
Nd. 401. Nefndarálit
um frv. til laga ura fjárhagsár ríkisins.

F rá minni hl. fjárhagsnefndar.

Nefndarmenn hafa ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa frv. Meiri hl. nefnd- 
arinnar, þeir ÁÁ, ÁkJ, JakM og JPálm , hefur tjáð sig mótfallinn ákvæðum frv., en 
undirritaður leggur til, að það verði samþykkt með þeirri breytingu, að fjárhags- 
árið verði ákveðið frá 1. okt. til 30. sept.

Eins og nefnt er í greinargerð ineð frv., er skylt að leggja fyrir reglulegt Al- 
þingi i febrúarmánuði ár hvert frum varp til fjárlaga fyrir næsta alm anaksár á eftir. 
En sökum þess, að ríkisstjórnir og þingmenn hafa stundum talið 'erfitt — og jafnvel 
ómögulegt — að áætla tekjur og gjöld ríkissjóðs fyrir komandi ár 8—9 mánuðum 
fyrir fram, hefur nokkrum  sinnum verið gripið til þess ráðs á síðari árum  að fresta 
reglalegu Alþingi, eftir að það hefur staðið yfir nokkurn tima, og láta þingið koma 
saman til fram haldsfunda að haustinu til þess að afgreiða fjárlögin. E r hætt við, að 
þessi saga endurtaki sig á næstu árum, ef hvorugu verður brevtt, reikningsárinu né 
samkomudegi Alþingis.

Reynslan hefur sýnt, að lengst hafa þingin orðið, þegar þau hafa verið i tvennu 
Jagi. E r hér yfirlit um þingtíma á árunum  1920—1942, sem sýnir þetta:

1920 5. febr.—1. marz ..................................................................................  26 dagar
1921 15. febr.—21. maí ....................................................................................  96 -—
1922 15. febr.—26. apríl ..................................................................................  71 —
1923 15. febr.—14. maí ...................................................................................  89 —
1924 15. febr.—7. maí .....................................................................................  83 —
1925 7. febr.—-16. m a í ....................................................................................  99 —
1926 6. febr,—15. maí ...................................................................................  99 —
1927 9. febr.—19. maí ...................................................................................  100 —
1928 19. jan.—18. april ................................................................................... 91 —
1929 15. febr.—18. maí ................................................................................... 93 —
1930 17. jan.—19. apríl; 26. júní—28. júní .............................................  96 —



1931 14. febr.—14. apríl; 15. júlí—24. á g ú s t .............................................  101 dagar
1932 15. febr.—6. júní .....................................................................................  113 —
1933 15. febr.—3. júní; 2. nóv.—9. des......................................................  147 —
1934 1. okt.—22. des.........................................................................................  83 —
1935 15. febr.—4. apríl; 10. okt.—23. des..................................................... 124 —-
1936 15. febr.—9. maí ...................................................................................... 85 —
1937 15. febr.—20. apríl; 9. okt.—22. des..................................................... 140 —
1938 15. febr.—12. m a í ............................... ...................................................... 87 —
1939 15. febr.—26. apríl; 1. nóv.—5. jan. 1940 .......................................  137 —
1940 15. febr.—24. apríl .................................................................................. 70 —
1941 15. febr.—17. júní; 9. júlí—10. júlí; 13. okt.—21. nóv......................  165
1942 16. febr.—23. m aí; 4. ágúst—9. sept.; 14. nóv.—14. apríl 1943 . . . .  286 —

Með því að breyta fjárhagsárinu, þannig að skemmra verði en nú er frá sam- 
komudegi Alþingis til fjárhagsáram óta, er mjög dregið ú r líkum fyrir því, að fjár- 
lagajiing verði í tvennu lagi. En ég tel af ýmsum ástæðuin óheppilegt að skipta ár- 
lega þinghaldi í tvennt. Þingin verða lengri með því móti, eins og sýnt hefur verið, 
án þess að störfin verði fyrir það meiri eða betri. Kostnaður af löngu þinghaldi er 
mikill fyrir ríkissjóð. Einnig má benda á jiað, að verði þingin mjög löng árlega, t. d. 
irá  miðjum febrúar fram  í apríl eða maimánuð og svo aftur mánuðum saman síðar á 
árinu, er öðrum en Reykvíkingum gert mjög örðugt að gegna þingmannsstörfum.

I frv. er lagt til, að fjárhagsár rikisins verði frá  1. júli til 30. júni. Það tel ég ekki 
heppilegt. Komið getur fyrir, að ágreiningur verði á þingi um meðferð fjárm ála og 
eigi verði unnt að afgreiða fjárlög fyrr en eftir þingrof og kosningar. Hér á landi er 
ekki hoegt að hafa kosningar til Alþingis að vetrarlagi og tæpast unnt að hafa þær 
fyrr á árinu en í júním ánuði. Nýtt þing getur þá ekki afgreitt fjárlög fyrir 1. júlí. 
Einnig má vekja athygli á því í þessu sambandi, að yfir sumarmánuðina er aðallega 
unnið að verklegum framkvæmdum, sem fé er veitt til á fjárlögum  ár hvert, og virð- 
ist óheppilegí að reikningsáram ótin séu á miðju framkvæmdatímabilinu.

Sumir andmælendur frv. halda þvi fram, að erfitt sé fyrir rikið að hafa reikn- 
ingsuppgjör á öðrum tíma en tiðkast h já fyrirtækjum  einstaklinga. En þetta hefur 
ekki við rök að styðjast. Yiða annars staðar, t. d. á Norðurlönduin, i Stóra-Bretlandi 
og Randaiíkjunum , er fjárhagsár rikisins ekki bundið við almanaksárið. Hér mundi 
það heldur engum vandkvæðum bundið fyrir rikið að hverfa frá fyrri venju í þessu 
efni, ]>ótt ársreikningar einstaklingsfyrirtækja verði enn sem fyrr gerðir við lok 
almanaksársins.

Að athuguðu máli tel ég heppilegast, að fjárhagsár rikisins sé frá 1. okt. til 30. 
sept. Með því er komið í veg fyrir þinghald að haustinu, en komið getur fyrir, að 
burfi að hafa sumarþing þau árin, sem kosningar fara fram, ef ekki er unnt að af- 
greiða fjárlög fyrr en að þeim loknum.

Eg legg því til, að frumvarpið verði samþykkt með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 3. gr. í stað „1. júlí til 30. jún í“ komi: 1. okt. til 30. september.
2. Akvæði um stundarsakir orðist svo:

Breyting á fjárhagsárinu skal hefjast 1. okt. 1945. Á Alþingi 1944 skulu sett 
fjárlög fyrir fjárhagstímabilið 1. jan. til 30. sept. 1945, að báðum dögum með- 
löldum. Ríkisreikningurinn skal gerður fyrir það tímabil.

Alþingi, 11. nóv. 1943.

Skúli Guðmundsson.


