
Nd. 106. Nefndarálit
uni frv. til 1. um raforkusjóð.

' F rá  fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur rætt málið á nokkrum  fundum, og hafa nefndarm enn orðið sam- 
mála um, að þörfin  væri svo mikil fyr ir  fé til þeirra framkvæmda, sem frumvarpið 
fjallar um, að rétt sé að hækka framlag rikisins af tekjum  áranna  1941 og 1942 um 
helming, eða í 10 milljónir króna, enda sé þá, ef þörf gerist, tekið nokkuð af þessu fé 
af þeirri upphæð, sem ella er ætlazt til, að gangi í fram kvæm dasjóð ríkisins. Hins 
vegar hefur ekki náðst samkomulag um að ákveða nú með lögum, að þessu fé sé á 
sinum tima varið sem styrk til ra forkuvera samkvæmt ákveðnum reglum, því að eins 
geti komið til mála, að ríkið reisi eitthvað af orkuverum  á sinn kostnað. JPálm  og .SK 
taka fram, að þeir leggi ekki svo mikla áherzlu á þetta atriði, að þeir vilji stefna frum- 
varpinu í nokkra  hættu þess vegna, þar sem nægileg ta^kifæri gefist til að ákveða það 
síðar. Hafa þeir verið í samráði við flutningsmenn um að leggja til að fella n iður 3. 
og 4. gr. frumvarpsins. Asgeir Asgeirsson ásk ilur  sér rétt til að flytja frekari brtt. en 
riefndin hefur orðið sammála um.

EystJ  og PHall óska að taka fram eftirfarandi:
Framsfl. f lytur á þessu Alþingi þáltill. um rafm agnsm ál byggðanna, þar sem sú 

stefna er rnörkuð, að ráðstafanir séu gerðar til þess, að landsmenn eigi kost ra forku 
með sömu kjörum  í dreifbýli og þéttbýli. Af þessu leiðir, að við viljum eigi fallast á 
ákvæði 4. gr. þessa frumvarps, sem slær því föstu, að ra forkuveitur  séu studdar með 
tilteknum stofnstyrk einvörðungu. Við erum þess vegna fvlgjandi því, að 4. gr. frv. 
verði felld niður, en í þess stað ákveðið á þessu stigi málsins, að fé raforkusjóðs verði 
varið til s ty rk lar  raforkuveitum  í sveitum og kaup túnum  — eftir því, sem ákveðið 
verði i sérstökum lögum, enda verði þá að því keppt, að slík löggjöf verði sett á næst- 
komandi vetri.

Það er ljóst, að mjög mikið fé þarf til þess að leysa raforkum ál dreifbýlisins á 
þeim grundvelli, sem lagður er í þáltill. um raforkum ál á þskj. 19. Og er það skoðun 
okkar, að það mál verði vart leyst, nema til þess verði æ tlaður sérstakur tekjustofn 
til frambúðar. Fram sóknarfl.  vill þvi, að á þessu Aljjingi verði sett nefnd til að undir- 
húa þetta stórmál fyrir  næsta reglulegt Alþingi, og flvtur um það þáltill., eins og áður 
segir. 1 frum varpi þessu er hins vegar Iagt til, að ra forkusjóður verði stofnaður nú 
þegar með 5 millj. kr. framlagi af tekjuafgangi ársins 1942 og 500 þús. kr. árlegu fram- 
lagi. — Við sjáum síður en svo nokkuð á móti því að ákveða nú þegar framlög í raf- 
orkusjóð af ríkisfé, þótt rannsókn um fram tíðartekjuöflun hafi ekki farið fram. Við 
álitum hins vegar, með tilliti til þess, hve stórkostlegt verkefni er fram undan í þessu 
máli og kostnaðarsam t og með sérstöku tilliti til hiiínar gífurlegu peningaveltu í land- 
inu, að réttmætt sé að ákveða 10 millj. k róna framlag af tekjuafgangi ríkisins árin  
1941 og 1942 í raforkusjóðinn. Jafn fram t sé þó sá varnagli settur, að taka skuli ú r  
framkvæmdasjóði það, sem á vantar, ef % h lu tar  tekjuafgangs þessara á ra  hrökkva 
eigi upp í framlag þetta, en % hlu tar  tekjuafgangs ríkissjóðs renna nú til fram- 
kvæmdasjóðs samkvæmt lögum frá síðasta Alþingi. Ber þó ekki að skilja afstöðu okk- 
ar í þessu máli svo, að við teljum nú tím abaut að hefja vfirleitt skiptingu fram- 
kvæmdasjóðs eftir verkefnum.

Nefndin leggur samkvæmt framansögðu til, að frumvarpið verði samþykkt með 
breytingum, sem hún flvtur á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 21. ágúst 1942.

Sigurður Kristjánsson, Ásgeir Asgeirsson, Jón Pálmason, 
form., með fyrirv. fundaskr. frsm.

Evsteinn Jónsson. Páll Hallgrímsson.


