
Nd. 259. Nefndarálit [29. mál]
um till. til þál. um skipun rannsóknarnefndar vegna kaupa it Sjálfstæðishúsinu í
Reykjavík.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur kynnt sér ýtarlega alla málsmeðferð í sambandi við kaup Lands-
síma íslands á Sjálfstæðishúsinu í Reykjavík.

Gunnlaugur Briem póst- og símamálastjóri og Jón Skúlason forstjóri síma-
tæknideildar Landssímans voru kvaddir ú fund nefndarinnar til viðræðna um þetta
mál.

Nefndarmenn beindu til þeirra fyrirspurnum, og gáfu þeir svör við spurning-
um nefndarmanna, lögðu fram bréf og upplýsingar um tildrög að kaupum Sjálf-
stæðishússins og röktu ýtarlega gang þeirra samningaumleitana og gerð kaupsamn-
ings.

Það hefur ekkert komið fram í þessum samtölum og öllum þeim gögnum, sem
fram hafa verið lögð, er gefur ástæðu til, að skipuð sé sérstök rannsóknarnefnd.

Það hafa verið, að dómi okkar, sem stöndum að þessu nefndaráliti, færð fram
skýr rök fyrir þvi af forsvarsmönnum Landssíma Íslands, að brýn þörf er orðin á
að byggja við hús Landssímans við Thorvaldsensstræti 4, bæði vegna þess, að stofn-
unin þarf II auknu húsnæði að halda, og rekstrarlega séð er hagkvæmara að byggja
við þetta hús en að byggja á öðrum stað. Hvað verð snerti)' er það síður en svo



hærra en á mörgum öðrum lóðum og húseignum, sem keyptar hafa verið í miðbæn-
um í Reykjavík. Má í því sambandi nefna kaup Alþingis á húsunum við Kirkju-
stræti.

Þar sem ekkert hefur komið fram, sem gefur tilefni til að ætla, að hér hafi verið
um óeðlilegan gang samninga að ræða, og öll rök hníga að því, að Landssími íslands
hafi brýna þörf fyrir aukið húsnæði, og kaupverð og greiðsluskilmálar eignarinnar
taldir ekki síður hagkvæmir kaupanda en almennt gerist, þá teljum við undirritaður
meiri hluti nefndarinnar með öllu ástæðulaust að skipa sérstaka rannsóknarnefnd
samkvæmt 39. gr. stjórnarskrárinnar og leggjum því til, að þessi tillaga verði felld.
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