
Nd. 289. Nefnd&rálit
um frv. til Jaga nm greiðsla kostnaðar a f Skeiðaáveitunoi o. fl. (Þskj. 13).

F rá  m inni hl. fjárveitinganefndar.
Þó að ég gæti ekki orðið sam nefndarm önnnm  m innm  sam m ála nm af- 

greiðsln þessa m áls i nefndinni, þá er það ekki af þvi, að m ér sé ekki fullljóst, 
að eins og komið er hag bænda á Skeiðnnnm , þá verði að telja það réttm æta 
ráðstöfnn, að Alþingi hlutist til nm , að af þeim verði létt i vernlegnm mæli þeirri 
þnngn sknldabyrði, sem á þeim hvilir ú t af áVeitnnni. Alþingi hefir þegar að 
nokkrn viðnrkennt þessa nanðsyn, þar sem greiddar hafa verið nndanfarin 3 ár 
ú r ríkissjóði 6000 kr. á árí npp f vezti og afborganir a f áveiinsknld þeirra við 
viðlagasjóð og veðdeild Landsbankans.

Ennfrem nr var sam þykkt á siðasta Alþingi heim ild fyrir stjórnina til 
þess að skipa þriggja m anna nefnd, til þess að athnga ástand Skeiðaáveitnnnar 
og fjárhagsgetn bænda á áveitnsvæðinn til að standa stranm  af áveitnkostnað- 
innm , og að það af áveitnkostnaðinum , sem bæ ndom , að þeirri athngnn lokinni, 
telst nm megn að bera, er rikisstjórninni heim ilt að létta af þeim með þvi að 
rikissjóðnr taki að sér að þeim hlnta lán þan, er á áveitnnni hvila. Samkvæmt 
þessn hefir stjórnin heim ild til þess, án frekara sam þykkis Alþingis, að létta á 
þennan há tt af bæ ndnm  á áveitnsvæðinn þeim hlnta af áveitnskuldinni, er þeim 
teldist nm megn að bera.

Þessa heimiid hefir stjórnin ekki viljað nota og þvf skotið m álinn á ný 
til Alþingis. .

Ástæðnrnar fyrir þvi, að ég hefi ekki getað fallizt á frnm varpið, ern : í  
fyrsta lagi álit ég þá tilhögnn ekki heppilega, sem frnm varpið g rrir  ráð  fyrir að 
verði á þvi höfð að létta sknldabyrðar þeirra Skeiðam anna ú t af áveitnnni.

1 öðrn lagi hngnast m ér engan veginn þan  skilyrði, sem sett ern fyrir 
þessari hjálp, og sizt af ölln get ég fallizt á, að erfiðar kringnm stæðnr þessa 
hreppsfélags sén notaðar til þess að taka hér npp þá skattastefnn, sem frv. gerir 
ráð fyrir. Ég tei þess vegna betnr fara að leysa þessi vankvæði á annan hátt, 
og verðnr gerð grein fyrir þeirri tilhögnn i framsögn. Legg ég þvi til, að frv. 
verði sam þykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

A tvinnnm álaráðherra er heim ilt, með þeim skilyrðnm , er í 3. gr. 
segir, að greiða helming af eftirstöðvum lána þeirra ú r veðdeild L andsbank- 
ans og viðlagasjóði, sem hvíla á eigendnm jarða  i Skeiðahreppi f Árnessýsln 
vegna Skeiðaáveitnnnar.

2. Við 3. gr.
a. Á eftir 1. lið komi nýr liðnr, svo hljóðandi:



Að ríkisstjórnin nái samkomulagi- um eftirgjöf á */* hlu ta af eftir- 
stöðvnm lána þeirra úr veðdeild Landsbankans og viðlagasjóði, sem hvila 
á eigendum jarðanna, enda skal stjórnnm  Landsbankans og B nnaðar- 
bankans heim ilt að veita og semja nm slika eftirgjöf.

b. 2. liðnr falli bnrt.
c. 3. liður orðist svo:

Að hreppsnefnd Skeiðahrepps, með sam þykki Iögmæts hreppsfnndar, 
ábyrgist gagnvart lánsstofnnnnm  þeim, er ræðir nm i 1. gr., að eigendnr
jarða  þeirra, sem i 2. gr. getnr, greiði V* hln ta lánanna, með nm söm dnm
vöxtnm og afborgunum , á réttnm  gjalddaga.

3. Á eftir 3. gr. komi ný gr., er verðnr 4. gr., svo hljóðandi:
Fé það, sem þegar hefir verið greitt ú r rikissjóði npp i sknldir bænda

í Skeiðahreppi vegna áveitnnnar, skal ekki endnrkræft.
4. 4 .—8. gr. falli bnrt.
5. 9. gr. verði 5. gr. .
6. 10.—11. gr. falli b n r t
7. 12. gr. verði 6. gr.
8. Úr fyrirsögn frv. falli: »o. fl.«

Alþingi, 15. m arz 1930.
Pétnr Ottesen.


