
Ed. 35« Nefndar&llt

um  frv. til laga nm  rjett erlendra m anna til afl stnnda atv innn  á íslandi.

F rá  sjávarntvegsnefnd.

Nefndin fellst á það, afl nanðsynlegt sje, afl fyrirm æli sjeu lögleidd nm 
rjett útlendinga til að stunda alv innu  hjer á  landi, og vill því m æla með þvi, afl 
frv. þetta vciði að lögum , en þó m eð litilsháttar breytingnm .



F rv. m æ lir svo fyrir, að ráða megi erlenda kunnáttum enn  i a tv innu  hjer 
á landi, »enda sje eigi kostu r slfkra m anna hjerlendra«. K unnáttum enn m á nefna 
m enn þá, er sjerþekkingu hafa á ým snm  sviðum , og m á um  sum a þeirra, t. d. 
iðnaðarm enn ým sa, segja, að slíkra m anna sje h jer ja fnan  kostur.

Aftur getur verið, þegar um  að ra  slíka m enn er að ræ ða, t. d. m enn, sem 
notið hafa sjerm entunar til iðju, að lítill kostu r sje á þvi að fá h jer hæfa menn.

Nefndinni virtist þvi rjett, að i lögunum  væri ákvæði þess efnis, að heim ilt 
væri að ráða hingað sjerfræðinga við allskonar iðju, þótt sú heim iid þurfi ekki 
að ná til k u n n á ttu m an n a  i óllum  greinum , og kem ur h ún  þvi með breytingar- 
tillögu, er að þessu lýtur.

f*á áleit nefndin, að i stað orðanna »sem bjer dveljastc, i 3. gr., eigi að 
kom a: sem bjer hafa aðsetur, — og vill hún  þannig  skilgreina það b etu r en í frv. 
er gert, að þeir, sem undanþegnir eru ákvæ ðum  þ eirrar greinar, sjeu þeir einir, 
sem  hafa  hjer atv innu  þegar lögin kom a til fram kvæ m da.

F*ess skal getið, að einn nefndarm anna, Jón  Baldvinsson, ásk ilnr sjer rjett 
til að kom a fram  með fleiri breytingarlillögur. Að öðru leyti leggur nefndin til, 
að frv. verði sam þykt með eftirtöldum

1. Við 2. gr. Á undan  1. lið kom i nýr liður, svo h ljóðandi:
1. E rlenda sjerfræðinga við allskonar iðju.

2. Við 2. gr. 1. lið (sem  verðnr 2. liðu rj. Á undan  orðunum  »E rlenda k unn- 
áttum enn« kom i: Aðra.

3. Við 3. gr. 3. lið. F y rir orðin  »sem hjer dveljast« kom i: sem hjer hafa að- 
setnr.

BREY TING U M :

Björn Kristjánsson, 
form.

Alþingi, 17. febr. 1927.

Jó n  Baldvinsson. Jó h an n  Þ. Jósefsson, 
fundaskr. og fram sm .


