
sþ. 621. Nefndarálit [51. mál]
um till. til þál. um lán úr mótvirðissjóði til landbúnaðarframkvæmda.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Það varð að samkomulagi í nefndinni að senda tillögu þessa til forsætisráð-
herra og óska umsagnar ríkisstjórnarinnar um hana.

Nefndinni hefur nú borizt bréf frá forsætisráðherra, þar sem frá því er skýrt,
að samkomulag hafi orðið um það í ríkisstjórninni að mæla með því við Alþingi,
að það samþykkti tillöguna þannig orðaða, að mótvirðissjóði verði að hálfu varið
til lánastarfsemi i þágu landbúnaðarins, en að hálfu til lánastarfsemi til eflingar
framleiðslu og framkvæmda fyrir kaupstaði og kauptún.

Meiri hluti fjárveitinganefndar getur fallizt á þessa breytingu og telur skiptingu
þá á sjóðnum, sem hér um ræðir, eðlilega. Með þessari ákvörðun ætti að veru
lagður grundvöllur að hagkvæmri og affarasælli notkun þessa fjár, þegar tímar
liða. Má gleggst af því marka, hve þýðingarmikið spor er stigið með þessari ákvörð-
un til stuðnings og eflingar framkvæmdum, bæði í sveit og við sjó, að heildar-
upphæð sú, sem hér um ræðir, mun nema hátt upp í 300 milljónir króna.

Fé þessu hefur verið ráðstafað til lána handa Sogs- og Laxárvirkjununum og til
byggingar áburðarverksmiðju. En fé þetta á að endurgreiðast á 20 árum. Þróast
sjóðurinn að sjálfsögðu og vex af vöxtum þeim, sem fyrrgreind fyrirtæki greiða
af lánunum. Notkun sjóðsins Í því augnamiði, sem í tillögunni greinir, takmarkast
að sjálfsögðu af þeirri ráðstöfun, sem gerð hefur verið og hér er lýst um fyrstu
notkun fjárins.

Meiri hluti fjárveitinganefndar mælir eindregið með samþykkt tillögunnar með
þeirri breytingu, sem ríkisstjórnin hefur orðið ásátt um.

Ásmundur Sigurðsson hefur nokkra sérstöðu um afgreiðslu málsins og gefur
út sérstakt nefndarálit.

BREYTINGARTILLÖGUR:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera ráðstafanir til þess, að
mótvirðissjóði verði, þegar fé hans er tiltækt til slíkrar ráðstöfunar, varið til
lánastarfsemi að hálfu i þágu landbúnaðarins og að hálfu til eflingar fram-
leiðslu og framkvæmdum fyrir kaupstaði og kauptún.

2. Fyrirsögn till. orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um ráðstöfun á mótvirðissjóði.

Alþingi, 15. jan. 1952.

Gísli Jónsson, Helgi Jónasson, Pétur Ottesen,
form. fundaskr. frsm.

Halldór Ásgrímsson. Ingólfur Jónsson. Hannibal Valdimarsson.
Karl Kristjánsson. Jónas G. Rafnar.


