
sþ. 402. Nefndarálit [17. mál]
um till. til þál. um eftirgjöf lána.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin tók þetta mál fyrir á fundum sinum nokkrum sinnum og varð ekki
einhuga um afgreiðslu þess.

Meiri hl. nefndarinnar telur tillöguna vanhugsaða og rétt, að Alþingi vísi henni
frá með rökstuddri dagskrá.

Minni hlutinn, sem er sjálfstæðismennirnir í nefndinni (JK, MJ og PO), vill
aftur á móti samþykkja tillöguna.

Lánsfé það, sem tillagan hljóðar um, að Alþingi feli ríkisstjórninni að gera
ráðstafanir til, að gefið verði eftir, er ekki lengur undir ráðstöfunarrétti Alþingis
eða ríkisstjórnarinnar. Það er eign Bjargráðasjóðs Íslands, og stjórn hans ræður
yfir því í samræmi við reglur hans og þau skilorð, sem ríkisstjórnin setti um þetta
fé, er hún afhenti Bjargráðasjóði það til eignar, með bréfi, dags. 26. apríl 1957.
Bréfið er fullgilt gjafabréf og óafturkallanlegt, séu skilyrði þess haldin af sjóðnum,
enda út gefið á grundvelli heimildar Alþingis í 40. lið 22. gr. fjárlaga fyrir árið
1957.

Í bréfinu segir orðrétt: "Skuldabréf þessi eru af ráðuneytisins hálfu afhent með
þeim skilyrðum, að stjórn Bjargráðasjóðs veiti lántakendum. er þess óska, ívilnanir
um greiðslu vaxta og afborgana af lánum sínum, svo sem með því að lækka eða
fella niður vexti, lengja lánstímann eða gefa lánin eftir að einhverju eða öllu leyti,
ef sjóðsstjórnin telur þess þörf að fengnu áliti hlutaðeigandi sveitarstjórnar.

Það, sem endurgreiðist af ofannefndu lánsfé, skal renna til sameignarsjóðs
Bjargráðasjóðs íslands sem sérstakt framlag ríkissjóðs til styrktar Bjargráðasjóði.
til þess að hann verði færari um að rækja það hlutverk sitt að vera til hjálpar, ef
hallæri eða önnur óáran af náttúruvöldum verður í sveitum landsins."

Að áliti meiri hl. fjárveitinganefndar hefur þannig á eðlilegan hátt verið vel
fyrir því séð, að umrædd lán verði engum lántakanda fjötur um fót. Benda má á,
að sú var einnig skoðun yfirgnæfandi meiri hluta fulltrúa bændastéttarinnar á nýlega
afstöðnu búnaðarþingi.

Meiri hluti fjárveitinganefndar leggur til, að Alþingi afgreiði tillöguna með
svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að tillaga þessi fjallar um efni, sem Alþingi afgreiddi fyrir sitt leyti

með heimild til rikisstjórnarinnar í 40. tölulið 22. gr. fjárlaga 1957, og ríkisstjórnin
notaði þá heimild, eins og til var ætlazt, svo að skuldabréf óþurrka- og harðinda-
lánanna eru nú eign Bjargráðasjóðs íslands, en ekki ríkissjóðs, og þar sem Alþingi
treystir stjórn Bjargráðasjóðs til þess að sýna lántakendunum fyllstu nærgætni, svo
sem fyrir hana var lagt í bréfi ríkisstjórnarinnar, dags. 26. apríl 1957,þá telur Al-
þingi ekki koma til greina að samþykkja tillöguna og tekur fyrir næsta mál á
dagskrá.

Alþingi, 15. apríl 1958.
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