnun íslands verði frestað, þangað til nefndin hefur skilað
áliti.

Nefndinni er falið að gera tillögur um samræmingu og starfsemi þeirra rann-
sóknastofnana, sem nú vinna að rannsóknum á náttúruauði landsins, og leita úrræða
til að auka og endurbæta afköst í ýmsum atvinnugreinum.

Skal nefndin endurskoða gildandi lagaákvæði um þessar stofnanir.
Er hætt við, að af því hlytist tvíverknaður, ef samþykkt væru lög um Iðnaðar-

málastofnun Íslands, sem síðan yrðu tekin til endurskoðunar strax á eftir.

Virðingarfyllst,

f. h. Atvinnumálanefndar,
Hermann Jónasson.

Jóhann Jakobsson,
ritari.

Til iðnaðarmálanefndar efri deildar Alþingis.


