
sþ. 467. Tillaga til þingsályktunar [231. mál]
um viðræðunefnd við Alusuisse.

Frá meiri hl. atvinnumálanefndar (EH, FrS, ÓÞÞ, HÁ, JBH, SvH).

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að óska án tafar eftir viðræðum við Alusuisse um
endurskoðun á samningi íslenska ríkisins við fyrirtækið um rekstur Íslenska álfélagsins. Til
að annast viðræðurnar skal ríkisstjórnin þegar skipa 6 manna viðræðunefnd og skal hver
þingflokkur tilnefna einn fulltrúa, forsætisráðherra einn og Landsvirkjun einn. Nefndin kýs
sér formann.

Við endurskoðun á samningnum verði lögð rík áhersla á verulega hækkun raforku-
verðs. Jafnframt verði leitað eftir hækkun á raforkuverði sem gildi aftur í tímann.

Alþingi telur að stækkun álversins komi til greina í tengslum við viðunandi hækkun á
raforkuverði; einnig komi til greina að nýr hluthafi gerist aðili að Íslenska álfélaginu.

Þá verði og leitað eftir samkomulagi um breytingar á skattaákvæðum samningsins.
Til að stuðla að því, að viðræður geti hafist án tafar, verði fallist á að setja deilumál um

verð á súráli, rafskautum og skatta í gerðardóm sem aðilar koma sér saman um.
Viðræðunefndin skal hafa fullan aðgang að öllum þeim gögnum sem þegar liggja fyrir

um mál þetta. Enn fremur er nefndinni heimilt að leita samstarfs við hvern þann aðila sem
hefur sérþekkingu á málum er varða störf hennar. Opinberum aðilum er skylt að veita
nefndinni hverjar þær upplýsingar sem hún óskar. Kostnaður af starfi nefndarinnar greiðist
úr ríkissjóði.

Greinargerð.
Að undanförnu hefur komið í ljós að iðnaðarráðherra hefur ekki auðnast að ná víðtækri

samstöðu um hagsmunamál þjóðarinnar gagnvart Alusuisse. Ekkert tillit hefur verið tekið
til ábendinga annarra í máli þessu og ráðherra lagt fram þingmannafrumvarp í neðri deild
Alþingis um einhliða aðgerðir. Þar með hefur ráðherrann siglt málinu inn á brautir sem
enginn sér fram úr.

Að þessari tillögu standa allir nefndarmenn atvinnumálanefndar nema fulltrúi Alþýðu-
bandalagsins, Garðar Sigurðsson. Nefndarmenn vilja með þessari tillögu leggja áherslu á
víðtæka samstöðu til að ná fram mikilvægum hagsmunamálum og telja það best gert með
þeim hætti sem fram kemur í tillögunni.

Nánari grein verður gerð fyrir málinu í framsögu.


