
Nd. 46. Frumvarp til laga [45. mál]
um Iðnþróunarstofnun Austurlands.

Flm.: Lúðvík Jósepsson.

1. gr.
Setja skal á fót Iðnþróunarstofnun Austurlands sem vinni að eflingu iðnaðar

á Austurlandi.

2. gr.
Verkefni Iðnþróunarstofnunar Austurlands skulu m. a. vera þessi:

1. Að hafa forgöngu um að koma á fót nýjum iðnfyrirtækjum á Austurlandi og
efla þau, sem fyrir eru.

2. Að koma á sem hagkvæmustu sölufyrirkomulagi á iðnaðarframleiðslu fjórð-
ungsins.

3. Að veita fjárhagslegan stuðning og fyrirgreiðslu til stofnunar nýrra iðnfyrir-
tækja þar sem sérstaklega verði leitast við að koma upp samrekstri nokkurra
byggðarlaga um iðnaðarframleiðslu.

3. gr.
Stjórn Iðnþróunarstofnunar Austurlands skal skipuð 5 mönnum og jafnmörgum

til vara. Ríkisstjórnin skipar 2 án tilnefningar og 2 til vara, en Samband sveitar-
félaga í Austurlandskjördæmí velur 3 og 3 til vara. Stjórnin skal skipuð til 3 ára.

4. gr.
Ríkissjóður skal leggja Iðnþróunarstofnun Austurlands til 20 milljónir króna

á ári í 3 ár, 1978-80, enda leggi sveitarfélög á Austurlandi hálft framlag á móti
ríkinu. Framlög þessi skulu vera óafturkræf sem stofnframlög.

5. gr.
Iðnaðarráðherra skal með reglugerð ákveða nánar um störf stofnunarinnar, þar

með talið reikningshald og endurskoðun.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp samhljóða því, sem hér er lagt fram, var flutt á síðasta þingi. því

fylgdi svo hljóðandi greinargerð:
"Nú er rætt mikið um eflingu iðnaðar í landinu. Iðnkynning fer fram í ýmsum

byguðarlögum og mikill {miður er rekinn fyrir stuðningi við iðnað og fyrir því að
landsmenn kaupi og noti íslenskan iðnvarning.

Enginn vafi er á því, að enn eiga Íslendingar mikið ógert á sviði iðnaðar. Flest
iðnfyrirtæki í landinu ern lítil og standa oft höllum fæti í samkeppni við erlendan
stórrekstur.



Sérstaklega á þetta við um vöruframleiðsluiðnað. Hann er að mestu leyti rekinn
fyrir lítinn innanlandsmarkað og oft eru framleiðslufyrirtækin þó mörg í sömu
grein.

Vegna smæðar hins íslenska markaðar hefur þróunin orðið sú, að mestur hluti
vöruframleiðsluiðnnðartns hefur vaxið upp í aðalfjölbýli landsins, þ. e. a. s, á höfuð-
borgarsvæðinu og á Akureyri.

Hlutur landsbyggðarinnar á þessu sviði hefur orðið harla lítill. Það hefur því
orðið hlutskipti fólksins á landsbyggðinni að vinna fyrst og fremst við undirstöðu-
atvinnuvegina, sjávarútveg og landbúnað, og við fiskiðnað og að nokkru leyti við
iðnaðarframleiðslu ill' landbúnaðarvörum. Það hlutskipti hefur vissulega verið þýð-
ingarmikið fyrir þjóðarheildina og það hefur ekki heldur verið neitt vandræða hlut-
skipti fyrir íbúa landsbyggðarinnar.

Það er skoðun flm., að þessi undirstöðu störf, sem flest fólk úti á landi vinnur
við, verði áfram megingrundvöllur atvinnulífsins þar. Hitt er líka skoðun flm., að
til viðbótar við sjávarútvegsstörf og landbúnaðarstörf þurfi að koma fjölhreyttari
starfsmöguleikar úti á landi, m. a. Í sambundi við iðnrekstur og þjónustustörf at
ýmsu tagi.

Stofnun iðnfvrirtæk]a úti á landi og öruggur rekstur þeirra er hins vegar
ekkert auðvelt mál í fámennum byggðarlögum.

Þar er víðast hvar lítill markaður á staðnum, en langt að senda framleiðslu-
vörur til aðalmarkaðssvæðanna, og um vöruframleiðslu til útflutnings er ekki mikið
að ræða, nema í sambandi við úrvinnslu sjávarnfln eða landhúnaðarafurða.

Frumvarp það, sem hér er flutt. gerir ráð fyrir. lið komið verði á fót sérstakri
iðnþróunarstofnun fyrir Austurland. með stuðningi ríkisins og í samstarfi við
sveitarstjórnarsamtök í fjórðungnum.

Það er skoðun flutningsmanns að helst verði tekist á við það vandamál að efla
iðnað á Austurlandi, þannig að umtalsvert verði, á þann hátt sem frumvnrpið gerir
ráð fyrir, þ. e. a. s. með sameigin legu átaki heimamanna og stuðningi ríkisins.

Sérstaklega er lögð áhersla á að ná samvinnu nokkurra hyggðarlaga um til-
tekna f'rarnleiðslugrein.

Þá er gert ráð fyrir að hluti framleiðslunnar fari fram á einum stað og annar
hluti á öðrum og ef til vill samsetning síðan á þeim þriðja. Slík framleiðslusam-
vinna er þekkt víða erlendis og hún á auðvitað sér-staklega við Í fámennum hyggðar-
lögum.

Til þess að koma á slíkri fmmleiðslu þarf sameiginlega forustu eða miðstöð.
og að sjálfsögðu þarf nokkurt bvrjunnrfjármaan. Þá skiptir líka miklu máli að til
staðar sé kunnátta í iðnrekstri, þekking it markaðsaðstæðum og gott söluskipulag.

Með frumvarpi þessu er lagt til að tekist verði á við það vandamál flð koma
upp iðnaðarfyrtrtækium úti á landi með því að setja á fót Iðnþróunarstofnun Aust-
urlands. Þar yrði þá fyrst hafist handa á þessum grundvelli, en síðan væri sjálf-
sagt að taka málið upp annars staðar, ef þetta form reyndist vel."


