
Sþ. 143. Nefndarálit
um till. til þál. um úth lu tun  bifreiða.

F rá  minni hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hafði til a thugunar þáltill. á þskj. 8, ásamt brtt. á þskj. 88. Gat hún  ekki 
orðið sammala um afgreiðslu málsins, og skilar því m inni hluti hennar sérstöku 
nefndargliti.

Með gildistöku laga nr. 30 frá 1935 eru  einstaklingar sviptir frjá lsræði um inn- 
flutning og sölu bifreiða, auk  ýmissa anna rra  vara, sem lögin kveða á um. Réttindi 
þessi og skyldur eru afhent sérstakri rikisstofnun, en s t jórn  henna r  a f tu r  falin 
ákveðnum forstjóra, sem þó s tarfar  undir stjórn  og eftirliti f jármálaráðuneytisins 
og á þess ábyrgð.

Lög þessi voru á sínum tima ekki sett til þess að afla r ík inu  tekna, heldur til 
þess fyrst og fremst að tryggja landsm önnum  á hverjum  tima nauðsynlegan bif- 
reiðakost fyr ir  lægsta verð og um leið alveg sérstaklega til þess að kom a í veg fyrir, 
að inn væri flutt annað en hagkvæm ustu og beztu tegundir bifreiða, enda skyldi þeim 
fækkað að miklum  mun, svo að hægara væri um  alla varahluti.  Þá var og gengið ú t  
frá  því, að gera mætti m iklu hagkvæmari innkaup með því, að þau yrðu  gerð í stór- 
um stíl af einum aðila í stað m argra áður. Á þessum forsendum náðu lög þessi sam- 
þykki á Alþingi.

Nú er það alþjóð ljóst, að þessum tilgangi hefur  á engan há t t  verið náð með 
löguin þessum, nema síður sé. E inkasalan hefur aldrei, öll þessi ár, verið fær um að 
tryggja landsm önnum  þann bifreiðakost, sem nauðsynlegur hefur verið á hverjum  
tíma, og það ekki einu sinni á þeiin timum, sein engir erfiðleikar voru á útflutningi 
frá öðrum þjóðum eða skipakosti til flutninga til landsins. Af þeim ástæðum  ein- 
um hafa atvinnufyrirtæki, saingöngur og einstaklingar beðið svo stórt tjón, að 
það m un nú mega teljast í milljónum. Tegundum bifreiða hefur fjölgað stórkostlega 
frá því, sem áður var, og innkaup einkasölunnar þannig, að menn sáu sér ávallt 
hag í því að gera þau sjálfir og greiða 17% af kaupverðinu til e inkasölunnar fyrir 
að koma þar hvergi nærri. Átti þetta sér þó einkum stað á þeim tíma, er farið var inn 
á þá braut að flytja aðeins notaðar bifreiðar til landsins, en þau verk hafa tvimæla- 
laust verið verst gerð af einkasölunni.

Það var ekki nema eðlilegt og sjálfsagt, að ú th lu tun  bifreiða væri í höndum



einkasölunnar, alveg á sama hátt  og ú th lu tun  annarra  vara, er h ún  hafði fengið 
sérréttindi til að verzla nieð, og hefði að sjálfsögðu aldrei komið til anna rra  kasta 
um það mál, eða það valdið neinum erfiðleikum, ef hún  hefði jafnan  uppfyllt þær 
skyldur, sem henni bar, að sjá landsm önnum  fyrir  nauðsynlegum bifreiðakosti, en 
einmitt við að bregðast þeim skvldum fram kallar  hún  yfir sig ekki einasta erfið- 
leikana um úthlutun, heldur og ábyrgðina á þvi, að h ún  sé gerð sem rétt lá tust  og sem 
bezt. En einmitt á þessu sviði bregzt forsjá e inkasölunnar fyrir  hag alþ jóðar hvað 
mest, og það svo, að ráðuneytið verður að grípa inn í, fyrir  ómótstæðilegar kröfur 
þegnanna, fyrst ineð því að skipa menn til aðstoðar einkasölunni i jiessu máli og 
siðar með því að ráða sjálft fram úr hinum  mest aðkallandi kröfum  og grípa þannig 
beint inn  í málið, þegar allt var komið í óefni.

Saga þessa máls er samfelld heild af rökum  fyrir  því, að málinu sé miklu betur 
borgið í hönduin þeirra manna, sem áður önnuðust þessi viðskipti á fr já lsum  grund- 
velli en í höndum  einkasölunnar, og því sé í raun  og veru eðlilegast og sjálfsagðast 
að leggja einkasöluna n iður svo fljótt sem auðið er. Hitt er svo jafnvíst, að það eitt út 
af fyr ir  sig bætir ekki samstundis úr því öngþveiti, sem einkasalan hefur skapað i 
þessu máli, og þolir það enga bið, að ú r  þessu verði bætt eftir beztu getu.

