
sþ. 296. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1952.

Frá 2. minni hl. fjárveitinganefndar (HV).

Enn hefur svo farið, að fjárveitinganefnd hefur tvíklofnað. Að nefndaráliti
meiri hlutans standa fulltrúar stjórnarflokkanna í fjárveitinganefnd. Fulltrúi Sósial-
istaf'lokksins í nefndinni, Ásmundur Sigurðsson, gerir grein fyrir afstöðu sinni i
sérstöku áliti, og í eftirfarandi nefndaráliti geri ég nokkra grein fyrir afstöðu minni
og Alþýðuflokksins til ýmissa ágreiningsatriða út af afgreiðslu fjárlagafrumvarps-
ins fyrir árið 1952.

Síðan í októberbyrjun hefur fjárveitinganefnd unnið að afgreiðslu fjárlagafrum-
varpsins, og kemur það nú frá nefndinni til 2. umræðu svo tímanlega, að víst má
telja, að afgreiðslu fjárlaga verði lokið fyrir jól. Er það eins og vera ber, því að
vissulega er það ósæmilegt í lýðræðisríki að vera fyrst að hnoða saman fjárlögum,
þegar langt er liðið á Ijárhagsárið, sem þau eiga að gilda fyrir. Hefur þetta þó átt
sér stað hér nokkur undanfarin ár.

Þegar hæstv. fjármálaráðherra lagði fjárlagafrumvarpið fyrir þingið í haust, voru
rekstrartekjur ríkissjóðs áætlaðar 357 millj. 918 þús. kr., en rekstrarútgjöld 314 millj.
577 þús. kr. Áætlaður rekstrarafgangur var þannig röskar 43 milljónir króna. Hag-
stæður greiðslujöfnuður á sjóðsyfirliti var hins vegar ekki nema 4.1 millj. kr.

Engin gagnger breyting hefur orðið á þessum niðurstöðum frumvarpsins vegna
aðgerða fjárveitinganefndar. Rekstrargjöld hafa hækkað um 9.S milljónir króna
vegna tillagna, sem samþykktar hafa verið í nefndinni, þegar gjaldalækkanir, er nefndin
einnig samþykkti, hafa verið frá dregnar. Rekstrarafgangur á frumvarpinu er þá
33554633.00 kr., þegar nefndin skilar því til 2. umræðu. Hefur verið samkomulag i
nefndinni um flestar þessara breytingartillagna, þótt margar tillögur hafi verið
felldar fyrir minni hlutanum.

Skömmu eftir að nefndin tók til starfa, bar einn nefndarmanna (ÁS) fram til-
lögu um niðurfellingu söluskattsins, þar sem vinnubrögð nefndarinnar snertandi
gjaldabálk frumvarpsins hlytu mjög að mótast af því, hvort reikna ætti með þessum
tekjustofni ríkissjóðs á næsta ári eða ekki. Einnig var það kannað, hvort stuðnings-
menn stjórnarinnar í nefndinni gætu fallizt á, að söluskattur yrði felldur niður á
nauðsynjavörum og efnivörum til iðnaðar, cn sá hófsamlegi meðalvegur virtist stjórn-
arsinnum engu girnilegri. Þannig sló stjórnarliðið í nefndinni allt skjaldborg um
söluskattinn, og voru tillögur um niðurfellingu hans felldar gegn atkvæðum okkar
Ásmundar Sigurðssonar.

Að öðru leyti fékkst meiri hluti fjárveitinganefndar ekki til að taka afstöðu
til tekjuhálks frumvarpsins að sinni, og hefur nú verið ákveðið að fresta því alveg
til 3. umræðu.

Útgjöld á 10. grein hækka um fast að einni milljón króna. Verður ekki séð,
að stjórnarráðið gangi á undan öðrum ríkisstofnunum og fyrirtækjum í sparnaðar-
átt. Undantekningarlítið fer rekstrarkostnaður ráðuneytanna stórhækkandi frá ári
til árs. Þannig er áætlaður kostnaður við utanríkisráðuneytið 126 þús. kr. hærri en
hann var samkvæmt ríkisreikningi ársins 1950, og kostnaður við dómsmálaráðuneytið
165 þús. kr. hærri en hann reyndist það ár. - Þarna sjá menn sem sé órækan votti nn
um gróandi þjóðlíf. Sums staðar er að því vikið i athugasemdum fjármálaráðherra,
að nokkur viðleitni hafi verið sýnd af ríkisstjórninni til að fækka starfsfólki í
sparnaðarskyni. Þessu er þó a. m. k. ekki til að dreifa i stjórnarráðinu. Þar er
nefnilega um ekki óverulega fólksfjölgun að ræða. Bætt er t. d. við einum fulltrúa i
dómsmálaráðuneytinu. Einnig er ákveðið, "að í fjármála- og félagsmálaráðuneytunum
og forsætis- og menntamálaráðuneytunum verði fjölgað um fulltrúa í hverju ráðu-
neyti fyrir sig, er vinni hálfan daginn". Loks er bætt við á launaskrá viðskipta-
málaráðuneytisins launum dr. Benjamíns Eiríkssonar, sem ráðinn hefur verið ráðu-
nautur ríkisstjórnarinnar í efnahags- og viðskiptamálum.

