
sþ. 1119. Nefndarálit
nm till. til þál. um ríkisábyrgð á viðbótarláni Siglufjarðarkaupstaðar vegna virkj-
linar Fljótaár.

Frá öðrum minni hl. Ijárveitinganefndar.

Það er orðið langt \Ull liðið, síðan máli þessu var vísað til nefndarinnar. Fjár-
veitinganefnd ræddi þegar í öndverðu við fjármálaráðherra og samgöngumála-
ráðherra um þetta mál. Einnig skrifaði nefndin forstöðumanni rafmagnseftirlits
ríkisins um málið og óskaði umsagnar hans um það. Er bréf hans prentað sem fskj.
með nál. minní hl. á þskj. 1101. Meginið af þeim tíma, sem liðinn er, síðan málinu var
vísað til nefndarinnar, hefur það verið til athugunar hjá ríkisstjórninni og forstöðu-
manni rafmagnseftirlitsins, enda svo um talað milli fjárveitinganefndar og sam-
göngumálaráðherra, að nefndin hefðist ekki að í málinu, fyrr en svar bærist frá
rafmagnseftirlitinu og ráðherra væri viðbúinn að gera tillögur til nefndarinnar
um afgreiðslu málsins. Samgöngumálaráðherra átti nú fyrir tveim dögum viðtal
við nefndina um málið og lagði þá fram tillögu. sem hyggð var it umsögn og uppá-
stungu rafmagnseftirlits ríkisins og ábendingu, sem fram kom hjá þm. Siglfirð-
inga við fyrri umræðu um málið. Leggur samgöngumálaráðherra til í þessari til-
lögu sinni, að hin umbeðna ábyrgð verði veitt með öllum venjulegum skilyrðum,
no því viðbættu, að fengnar verði skSTin~ar ú því, hvað valdið hafi hækkun þeirri,
sem orðið hefur ti áætluðum kostnaði við verkið. Eftir að ráðherra lagði þessa til-
lögu fram, hefur hann tjáð nefndinni, að hann geti fallizt it, að út úr tillögu hans
verði tekið ákvæðið um, að afla þurfi skýringa á, hvað valdið hafi kostnaðarhækk-
uninni, en að hann muni þú lýsa yfir þvi. í þingræðu. að ábyrgðin verði ekk i veitt,
neuia þessara skýringa verði aflað. Nefndin hefur ekki getað orðið sammála um
afgreiðslu málsins og meðal annars ekki um það, hvort þetta ákvæði skuli tekið
upp í þingsályktunartillöguna. Við, sem stöndum að þessu nefndaráliti, teljum, að
ekki sé rétt að fella þetta skilyrði niður í tillögunni sjálfri, enda tók þingmaður
Siglfirðinga það fram við fyrri umræðu málsins, að nauðsynlegt væri, að fram færi
rannsókn it því, hversu gífurlega allur kostnaður við verk þetta hefur farið fram
úr áætlun. Undir þessa ábendingu þingmannsins hafa síðan bæði forstjóri raf-
magnseftirlitsins og samgöngumálaráðherra tekið í tillögum sínum. Leggjum við
því til, að tillagan verði samþ. með þessari

BREYTINGU:
Tillögugreinina ska I orða svo:
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs

viðbótarlán fyrir Siglufjarðarkaupstað að upphæð 5 millj. króna, til að ljúka við
virkjun Fljótaár, þó ekki yfir 85% af heildarkostnaði.

Ábyrgðarheimildin er enn fremur bundin því skilyrði, að fram komi ýtarlegar
og fullnægjandi skýringar á því, hvers vegna kostnaður við verkið fer svo mjög
fram úr því, sem áætlað hafði verið, og þó einkum, hvernig á þeirri hækkun stend-
ur, sem á áætluninni varð frá nóvember 1943 til nóvember 1944.

Loks liggi fyrir það álit frá rafmagnseftirliti ríkisins, að það telji, að raf-
veitan geti staðið undir lánum þeim, er ríldssjóður ábyrgist.

Lánið sé til 25 úra, með eigi hærri en 4% vöxtum og gegn þeim tryggingum,
sem ríkisstjórnin tekur gildar.

Alþingi, 12. febr. 1945.
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