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F o r s l a g  

til 

Lov  o m  t e k n i s k  s a m a r b e j d e  m e d  u d v i k l i n g s l a n d e n e .  

(Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 14. marts 1962.*) 

§ 1. Med det formål at yde bistand til 
udviklingslandene oprettes under udenrigs- 
ministeriet 홢styrelsen for teknisk samar- 
bejde med udviklingslandene". Styrelsen 
har til opgave: 

1. at tilrettelægge og gennemføre dansk 
medvirken til de projekter i udviklings- 
landene, der finansieres af FN eller de 
herunder hørende særorganisationer, 

2. at tilrettelægge og gennemføre sådanne 
danske projekter, der finansieres af dan- 
ske statsmidler, 

3. at yde statstilskud til egnede projekter, 
der udføres af andre organer, samt at 
koordinere og føre tilsyn med sådanne 
statsstøttede projekter, 

4. at forelægge for de kompetente myndig- 
heder spørgsmålet om ydelse af statslån, 
særlige kreditgarantier og garantier for 
private investeringer, der måtte være en 
forudsætning for at gennemføre et bi- 
standsprojekt eller videreføre dette, jfr. 
§ 7, stk. 1 og 2, 

5. at koordinere Danmarks indsats i in- 
ternationale drøftelser, der vedrører bi- 
stand til udviklingslandene, 

6. at være rådgivende for myndigheder og 
private organisationer, 

7. at forestå eller yde hjælp til rekrlltterin- 
gen, uddannelsen og vejledningen af 
danske eksperter såvel til det arbejde, 
der udføres gennem FN eller de her- 
under hørende særorganisationer, som til 
det, der udføres direkte af Danmark, 

8. at iværksætte direkte eller gennem sær- 
lige organer oplysningsvirksomhed om 

FN og de herunder hørende særorgani- 
sationer, om udviklingslandene og den 
tekniske bistand, 

9. at yde statstilskud til private organisa- 
tioners oplysningsvirksomhed om sam- 
arbejdet med udviklingslandene, 

10. at organisere tilvejebringelsen og be- 
arbejdelsen af materiale af betydning for 
tilrettelæggelsen af bistandsarbejdet og 
oplysningsarbej det, 

11. at koordinere tilrettelæggelsen af ophold 
i Danmark af studerende fra udviklings- 
landene samt påtage sig udarbejdelsen 
af studieprogrammer og sørge for op- 
hold og forplejning i den udstrækning, 
andre organer ikke har ansvaret for disse 
opgaver, 

12. at tilrettelægge fælles kursus for uden- 
landske studerende, 

13. at gennemføre offentlige indsamlinger til 
fordel for arbejdet i udviklingslandene 
og administrere de indkomne midler og 
eventuelle andre gaver. 

§ 2. Udenrigsministeren udnævner sty- 
relsens medlemmer og udpeger endvidere 
blandt medlemmerne en formand og en 
næstformand. 

Stk. 2. Styrelsens medlemmer udnævnes 
for 3 år. 

Stk. 3. Styrelsen omfatter indtil 9 med 
lemmer. 

§ 3. Der nedsættes et 홢råd for teknisk 
samarbejde med udviklingslandene" med 
den opgave at være rådgivende for rege- 
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ringen og styrelsen og yde sagkyndig vej- 
ledning og bistand til gennemførelsen af de 
i § 1 nævnte opgaver. Rådet skal i øvrigt 
følge styrelsens virksomhed, og styrelsen 
aflægger hvert år beretning over for rådet 
om sin virksomhed i det forløbne år og om 
sine væsentligste planer for det kommende 
år. 

§ 4. Udenrigsministeren beskikker rådets 
formand og medlemmer for 3 år. 

Stk. 2. Som medlemmer af rådet kan be- 
skikkes dels personer udpeget af myndig- 
heder, institutioner og organisationer, der 
må anses for særligt interesserede i spørgs- 
mål om bistand til udviklingslandene, dels 
personer, der skønnes at have særlig sag- 
kundskab eller erfaring med hensyn til de 
under rådet henhørende opgaver. Styrelsens 
medlemmer er i denne egenskab medlem- 
mer af rådet. 

Stk. 3. Efter rådets etablering skal for- 
slag om nye rådsmedlemmer forelægges 
rådet til udtalelse, ligesom rådet kan stille 
forslag til udenrigsministeren om optagelse 
af nye medlemmer. 

§ 5. Udenrigsministeren fastsætter sty- 
relsens og rådets forretningsorden. 

Stk. 2. Sekretariatsforretningerne i for- 
bindelse med styrelsens og rådets virksom- 
hed varetages af udenrigsministeriet. 

§ 6. Styrelsens og rådets administrations- 
udgifter bevilges på de årlige finanslove, 
på hvilke også optages særlige beløb som 
rådighedssummer til ydelse af tilskud til op- 
lysningsarbejdet i Danmark, til meddelelse 
af stipendier til personer fra udviklingslan- 
dene, til udsendelse af eksperter, til mindre 
projekter i udviklingslandene eller i Dan- 
mark samt til forskningsvirksomhed. 

Stk. 2. Til større opgaver søges gennem 
udenrigsministeriet tilvejebragt de nødven- 
dige midler. 

§ 7. Der stilles indtil 100 mill. kr. til 
rådighed for udenrigsministeren til ydelse af 
statslån i henhold til aftaler indgået mellem 
den. danske stat og andre stater eller inter- 
nationale organisationer i forbindelse med 
gennemførelsen af bistandsprojekter med 
dansk indsats. Låneaftalerne skal i de en- 
kelte tilfælde godkendes af finansudvalget. 

Stk. 2. Efter indstilling fra styrelsen kan 
handelsministeren inden for en beløbs- 
ramme på 150 mill. kr. udstede garantier 
mod tab på private kreditter ydet til ud- 
viklingslandene som led i disses tekniske 
udvikling. Beløbet vil eventuelt kunne for- 
højes med finansudvalgets tilslutning. 

§ 8. Denne lov træder i kraft den 1. 
april 1962. 

Gus t av  Pedersen.  

I Horn. 