Til þess að fá sem gleggst yfirlit  v fir  málið, kvaddi nefndin fjármálaráðh. á fund 
til sin. Gaf hann  henni glöggt yfirli t  vfir gang þessa máls undanfarin  á r  og upplýsti 
m. a., að ú th lu tun  bifreiða færi enn fram samkvæmt tillögum þeirra manna, er 
stjórnin hefði sett til aðstoðar forstjóra einkasölunnar, að undanskildum  nauðsvn- 
leguin afbrigðum, sem eigi hefði verið unn t  að sniðganga, bæði vegna aðkallandi 
þa rfa r  atvinnuveganna, þ a r  á meðal vegamála, svo og vegna aðkallandi þarfa  í þágu 
heilbrigðismála og lögreglumála, er h an n  taldi, að sjálfsagt hefði verið að láta ganga 
fyrir  öðrum þörfum. Og með því að ekki væri enn búið að ú th lu ta  samkvæmt fyrir- 
mælum fyrrnefndra  manna, taldi hann  ekki t ím abært að láta aðra menn ákveða 
annað um  ú th lu tun  bifreiðanna.

Enginn nefndarm anna hreyfði mótmælum gegn þessum upplýsingum. En form. 
nefndarinnar tók það fram, að málið væri ekki komið fram sem ásökun á stjórnina 
fyr ir  pólitíska h lutdrægni í ú th lu tun  bifreiða, heldur til þess að létta s törfum  þess- 
um af ráðherra  og reyna ja fn fram t að bæta ú r  þeirri óánægju, sem nú rík ir  hér út 
af þessum málum.

Minni h lu tinn  lítur svo á, að þótt ú th lu tunin  sé falin 3 m anna nefnd, sein kosin 
er hlutfallskosningu af Alþingi, þá bæti það ekki á nokkurn  hátt  ú r  því, sem bæta 
þarf úr, þar sem fulltrúi hvers stjórnm álaflokks kynni að hafa tilhneigingu til þess 
að gæta sem bezt hagsm una sinna flokksm anna um alla ú th lu tun  og finna síður til 
þeirrar  ábyrgðar, sem á honum  hvílir, er vitað er, að sam nefndarm enn hafa sö.mu að- 
stöðu til sóknar og varnar. Þá fyrst er full hætta á, að pólitisk hlutdrægni gæti átt 
sér stað í stórum stíl, en það voru allir nefndarm enn sanunála um, að forðast bæri 
í málinu.

Það, sem mest ríður hér á nú, eins og m álum  er komið, er, að unnt sé að finna 
ákveðnar, ré ttlátar reglur um úth lu tun  bifreiða þeirra, sem til ú th lu tuna r  koma, á 
meðan eftirspurninni er ekki fullnægt. Minni hluti nefndarinnar leggur því til, að 
s.iineinað Alþingi fyrirskipi r ík isstjórninni að skipa nú þegar ó inenn til þess að 
undirbúa slika reglugerð, svo að unn t sé að gefa hana út sem allra fvrst. F jó r i r  nefnd- 
a rm anna  séu skipaðir þannig, að hver þ ingflokkur tilnelni 1 mann, en rík isstjórnin  
velji fimmta manninn, og sé hann  form aður nefndarinnar. \ Tið samning reglugerðar- 
innar ber nefndarm önnum  að leita tillagna frá forráðam önnum  helztu atvinnuvega 
landsmanna, samgöngumála og stétlarfélaga, sem mál þetta snertir. Á þennan hátt 
inætti kom ast að ákveðnum reglum í meginatriðum um úth lu tun  bifreiða, og eðlilegt, 
að hún vrði framvegis i höndum einkasölunnar, nenia öðruvísi skipaðist um þá 
stofnun.

Minni hlutinn leggur því til, að þáltill. á þskj. 8 verði samþ. með eftirfarandi



BREYTINGU.
Tillgr. skal orða svo:
Alþingi á lyk tar að skora á r ík isstjórnina að skipa nú þegar 5 m anna nefnd til ])ess 

að semja reglugerð um úth lu tun  hifreiða, þar til unnt er að uppfylla eftirspurnina. 
Skal einn m aður skipaður samkvæmt tilmælum frá hverjum  stjórnm álaflokki þings- 
ins, en finnnti m aðurinn samkvæmt tillögu fjárm álaráðherra ,  og er hann  formaður 
nefndarinnar.

Nefndinni skal skvlt að leita tillagna frá forstjóra bifreiðaeinkasölunnar og frá 
forráðam önnum  helztu atvinnuvega landsmanna, sam'göngumála og stéltarfélaga, er 
mál þetta snertir, um það, hvernig bezt verður trvggt réttlæti i ú th lu tun  bifreiðanna 
með fyrirmælum reglugerðarinnar.

Reglugerðin getur ákveðið höm lur á sölu bifreiða m anna á milli, svo og hvað 
annað, sem nauðsynlegt kann að teljasl til þess, að inálum þessum verði sem bezt 
skipað í hag alþjóðar.

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.

Alþingi, 2(5. ágúst 1942.

Gunnar Thoroddsen, Gísli Jónsson, 
fundaskr. frsm.