Ekki gat ég fallizt á, að mikil þörf væri starfsmannafjölgunar, þar sem margt
fólk er að störfum, ef hægt væri að komast af með hálfan mann í viðbót. Lagði
ég því til í fjárveitinganefnd, að synjað væri um þessa umbeðnu "helminga" eða
hálfs-dagsmenn í ráðuneytunum, en gegn þeirri tillögu minni greiddu allir stjórnar-
liðar, 7 að tölu, atkvæði sem einn maður. Hef ég á tilfinningunni, að þessi manna-
fjölgun í stjórnarráðinu sé ekki sprottin af brýnni nauðsyn heldur sé þar miklu
fremur um eins konar pólitískar hallamælingar að ræða milli íhalds og framsóknar.

Þess skal þá jafnframt getið, að kostnaður við forsætisráðuneytið og við
samgöngumálaráðuneytið er áætlaður nálega sá sami og hann reyndist árið 1950,
og sýnir það, að hægt er, ef ráðdeildar er gætt og vilji er með, að sporna við þeirri



ofþenslu ríkisbáknsins, sem allt of víða setur annars svip sinn á þetta fjárlaga-
frumvarp.

Áætlað er, að endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins kosti á næsta ári i40
þús. kr. meira en 1950, og færi betur, að endurskoðun veitti því meira öryggi sem
hún yrði dýrari.

Um utanríkismálin er það að segja, að kostnaður við þau fer hraðvaxandi. --
Sendiráðið í Moskva þótti dýrt, sem vonlegt var. Tók það til sín 705 þús. kr. seinasta
árið, sem það starfaði. Þetta ofbauð mörgum, og var það þá lagt niður. Nú er áætlað,
að sendiráðið í Washington kosti á næsta ári 702800 krónur, og sendiráðið í París
741900 krónur, og öll hækka þau verulega. Samanborið við árið 1950 er aukinn
kostnaður við sendiráðið í Stokkhólmi t. d. 108 þús. kr. og við sendiráðið í London
153 þús. Er kostnaðurinn við utanríkisþjónustuna nú orðinn hærri en hann var
áður en sendiráðið í Moskvu var lagt niður.

Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á vegum utanríkisráðuneytisins er
áætlaður 650 þúsundir, og kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á vegum
sama ráðuneytið auk þess 600 þús. kr. Hér við bætist svo kostnaður við alþjóða-
ráðstefnur og utanfarir á vegum annarra en utanríkisráðuneytisins að upphæð 200
þús. kr. Enn er varið til ferðakostnaðar 170 þús. kr., og tillag Íslands til Atlantshafs-
bandalagsins er 260 þús. kr. - Mundi nú ekki vera gerlegt að draga eitthvað úr
þessum kostnaði, t. d. með því að fela sendiherrum vorum samningagerðir og fá
þeim umboð til að sitja á alþjóðaráðstefnum fyrir Íslands hönd oftar en gert hefur
verið? Svo mikið er víst, að mörgum þykir þessi íburður sæma okkur iIIa, meðan
ríkið telur sig ekki hafa efni á að sjá þúsundum atvinnuleysingja fyrir vinnu
og allt of mikill hluti þjóðarinnar verður að búa Í heilsuspillandi húsnæði vegna
fáránlegra I' "bannstefnu" hæstvirtrar ríkisstjórnar í byggingarmálum.

Ekki hefur það vantað, að margt hafi verið fagurlega sagt í tíð núverandi
stjórnar um nauðsyn þess að draga úr skriffinnsku og vexti skrifstofu- og ríkis-
báknsins. En um árangurinn sýna verkin merkin.

Bæjarfógetaembættið í Reykjavík, sem á sínum tíma hafði aðeins örfáa menn í
þjónustu sinni, er nú orðið að fjórum risavöxnum embættis- og skrifstofubáknum.
Þar er fyrst að telja borgardómaraembæUið í Reykjavík. Það hefur 11 starfsmenn,
og er áætlað, að það kosti á næsta ári 480 þús. kr. Þá er næst borgarfógetaembættið.
einnig með 11 starfsmenn, og er áætlað, að það kosti 455 þús. kr. á ári. Þriðja
embættið, sem til varð upp úr bæjarfógetaembættinu gamla, er svo lögreglustjóra-
embættið í Reykjavík, með 12 menn á skrifstofu og kostar ca. 680 þúsundir. Það
fjórða er svo sakadómaraembættið, og er það miklu mest. Þar eru 16 menn í þjón-
ustunni, og er áætlað, að rekstrarkostnaður þess verði um 966 þús. kr. á árinu
1952. - Aftur gróandi þjóðlíf og mikill vöxtur á skömmum tíma.

