
Nd. 38. Frumvarp til laga [35. mál]
um atvinnubótasjóð.

(Lagt fyrir Alþingi á 82. löggjafarþingi, 1961.)

1. gr.
Stofna skal atvinnubótasjóð, sem vera skal eign ríkisins.
Hlutverk sjóðsins er:

a. að veita lán eða styrki til þess að auka atvinnu og framleiðslu á þeim stöðum
í landinu, sem þörfin er brýnu st.

b. að veita lán til þess að stuðla að hagnýtingu góðra framleiðsluskilyrða í
landinu.

2. gr.
Stofnfé sjóðsins er:

a. Framlag úr ríkissjóði, að fjárhæð kr. 100000OOO.(}O, sem greiðist með jöfnum
greiðslum á næstu 10 árum, í fyrsta sinn á árinu 1962.



b. Eftirstöðvar lána þeirra, sem veitt hafa verið til þess að bæta úr atvinnu-
örðugleikum í landinu, samkvæmt 20. og 22. gr. fjárlaga.

3. gr.
Stjórn atvinnubótasjóðs skipa fimm menn, sem kosnir eru hlutfallskosningu af

sameinuðu Alþingi á fyrsta þingi hvers kjörtímabils. Jafnmargir varamenn skulu
kosnir með sama hætti. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum.

Félagsmálaráðherra ákveður laun stjórnarnefndarmanna, og greiðast þau, ásamt
öðrum kostnaði, úr sjóðnum.

4. gr.
Stjórn sjóðsins tekur ákvarðanir um lán og styrki, sem veitt eru úr sjóðnum.

Að jafnaði skulu lán og styrkir, samkvæmt 1. gr. a., ganga fyrir lánum, sem veitt
eru samkvæmt 1. gr. b. Svo skulu og lán eða styrkir til atvinnuaukningar á stöð-
um, sem við atvinnuleysi búa, ganga fyrir lánum eða styrkjum til þeirra staða, sem
að þessu leyti eru betur settir.

Samþykki allra stjórnarnefndarmanna þarf til þess að veita styrki, sbr. 1. gr.
a., og styrk skal eigi veita nema sérstakir erfiðleikar séu fyrir hendi.

5. gr.
Sjóðstjórninni er rétt að breyta greiðsluskilmálum lána þeirra, sem um ræðir

í 2. gr. b., ef samkomulag næst um slíkar breytingar við lántakendur. Heimild
þessi nær til þess að lengja greiðslutíma lánanna, lækka vexti eða gefa eftir af
lánunum að einhverju eða öllu leyti, ef sérstakar ástæður mæla með slíkri eftir-
gjöf. Samþykki allra stjórnarnefndarmanna þarf þó til eftirgjafar lánanna.

6. gr.
Umsókn um lán eða styrk úr sjóðnum skal senda sjóðstjórn, og skal fylgja

umsókninni:
a. Upplýsingar um tryggingu fyrir láni og veðbókarvottorð, ef um skip eða fast-

eign er að ræða.
b. Vottorð vinnumiðlunar (sveitarstjórnar) um atvinnuástandið í sveitarfélagi

þar sem lántakandi hyggst reka starfsemi þá, sem láns er óskað til.
e, Umsögn sveitarstjórnar um umsóknina.
d. Umsögn Fiskifélags íslands, Búnaðarfélags íslands eða Iðnaðarmálastofnunar

ríkisins, eftir því sem við á, ef sótt er um lán skv. 1. gr. b.
e. Aðrar þær upplýsingar, sem stjórn sjóðsins kann að óska eftir.

7. gr.
Sjóðstjórnin getur óskað upplýsinga varðandi umsóknir frá hverjum, sem er, og

er öllum skylt að láta henni slíkar upplýsingar í té, eftir því sem föng eru á.

8. gr.
Vextir af lánum, sem veitt eru úr sjóðnum, samkvæmt 1. gr. b., skulu vera

almennir útlánsvextir banka og sparisjóða. Vextir af öðrum lánum skulu eigi vera
hærri en 6% p. a.

9. gr.
Atvinnubótasjóður skal vera í vörzlu Framkvæmdabanka Íslands, sem annast

bókhald sjóðsins og daglega afgreiðslu mála á hans vegum eftir nánari ákvörðun
sjóðstjórnar. Handbært fé sjóðsins skal ávaxta í Seðlabankanum.

