
sþ. 878. Nefndarálit [243. mál]
um till. til þál. um steinullarverksmiðju í Þorlákshöfn.

Frá meiri hl. atvinnumálanefndar.

Atvinnumálanefns sþ. hefur rætt ítarlega till. til þál. um steinullarverksmiðju í Þor-
lákshöfn og brtt. við þá þáltill. frá allmörgum þingmönnum um staðsetningu slíkrar verk-
smiðju á Sauðárkróki. Áhugaaðilar hafa komið á framfæri skoðunum sínum og margvísleg
gögn lögð fram.

Í Norðurlandskjördæmi vestra og á Suðurlandi er mikil þörf nýrra atvinnutækifæra.
Vaxtarbroddar atvinnu eru þar, sem annars staðar, einkum í nýjum iðngreinum. Að því þarf
sérstaklega að hyggja í þessum landshlutum, þar sem hætta er á röskun búsetu vegna slaka í
atvinnuuppbyggingu, og hafa sannanir þess raunar sýnt sig á næstliðnum árum.

Atvinnumálanefnd hefur leitað upplýsinga ýmissa aðila um markaðsástæður og aðra
þætti málsins.

Meiri hl. nefndarinnar minnir á ákvæði til bráðabirgða í lögum um steinullarverksmiðju
frá 4. júní 1981, svohljóðandi:

"Ekki er ríkisstjórninni heimilt að taka þátt í stofnun hlutafélags skv. 1. gr. né leggja
fram fé ríkissjóðs sem hlutafé skv. 1. tölulið 2. gr. né veita ríkisábyrgð eða taka lán skv. 2.
tölulið 2. gr. fyrr en tryggð hafa verið hlutafjárframlög annarra aðila fyrir 60% af hlutafé
væntanlegs félags og aflað hefur verið öruggra viðskiptasambanda. "

Það er skoðun meiri hluta atvinnumálanefndar, að "öruggra viðskiptasambanda" hafi
ekki verið aflað, eins og segir í lokaorðum ákvæðisins. Þegar af þeirri ástæðu verður eigi litið
svo á að ríkisstjórnin hafi heimild til að taka þátt í stofnun hlutafélags o. s. frv. eins og þar
segir.

Við meðferð málsins hefur komið í Ijós að líkur eru á því, að áhugaaðilar geti lagt fram,
án þátttöku n1dsins, nægilegt hlutafé að mati lánardrottna og ábyrgðaraðila. Af þeirri ástæðu
og með tilliti til framangreindra raka telur meiri hluti nefndarinar ekki rétt að ríkissjóður
leggi fram hlutafé í steinullarverksmiðju að svo stöddu. Aftur á móti mælir meiri hluti
nefndarinnar með því, að ríkisvaldið komi til skjalanna og aðstoði samkvæmt því, sem gert
er ráð fyrir í lögum um steinullarverksmiðju, 2. gr., lið 2 og 3, ef áhugaaðilar vilja sjálfir
hætta fé sínu.

Eðlilegt þykir að hlutaðeigendur fái sex mánuði til söfnunar hlutafjár.



Minni hluti nefndarinnar, Ólafur Þ. Þórðarson, mun skila sérstöku nefndaráliti, en
undirritaðir þingmenn, sem mynda meiri hluta nefndarinnar, leggja til að tillagan verði
samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að:
1. Heimild Í lögum frá 4. júní 1981, um steinullarverksmiðju, 1. gr. laganna, verði eigi

nýtt að sinni, en áhugaaðilum um byggingu slíkrar verksmiðju gefinn hæfilegur tími
til að leggja fram fjármagn sjálfir, sem talið er nægjanlegt, án þátttöku ríkisins.

2. Takist slík söfnun hlutafjár verði heimildir skv. 2. gr. laganna, 2. og 3. lið, nýttar.
2. Fyrirsögnin orðist svo:

Tillaga til þingsályktunar um steinullarverksmiðju.

Eggert Haukdal,
form.

Magnús H. Magnússon.

Alþingi, 3. maí 1982.

Garðar Sigurðsson,
fundaskr.

Sverrir Hermannsson,
með fyrirvara.

Friðrik Sophusson,
frsm., með fyrirvara.
Halldór Ásgrímsson,

með fyrirvara.


