
Nd. 93. Nefndarálit [ll. mál]
um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 37 1961, um ríkisábyrgðir.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Samkvæmt raforkulögum, nr. 12/1946, lögum um aðstoð til vatnsveitna, nr.
93/1947, og lögum um hitaveitur utan Reykjavíkur, nr. 3/1953, er ríkisstjórninni
heimilt f. h. ríkissjóðs að ábyrgjast lán, er sveitarfélög kunna að taka vegna fram-
kvæmda, er um getur í framannefndum lögum. Í lögunum er þess ekki getið, hvort
ganga megi í sjálfskuldarábyrgð eða einfalda ábyrgð, en eftir gildistöku laga nr.
37/1961, um ríkisábyrgðir, mun ríkisstjórnin telja, að ekki sé heimilt að ganga í
sjálfskuldarábyrgð fyrir þessum lánum. En verði þetta frumvarp samþykkt, getur
ríkisstjórnin f. h. ríkissjóðs gengið í sjálfskuldarábyrgð fyrir lánum, er sveitarfélög
taka til vatnsveitu- og hitaveituframkvæmda, byggingar rafstöðva og rafmagns-
veitna, samkvæmt þeim lögum, sem nefnd eru í upphafi þessa nál. Eftir þeim upp-
lýsingum, sem minni hl. hefur fengið, mundi samþykkt frumvarpsins ekki hafa
víðtækari áhrif til breytinga á framkvæmd laganna um ríkisábyrgðir.

Eins og fram er tekið i greinargerð, er frv. fylgir, munu sveitarfélög ekki geta
fengið lán gegn einfaldri ríkisábyrgð til þeirra framkvæmda, sem um getur hér að
framan. Minni hl. telur því rétt, að heimild verði veitt til sjálfskuldarábyrgðar fyrir
slíkum lánum.

Við athugun á ríkisreikningum síðustu ára kemur í ljós, að greiðslur, er fallið
hafa á ríkissjóð vegna ábyrgða fyrir sveitarfélög, eru að langmestu leyti vegna van-
skila á öðrum lánum en þeim, sem hér hafa verið nefnd. Verður því ekki séð, að
samþykkt frv. muni hafa í för með sér mikla áhættu fyrir ríkissjóð. Má í því
sambandi vekja athygli á ákvæðum 5. gr. ríkisábyrgðarlaganna, er veita fjármála-
ráðuneytinu heimild til að taka fjárupphæðir, er sveitarfélög og aðrir aðilar eiga
að fá frá ríkissjóði, til lúkningar skuldum, er myndazt hafa hjá þeim, vegna þess
að ábyrgðargreiðslur hafa fallið á ríkissjóð.

Við mælum með því, að frumvarpið verði samþykkt.

Alþingi, 3. nóv. 1962.

Skúli Guðmundsson,
frsm.

Lúðvík Jósefsson.


