
sþ. 265. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1951.

Frá 1. minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur þríklofnað. Að nefndaráliti meiri hlutans standa fulltrúar stjórn-
arflokkanna, þeir Gísli Jónsson, Helgi Jónasson, Ingólfur Jónsson, Jónas Rafnar,
Pétur Ottesen, Halldór Ásgrímsson og Karl Kristjánsson. - Fulltrúi Sósíalista-
flokksins í nefndinni, Ásmundur Sigurðsson, gerir grein fyrir sinni afstöðu í sér-
stöku áliti, -- og í eftirfarandi nefndaráliti geri ég nokkra grein fyrir afstöðu Al-
þýðuflokksins til frumvarps til fjárlaga fyrir áríð 1951.

Að þessu sinni var fjárlagafrumvarpið fyrsta málið, sem þingið fékk til með-
ferðar. Þetta er lofsvert og á svo að vera. En á undanförnum árum hefur það stund-
um komið fyrir, að 2-3 vikur hafa verið liðnar af þingtírnanum, þegar fjárlaga-
frumvarpið hefur loks verið lagt fram. En þó að þessu beri að fagna, skiptir samt
ávallt mestu máli, að vel takist til um afgreiðslu fjárlaga og af festu og skarpskyggni
sé tekið á úrlausn aðkallandi vandamála.

Þá er nú og loks útlit fyrir, að Alþingi takist að afgreiða fjárlög í tæka tíð, þ. e,
áður en árið er byrjað, sem fjárlögin eiga að gilda fyrir. En á undanförnum árum
hefur það hent hvað eftir annað, að fjárlög hafa ekki verið afgreidd fyrr en langt
var liðið á fjárlagaárið, jafnvel stundum komið fram í maí eða júní. Var þannig ár
eftír ár stjórnað fjárlagalaust mánuðum saman, þrátt fyrir skýlaus fyrirmæli stjórn-
arskrárinnar um, að ekkert gjald megi greiða af hendi, nema heimild sé til þess í
fjárlögum eða fjáraukalögum. -- Þá er það að segja um fjáraukalögin, að þau koma
ekki þingmönnum fyrir sjónir fyrr en þrem til fjórum árum eftir á, og nema þau nú
hin síðari ár mörgum tugum milljóna. Er þá auðvitað ekkert við þau að gera fyrir
Alþingi annað en að leggja yfir þau blessun sína, hversu óhóflegan fjáraustur sem
þau sýna í heimildarleysi. Með þessu háttalagi hefur fjárveitingavald Alþingis verið
stórlega skert og það dregið i hendur fjármálaráðherra langt umfram það, sem til
er ætlazt i stjórnarskránni. Hefur þetta hvort tveggja verið margsinnis vítt, enda að
allra dómi óþolandi.

Þegar fjárlagafrumvarpið var lagt fram, voru rekstrartekjur áætlaðar 287387064
krónur, en rekstrarútgjöld 246286 741 króna. Þannig var fjárlagafrumvarpið að
þessu sinni lagt fyrir þingið með rúmlega fjörutíu og einnar milljón króna rekstrar-
afgangi.

Hins vegar var hagstæður greiðslujöfnuður ú sjóðsyfirliti ekki nema rúmar 5
milljónir króna.

Á þessum niðurstöðum frumvarpsins hefur engin gerbreyting orðið við meðferð
frv. í fjárveitinganefnd.

Rekstrargjöld hafa hækkað um rúmlega 6~'2 milljón króna vegna tillagna, er
nefndin samþykkti, en flestar voru frá ríkisstjórninni. Lækkanir gjaldamegin eru
um 1 milljón og 86 þús. krónur. Nettóhækkun gjalda á rekstrarreikningi er þannig
5.4 milljónir og rekstrarafgangur ca. 35.7 millj., er nefndin skilar frv. til 2. umræðu.

Þetta kynni nú í fljótu bragði að sýnast allglæsileg niðurstaða á þessum sein-
ustu og verstu tímum í fjármála- og atvinnulífi, en svo er þó ekki, þegar betur er að
gáð. Verður ekki annað séð en að hæstvirt ríkisstjórn hafi sett sjónaukann fyrir
blinda augað, að því er það snertir að ætla fjárveitingar til úrlausnar helztu vanda-
málunum, sem við blasa og leysa verður.

