
Nd. 370. Nefndarálit
uin lill. til þál. um rannsókn á olíufélögin og um olíuverzlunina.

F rá  3. m inni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Sigurjón Á. Ólafs- 
son og Þóroddur Guðmundsson munu vilja samþykkja tillöguna óbreytta, en Jör- 
undur Brynjólfsson, Garðar Þorsteinsson og Gunnar Thoroddsen vilja bera fram  
breytingartillögu við efni hennar, en eru þó ekki sammála innbyrðis um  orða- 
lag hennar.

Jörundur Brynjólfsson skilar því sérstöku nefndaráliti og Garðar Þorsteins- 
son og Gunnar Thoroddsen einnig sérstöku áliti.

Tillaga sú, sem hér liggur fyrir, er borin fram  í tveimur liðum, í 1. lagi, hvort 
Alþingi eigi að fyrirskipa opinbera rannsókn, þ. e. sakam álsrannsókn, á olíufélögin 
i sambandi við a) skýrslur og skjöl, sem Viðskiptaráði hafa verið fengin í hendur 
af olíufélögunum, og b) skattafram töl þeirra, og í 2. lagi, að milliþinganefnd i 
sjávarútvegsmálum leggi fyrir Alþingi tillögur um löggjöf um olíuverzlunina, sem 
tryggi, að notendur fái olíu og benzin sem ódýrast.

Nefndinni hefur borizt bréf frá viðskiptam álaráðherra, dags. 28. okt. s. 1., þar 
sem hann tjá ir  nefndinni, „að ráðuneytið hafi ritað Viðskiptaráði 16. þ. m. og óskað 
þess, að látin yrði fara fram jjegar i stað rannsókn á því, hvort olíusölufélögin hér 
hafi fengið meiri hagnað af vörusölunni en þeim er heimilað ^amkvæmt þeim út- 
reikningum, sem lagðir eru til grundvallar fyrir verðlaginu.“

Allsherjarnefnd hefur kallað fyrir sig verðlagsstjóra, herra Sveinbjörn Finns- 
son. (ípplýsti hann fyrir nefndinni, „að rannsókn færi nú fram  af hendi verðlags- 
eftirliisins með aðstoð löggilts endurskoðanda um olíumálin. Væri rannsókn þessi 
ekki iangt á veg komin, en verið væri að athuga öll gögn í málinu frá þvi fyrsta. 
f2nn liefur ekkert fram komið, er bendi til þess, að neitt saknæmt sé fyrir hendi“.

F járm álaráðherra hefur lýst þvi yfir við form ann nefndarinnar, Garðar Þor- 
sleinsson, og tekið það fram  í ræðu á Alþingi, að hann teldi, að á þessu stigi máls- 
ins ki‘gi ekki fyrir tilefni til sakam álsrannsóknar.



Afe þessum upplýsingum fengnum er íneiri hl. nefndarinnar sammála um, að 
e k lv i  geti komið til greina, að Alþingi fyrirskipi sakam álsrannsókn. Teljum  við 
undirrilaðir, að stjórnin hafi þegar gert það í þessu máli, sem rétt var, sem sé að 
fela Viðskiptaráði rannsókn málsins, sem samkv. lögum uin verðlag getur krafizt 
allra upplýsinga h já viðkomandi aðilum, er það kann að óska. Að Jjeirri rannsókn 
lokinni er j)að að sjálfsögðu dóm sm álaráðherra að ákveða. hvort sakam álsrann- 
sókn skuli fara fram  eða ekki.

Undirritaður minni hl. nefndarinnar getur ekki fallizt á, að rétt sé, að Alþingi 
geri ályklanir um það, að rannsökuð séu sérstaklega skattafram töl þeirra, er hér 
eiga hlut að máli, sem sé oliufélögin.

Skaiíavfirvöldin hafa gagnvart þeim — eins og öðrum skattþegnuin — fullan 
rétt á að skoða bækur þeirra og eiga að geta fylgzt með fram tali þeirra. Ekki er 
vitað, að skattayfirvöldin hafi sérstaklega tortryggt þessa aðila né neitt það hafi 
komið íram, sem gefi tilefni til, að þeirra framtöl séu rannsökuð. Ef eitthvað slikt 
væri fram komið, væri það skattayfirvaldanna og síðar dóm sm álaráðherra að 
hefjast lianda.

Á efni síðari liðar tillögunnar getum við fallizt, en viljum þó breyta orðalagi 
hans.

Samkvæmt ofanrituðu leggjum við til, að tillagan verði samþykkt með eftir- 
farandi

BREYTINGUM.
Tillögugreinin orðist þannig:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera eftirfarandi ráðstafanir:

1. Láta halda áfrain til h lítar þeirri rannsókn, sem falin hefur verið Viðskipta- 
ráði, á verðlagsgrundvelli oliu og benzíns og á því, hvort oliufélögin hafi fengið 
meiri hagnað af vörusölunni en þeim var heimilt.

2. Undirbúa i samráði við milliþinganefnd í sjávarútvegsmálum og leggja fyrir 
Alþingi svo fljótt sem unnt er tillögur um fyrirkom ulag olíuverzlunar hér á 
landi, er tryggi það, að notendur fái olíu og benzin með svo vægu verði sem 
unnt er.

Alþingi, 9. nóv. 1943.

Garðar Þorsteinsson, Gunnar Thoroddsen. 
form., frsm.


