
sþ. 186. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árits 1962.

Frá 1. minni hl. fjárveitinganefndar.

Svo sem venja hefur verið, gerir meiri hluti fjárveitinganefndar grein fyrir
þeim tillögum, sem fluttar eru í umboði allrar nefndarinnar. Aðild okkar fulltrúa
Framsóknarflokksins í fjárveitinganefnd að þeim er með þeim hætti, að við höfum
óbundnar hendur um fylgi við hverja einstaka þeirra, svo sem verið hefur.

Ríkisstjórnin fylgir við afgreiðslu þessara fjárlaga sömu stefnu og hún hefur
fylgt við afgreiðslu fjárlaga, síðan hún kom til valda. Meginatriði þeirrar stefnu
eru þessi:



1. Síhækkandi fjárlög, þ. e. meiri álögur á þjóðina.
2. Gjaldabyrðarnar færðar af þeim efnameiri yfir á þá efnaminni.
3. Ýmis lögboðin útgjöld ríkissjóðs ekki tekin á fjárlagafrv.
4. Dregið úr framlagi til uppbyggingar Í landinu.
5. Útþensla ríkisbáknsins ráðandi. Sparnaður nær enginn.

Skal nú nokkru frekar að þessum atriðum vikið.
Á valdatíma núverandi stjórnarflokka hafa fjárlög hækkað um 930 millj. kr.

eða meira en tvöfaldazt á þremur árum. Hér er þó ekki allt talið, Því að ýmsar
ríkisstofnanir, sem höfðu áður fjárveitingu á fjárlögum, svo sem póstur og sími,
hafa nú verið að láta auka svo álögur sínar á almenning, að ríkissjóður leggur þeim
ekki lengur til neitt framkvæmdafé. T. d. voru útgjöld ríkissjóðs vegna pósts og
síma á 20. gr. fjárlaga 1958 yfir 10 millj. kr., og þá voru tekjur þessara stofnana
áætlaðar 103.6 millj. kr. Hins vegar er pósti og síma ætlað nú að annast sjálfum
uppbyggingu sína, enda hafa tekjur stofnunarinnar verið auknar svo með álögum
á almenning, að þær eru nú 216.9 millj., hafa meira en tvöfaldazt á þremur árum.

Á fjárlögum 1958 lagði ríkissjóður Skipaútgerð ríkisins til 15.7 millj. kr. Fram-
lag þetta varð til þess að draga verulega úr kostnaði við vörudreifingu i landinu.
Nú hefur ríkissjóður lækkað þetta framlag um rúmlega þriðja hluta eða i 10 millj.
kr. Að vísu má gera ráð fyrir, að þessi áætlun sé óraunhæf og hallinn reynist
meiri, en greinileg er stefna ríkisstjórnarinnar í þessu máli sem öðrum. að ætla
hinum almenna neytanda, er þessara viðskipta nýtur, að bera uppi meira en verð-
hækkunina, sem orðin er síðan 1958.

Auk þess sem álögur hafa verið auknar með hækkun á farm- og fargjöldum
hjá Skipaútgerðinni, hefur verið dregið úr þjónustu hennar við landsmenn og
ráðgerð enn lakari þjónusta á þvi sviði.

Þetta frumvarp er greinilega trútt þeirri stefnu ríkisstjórnarinnar að færa
byrðarnar af þeim efnameiri yfir á þá efnaminni. Með gengislækkuninni i sumar
var enn höggvið i þann knérunn, enda eru tekjur af sölu sköttum áætlaðar yfir
500 millj. kr. á þessu fjárlagafrumvarpi.
Í nefndaráliti okkar á síðasta þingi töldum við, að nokkrir útgjaldaliðir væru

óraunhæft áætlaðir, gert væri ráð fyrir þeim lægri til útgjalda en þeir mundu
reynast. Þar til nefndum við m. a. útflutningsuppbætur á landbúnaðarvörur, og
t. d. var kostnaður við álagningu skatta áætlaður eftir nýju kerfi, sem ekki var
vitað, hvernig yrði, og hefur ekki enn þá verið sýnt i frumvarpsformi, hvað þá meira.

