
Wd. 190. T illaga

til þingsályktunar um atvinnulöggjöf o. fl.

Frá allsherjarnefnd.

Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að undirbúa og leggja fyrir 
næsta Alþingi frumvarp eða frumvörp til laga um:

1. Heimild utanrikismanna til þess að ná landsvist á landi hjer, til þess að 
reka hjer hverskonar atvinnu, og um það, hve nær þeim verði úr landi 
vísað og hvaða ráðstafanir stjórnarvöld skuli gera i því skyni.

2. Rjett fjelaga til þess að reka hjer atvinnu, og
3. Önnur þau ákvæði, er ástæða þykir til að setja um rjettindi útlendra manna 

og skyldur.

G r e i n a r g e r ð .

Til nefndarinnar heíir verið visað frumvarpi til laga um atvinnufrelsi 
(þingskj. 75). Frumvarp þetta geymir ákvæði um rjetl útlendra manna hjer 
á landi. Nefndin telur ákvæði um landsvist útlendra manna og atvinnufrelsi



og alt, er þar að lýtur, svo umfangsmikið og vandasamt mál, að eigi sje 
nokkurt viðlit, að það mál verði afgreitt á þessu þingi. Frumvarpinu á þingskj. 
75 er sýnilega kastað undirbúningslítið og hugsunarlítið inn á þingið, en eng- 
in tök á þvi að gera það svo úr garði á þessu þingi, að sæmilegt verði. Mál- 
ið er svo þýðingarmikið og afdrifarikt, að það verður að sæta vandlegum und- 
irbúningi, og þann undirbúning getur stjórnin gert eða látið gera, en eigi þing- 
ið eða þingnefnd. Ef stjórnin telur sjer þörf aðstoðar utan stjórnarráðs um 
málið, þá telur nefndin einsætt, að hún greiði nauðsynlegan kostnað af þvi. 
Nefndin lætur þess loks getið, að hún leggur rika áhersla á það, að stjórnin 
sinni að öllu leyti áskorun þessari, ef þingið samþykkir hana.

Nefndin mun eigi afgreiða frv. á þingskj. 75 fyr en sjeð eru forlög 
þessarar tillögu nú á þingi.

Alþingi, 28. júlí 1919.

Einar Arnórsson, Magnús Guðmundsson,
formaður og framsögumaður. ritari.

Pjetur Ottesen. Þorleifur Jónsson. Einar Jónsson.