Inn í frumvarpið vantaði a. m. k. einnar milljónar króna lögboðið fjárframlag til
hafnarbótasjóðs. Þar vantaði að áliti stjórnarinnar sjálfrar fast að þrem hundruð
þúsundum króna viðbótarfjárveitingu til sendiráðanna í London og París, til mæði-
veikivarnanna vantaði a. m. k. 1 milljón og 400 þúsund krónur, til byggingar sýslu-
:nannabústaða fékk nefndin og að vita, að stjórnin teldi sig vanta eigi minna en



680 þúsundir, og fleiri voru eftirþankar stjórnarinnar, eða til samans fast að í
milljónum króna.

Í frumvarpinu eru allar fjárveitingar tíl launagreiðslna á árinu 1951 miðaðar
við aðeins 115vísitölustig. Er slíkt þó þegar í fullu ósamræmi við dýrtíðarástandið
i dag, þar sem vísitalan var um seinustu mánaðamót komin upp í 123 stig, og
verðlag hefur aldrei stigið hraðar en einmitt seinustu vikurnar. ÞÓ að ekki væri
reiknað með hærri kaupgjaldsvísitölu en 130-135 stigum á árinu 1951, mundi þurfa
að bæta 10-12 millj. króna upphæð á gjaldabálk fjárlaga til að standast það. En
i. þessu efni virðist fjármálaráðherra, ríkisstjórn og meiri hluti fjárveitiuganefndar
ætla að bjarga sér með því haldlitla úrræði að neita bara staðreynd hinnar hækk-
andi dýrtíðar og láta þar við sitja, því að á þessu hefur engin lagfæring verið gerð
til þessa.

Hitt er þó óafsakanlegast að mínu áliti, að þess sést hvergi vottur í frumvarp-
inu, að ríkisstjórnin geri sér ljóst, að ríkissjóður þurfi að koma vélbátaútgerðinni
til hjálpar, ef hún á ekki að stöðvast algerlega á komandi vetrarvertíð.

Það blasir þó við nú þegar, að fiskverð verður að hækka um 40-50 aura
kílóið að minnsta kosti til þess að von geti verið um hallalausan rekstur vélbáta-
flotans, jafnvel þó að gert sé ráð fyrir meðalaflaári eða vel það. Er og engum skyld-
ara en hæstvirtri ríkisstjórn að rétta þarna hjálparhönd, þar eð hið stórhækkaða
verðlag á öllum rekstrarvörum útgerðarinnar er bein afleiðing hinnar stórfelldu
gengislækkunar. sem öllu átti við að bjarga og ekki hvað sízt útgerðinni, eftir því
sem látið var Í veðri vaka fyrir seinustu kosningar.

Þá er ekki annað sýnt en að leggja þurfi síldveiðideild aflatryggingasjóðs til
nokkrar milljónir króna, ef hún á að geta innt af hendi skuldbindingar sínar sam-
kvæmt nýsettri reglugerð.

En hvorugu þessu er sinnt í frumvarpinu, og ekki heldur í tillögum meiri hluta
fjárveitinganefndar. - Þannig er blinda auganu beint að erfiðleikum atvinnulífsins,
og verður naumast sagt, að það beri þjóðhollri stjórnarstefnu vitni.

Í fullu samræmi við þetta er það, að lækkandi fjárframlög til verklegra fram-
kvæmda setja aðalsvip sinn á þetta fjárlagafrumvarp, og er það nálega hið eina,
sem bendir til þess, að sjálf ríkisstjórnin taki sparnaðarhjal sitt hátíðlega.

Eins og vikið hefur verið að hér að framan, hækka allir frumvarpsliðir, sem
aðallega eru greiðslur til embættismanna og sýslunarmanna og fastra starfsmanna hjú
ríki og ríkisstofnunum, um fast að 30%. Þetta er aðeins rétt áætlun miðað við
dýrtíðarástand líðandi stundar, og er því ekkert um það að segja.

