
Ed. 218. Nefndarálit
um frv. til 1. uni eftirlit með sjóðum  og sjálfseignarstofnunum.

F rá  m inni hl. f járhagsnefndar.

Með frum varpi þessu er sett á stofn „Sjóðaeftirlit ríkisins“, stofnun með 
forstjóra, er liefir 6000 króna laun, og vafalaust einhverju aðstoðarfólki, auk 
3 gæzlustjóra.

Sjálfsagt niá færa einhver rök fyrir  þvi, að meira eftirlit þurfi að liafa með 
gjafasjóðum  liér á landi en verið liefir, þótt langt sé frá því, að liægt sé að henda 
á. að nokkurt verulegt tjón hafi hlotizt af því eftirlitsleysi hingað til. Flestir 
opinberir sjóðir, sem nokkru verulegu máli skiptir um, eru í um sjón stjórna, 
sem rækja  þau störf vel og liafa sjóðina i ágætri reglu. E nn frem ur hefir nú 
verið gerð gangskör að þvi að fá skýrslur um alla sjóði. Og loks voru á sið- 
asta Alþingi sett lög um eftirlit með sjóðum, er fengið liafa konungsstaðfestingu 
á skipulagsskrá. E ru  sam kvæ m t þeim lögum kosnir þrír m enn til þess að fram- 
kvæma þetta eftirlit. En þessi lög eru svo ný, að árangurs þeirra er ekki farið 
að gæta.

Mér finnst einsætt, eins og nú liorfir um  fjárhagsafkom u ríkissjóðs, að 
forðast það eftir megni, að setja á fót ný jar  og alldýrar stofnanir, ef hægt er 
að vinna sömu störf á ódýran hátt  þannig. að forsvaranlegt sé. Tel ég þvi rétt að 
láta nú sitja við lögin frá  síðasta þingi uni þetta efni, þar til reynslan liefir prófað 
það fyrirkomulag. Mætti þá ef til vill hæta eitthvað uni það og færa út verksvið 
eftirlitsmanna, ef þörf virtist á.

Ég legg því til, að frum varp  þetta verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Með því að enn er ekki fengin nein reynsla fyrir  á rangri laga nr. ‘29 1934, 
um eftirlit með sjóðum, er fengið hafa konungsstaðfestingu á skipulagsskrá, og 
með því að innan handar cr að anka og endurbæta þá löggjöf. ef revnslan sýnir, 
að hún sé ófullnægjandi, og með því að f járhagsafkom a ríkissjóðs hvetur sizt til 
Jiess að stofna nú til aukins kostuaðar að Jiarflitlu, telur deildin frekari lög- 
gjöf um Jietta efni ótím ahæra og tekur fyrir  næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 20. m arz 1935.

Magnús Jónsson.


