
Nd. 503. Breytingartillögur [55. mál]
við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1982.

Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (HÁ, IGuðn, GHall).

1. 1. gr. orðist svo:
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1982 að

fjárhæð allt að 673 970 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Jafn-
framt er fjármálaráðherra heimilt að taka lán á innlendum lánsfjármarkaði að fjárhæð
allt að 152 000 þús. kr.

2. Við 4. gr. bætist nýr málsliður er orðist svo:
Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast endurlánin með sjálfskuld-

arábyrgð. Skal fjármálaráðherra leita samþykkis fjárveitinganefndar Alþingis áður en
sjálfskuldarábyrgð er veitt.

3. Við 7. gr. 1. málsliður orðist svo:
Heimild er til lántöku vegna hitaveituframkvæmda sem hér segir:

4. Við 8. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Bjargráðasjóði er heimilt að taka lán á árinu 1982 allt að fjárhæð 15000 þús. kr.

5. Við 10. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Fjármálaráðherra er heimilt f. h. ríkissjóðs að veita sjálfskuldarábyrgð fyrir allt að

helmingi lána, sem Byggðasjóður veitir fyrirtækjum í útgerð, fiskiðnaði og iðnaði til
fjárhagslegrar endurskipulagningar vegna rekstrarerfiðleika, en heildarfjárhæð lánanna
er að hámarki 60 milljónir króna.



6. Inn í frumvarpið bætist ný grein er verði 11. gr. Hin nýja grein orðist svo:
Þrátt fyrir ákvæði fjárlaga ársins 1982 er ríkisstjórninni heimilt að lækka ríkisút-

gjöld um 120 millj. kr., að meðtöldum heimildum í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1982 og
heimildum í 4.-18. gr. þessara laga.

7. ll. gr. (verður 12. gr.) breytist svo:
Í stað orðanna ,,52 500 þús. kr." komi orðin: 49 350 þús. kr.

8. 12. gr. (verður 13. gr.) breytist svo:
Í stað orðanna" 15 160 þús. kr." komi orðin: 15 600 þús. kr.

9. 13. gr. (verður 14. gr.) breytist svo:
Á eftir orðunum .Jaga nr. 2/1980" í 1. mgr. bætist orðin: og laga nr. 84/1981. -

Jafnframt komi í stað orðanna ,,25 960 þús. kr." í 1. mgr. orðin: 20 000 þús. kr.
10. 14. gr. (verður 15. gr.) breytist svo:

Á eftir orðunum .Jaga nr. 2/1980" bætist orðin: og laga nr. 84/1981. - Jafnframt
komi í stað orðanna" 12 170 þús. kr." orðin: 11 440 þús. kr.

ll. 15. gr. (verður 16. gr.) breytist svo:
Í stað orðanna ,,57 200 þús. kr." komi orðin: 53 770 þús. kr.

12. 16. gr. (verður l7. gr.) breytist svo:
Í stað orðanna ,,111 314 þús. kr." komi orðin: 104 635 þús. kr.

13. l7. gr. (verður 18. gr.) breytist svo:
Í stað orðanna ,,4 410 þús. kr." komi orðin: 4 145 þús. kr.

14. 2 1. gr. (verður 22. gr.) breytist svo:
Í stað orðanna ,,5 130 þús. kr." komi orðin: 4 820 þús. kr.

15. Inn í frumvarpið bætist ný grein er verði 23. gr. Hin nýja grein orðist svo:
Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. laga nr. 58/1970, um skemmtanaskatt, skal framlag ríkis-

sjóðs til félagsheimilasjóðs eigi fara fram úr 6 850 þús. kr. á árinu 1982.
16. 23. gr. (verður 25. gr.) breytist svo:

Í stað orðanna" 10 000 þús. kr." komi: 9 400 þús. kr.
17. Inn í frumvarpið bætist ný grein er verði 26. gr. og orðist svo:

Þrátt fyrir ákvæði 20. gr. laga nr. 35/1970, um skipun prestakalla og prófastsdæma
og Kristnisjóð, skal framlag ríkissjóðs til Kristnisjóðs eigi fara fram úr 1 130 þús. kr. á
árinu 1982.

18. Inn í frumvarpið bætist ný grein er verði 27. gr. og orðist svo:
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 32. gr. vegalaga, nr. 6/1977, skal framlag til þjóðvega í

kaupstöðum og kauptúnum eigi fara fram úr 43 000 þús. kr. á árinu 1982.
19. 28. gr. (verður 32. gr.) taki svofelldum breytingum:

1. ml. 3. mgr. hljóði svo:
Við upphaf hvers árs skal hver lífeyrissjóður skila fjármálaráðuneytinu áætlun um

ráðstöfunarfé sitt á árinu og af hvaða aðilum hann hyggst kaupa skuldabréf skv. 1. mgr.,
hvort tveggja sundurliðað eftir mánuðum.

20. Inn í frumvarpið bætist ný grein er verði 33. gr. og orðist svo:
Fjármálaráðherra er heimilt að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og

sölugjald af vélum, tækjum og varahlutum til ylræktarvers, sem komið verður á fót
vegna útflutningsframleiðslu. Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd þessa
ákvæðis og aðra þætti er varða aðflutnings- og sölugjöld af efni og aðföngum til ylrækt-
arversins.

21. Inn í frumvarpið bætist ný grein er verði 34. gr. og orðist svo:
Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt á árunum 1982-1985 að ábyrgj-

ast gegn þeim tryggingum, sem hann metur gildar, með einfaldri ábyrgð lán til smíði á
fiskiskipum innanlands sem nemi allt að 80% smíðaverðs samkvæmt mati Ríkis-
ábyrgðasjóðs. Skip þessi mega vera allt að 35 m löng með vélarafl allt að 1000 hö.



Heimild þessi nær til smíði fjögurra skipa í senn. Ábyrgð þessi miðast við að skip sé óselt
við veitingu ríkisábyrgðar og ríkisábyrgðin falli niður við sölu skipsins frá áðurgreindum
fyrirtækjum. Fjármálaráðherra ákveður nánari framkvæmd þessa ákvæðis með reglu-
gerð.