En þegar kemur að hinum almennu verklegu framkvæmdum ríkisins, svo sem
vegagerðum. vegaviðhaldi. brúar- og hafnargerðum o. s. frv., þá er ekki fylgt sömu
reglu. Þá er ekki bætt 30% ofan á fjárveitingar gildandi fjárlaga til sömu verka,
eins og þurft hefði að gera, ef vinna við verklegar framkvæmdir ríkisins á ekki
að dragast stórlega saman it næsta ári. - Öðru nær, hér er stefnt í þveröfuga átt.
Flestar upphæðir til verklegra framkvæmda eru beinlinis lækkaðar að krónutölu
miðað við fjárlög þessa árs. Þannig voru ætlaðar til nýrra akvega 7 350 ono króna
á þessu ári, en á frumvarpinu eru það réttar 7 milljónir. Lækkunin er þó meiri en
sjálfar tölurnar gefa til kynna, þVÍ að nú er í .fyrsta sinni ætlazt til, að ferðakostn-
aður verkfræðinga að upphæð 250000 krónur takist af sjálfu vegufénu. en ekki af
þeirri upphæð, sem ætluð er stjórn vegamálanna. eins og hingað til hefur verið.
Í raun réttri eru þVÍ ekki veittar 7 milljónir til nýrra akvega, heldur aðeins 6750 OOU
krónur, eða 600 þúsund krónum lægri upphæð en í þessa árs fjárlögum. Ef fjár-
framlög til vega hefðu hækkað hlutfallslega eins og upphæðirnar til embættis-
báknsins, þá hefði fjárveiting til nýrra akvega átt að vera 9lj2 milljón króna :'t

næsta ári. - Raunveruleg lækkun er því 2.8 milljónir á þessum eina lið.
Til viðhalds vega er á frumvarpinu ætluð sama upphæð og á þessu ári, eða

12.8 milljónir. Með 30% álagi hefði sú upphæð orðið 16.6 milljónir.
Til brúargerða eru nú ætlaðar 2.5 milljónir, móti þremur milljónum á þessu
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ári. Bein lækkun 500 þúsundir auk dýrtíðarálagsins. Ef sú sjálfsagða sanngirni hefði
ríkt að ætla þessum aðkallandi framkvæmdum fjárframlög með líku notagildi Qg
fjárveiting þessa árs til brúargerða hafði, þá hefði þessi upphæð átt að vera fast
að fjórum milljónum.

Til hafnargerða og lendingarbóta voru á þessa árs fjárlögum ætlaðar 4.5 millj.,
en nú aðeins 3.7 milljónir. Ef fullrar sanngirni hefði gætt, hefði sú upphæð átt
að vera 5.8 milljónir að minnsta kosti.

Í sambandi við þennan lið er rétt að árétta það, að af lögboðnu framlagi til
hafnarbótasjóðs, 1% milljón, var aðeins þriðjungurinn tekinn á frumvarpið. - Það
hefur nú verið leiðrétt i nefndinni.

Þá voru á þessa árs fjárlögum 150 þúsund krónur til ferjuhafna, en það var
fellt niður í frumvarpinu. - Einnig það hefur nú verið leiðrétt að nokkru i fjár-
veitinganefnd.

Þessari stefnu, sem nú hefur verið lýst, stórfelldum samdrætti verklegra fram-
kvæmda hjá ríkinu, þegar atvinnuleysi er farið að gera alvarlega vart við sig, er
ég algerlega andvígur.

Vil ég í því sambandi skírskota til þeirrar margyfirlýstu stefnu Alþýðuflokks-
ins, að þá beri ríkisvaldinu einkum að auka verklegar framkvæmdir, og fyrir-
byggja þar með atvinnuleysi, er einkaatvinnurekstrinum vegnar erfiðlega og atvinnu-
lifið i landinu dregst saman. - Verður naumast um það deilt, að það er rétt stefnu
að beita þannig skattpeningi þegnanna til atvinnujöfnunar á erfiðleikatímum. VIll
það verður ekki heldur deilt, að atvinnuástand er nú þannig á vegi statt viða
um land, að þessarar stefnu væri nú hin fyllsta þörf með röggsamlegri fram-
kvæmd.

En i viðbót við það, sem þegar er sagt, sést berlega, þegar litið er á fjárveitinga!'
it 16. grein, til atvinnumála, að hæstvirt ríkisstjórn er ekki þess sinnis að hlúa
sérstaklega að atvinnulífinu, eins og stendur a. m. k.

Að vísu eru nokkuð hækkaðar fjárveitingar til landbúnaðarins, en þegar kemur
að sjávarútveginum, sést, að honum eru aðeins ætlaðar 3.í milljónir á frumvarpinu
móti 8 milljónum króna it fjárlögum þessa árs.

