
Nd. 991. Nefndarálit
um frv. til I. um kola- og saltverzlun ríkisins.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur haft frv. þetta til athugunar, en ekki getað orðið sammála um
afgreiðslu þess. Minni hlutinn, ég undirritaður, telur mikið við það unnið, að komið
verði á kola- og saltverzlun ríkisins, og mælir því með samþykkt frv. með nokkr-
um breytingum.

Reynsla undanfarinna ára hefur sýnt það, að mikil þörf er fyrir, að ríkið taki
að sér innkaup á kolum og salti. A stríðsárunum og raunar nú að stríði loknu og
enn um ófyrirsjáanlegan tíma verður gífurlegur kolaskortur í heiminum. Kolin
eru, eins og allir vita, undirstaða alls atvinnulífs í iðnaðarlöndunum, og má því
búast við, að útflutningur á þeim verði takmarkaður, ef nokkur hætta er á því, að
iðnaður kolaframleiðslulandanna hafi ekki nóg. Þetta gerir það að verkum, að
mikil hætta er á því, að íslendingar geti lent í vandræðum, en bezta tryggingin gegn
því er, að ríkisvaldinu verði falið þetta mál, að sjá um, að ávallt séu til nægar kola-
birgðir í landinu.

Nú er svo komið í Evrópu, að varla verður aflað þar kola nema með samning-
um við ríkisstjórnir eða ríkisfyrirtæki, og þegar svo er, eru mestar líkur til þess,
að hagkvæmt sé, að íslenzka ríkið annist kaupin.

Kolaverzlun ríkisins hefur mörg verkefni að leysa. Í fyrsta iagi að sjá um, að
landið sé ætíð nægilega birgt af kolum og í öðru lagi að leitast við að fá sem ódýr-
ust og bezt kol.

Hvað áhrærir saltkaupin. þá hefur reynsla undanfarinna ára sýnt, að það er
og bráð nauðsyn, að ríkið taki að sér þann innflutning. Það hefur komið fyrir í
tvígang, að lítið hefur verið til af salti, þegar til átti að taka á vertíð, og það þó að
ríkisstjórnin hafi í tæka tíð gert ráðstafanir til þess að forðast saltvöntun. Bæði
haustið 1'944 og 1945 fól ríkisstjórnin sölu sambandi ísl. fiskframleiðenda að kaupa
salt, svo að nægar birgðir væru fyrir hendi á ' vertíð. Saltútvegun SJ.F. brást að
mestulog þegar fram á vertíð var komið, beindu menn ásökunum að ríkisstjórn
vegna saltskorts. og að sjálfsögðu var ekkert við það að athuga, ef ríkisstjórnin
hefði heimild til þess að annast innkaupin. Verði komið á ríkisverzlun með salt,
þá el' engum blöðum um það að fletta, hver her ábyrgðina á því, að ætíð sé fyrir-
liggjandi nægilegt salt.

Ég tel rétt, að samtökum útvegsmanna sé gefinn kostur it að annast kola- og
saltkaup vegna útgerðarinnar, ef þau óska þess, og þá undir eftirliti kola- og salt-
verzlunar ríkisins, og flyt ég því brtt. í þá átt.

Með tilliti til þess, sem hér hefur verið sagt, legg ég til, að frv. verði samþykkt
með eftirfarandi

BREYTINGU.
Aftan við 1. gr. bætist: Heimilt er þó að veita samtökum útvegsmanna heimild

til þess að annast kola- og saltinnflutning vegna þarfa útgerðarinnar undir eftirliti
kola- og saltverzlunar ríkisins.

Alþingi, 22. maí 1947.

Aki Jakobsson.