Ráðherra ákveður þóknun til bankans fyrir störf hans i þágu sjóðsins.

10. gr.
Endurskoðun reikninga sjóðsins skal framkvæmd af endurskoðendum Fram-

kvæmdabankans.
Reikningar sjóðsins skulu árlega birtir i Stjórnartíðindum.
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11. gr.
Sjóðstjórn er heimilt að afla upplýsinga um atvinnuástandið í hinum ýmsu

byggðarlögum í landinu og gera um það skýrslu. Sömuleiðis er sjóðstjórninni
rétt að gera áætlun um uppbyggingu atvinnuveganna í einstökum byggðarlögum,
til hliðsjónar við veitingu lána úr sjóðnum til slíkra byggðarlaga um lengra eða
skemmra tímabil.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með ályktun Alþingis frá 29. marz 1961 var skorað á ríkisstjórnina að undir-

búa og leggja fyrir næsta Alþingi frumvarp til laga um ráðstafanir til framleiðslu-
aukningar og jafnvægi í byggð landsins, m. a. með stofnun jafnvægissjóðs ásamt
ákvæðum um framlög í því skyni og úthlutun þess fjár. Skyldi tilgangur þessarar
löggjafar fyrst og fremst vera sá að stuðla að jafnvægi í byggð landsins og að
hagnýtingu góðra framleiðsluskilyrða í landinu.

A undanförnum árum hafa verið lögð fram á Alþingi ýmis frumvörp um
þetta efni, sem ekki hafa náð fram að ganga.

Frumvarp það, sem hér liggur fyrir, er samið af félagsmálaráðuneytinu sam-
kvæmt áðurnefndri þingsályktun. Við samningu þess hefur verið höfð hliðsjón af
hinum ýmsu frumvörpum, sem áður hafa verið til meðferðar á Alþingi svo og
af þeirri reynslu, sem fengizt hefur af meðferð atvinnuaukningafjárins á undan-
förnum árum.

Svo sem kunnugt er hefur verið varið fé úr ríkissjóði til atvinnuaukningar í
landinu á hverju ári síðan 1951. Greiðslur þessar eru eins og hér greinir:

Arið 1951 kr. 1975000.(}0
1952 4460987.12
1953 3923346.21
1954 8842000.00
1955 6950000.00
1956 7963375.00
1957 . 15262175.00
1958 13500000.00
1959 14205000.00
1960 14585000.00
1961 10095000.00

Samtals kr. 101761883.33

Framan af eða til ársins 1958, var atvinnuaukningafénu úthlutað i félags-
málaráðuneytinu í samráði við atvinnumálaráðuneytið og fjármálaráðuneytið, en
síðan 1958 hefur nefnd, kosin á sameinuðu Alþingi annast úthlutunina. Félags-
málaráðuneytið hefur síðan afgreitt lán og styrki, samkvæmt úthlutun nefndarinnar.
Langsamlega mest af þessu fé hefur verið úthlutað sem lánum, en aðeins litlum
hluta sem styrkjum.

Verður nú vikið að einstökum greinum frumvarpsins.

Um 1. gr.
Samkvæmt greininni er hlutverk sjóðsins tvíþætt. Annars vegar skal með lán-

um eða styrkjum unnið að því að auka atvinnu á þeim stöðum í landinu, sem
atvinnu hefur skort. A þetta við þá staði, sem búa við árstíðabundið atvinnuleysi,
en það er allvíða, einkum af veðurfarsástæðum. Segja má, að nú um mörg undan-
farin ár hafi ekki gætt atvinnuleysis af öðrum sökum. Upphaflega var tilgangurinn
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með þessum fjárveitingum eingöngu sá, að greiða fram úr atvinnu örðugleikum á
ýmsum stöðum, þar sem bjargarleysi var vegna atvinnuskorts. Snemma var þó
vikið nokkuð frá þessu sjónarmiði og lán veitt t. d. til báta- og skipakaupa einnig
á stöðum, sem ekki áttu við atvinnuleysi að stríða. Á síðustu árunum mun því
minna hafa gætt atvinnuleysissjónarmiðsins en áður var, enda mun nokkur árangur
hafa náðst í því, að draga úr atvinnuleysi, þar sem ástandið var verst, m. a. vegna
þessara fjárveitinga.

