
sþ. 183. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga árið 1956.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur eins og oftast áður klofnað um afgreiðslu fjárlaga-
frumvarpsins. Hinir sjö stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar vilja samþykkja frum-
varpið í öllum aðalatriðum, eins og það var lagt fyrir þingið Í haust, að viðbætt-
um allt að 20 milljóna útgjöldum samkvæmt tillögum ráðuneytanna og nokkurra
milljóna viðbótarútgjöldum frá Pétri og Páli. Þannig fylgir stjórnarliðið að þessu
sinni nákvæmlega sömu stefnu við afgreiðslu fjárlaganna sem undanfarin ár. ÞÓ er
máske heldur meiri kosningasvipur á afgreiðslunni, en það er þá líka eini munur-
inn. - Samtals hafa útgjöld frumvarpsins hækkað í meðförum nefndarinnar um
nálega 28 milljónir króna.



Þó að leitað sé með logandi ljósi, eru engar tillögur í sparnaðarátt finnanlegar í
tillögum meiri hluta nefndarinnar. Með afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 1956 verður því
haldið trúlega áfram, aðeins með auknum hraða, á þeirri braut, sem mörkuð var með
gengis lækkuninni og farin hefur verið óslitið síðan. -- Vörðurnar við þann veg eru,
eins og allir þekkja, bátagjaldeyrir, togaragjaldeyrir, vaxandi niðurgreiðslur, sistækk-
andi embættisbákn, aukinn milliliðagróði, ölmusustyrkur til atvinnulífsins, skatt-
píning einstaklinga, dýrtíðarflóð og margföldun ríkisútgjalda.

Þessu til sönnunar má minna á, að árið 1950 voru tekjur ríkissjóðs 306 milljónir.
Samkvæmt upplýsingum frá ríkisbókhaldinu nú í októberlokin má hins vegar telja
víst, að ríkissjóðstekjurnar í ár verði 640-650 milljónir. Hafa þær þannig meira
en tvöfaldazt á þessu 5 ára tímabili. - Gjaldabálkur þessa fjárlagafrumvarps verður
sennilega um það er lýkur kominn upp í 660-670 milljónir.

Við undirritaðir getum ekki fallizt á, að fjárlögin verði enn sem fyrr afgreidd
í samræmi við þessa óheillastefnu, sem jafnvel sterkustu stuðningsmenn stjórnar-
innar viðurkenna fyrir þjóðinni að sé að þrotum komin. Ágreiningurinn þeirra á
milli virðist aðeins vera um það, hvort óhætt sé eða ekki að segja þjóðinni sann-
leikann um, hvernig komið sé. - Er heldur ekki fjarri réttu, að það gæti valdið
tryllingi, ef sannleikurinn um ástandið, eins og það er, væri sagður þjóðinni af-
dráttar- og undanbragðalaust.

Við viljum þVÍ freista þess að breyta frumvarpinu verulega. Flytjum við í því
skyni nálega 40 breytingartillögur við frumvarpið, og eru sumar þeirra aIlveiga-
miklar. Verður hér vikið stuttlega að nokkrum þeirra.

Við berum fram tillögu um að hækka tekjuáætlunina um rúmlega 60 milljónir
og fullyrðum, að það sé varleg áætlun. Miðar tillagan því aðeins að því að færa
áætlunina nær því rétta. Árum saman hefur sá leikur verið leikinn við afgreiðslu
fjárlaganna að áætla tekjurnar milljónatugum lægra en vitað var að þær yrðu.
Þetta teljum við rangt. Mörg undanfarin ár hefur minni hlutinn gert tilraun til að
leiðrétta tekjuáætlunina. en allar tillögur í þá átt hafa ávallt verið drepnar. Reynslan
hefur þó staðfest það í hvert einasta skipti, að tillögur okkar hafa verið lægri en
reynslan leiddi í ljós. Mun svo enn verða.

