
Nd. 8. Frumvarp til laga [8. mál]
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til togarakaupa fyrir Bæjar-
útgerð Reykjavíkur.

(Lagt fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1956.)

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast lán allt að kr. 5100000 til kaupa á nýjum

diesel-togara fyrir Bæjarútgerð Reykjavíkur í stað togarans Jóns Baldvinssonar.
ÞÓ má ábyrgð þessi að viðbættum lánum og ábyrgðum, sem ríkissjóður veitir af
vátryggingar fé togarans Jóns Baldvinssonar, eigi fara fram úr 85% af kostnaðar-
verði nýja togarans.

Ábyrgðin er háð því, að fullnægt sé þeim skilyrðum, sem ríkisstjórnin setur, þar
á meðal um tryggingar, lánstíma og lánskjör.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um ástæður fyrir frumvarpi þessu, sem borið er fram í samræmi við 28.

grein stjórnarskrárinnar, vísast til fylgiskjalsins hér á eftir:

Fylgiskjal.

Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til togarakaupa
fyrir Bæjarútgerð Reykjavíkur.

FORSETI íSLANDS

gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér að brýna nauðsyn beri til að
gefa út bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast
lán til togarakaupa fyrir Bæjarútgerð Reykjavíkur.

Bæjarútgerðin hefur ákveðið að láta smíða nýjan togara í stað b.v. Jóns
Baldvinssonar, er fórst á s. 1. ári. Er í ráði að gera samning við þýzka skipa-
smíðastöð, Aktien-Gesellschaft "Weser" 'Verk Seebeck, um smíði togarans, og
er kostnaðarverð hans í samningnum kr. 12 658555.

Bæjarútgerðin hefur fengið samþykki hlutaðeigandi aðila til að nota trygg-
ingarfé, er greitt var fyrir b.v. Jón Baldvinsson, til greiðslu á kostnaðarverði
togarans, svo langt sem það nær, en þar að auki er hæjarútgerðinni nauð-
syn á að fá ríkisábyrgð á láni allt að kr. 5 10ú 000 en ríkisstjórnina skorti
lagaheimild til að veita slíka ábyrgð.

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt heimild í 28. gr.
stj órnarskrárinnar á þessa leið:

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast lán allt að kr. 5 100000 til kaupa á nýjum

diesel-togara fyrir Bæjarútgerð Reykjavíkur í stað togarans Jóns Baldvinssonar.
ÞÓ má ábyrgð þessi að viðbættum lánum og ábyrgðum, sem ríkissjóður veitir af
vátryggingarfé togarans Jóns Baldvinssonar, eigi fara fram úr 85% af kostnaðar-
verði nýja togarans.

Ábyrgðin er háð því, að fullnægt sé þeim skilyrðum, sem ríkisstjórnin setur, þar
á meðal um tryggingar, lánstíma og lánskjör.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört að Bessastöðum, 18. júní 1956.

Ásgeir Ásgeirsson.
(L. S.)

Eysteinn Jónsson.


