
sþ. 233. Nefndarálit
um till. til þál, um kaup ríkissjóðs á ull.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur haft tillögu þessa alllengi til meðferðar. Hefur nefndin
kynnt sér allrækilega allar aðstæður hér að lútandi. Nefndin leitaði hréflega upp-
lýsinga um málið hjá þeim tveimur aðilum, sem hafa á hendi sölu og útflutning
ullarinnar, en það eru Garðar Gíslason stórkaupmaður og Samband ísl. samvinnu-
félaga. Svöruðu þessir aðilar báðir fyrirspurnum nefndarinnar og gáfu um það
skýrar upplýsingar, hvað valdið hefði drætti it sölu ullarinnar á árunum 1943-4:),
en á þessum árum fór engin sala fram. En það, SCIll olli drætti á sölunni á þessum
árum, var það, að ríkjandi markaðsverð var allmiklu lægra en það verð, sem ríkis-
stjórnin hafði tekið ábyrgð á gagnvart eigendum ullarinnar.

A yfirstandandi ári hefur hins vegar rætzt verulega úr um sölu ullarinnar.
Er nú búið að selja meginhlutann af umræddum ullarbirgðum. en eftir er óselt
um·300 smá I. af :L og 5. flokks ull. Verð það, sem tekizt hefur að fá fyrir þann hluta
ullarínnar, sem seldur er, svarar, eftir þeim upplýsingum, sem nefndin hefur fengið,
sem næst til þess verðs, sem ríkissjóði her að standa straum af til framleiðenda.
Er þar ekki um að ræða halla fyrir ríkissjóð sem neinu nemur.

Sölumöguleikar eru einnig fyrir hendi nú á þvi, sem óselt er af ullinni, en eigi
er talið líklegt, að úr netist frekar en orðið er um verð fyrir þennan hluta ullar-
innar, en því verði er þannig háttað, að allar líkur henda til, að halli ríkissjóðs
af þessari sölu muni geta numið allt að 1500 þús, kr. Garðar Gíslason og Samband
isl. samvinnufélaga leggja á það áherzlu, að það verði ekki látið dragast öllu lengur
að ganga frú sölu ullarinnar og endanlegum reikningsskilum við eigendur hennar.
~/læla þeir því með samþykkt tillögunnar. Meiri hl. f'járveitinganefndar getur fallizt
Ú þetta sjónarmið, enda mun, eftir þeim upplýsingum, sem fyrir liggja, eigi þess
að vænta, að verð ú þessum hluta ullarinnar hækki, þó enn væri dokað við um
stund með sölu.

Meiri hl. fjárveitinganefndar leggur því til, að tillagan verði samþykkt með
þeirri einni breytingu. að í stað þess, að greiðslu til bænda verði lokið fyrir næstu
áramót, þú verði þetta lokagreiðslutakmark fært aflur um mánaðar skeið, enda
er vikið að því í hréf'i Sambandsins. að í þessu efni sé helzt til þröngur stakkur
sniðinn.

Það, sem valdið hefur drætti II afgreiðslu þessarar tillögu, er, auk þess sem
fyrr er að vikið, að rétt þótti að sjá, hversu reiddi af samningum um ullarsölu til
Pó llr.nds, en SIt sala er alveg nýlega um garð gengin.
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Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kaupa nú þegar óselda ull frá árun-

um 1943, 1944 og 1945 því verði, að greiða megi bændum fyrir ill. janúar 1947 hið
lögákveðna verð fyrir ullarframleiðslu fyrrgreindra ára.
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