Allskýr bending í þessu efni fæst við að líta á eftirfarandi staðreyndir: Tekjur
ríkissjóðs s. L ár reyndust 550 milljónir. Nokkurn veginn er séð, að tekjur ríkissjóðs
á þessu ári verði um 640-650 milljónir. Allt útlit er fyrir, að sama þensla verðlags
og veltu haldi áfram á næsta ári, og því sennilegast, að tekjur ríkissjóðs á árinu
1956 verði um eða yfir 700 milljónir. Samkvæmt tillögum okkar er þó aðeins gert
ráð fyrir, að þær verði svipaðar og á þessu ári, eða um 630-640 milljónir. Og að
þær verði það, mun reynslan staðfesta, ef stjórnarstefnan hefur ekki leitt algert
hrun yfir þjóðina.

Alþingi ber rétturinn til að fara með fjárveitingavaldið og ráðstafa því fé, sem
tekið er af skattþegnunum. Þetta vald á hvorki að vera í höndum fjármálaráðherra
né stjórnarflokkanna, eins og verið hefur að undanförnu. Rétt tekjuáætlun gefur
líka réttari hugmynd um, hvaða nauðsynjamálum sé unnt að sinna. En ríkjandi
stefna hefur mörg undanfarin ár valdið þvi, að neitað hefur verið að ástæðulausu
fjárveitingum til aðstoðar við atvinnulífið, með þeirri afsökun, að tekjumöguleikar
ríkissjóðs leyfðu ekki slik útgjöld.

Tillögur okkar um 60 milljóna leiðréttingu á tekjuáætluninni leiða í ljós, að
hægt er:
1. að verja :3 milljónum króna fyrir tvær samkv. frv. til læknisbústaða, sjúkra-

skýla og sjúkrahúsa úti um land;
2. að verja til malhíkaðra og steyptra vega í kaupstöðum og kauptúnum 2 milljón-

um króna í stað hinnar hlægilegu upphæðar 100 þús. kr. í frv.;
3. að verja til hafnarmannvirkja og lendingarbóta 10 milljónum króna í stað

6.7 milljóna samkv. frv.;
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4. að verja til leitar nýrra fiskimiða lljz milljón í stað 250 þús. kr. samkv. frv.;
5. að ætla 10 milljónir króna til stuðnings bæjar- og sveitarfélögum til kaupa á

fiskiskipum, en til þess er enginn eyrir ætlaður Í frv.;
6. að leggja í iðnlánasjóð eina milljón í stað 300 þús. kr. í frv.;
7. að verja 15 milljónum króna til nýrra raforkuframkvæmda í stað tæpra sex

í frv.;
8. að bæta úr féleysi félagsheimilasjóðs, sem ekkert er ætlað í frv., með tveggja

milljóna framlagi;
9. að ætla byggingarsjóði kaupstaða og kauptúna fjögurra milljóna aukaframlag ;

10. að ætla tveggja milljóna aukaframlag til útrýmingar heilsuspillandi húsnæði;
11. að leggja fram eina milljón króna gegn tvöföldu framlagi annars staðar að til

verkamannaskýla í hafnarbæjum.
Þetta eru tillögur okkar við rekstrarútgjöld á gjaldabálki frumvarpsins.
Þá flytjum við fimm breytingartillögur við 20. gr. - fjárfestingargreinina.
Eru flestir liðir hennar í frumvarpinu ætlaðir til fjárfestingar í Reykjavík, en

við teljum fyllstu ástæðu til að beina meira af opinberum framkvæmdum út á lands-
byggðina, eins og atvinnumálum er nú háttað í landinu. Tillögur okkar eru þessar:

Til sementsverksmiðju verði ætlaðar 5 milljónir í stað einnar.
Til flugvallagerðar eru í frv. ætlaðar 2.5 milljónir, en þá upphæð viljum við

tvöfalda, með tilliti til þess, að ýmsir staðir eru enn þá að miklu leyti útilokaðir
frá flugsamgöngum, og ber því að hraða flugvallagerð eftir föngum.

Til kaupa á dieselrafstöðvum viljum við verja einni milljón króna.
Og til bæjar- og sveitarfélaga teljum við rétt að verja 8 milljónum króna í stað

fimm til að bæta úr atvinnuörðugleikum. Fénu teljum við rétt að sé skipt af 5
manna nefnd, kjörinni hlutfallskosningu á Alþingi.

Að lokum leggjum við svo til, að ákveðið verði á heimil da grein (22. gr.) að
heimila ríkisstjórninni að verja 20 milljónum króna af tekjuafgangi ríkissjóðs á
yfirstandandi ári til Fiskveiðasjóðs Íslands vegna bátasmíða innanlands.

