
Ed. 846. Nefndarálit
um frv. til laga 11111 alþvðutryggingar.

F rá  niinni lil. allsherjarnefndar.

Ég liefi ekki getað orðið saminála nieiri hl. 11. 11111 afgreiðslu þessa máls, af 
ástæðuni, sem ég 1111111 drepa á i stuttu máli.

1. Þetta frv. leggur á ríkissjóð, bæjar- og sveitarfélög og einstaklinga þung 
gjöld. Hve miklu þessi gjöld nema, liygg ég. að enginn geti sagt með vissu, 
en þetta verður á okkar m ælikvarða stórfé. Nú er svo ástatt, að ríkið hef- 
ir orðið að lilaupa undir hagga með liæði landbúnaði og bátaútvegi. Auk 
þess er nú á ferðinni gegiium þingið frv. 11111 m ikla lijálp lianda bæjarfé- 
lögum (að R evkjavík  undanskilinni) og sveitarfélögum, sökum þess að 
gjaldendur þeirra þykja ekki geta innt af liöndum þau gjöld, sem þarf til 
þess að standast lögmæltar og ábvilandi greiðslur. Ég geri ráð fyrir, að



allir séu sammála 11111, að hin ráðgerða hjálp handa bæjar- og sveitarfé- 
lögum sé nauðsvnleg. Þessi nauðsvn hlýtur að byggjast á þvi, að þeir, sem 
eru gjaldskvldir til sveitar- og bæ jarfélaganna, geti ekki staðið undir þeim 
greiðslum, sem þau eiga að inna af hendi. G jaldskyldir til bæjar- og sveit- 
arfélaga eru allir landsmenn, sem nokkuð geta. En þegar svo er, að telja 
verður, að gjaldþegnar bæ jarfélaga og sveita geti vfirleitt ekki staðið 
straum af gjaldaþörf bæjar- og sveitarfélaganna, þá sýnist litið vit í því að 
bæta nýjum gjöldum. ekki einungis á gjaldþegna þessa sjá lfa , heldur 
einnig á sveitarfélögin, sem sjá lf eru að sligast undir gjaldabvrðinni, af 
því að þol gjaldþegnanna brestur.

2. Það er væntanlega kunnugra en frá  þurfi að segja, að hin mesta hætta 
vofir y fir  atvinnuvegum vorum út af sölutregðu erlendis. Á þetta sérstak- 
lega við uni sjávarútveginn. Eins og stendur er ekki annað vitað en að 
fisksala til Spánar og Ítalíu minnki gífurlega, hversu mikið, hygg ég, að 
enginn geti sagt. A llir munu sannnála um, að fram leiðsla þjóðarinnar 
verður að bera uppi allar þarfir hennar. En ef fram leiðslan er óseljanleg 
að m eira eða minna levti, livar á þá að taka fé  til að standa undir þessum 
þörfum ? Eina ráðið er þá að gera þarfirnar sem minnstar, en hitt hlýtur 
að auka á vandræðin, að gera meiri kröfur en áður hefir verið. Vera má, 
að betur rætist úr en á horfist, en meðan ekki er um það vitað, er það ekki 
hygginna manna háttur að hegða sér eins og útlit væri hið bezta.

3. Ríkissjóður er þannig staddur, að sökum þverrandi tekna hans hefir fjár- 
veitinganefnd séð sig knúða til að lækka ým sa bráðnauðsynlega, lög- 
ákveðna liði, til þess að reyna að ná jafnvægi. T il þess að standa straum 
af gjöldum þessa frv. verður að leggja nýja skalta á sömu gjaldþegnana, 
sem viðurkennt er, að ekki geta staðið undir byrðum síns eigin sveitarfélags.

4. Framleiðsla bæði til sjávar og sveita er rekin með tapi árlega, svo að nú eru 
uppetnir þeir sjóðir, sem safnazt höfðu meðan gætilega var farið. Þegar svo 
er, er það ekki leið til viðreisnar að bæta nýjum gjöldum á.
Ég fæ því ekki betur séð en að hvernig sem á þetta mál er litið, þá beri 

allt að einu um það, að hið eina rétta í þessu máli sé að fresta því. Með þessu 
er það alls ekki sagt, að frv. liafi ekki margt nýtilegt og gagnlegt inni að halda. 
Engum mun detta í hug að neita, að elli- og örorkutrvggingar og sjúkratrygg- 
ingar séu nauðsvnjamál, en þau eru svo mörg nauðsvnjam álin, sem verða að 
bíða. Mesta nauðsynin, sem nú kallar að, er að reyna að skapa framleiðslu 
þjóðarinnar bæt't skilvrði. Að því miðar ekki þetta frv., og því á það ekki rétt 
á sér nú.

Frv. þetta er m ikill bálkur (90 gr.), en sumt af því er í lögum áður. Nefnd- 
in hefir haft mjög stuttan tíma til athugunar svo mikils bálks og ekki haft það 
til meðferðar nema á einum sunnudagsfundi. Ræður af likum, að slikt er ó- 
nóg athugun, en um það var ekki að ræða, að nefndin gæti haft lengri tíma, 
því að eins og kunnugt er, hafa stjórnarflokkarnir samið uni það, að mál þetta 
skuli ganga fram  á þessu þingi, en það er nú því nær á enda. Það kom og fram  
i nefndinni, að breytingartillögur við frv. mundu stjórnarflokkarnir engar sam-



þykkja. Fyrir því tel ég með öllu þýðingarlaust að bera frani brtt., enda til þess 
lítill tími, er svo er á eftir málinu rekið, en annir ærnar að öðru leyti. Við 
hina skjótu athugun á frv. hefi ég þó rekið mig á ýms atriði, sem ég tel, að 
ætti að breyta, og má vera, að ég bendi á þau i umræðunum. Ég er þess full- 
viss, að mjög bráðlega verður að taka Jiennan bálk til endurskoðitnar, þótt 
hann verði að lögum nú.

Að athuguðu því, sem að fram an er sagt, legg ég til, að málinu verði vís- 
að til stjórnarinnar.

Alþingi, 16. des. 1935.

Magnús Guðmundsson.