Hins vegar er í greininni gert ráð fyrir lánveitingum til þess að stuðla að
hagnýtingu góðra framleiðslu skilyrða í landinu. Styrkir verða ekki veittir í þessu
augnamiði, og í 8. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir venjulegum útlánsvöxtum á
lánum, sem veitt eru í þessu augnamiði, en hámark vaxta af öðrum lánum 6% p. a.

Þessi aðgreining á starfsemi sjóðsins er í samræmi við þá þróun, sem orðið
hefur um meðferð atvinnuaukningafjárins. Hér eftir sem hingað til verður höfuð-
markmiðið að vinna gegn atvinnuleysi, en jaframt er opnuð leið til lánveitinga,
er stuðla eiga að hagnýtingu góðra framleiðsluskilyrða, þó svo að aðaltilgangur-
inn, þ. e. að útrýma atvinnuleysi, sitji jafnan í fyrirrúmi, sbr. 4. gr. frumvarpsins.

Um 2. gr.
Lagt er til, að stofnfé atvinnubótasjóðs verði fengið eftir tveim leiðum:
Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir framlagi úr ríkissjóði til sjóðsins, er nemi

10 millj. króna á ári í næstu 10 ár, samtals 100 millj. kr. A árunum 1952-1961
(incl.) hefur verið varið samtals kr. 99786883.33 til atvinnuaukningar. eða aðeins
minna en 10 millj. króna á ári að meðaltali. Er hér lagt til, að svipað framlag
verði úr ríkissjóði næstu 10 ár og verið hefur síðustu 10 árín.
Í öðru lagi er gert ráð fyrir því, að eftirstöðvar þeirra lána, sem veitt hafa

verið til þess að bæta úr atvinnuörðugleikum í landinu, samkvæmt 20. og 22. gr.
fjárlaga, verði stofnfé sjóðsins. Hér er um að ræða framangreinda fúlgu, kr.
101761883.33, þó með þeirri athugasemd, að styrkir sem veittir hafa verið eru
meðtaldir í þessari fjárhæð, og afborganir sem kunna að hafa verið greiddar af
lánunum eru ekki dregnar frá, en á móti þessu tvennu koma svo áfallnir vextir,
sem ekki hafa verið greiddir, þegar frumvarp þetta verður að lögum. Ekki er
auðvelt að gera sér grein fyrir, hve mikið fjármagn er hér um að ræða, þar eð
sjálfsagt verður að gera ráð fyrir verulegum afföllum á þessum lánum, sbr. 5. gr.
frumvarpsins.

Um 3. gr.
Nefnd sú, sem kosin hefur verið til þess að úthluta atvinnu aukningar fé áranna

1958-1961, hefur verið kosin af Alþingi, og hún hefur verið skipuð fimm mönnum.
Lagt er til, að skipun stjórnar atvinnubótasjóðs verði með sama hætti.

Um 4. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa, sbr. það, sem segir athugasemdum við 1. gr.

frumvarpsins.
Um 5. gr.

Gert er ráð fyrir, að hafizt verði handa um innheimtu þeirra atvinnuaukninga-
lána, sem veitt hafa verið til þessa, og að sjóðstjórnin hlutist til um nauðsynlegar
ráðstafanir til innheimtu og allsherjaruppgjörs á þeim lánum. Í því sambandi er
nauðsynlegt, að stjórn sjóðsins hafi heimild til að breyta lánskjörum, svo sem að
lengja lánstímann, lækka vexti eða gefa eftir af lánunum að einhverju eða öllu
leyti. Ákvæðið um að samþykki allra stjórnarnefndarmanna þurfi til eftirgjafar
láns er í samræmi við ákvæði 2. mgr. 4. gr. þegar um styrk er að ræða.