Samtals kosta þessi fjögur embætti þá 2580000 krónur, og fer kostnaður við þau
hækkandi um hundruð þúsunda ár frá ári.

Felld var tillaga frá okkur 5. landsk. (ÁS) um að draga nokkuð úr áætluðum
kostnaði við þessi og ýmis önnur embætti, en samþykkt hennar hefði raunverulega
þýtt fyrirmæli um skipulagsbreytingar og fækkun starfsmanna. Á það leizt stjórnar-
liðinu sem sagt ekki, og hefur meiri hluti fjvn. þannig lýst velþóknun sinni á
útþenslu ríkisbáknsins, eða a. m. k. ekki treyst sér til að brjóta þar í blað og
spyrna við fótum.

Eitthvert allra stærsta skrifstofubálm hér á landi er tollstjóraembættið í Reykja-
vík. Þar eru 67 starfsmenn, og er kostnaður við það á næsta ári áætlaður 2900000
krónur. Árið 1950 var kostnaður þessa embættis þó ekki nema 2100000 krónur, og
hefur hann þannig hækkað um 800 þús. kr. síðan.

Tollgæzluna í Reykjavík annast svo auk þessa 40 menn, og er áætlaður kostn-
aður við það embætti 2134000 krónur samkv. frumvarpinu.

Þessi dæmi, sem hér hafa verið nefnd, sýna, hvílíkur feikna ofvöxtur er hlaup-
inu í ríkisbáknið, og má öllum ljóst vera, að hjá því verður ekki kornizt að stöðva
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þann vöxt, ef ekki á illa að fara. Ber að harma það, að núverandi stjórn sýnist
engan vilja hafa til þessa nauðsynjaverks.

í viðtölum við ýmsa embættismenn, sem kallaðir voru á fund nefndarinnar, kom
það í ljós, að ýmsir þeirra hafa fært starfsmenn milli launaflokka þvert ofan í
ákvæði launalaga. Mun þetta þó í flestum tilfellum hafa gerzt með vitund og sam-
þykki ráðherra. Einnig eru stórar upphæðir greiddar í sumum embættum fyrir auka-
vinnu, og skapar þetta allt slíka ringulreið og ósamræmi í launamálum opinberra
starfsmanna, að raunar er ekki lengur til heil brú í launalögum og þeir starfs-
menn freklega ranglæti beittir, sem af samvizkusemi fylgja enn þá ákvæðum þeirra.

Á fjárlögum þessa árs er fjárveiting til rekstrar vinnuhælis að Kvíabryggju í
Grundarfirði, 125 þús. kr. Þegar þingmenn stjórnarflokkanna samþykktu þessa
fjárveitingu fyrir ári, var öllum kunnugt, að þetta svonefnda hæli var ekki til, enda
er það ekki tekið til starfa enn. Nú er þó í annað sinn tekin í fjárl. 125 þús. kr. fjár-
veiting til vinnuhælis að Kvíabryggju. Þykir mér það furðu mikil djarftækni á fé
úr ríkissjóði, að veita ár eftir ár fé úr ríkissjóði til rekstrar fyrirtækja, sem einhver
tilkynnir, að hann hafi í hyggju að stofna til einhvern tíma í framtíðinni.

Ég bal' fram tillögu í nefndinni um að fella þennan gjaldalið niður, en gegn
því voru allar hendur stjórnarflokkanna á lofti þegar í stað. Kvíabryggjuhæli virðist
þannig vera mikið hjartansmál stjórnarliðsins.

Landlæknisembættið er eitt þeirra fáu embætta, sem ekki fylgir hinni almennu
risaþróun ríkisbáknsins um vaxandi kostnað og mannfjölda. Á ríkisreikningi 1950
var kostnaður við þetta embætti 93 þús. kr., og á þessu fjárlagafrumvarpi er áætlað,
að það kosti ekki nema 110 þús. kr. Sýnir þetta vel, hvernig verið gæti umhorfs hér
á landi, ef horfið væri frá þeirri stefnu, sem hér hefur ríkt um skeið og að því miðar,
að annar hver Íslendingur verði skrifstofumaður.