Sama er að segja um iðnaðinn. Til iðnaðarmála eru nú aðeins veittar í26 þúsund
krónur móti 811 þúsund krónum Ú þessu ári. Smávægileg lækkun að vísu, en sýnir
þó andann, enda var ekki lll' háum söðli að detta hjú þessum þriðja aðalatvinnuvegi
þjóðarinnar.

Verður því naumast trúað, að á þessu fáist ekki leiðréttingar fyrir 3. umr.
A 17. gr. vantar fjárveitingu til almannatrygginganna nokkuð á fjórðu milljón,

ef starfsemi þeirra á ekki að lamast verulega eða til þess ætlazt, að þær tæmi öryggis-
sjóði sina á fáum árum.

Framlag til vinnumiðlunar að upphæð 100000 krónur er fellt niður i frumvarp-
inu, og getur það hvorki talizt höfðinglegt né hyggilegt, þegar atvinnuleysi færist
í vöxt, og þörfin á að miðla vinnu og greiða fyrir atvinnulausu fólki eykst með degi
hverjum.

Nokkuð hefur verið að því gert af hæstvirtum fjármálaráðherra og stuðnings-
mönnum stjórnarinnar að guma af sparnaðarviðleitni sinni í sambandi við þetta
fjárlagafrumvarp. En því miður er allt það hjal á litlum rökum reist.

Að vísu er lagt til, að embætti veiðimálastjóra, loðdýraræktarráðunauts og skatt-
dómara verði lögð niður, enda varla annað fært. Auk þess hefur nokkrum öðrum
opinberum starfsmönnum verið sagt upp, en í sumum tilfellum lítur þó fyllilega út
fyrir, að annað ráði þeim uppsögnum en eintóm viðleitni til sparnaðar. Þá er þess
að geta, að á móti kemur fjölgun starfsmanna, sem ráðgerð er og nokkurn veginn
jafnast á við fækkunina.

Svo mikið má fullyrða, að engin stefnubreyting í sparnaðarátt - nema til verk-
legra framkvæmda - er sýnileg af þessu fjárlagafrumvarpi. Er þetta líka að nokkru
játað af hæstv. fjármálaráðherra í athugasemdum með frumvarpinu, þar sem segir:
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"Nú í októbermánuði hef s t sérstök sérfræðileg athugun á starfskerfi ríkisins
og vinnuaðferðum með það fyrir augum að reyna að finna leiðir til þess að gera það
óbrotnara og bæta vinnuaðferðir."

Er gleðilegt, ef þessi sérfræðirannsókn er nú í gangi, en til þessa hefur a.m. k.
ekkert heyrzt um árangur af henni. Ætti þó samkvæmt þessu e. t. v. að mega gera
sér vonir um tillögur frá ríkisstjórninni til samdráttar á starfskerfi ríkisins og
bættra vinnuaðferða, áður en frumvarpið hlýtur endanlega afgreiðslu í fjárveitinga-
nefnd og á þinginu.

Í utanrikismálunum verður ekki annað séð en að lítillar hófsemdar sé gætt í
launagreiðslum. t þeim málum leggur ríkisstjórnin til, að skipaður verði sérstakur
sendiherra í Stokkhólmi, í stað sendifulltrúans, sem þar er nú. Einnig er lagt til, að
sendiráðið í Möskva verði lagt niður. En þrátt fyrir þetta eru fjárfúlgur þær, sem
utanríkisþjónustan tekur til sín, hærri en nokkru sinni fyrr.

Kemur hér átakanlega í ljós, hvílík kotungskróna Íslenzka krónan er orðin
gagnvart gjaldeyri annarra þjóða, enda eru þjónustumönnum íslands erlendis nú
greiddar fúlgur, sem nema hundruðum þúsunda í íslenzkum krónum hverjum
um sig.