Ýmsar minni háttar breytingartillögur flytjum við, auk þessara, og verður
gerð grein fyrir þeim í framsögu. Allar tillögur minni hlutans eru fluttar á sér-
stöku þingskjali.

Sparnaðartillögur. sem minni hlutinn hefur flutt á undanförnum árum, hafa und-
antekningarlaust verið felldar. Samt þótti okkur rétt í þetta sinn að bera fram tvær
tillögur til lækkunar á gjöldum, svona rétt til að sannprófa, hvort nokkur breyting
væri orðin á afstöðu meiri hlutans til sparnaðar.

Þannig leggjum við til, að kostnaður við ferðalög, samninga við erlend ríki og
þátttöku í alþjóðaráðstefnum lækki úr 1 550000 krónum í eina milljón. Virðist svo
sem unnt ætti að vera að komast af með einnar milljónar fúlgu til slíkra utanlands-
ferða.

Hin tillagan er þess efnis, að liður, sem staðið hefur á fjárlögum þrjú eða fjögur
undanfarin ár og heitir: Kostnaður við ráðstafanir vegna ófriðarhættu, falli niður.
Þessi liður er að upphæð ein milljón króna, og sýnist nú svo sem óhætt ætti að vera
að láta hann niður falla um sinn, er varið hefur verið þremur eða fjórum milljónum
til kaupa á sjúkragögnum og þess háttar vegna "yfirvofandi stríðshættu".

Ef allar tillögur minni hlutans yrðu samþykktar, litu niðurstöður fjárlagafrum-
varpsins þannig út eftir 2. umræðu:

Tekjur samkv. frumvarpinu .+ Hækkun samkv. till. minni hl. .
kr. 577285988

60700000

Tekjur samtals kr. 637985988
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Gjöld samkv. frv.
-:- Lækkun gjalda

kr. 515014140
1550000

Kr. 51346414Q+ Hækkun gjalda samkv. till. minni hl. .... 36922000

Rekstrargjöld alls kr. 550386140
Rekstrarafgangur 87599848

Kr. 637985988 kr. 637985988

Tekjur á sjóðsyfirliti yrðu samkvæmt þessu kr. 640435988, en gjöldin að með-
töldum hækkunartillögum minni hlutans við 20. gr. (9850000) alls kr. 624857988.
og hagstæður greiðslujöfnuður á sjóðsyfirliti yrði þannig kr. 15578000.

Nú hefur meiri hlutinn ákveðið að geyma til 3. umræðu tillögur á gjaldabálki
vegna atvinnuleysistrygginga. ca. 14 milljónir, vegna almannatrygginga ca. 10 millj.,
vegna launalaga ca. 20 milljónir og vegna skólabygginga ca. 5 milljónir. Samtals
gjöld. er nema nálægt 50 milljónum króna. Auk þess er þá eftir að gera ráð fyrir
hækkunum á 18. gr. og ýmsu smávegis, er til kann að falla, ca. 4--5 milljónir.

En þó að tekið sé tillit til þess alls, væri samt eftir rekstrarhaganður, er næmi
:~2-33 milljónum króna.

Nú má reikna með, að hækkunartillögur meiri hlutans, sem að verulegu leyti eru
studdar af nefndinni allri, verði samþykktar. En þær nema tæpum 29 milljónum kr.
En samt væri eftir 3--4 milljóna króna hagstæður jöfnuður á rekstraryfirliti fjár-
la gafrumvarpsins.

Við í minni hlutanum höfum hér að framan sýnt fram á með gildum rökum,
að það er hægt að sameina þetta tvennt, að veita atvinnulífinu og ýmsum nauðsyn-
legum framfaramálum þá aðstoð, sem við leggjum til að veitt verði, og að afgreiða
fjárlögin hallalaust. Þannig teljum við því rétt að afgreiða frumvarpið og skorum
á þingmenn að athuga tillögur okkar gaumgæfilega, áður en þeir láti það henda
sig að snúast gegn þeim og fella þær.

Alþingi, 10. des. 1955.

Hannibal Valdimarsson,
frsm.

Lúðvík Jósefsson.

4