Þessi stefna virðist heilla hæstv. fjármálaráðherra, þvi að nú er lengra gengið
á þessari braut. Lögboðin útgjöld eru ekki færð á fjárlagafrv., svo sem framlag til
atvinnuleysistryggingasjóðs, 28.5 millj. kr. Talað er um i athugasemdum fjárlagafrv.,
að greiða eigi framlagið með skuldabréfum. Ekki getum við á þá stefnu fallizt, að
ríkissjóður taki upp þann hátt að taka lán vegna lögbundinna rekstrarútgjalda.
Þetta verður að leiðrétta, og flytjum við tillögu um það.

Niðurgreiðslur og útflutningsuppbætur eru áætlaðar i fjárlagafrumvarpi 300
millj. kr. Fyrir liggur, að til þeirra þurfi á næsta ári að óbreyttum reglum 373.8
millj. kr. Fram hefur komið í fjárveitinganefnd sú skýring á þessari áætlun, að
verið sé að endurskoða reglur um niðurgreiðslur og sé þessi áætlun miðuð við
breyttar reglur. Ekki er fjárveitinganefnd kunnugt um þessar væntanlegu reglur,
og fyrir því er slæm reynsla hjá nefndinni að afgreiða út á væntanlegar breytingar,
samanber fyrirhugaða breytingu á skattalögum, sem vitnað er til hér að framan.
Það er svo um þetta mál að segja, að það væri sannarlega að fara aftan að fólki
að greiða niður vörur, eins og gert var í ríkum mæli t. d. 1959 af núverandi stjórn-
arflokkum, meðan vísitalan hafði áhrif á kaupgjald, en draga verulega úr niður-
greiðslum, þegar samband á milli kaupgjalds og verðlags er með öllu rofið og
kjör almennings hafa verið skert frá þVÍ, sem var 1958. Verður þvi að hækka þessa
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fjárhæð í fjárlagafrv. um 73.8 millj., enda verður ekki breyting gerð á útflutnings-
bótum til landbúnaðarvara, án þess að brugðið sé samkomulagi við bændur.

Þessar tvær fjárveitingar, sem samtals eru 102.3 millj., eru hinar veigamestu
af vantöldum útgjöldum fjárlagafrv. Til viðbótar má nefna rafmagnsveitur ríkisins.
Ekki er séð, hvernig þeirra fjármál verða leyst. Eftir því sem upplýst var af
raforkumála stjóra, vantar verulega fjárhæð til að mæta útgjöldum þeirra. Jarð-
boranirnar á hins vegar að afgreiða með lántöku, að því er fjárlagafrv. gerir ráð
fyrir. Einnig mun vanta nokkuð á fjárveitingu vegna nokkurra smærri útgjalda-
liða, svo sem til eyðingar refa og minka, til að framkvæma sundskyldu í skólum
o. fl., sem bundið er af lögum. Ekki er alveg ljóst, hver ástæðan fyrir þessum
vanáætlunum er, þar sem svo virðist, að tekjumöguleikar séu fyrir hendi til að
mæta þessum útgjöldum. Verður helzt að ætla, að ríkisstjórninni hrjósi hugur
við þeirri hækkun fjárlaga, er hefur orðið í valdatíð hennar, og reyni að blekkja
með þessum feluleik.

Hér að framan hefur verið að því vikið, hve gífurlegar álögur hafa verið lagðar
á þjóðina og teknar í ríkissjóð samkvæmt fjárlögum. Ekki segir það þó alla söguna
um álögur núverandi ríkisstjórnar á almenning, svo sem áður hefur verið gerð
grein fyrir af okkur Framsóknarflokksmönnum, t. d. við fjárlagaafgreiðslu 1960.
ÞÓ voru þær álögur, er gerðar voru þá, ekki látnar nægja, því að með bráðabirgða-
lögum frá 3. ágúst s, I. ákvað ríkisstjórnin að taka gengishagnaðinn af útflutnings-
vörum landsmanna og hafði þannig náð til ríkissjóðs 75.4 millj. kr. af þessum
tekjustofni 30. nóv. s. I. Þessi fjárheimta ríkissjóðs er ein sönnun þess, að gengis-
breytingin s.L sumar var ekki gerð í þágu atvinnuveganna né vegna kauphækkunar-
innar, heldur vegna samdráttar- og eyðslustefnu ríkisstjórnarinnar.

