
Md. 381. Nefadarálit

nm  frv. til laga um rannsóknir í þarfir atvinnuveganna.

F rá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir athugað þelta mál, eftir því sem tök voru á. Telur hún 
málið mjög mikilsvert, og vill þvi vinna að þvi, að það gangi fram á þessu 
þingi. Hinsvegar vill nefndin þó benda á, að æskilegt væri, að nánar væri til- 
tekið um  sam band stofnunarinnar við aðrar stofnanir i landinu, t. d. efna- 
fræðisstofu rikisins, og telur rjett, að lagt verði fyrir næsta þing frum varp þar 
að lútandi að tilhlutun rikisstjórnarinnar.

Fyrir breytingartillögum þeim, er nefndin flytur, verður gerð nánari 
grein í framsögu.

Nefndin leggur til, að frv. verði sam þykt með eftirfarandi ■



BREYTINGUM.

1. Við 2. gr. 5. tölul. orðist sv o :
Aðrar rannsóknir, sem atvinnum álaráðuneytið óskar.

Haga skal allri starfsemi stofnunarinnar eftir fyrirmælum atvinnu- 
málaráðuneytisins.

Eftir þvi sem við verður komið, skal rannsóknarstofan inna af hendi 
rannsóknir fyrir stjórn Búnaðarfjelags íslands og stjórn Fiskifjelags íslands.

2. Við 3. gr. 1. málsgr. í  stað »forstöðumaður stofunnar og atvinnum ála- 
ráðherra telja« komi: atvinnum álaráðherra telur.

3. Við 4. gr. Greinina skal orða svo:
A tvinnum álaráðherra getur í sam ráði við forstöðum ann rannsókn- 

arstofunnar falið dýralæknum  ogskólastjórum  búnaðarskólanna með sam n- 
ingi að gera tilraunir á búfje, með þvi markm iði, sem stofan starfar að, 
og ennfrem ur getur atvinnum álaráðberra látið fram fara tilraunir á peningi 
búa, sem rekin eru fyrir reikning rikissjóðs.

4. Við 5. gr. Fyrstu málsgr. skal orða svo:
A tvinnum álaráðherra ræ ður stofunni forstöðum ann, sem hafi nægi- 

lega vísindalega m entun til starfans, og fær honum  nauðsynlega aðstoð. 
Laun forstöðum anns rannsóknarstofunnar skulu ekki vera hærri en laun 
prófessora háskólans.

5. Við 7. gr. Greinina skal orða svo:
Greitt skal fyrir starf, er stofan innir af hendi fyrir einstaka m enn 

og atvinnufyrirtæki, samkv. gjaldskrá, sém atvinnum álaráðherra setur, að 
fengnum tillögum forstöðumanns.

i Alþingi, 18. april 1929.

Lárus Helgason, Jón Sigurðsson. Jö rundur Brynjólfsson, 
form. og frsm. fundaskr.

'E in a r Jónsson. Bernharð Stefánsson.