Um 6. gr.
Hér eru ákvæði um það, hvaða gögn skuli fylgja umsókn um styrk eða lán

úr atvinnubótasjóði.
Ákvæði a-liðs þarfnast ekki skýringa.
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Rétt virðist að krefjast vottorðs vinnumiðlunar um atvinnuástandið i þvi
sveitarfélagi, sem lántakandi eða styrkþegi hyggst reka starfsemi þá, sem aðstoðar
er óskað til. Í Reykjavík og sumum stærri kaupstöðum er rekin sérstök vinnu-
miðlun, samkvæmt lögum nr. 52/1956. Annars staðar annast sveitarstjórnir vinnu-
miðlun hver í sínu sveitarfélagi. Þeir, sem annast vinnumiðlun, eiga að hafa kunnug-
leika til þess að votta almennt um atvinnuástandið, en upplýsingar um það atriði
skipta meginmáli um það, hversu skuli afgreiða umsókn um lán eða styrk úr
sjóðnum.

Lengi framan af var krafizt umsagnar sveitarstjórnar um lán eða styrk af
atvinnuaukningarfé, og slíkar umsóknir voru ekki afgreiddar fyrr en sú umsögn lá
fyrir. Hin síðari ár mun ekki ætíð hafa verið krafizt umsagnar sveitarstjórnar.
Hins vegar virðist það mjög eðlilegt, að leitað sé álits sveitarstjórnar um lán eða
styrki úr sjóðnum, og er því lagt til, að slík umsögn eða álitsgerð skuli fylgja um-
sókn, sbr. e-lið greinarinnar.

Þegar um er að ræða lán til hagnýtingar góðra framleiðsluskilyrða, virðist
nauðsynlegt, að fyrir liggi umsögn einhvers þess aðila, sem um ræðir i d-lið grein-
arinnar, eftir því sem við á.

Það getur einatt borið við, að sjóðstjórnin telji nauðsyn til þess bera að afla
frekari upplýsinga áður en afstaða er tekin til umsóknar. Í því sambandi má t. d.
nefna reksturs- og kostnaðaráætlun þeirra framkvæmda, sem fyrirhugaðar eru, o. fl.

Um 7. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 8. gr.
Eðlilegt virðist, að vextir af lánum, sem veitt kunna að verða til hagnýtingar

góðra framleiðsluskilyrða, séu með venjulegum bankavöxtum, þar eð framkvæmdir,
sem til er stofnað á þeim grundvelli, hljóta jafnan að verða mjög arðvænlegar.

Öðru máli gegnir um sumar aðrar lánveitingar, sem einatt munu verða hæpnari
frá beinu fjárhagslegu sjónarmiði, þar eð framkvæmdir þær, sem lánin ganga til,
eru fyrst og fremst ætlaðar til atvinnubóta, en síður til þeirra stofnað í gróða-
skyni. Er því lagt til, að vextir slíkra lána verði ekki hærri en 6% p. a.

Um 9. gr.
Störf þau, sem tengd eru atvinnubótasjóði, samkvæmt þessu frumvarpi, munu

verða all-umfangsmikil. Á þetta ekki sízt við um innheimtu og uppgjör eldri lána.
Hér er um að ræða venjulega bankastarfsemi, sem erfitt og kostnaðarsamt yrði að
reka á vegum ráðuneytisins. Er því lagt til með grein þessari, að Framkvæmda-
bankanum verði falin sjóðsvarzla, bókhald og dagleg afgreiðsla á vegum sjóðsins,
að sjálfsögðu eftir nánari ákvörðun sjóðstjórnarinnar.

Þar sem atvinnubótasjóður er eign ríkisins og til orðinn fyrir framlög þess,
virðist eðlilegt að ákveða, að handbært fé sjóðsins verði ávaxtað í Seðlabankanum.

Um 10. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um ll. gr.
Öflun upplýsinga og skýrslugerð sú, sem um ræðir í grein þessari, má teljast

vænleg til þess að vísa veginn fyrir sjóðstjórnina við úthlutun fjár úr sjóðnum
til hinna ýmsu byggðarlaga í landinu. Þá er slík gagnaöflun nauðsynleg, ef miða
ætti ráðstafanir sjóðstjórnar til atvinnubóta við lengra tímabil á einum eða fleiri
stöðum í landinu.

Hér er um að ræða heimild fyrir sjóðstjórnina, sem hún metur sjálf, hvort notuð
verður og þá að hve miklu leyti.

Um 12. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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