Eins og að líkum lætur, varðar það almenning, hve miklar álögur eru á hann
lagðar. Hitt skiptir þó ekki minna máli, til hvers varið er því fé, sem af fólkinu
er tekið.

Það hefur verið almenn skoðun í þessu landi, að svo mikil nauðsyn væri þjóð-
inni að byggja upp og bæta land sitt, að mikið mætti að sér leggja til þess, að það
mætti takast.

Núverandi ríkisstjórn er hér sem á fleiri sviðum á öðru máli. Á árunum 1950-
1958, meðan Eysteinn Jónsson var fjármálaráðherra, var varið að meðaltali 28.5%
af heildarútgjöldum fjárlaga til uppbyggingar og til atvinnuveganna í landinu, en
af útgjöldum fjárlaga 1962 munu um 17% fara til þessa, svo ör hefur breytingin
orðið á þessum árum í þágu samdráttarstefnunnar og eyðslustefnunnar.

Ef varið væri sömu hlutfallstölu fjárlaga 1962 til framkvæmda við vegi, brýr og
hafnir og gert var í fjárlagafrv. 1958, ættu framlög til þeirra að hækka sem hér
segir:

Til vega
brúa
hafna

16.1 millj. kr.
12.6
10.5 -

Samtals 39.2 millj. kr.

Ef aðeins á að halda í horfinu frá 1961, þarf að hækka fjárveitinguna á þessum
liðum um allt að 15 millj. kr.

Þessi fáu dæmi sýna ljóslega, hvert stefnir í þessum efnum.
Fjárveiting ríkisins til hafna í heild er ekki meiri en svo, að það mun taka

ríkissjóð tvö ár að greiða áfallinn kostnað af bafnarframkvæmdum, miðað við
sömu fjárveitingu, og nærri fimm ár að ljúka áfallinni greiðslu og framkvæmdum
þeim, sem ráðgerðar eru næsta sumar. Öllum ætti að vera augljóst, hvert stefnir
með þetta undirstöðuatriði i atvinnuvegum okkar. Um vega- og brúargerð er sömu
sögu að segja, jafnvel eru til heil héruð, þar sem búið er að vinna að mestu fyrir
alla fjárveitinguna, er til vegagerða er ætluð á næsta ári. Þessi þróun er enn frá-
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leitari, þegar það er haft í huga, að ríkisstjórnin tekur nú meiri skatt af umferðinni
en nokkur ríkisstjórn hefur áður gert. Fleiri dæmi mætti nefna, er sanna, hvert
stefnir um þær fjárveitingar ríkissjóðs, sem varið er til uppbyggingar í landinu,
svo sem flugvallagerð. Enn má nefna, að fjárþörf íþróttasjóðs er yfir 20 millj. kr.,
en veita á til sjóðsins 2.25 millj. kr. Í raun og veru er verið að gera framkvæmd
laga um þann sjóð einskis virði. Styrkur sá, er sjóðurinn getur veitt til íþrótta-
mannvirkja, er ekki meiri en svo, að hann hrekkur til vaxtagreiðslu af þeim lánum,
sem stofnað er til vegna vangreiðslu sjóðsins.

Hér eru að gerast svo alvarlegir hlutir, að ofan á miklar álögur er dregið úr
þjónustu við fólkið og aðstoð við uppbyggingu í landinu. Hyggja skulu því lands-
menn að því, til hvers samdráttarstefna ríkisstjórnarinnar er að leiða.

Sparnaðartal stjórnarliða hefur ekki látið á sér standa, þar til helzt nú, að farið
er að draga af þeim, enda má með réttu segja, að þeir hafi gefið nægilega mörg
fyrirheit um sparnað. Í fyrstu fjárlagaræðu fjármálaráðherra voru gefin 12 sparn-
aðarloforð og 24 í hinni næstu, og meiri hluti fjárveitinganefndar setti stjórninni
fyrir 23 sparnaðaratriði við afgreiðslu síðustu fjárlaga. Þarna voru því 59 sparn-
aðarloforð, er stjórnin hafði til að framkvæma, og jafnvel kom fjármálaráðherra
eitthvað inn á sparnaðartal á s. l. hausti, þótt með minna móti væri, enda var hann
þá að tala fyrir hærri fjárlögum en meira að segja hann hafði talað fyrir áður.
Sagði fjárlagafrv. síður en svo góða sögu um sparnað, enda hefur hann eng-
inn orðið.

