
Ed. 430. Frumvarp til laga [191. mál]
mn aðgerðir atvinnumálum.

(Eftir 3. umr. í Nd., 25. marz.)

1. gr.
í hverju kjördæmi landsins skal vera ein atvinnumálanefnd nema í Norður-

landskjördæmi vestra og Norðurlandskjördæmi eystra, þar sem vera skal ein sam-
eiginleg nefnd. Hver nefnd skal skipuð 3 mönnum völdum af Vinnuveitendasam-
bandi Íslands, 3 völdum af Alþýðusambandi íslands og 2 völdum af ríkisstjórn
Íslands, og er annar þeirra formaður nefndarinnar.

2. gr.
Hlutverk atvinnumálanefndanna skal vera að fylgjast sem bezt með atvinnu-

ástandi og þróun atvinnumála á starfssvæði hverrar nefndar og gera tillögur til
Atvinnumálanefndar ríkisins um eflingu atvinnulífsins og aukningu atvinnu. Auk
þess gegna nefndirnar því hlutverki í sambandi við veitingu lána og styrkja, sem
nánar getur í 6. gr.

3. gr.
Atvinnumálanefnd ríkisins skal skipuð 9 mönnum. Skulu 3 valdir af Vinnu-

veitendasambandi Islands, 3 af Alþýðusambandi Íslands og 3 af ríkisstjórn Islands,
og skipar hún einn þeirra formann nefndarinnar.

4. gr.
Atvinnumálanefnd ríkisins skal hafa með höndum athugun á öllum skýrslum

og tillögum" sem henni berast frá atvinnumálanefndum kjördæmanna, og skal á
grundvelli þeirra eða að eigin frumkvæði taka ákvarðanir um úrbætur i atvinnu-



málum eftir því, sem á hennar valdi er, og gera tillögur til ríkisstjórnarinnar. fjár-
festingarsjóða, annarra lánastofnana og annarra aðila, er hlut kunna að eiga að
máli, í þeim tilgangi að útrýma atvinnuleysi og efla heilbrigðan atvinnurekstur,
svo að atvinna sé betur tryggð í landinu í framtiðinni.

5. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán að upphæð 300 milljónir króna, eða jafn-

virði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, til atvinnuaukningar og eflingar atvinnu-
lífs í landinu. Féð skal vera í umsjá Atvinnujöfnunarsjóðs, sem fer með það sam-
kvæmt reglum, sem um það eru settar af Atvinnumálanefnd ríkisins.

6. gr.
Verja skal fé því, sem aflað er samkvæmt 5. gr., eftir ákvörðunum Atvinnumála-

nefndar ríkisins til lána og styrkja til atvinnuframkvæmda, er að öðru jöfnu leiða
til sem mestrar atvinnuaukningar og eru jafnframt arðbærar, en geta ekki fengið
nægilegt fjármagn frá fjárfestingarsjóðum og öðrum lánastofnunum. Við veitingu
lána og styrkja til atvinnufyrirtækja skal einnig hafa í huga hagkvæmni í uppbygg-
ingu hinna einstöku atvinnugreina. Heimilt skal að veita styrki til greiðslu tækni-
legra athugana og undirbúnings framkvæmda og í sérstökum öðrum tilvikum, sem
nánar er kveðið á um í starfsreglum nefndarinnar. Styrkveitingar og lánskjör skulu
háð samþykki allra nefndarmanna, þeirra er fund sækja, þegar ákvarðanir eru
teknar.

Atvinnumálallefndir kjördæmanna geta átt frumkvæði að því að hvetja fyrirtæki
eða sveitarfélög til að sækja um lán eða styrki og veitt aðstoð við undirbúning um-
sókna. Áður en Atvinnumálanefnd ríkisins tekur ákvarðanir um lánveitingar eða
styrki, skal ávallt leitað álits hlutaðeigandi kjördæmanefndar. Eigi skal Atvinnumála-
nefnd ríkisins samþykkja veitingu láns eða styrks, ef fyrir liggur neikvæð umsögn
kjördæmanefndar.

Atvinnumálanefnd ríkisins setur sér nánari starfsreglur, þar it meðal um veitingu
Uma eða styrkja.

7. gr.
Starfstími atvinnumálanefnda í kjördæmum og Atvinnumálanefndar ríkisins

skal vera til ársloka Hl70. Þá skulu óinnheimtar skuldir vegna lána- og styrkjastarf-
semi samkvæmt lögum þessum svo og eignir í skuldabréfum og reiðufé falla til At-
vinnujöfnunarsjóðs, enda ber hann ábyrgð á innheimtu skuldanna og endurgreiðslu
þess lánsfjár, sem aflað hefur verið samkvæmt 5. gr. laga þessara.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