Samkvæmt upplýsingum utanríkisráðuneytisins eru helztu launagreiðslur til
sendiráðanna sem hér segir:

t Kaupmannahöfn:
Grunnlaun sendiherra 36000 kr. og staðaruppbót 69000. - Heildarlaun 105000

krónur.
t Stokkhólmi:
Grunnlaun sendifulltrúa 30200 kr. og staðaruppbót 83800. - Heildarlaun

114000 krónur.
í London:
Grunnlaun sendiherra 36000 kr. og staðaruppbót 137400. - Heildarlaun

173400 krónur.
t Washington:
Grunnlaun sendiherra 36000 kr. og staðaruppbót 257800. - Heildarlaun 293800

krónur.
I París:
Grunnlaun 36000 kr. og staðaruppbót 218600. - Heildarlaun 254600 krónur.
1 París eru heildarlaun fyrsta aðstoðarmanns, sendiráðunauts, 117 500 krónur

og auk þess eru honum greiddar kr. 2500 á mánuði í húsaleigupeninga samkvæmt
upplýsingum sendiherra, eða hvorki meira né minna en 30 þúsund krónur á ári.

í Osló:
Grunnlaun sendiherra 36000 og staðaruppbót 66800. - Heildarlaun 102800

krónur.
t Hamborg.
Grunnlaun aðalræðismanns 30 600 og staðaruppbót 78900. - Heildarlaun

109500 krónur.
Má það með ólikindum teljast, ef ekki er hægt með neinu móti að draga úr

kostnaði við utanrikisþjónustuna, ef alls sparnaðar er gætt. Verður að leggja á það
rika áherzlu, að svo verði gert.

Enn þá hefur ekkert verið minnzt á tekjubálk frumvarpsins. Hefur ríkisstjórnin
og meiri hluti fjárveitinganefndar lagt kapp á það, að afgreiðsla á tekjuhliðinni
verði látin biða þriðju umræðu. Þrátt fyrir það hef ég leyft mér að gera nokkra
athugun á þeirri áætlun, sem felst í 2. grein frumvarpsins um tekjur af tollum og
sköttum á næsta ári.

Virðist mér sú athugun benda ótvírætt til þess, að ýmsir liðir greinarinnar séu
óþarflega lágt áætlaðir, hvort sem borið er saman við niðurstöðu ríkisreikningsins
1949 eða upplýsingar ráðuneytisins um útkomuna miðað við 1. nóvember síðastliðinn.

4



Það el' alkunna, að íhaldssamar ríkisstjórnir nota oft þá aðferð að áætla, tekjur
lægra en réttmætt er, beinlínis í þeim tilgangi, að synja um fjárveitingar til nauð-
synlegra framkvæmda undir því yfirskini, að fé sé ekki fyrir hendi.

Í annan stað er með of lágri tekjuáætlun falið fyrir þegnunum, hvaða tolla- og
skattabyrðar séu á þá lagðar.

Og í þriðja lagi fær ríkisstjórn með of lágri tekjuáætlun minna aðhald en skyldi
frá Alþingi um nauðsynlegan sparnað, auk þess sem fjárveitingavaldið er með
slíkum hætti að nokkru dregið úr höndum þingsins og fært í hendur ráðherra meira
en æskilegt eða nauðsynlegt er.

Ég mun því bera fram breytingartillögur til hækkunar við tekjuhlið frumvarps-
ins í samræmi við það, sem líkur benda til, að allöruggt megi þó telja, að standist.
Einnig mun ég bera fram nokkrar tillögur til breytinga við gjaldabálk frumvarpsins,
aðallega til aukinna fjárframlaga til verklegra framkvæmda og til aðstoðar við at-
vinnulífið við sjávarsíðuna, svo og vegna Almannatrygginganna.

Þá virðist auðsætt, að á frumvarpið vanti fjárveitingu til að greiða 8-10 vísi-
tölustig á laun opinberra starfsmanna, og flyt ég tillögu um, að bætt sé úr því.
Að öðru leyti áskil ég mér rétt til að flytja tillögur við frumvarpið síðar, er betur
sést, hverju fram vindur um endanlega afgreiðslu þess.

Það skal að lokum fram tekið, að ég tók þátt í öllum störfum nefndarinnar, nema
hvað herra Guðmundur 1. Guðmundsson tók í fyrstu sæti í nefndinni í minn stað
og starfaði þar í þingbyrjun um hálfs mánaðar skeið. Er ég samþykkur miklum meiri
hluta þeirra breytingartillagna, sem bornar eru fram af háttvirtum meiri hluta
nefndarinnar, svo langt sem þær ná.

Alþingi, 4. desember 1950.

Hannibal Valdimarsson.
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