
Nd. 289. Nefndarálit [126. mál]
um frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku handa Iðnaðarbanka
Íslands h/f.

Frá minni hl. iðnaðarnefndar.

Í frumvarpi þessu, sem borið er fram af 3 hv. þingm., er lagt til, að ríkisstjórninni
verði heimilað að taka lán, 15 milljónir króna, og endurlána það iðnaðarbankanum.

Fleiri þingmannafrumvörp um útvegun lánsfjár til ýmissa stofnana og fram-
kvæmda liggja nú fyrir Alþingi. Þannig hefur komið fram þingmannafrumvarp um
byggingarsjóð kauptúna, þar sem gert er ráð fyrir 5 millj. kr. ríkislántöku, annað
um 15 millj. kr. lán til raforkuframkvæmda og eitt enn um 30 millj. kr. lántöku
vegna íbúðarhúsabygginga í kaupstöðum.

Ríkisstjórnin vinnur nú að því að útvega lánsfé til þess að ljúka þeim virkj-
unarframkvæmdum, sem unnið er að við Sogið og Laxá, og áburðarverksmiðjunni.
Er talið, að til þess vanti enn um 70 milljónir króna. Þá mun ríkisstjórnin hafa
ákveðið að beita sér fyrir því, að sementsverksmiðjan verði byggð svo fljótt sem
auðið er, en áætlað er, að til þess þurfti að útvega a. m. k. 75 millj. kr. að láni. Enn
má minna á það, að á tveim síðustu þingum hafa verið samþykkt heimildarlög
um ný raforkuver og rafveitur í ýmsum héruðum landsins og lántökuheimildir
veittar vegna þeirra framkvæmda. Nema þær heimildir 7H milljónum króna, en
þau lán hafa enn ekki verið tekin og framkvæmdir ekki hafnar á þessum stöðum
vegna þeirra stóru viðfangsefna, er setið hafa í fyrirrúmi. En fólkið, sem býr í
þeim héruðum, er hlut eiga að máli, bíður eftir því að fá rafmagn til heimilisnota.

Fyrir þetta þing hefur ríkisstjórnin lagt frumvarp um 16 millj. króna lántöku-
heimild vegna lánadeildar smáíbúða og annað frumvarp um 22 millj. kr. lántöku
handa Ræktunarsjóði og byggingarsjóði landbúnaðarins. Er til þess ætlazt, að með
þessu verði að nokkru bætt úr brýnni þörf fyrir lánsfé til íbúðarhúsabygginga í
kaupstöðum, kauptúnum og sveitum, og til ræktunarframkvæmda. Má gera ráð fyrir,
að þessi frumvörp verði samþykkt nú á þinginu, og hefur ríkisstjórnin lýst því yfir.
að hún ætli sér að láta útvegun fjár samkvæmt þessum heimildum sitja fyrir öðru.

Samkvæmt því, sem hér hefur verið rakið, þarf enn að útvega til stóru fyrir-
tækjanna þriggja, sem nú er unnið að, til Byggingarsjóðs og Ræktunarsjóðs. smá-
íbúðanna og sementsverksmiðjunnar, samtals um 183 milljónir króna, og í lögum
eru þar að auki, samkvæmt framansögðu, heimildir til lántöku vegna rafvirkjunar-
framkvæmda, að upphæð 79 milljónir króna. Samtals eru þá heimildir í þeim
lögum og frumvörpum, sem hér hafa verið nefnd, fyrir lántökum að upphæð 262
millj. króna. Er því vel ljóst, að ærið verkefni er fram undan að útvega þetta fé
og engar horfur á því, að betur takist til nú um sinn en svo, að það heppni st. Fyrir
þinginu liggja hins vegar, eins og áður segir, tillögur um margar nýjar og stórar
lántökur til viðbótar áður nefndum 262 millj. króna. Þar sem málið liggur þannig
fyrir, þykir minni hluta nefndarinnar ekki tímabært að gera upp á milli þeirra
nýju tillagna um þessi efni, sem nú liggja fyrir i þingmannafrumvörpum.

Þá viljum við og taka fram, að við teljum, að eðlilegt sé, að ríkisstjórnin meti
það á hverjum tíma, í samráði við þann þingmeirihluta, er hún styðst við, í hvaða
röð þau verkefni eru leyst, sem ríkið þarf að vinna að og lánsfé þarf til, og að ríkis-
stjórnin eigi að hafa forgöngu um útvegun lántökuheimilda, eða tillögur um slíkar
heimildir séu afgreiddar í samráði við ríkisstjórnina. - Við leggjum því til, at
frumvarpi þessu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 24. nóv. 1952.

Skúli Guðmundsson,
frsm.

Páll Þorsteinsson.