Hins vegar hefur ríkisbáknið þanizt út á marga vegu. Skal lítið eitt af því nefnt.
Nýtt efnahagsmálaráðuneyti hefur verið stofnað, saksóknaraembætti með til-

heyrandi skrifstofuliði, sakadómurum fjölgað, og fyrirhuguð er fjölgun á borgar-
fógetum og borgardómurum í Reykjavík. Hagskýrslugerð ríkisstjórnarinnar kostaði
um 300 þús. kr. s.l. ár, og og til þeirrar starfsemi mun verða varið mun meira fé
á þessu ári. Árið 1958 voru taldar 38 launaðar nefndir á 19. gr. fjárlaga. Þeim átti
að fækka, en urðu samt um 60 talsins árið 1960 og kostnaður 2 millj. eða nærri
tvöfaldaður kostnaður frá árinu 1958. Þannig mætti lengi telja, en að sinni munu
þessi sýnishorn látin nægja til að minna á, að fyrirheit og framkvæmdir um sparnað
og samdrátt ríkisbáknsins eru sitt hvað.

Eins og fram er tekið í upphafi þessa nefndarálits, erum við aðilar að útgjalda-
tillögum meiri hlutans, þó að við höfum fyrirvara um fylgi við einstakar tillögur,
enda eru sumar þessara tillagna hinar sömu og við höfum flutt til breytinga á fjár-
lögum fyrri ára, svo sem hækkun á framlagi til haf- og fiskirannsókna, leit að
nýjum fiskimiðum o. fl.

Um tillögur um skólabyggingar er það að segja, að við lýstum fylgi okkar og
unnum að því að leiðrétta rangar áætlanir um skólabyggingar og féllum st á, að
leiðrétting á nokkrum skólum yrði ekki gerð fyrr en við undirbúning fjárlaga á
næsta hausti. Í sambandi við þessar leiðréttingar á rangri áætlun skólabygginganna
viljum við leggja áherzlu á, að við undirbúning skólaframkvæmda verði framvegis
fylgt lögum og skipan þeirri, sem fjármálaeftirlit skóla hefur leitazt við að koma á,
enda hefur reynslan sýnt, að öllum aðilum er það fyrir beztu. Við viljum hins
vegar taka fram, að við höfum fyrirvara í sambandi við nýjar skólabyggingar og
viljum leggja áherzlu á það, að hinar dreifðu byggðir verði þar ekki fyrir borð
bornar í framtíðinni.

Sumar tillögur meiri hlutans gengu of skammt að okkar áliti, svo sem um verk-
legar framkvæmdir, og flytjum við breytingartillögur um að hækka· framlag til
þeirra.

Eins og sýnt er fram á hér að framan, er fjárlagafrv. með halla, þegar þess er
gætt, að á frv. vantar lögboðna útgjaldaliði, eins og þegar hefur lýst verið. Hjá því
verður ekki komizt að leiðrétta þá útgjaldaliði, svo að fjárlög sýni rétta mynd af
útgjöldum ríkissjóðs. Við flytjum því breytingartillögur um, að þetta verði leiðrétt.

Við þá athugun, er við höfum gert á tekjuáætlun fjárlagafrv., eftir að ráðu-
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neytisstjórinn i efnahagsmálaráðuneytinu hafði skýrt fyrir fj,árveitinganefnd, hvernig
tekjuáætlun fjárlagafrv. væri upp byggð, höfum við komizt að þeirri niðurstöðu,
að ríkisstjórninni muni ekki haldast uppi að kýta þjóðarbúskapinn svo saman, að
gera þurfi ráð fyrir lægri innflutningi en 3.1-3.2 milljarða króna á næsta ári. Sam-
kvæmt því virðist mega hækka tekjur fjárlagafrv. frá tillögum meiri hlutans um
100-115 millj. kr. eða svo, að þau verði hallalaus, eftir að þessar leiðréttingar hafa
verið gerðar. Um tillögugerð okkar að öðru leyti er þetta að segja:

Við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 1961 gerðum við grein fyrir afstöðu okkar
til tillöguflutnings til útgjalda. Afstaða ríkisstjórnar og þingmeirihluta til framfara-
mála hjá þjóðinni er enn óbreytt frá því, sem þá var. Við leyfum okkur þvi .að
prenta upp kaflann úr nefndaráliti okkar við afgreiðslu siðustu fjárlaga, er skýrir
viðhorf okkar til slíkrar tillögugerðar.