Rekstrarstyrkir til sjúkrahúsa eru í frv. samtals aðeins 160 þús. kr. Verður óhjá-
kvæmilegt að taka sjúkrahúsmálin almennt og aðstoð til sveitarfélaga vegna sjúkra-
húsrekstrar til einhverrar úrlausnar, sem gagn er að, fyrir 3. umræðu. Virtist og vera
meirihlutavilji fyrir því í fjárveitinganefnd.

Fjárframlög til vega, brúa og hafna fengust lítillega hækkuð í nefndinni. En felldar
voru tillögur um nokkra verulega hækkun til brúa og hafna, sem þó má teljast óum-
flýjanlegt.

Rétt um það leyti, sem fjárveitinganefnd var að skila af sér frumvarpinu til 2.
umræðu, fengust þær upplýsingar frá r íkisbókhaldinu, að flestir tekjuliðir gildandi
fjárlaga hefðu farið stórkostlega fram úr áætlun. Þetta kom mér ekki á óvart.
Ég vissi vel, að tekjuáætlunin var röng - miklu lægri en nokkur efni stóðu til -
enda lagði ég til, er gengið var frá fjárlögum þessa árs, að tekjuáætlunin yrði hækkuð
um tugi milljóna og væri þó allrar varfærni gætt.

Nú er sem sé auðsætt, að tekjur ríkissjóðs á þessu ári, 1951, munu fara a. m. k.
eitt hundrað og fimmtíu til eitt hundrað og sextíu milljónir króna fram úr áætlun.

Ef hæstvirtur Ijármálaráðherra fer ekki því meira fram úr fjárIagaheimildum
um gjöld ríkissjóðs, virðist auðsætt, að tekjuafgangur ríkissjóðs á þessu ári verði
a. m. k. 110-120 millj. kr. Slíku fé hefur hvorki ráðherra né ríkisstjórn nokkra
stjórnskipulega heimild til að ráðstafa. Það verður að gerast af Alþingi og engum
aðila öðrum.

Hér við bætist, að einnig er nú upplýst, að fjárhagsráð hefur á þessu ári eitthvað
á þriðju milljón króna í tekjuafgang, og gegnir sama máli með það sem umfram-
tekjur ríkissjóðs, að ráðstöfunarrétt á því fé hefur Alþingi og enginn aðili annar.

Í þriðja stað benda allar líkur til þess, að tekjur ríkissjóðs á næsta ári verði
ekki miklu lægri en á því yfirstandandi og megi því hækka tekjuáætlun þessa fjár-
lagafrumvarps allverulega.

Alþýðuflokkurinn hlýtur því að leggja til, að annað tveggja verði telmar ákvarð-
anir um að lina á þeirri harðsvíruðu skattaáþján, sem virðist vera aðalburðar-
ásinn í stjórnarsamstarfi íhalds og framsóknar., eða þá að hækkaðar verði allverulega
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fjárveitingar til verklegra framkvæmda ríkissjóðs, veittur aukinn stuðningur til at-
vinnu- og menningarmála og ákveðið að koma nauðstöddum svcitarfélögum til
hjálpar, sem þau hafa sannað, að þeim sé allt að því lífsnauðsyn að fá.

Hugsanlegt væri þó einnig að fara að einhverju leyti báðar þessar leiðir, lækkun
eða niðurfellingu skatta og veita jafnframt aukna aðstoð til framfara- og menn-
ingarmála.

Skattpíningarleiðin með söfnun of fjár til cigin ráðstöfunar ríkisstjórnar er
undir öllum kringumstæðum f'orkastanleg leið, ól)'ðræðislcg og óþingræðislcg í
senn og að öllu leyti óþolandi.

Flugmálin munu verða athuguð nánar af nefndinni fyrir 3. umræðu, og einnig
bíða breytingartillögur nefndarinnar við 18. gr. 3. umræðu.

Samþykkt var að taka 100 þús. kr. fjárveitingu vegna menntaskólakennslu á
Laugarvatni inn á 14. gr., en hins vegar var fellt að velta 35 þús. kr. til sams konar
kennslu (einnar deildar) á Ísafirði. Sýnist svo sem ekki gæti fullrar sanngirni í
slíkri mismunandi afstöðu til sams konar kennslu, þar sem ríkið kosti hana að öllu
lcyti á öðrum staðnum, en neiti að gera það á hinum. Mun ég bcra fram tillögu
þessu til leiðréttingar í þinginu.

Að síðustu skal það tekið fram, að ég mun bera fram breytingartillögu á sér-
stöku þingskjali. og mun verða gerð grein fyrir þeim í framsögu.

Þá er rétt að geta þess, að ég er samþykkur miklum meiri hluta þeirra breyt-
ingartillagna, sem bornar hafa verið fram af háttvirtum meiri hluta nefndarinnar,
svo langt sem þær ná.

Alþingi, 28. nóv. 1951.

Hannibal Valdimarsson.
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