"Við afgreiðslu fjárlaga í fyrra gerðum við mjög margar og ítrekaðar tilraunir
til að fá hækkun á framkvæmda fé, þ. e. fjárveitingum til vega, brúa, hafna, raf-
orkumála o. fl., enn fremur aukinn stuðning við atvinnuvegina og rannsóknir i
þágu þeirra. Allar þessar tillögur voru þá felldar, þó að stjórnarliðar gerðu þá '
ráð fyrir verulegum greiðsluafgangi. Ástæðan til þess, að við flytjum ekki þessar
tillögur nú, er ekki sú, að okkur þyki nóg að gert í þessum málum. Það er fjarri
sanni. Það er vegna þess, að við fengum þá staðfest viðhorf stjórnarliða til þeirra
og ekki hefur orðið vart hugarfarsbreytingar i þeim efnum. Það er þvi fyrir fram
vitað um afdrif slíkra tillagna. Við hefðum viljað auka hlut fleiri málaflokka af
fjárlagafé, ef við hefðum mátt ráða um afgreiðslu fjárlaga, eins og t. d. vísinda og
lista. En auk þess sem öll slík tillögugerð er dauðadæmd fyrir fram vegna þeirrar
forustu, er nú er á Alþingi, þá hefur samdráttarstefnan, sem er óskabarn þessarar
ríkisstjórnar, keyrt fjármála- og athafnalíf þjóðarinnar i kút óvissu og getuleysis.
Stefnubreyting í málefnum þjóðarinnar þarf að vera undanfari þess, að eðlilegt
athafna- og framkvæmdatímabil geti hafizt á ný."

Eins og við afgreiðslu fjárlaga 1961 leggjum við til nokkra lækkun á útgjöld-
um fjárlaga, er nemur samtals 17869358 kr. Lækkunartillögur okkar eru þessar:

Um 10. gr.
Við leggjum til, að efnahagsmálaráðuneytið verði lagt niður. Höfum við áður

gert grein fyrir þeirri afstöðu okkar. Sparnaður yrði 371683 kr.
Þá er það tillaga okkar að lækka annan kostnað ráðuneytanna um 0.5 millj. kr.
Einnig leggjum við til, að stofnað verði eitt sendiráð á Norðurlöndum. Mundi

það leiða af sér sparnað að upphæð 1886000 kr. á næsta ári, og um 3 millj. kr.
eftirleiðis, þegar breytingin er komin í framkvæmd.

Þá er það tillaga okkar, að sendiráðið i París verði eitt og sparnaður við þá
sameiningu verði 0.5 millj. kr.

Þá gerum við tillögu um, að sparað verði við sendiferðir til samninga við
önnur ríki um 0.5 millj. kr.

Um 11. gr.
Lagt er til, að eftirlit á vegum verði kostað af tekjum bifreiðaeftirlitsins. Sparn-

aður nemur 311675 kr.
Um 13. gr.

Við leggjum til, að framlag til nýbyggingar þjóðvega og til endurbyggingar
þjóðvega verði hækkað um 9 millj. kr. Er þessi tillaga okkar við það miðuð, að
framkvæmdir geti haldizt eins og þær voru 1960, aðeins færð upp um verðhækk-
unina, er síðar hefur orðið. Fjárveiting, er fór til Mýrdalssands á s. 1. ári, er tekin
með í þessa fjárveitingu. Hún var felld niður af fjárlagafrv., en við tökum tillit
til hennar í þessari leiðréttingu. Fjárveiting til brúargerða leggjum við til að
hækki um 3 millj. eða svo að framkvæmdir haldist frá 1960, en auknum kostnaði
mætt.
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Einnig leggjum við til, að framlag til hafna hækki um 3 millj. kr. af sömu
ástæðu. Hins vegar skal það tekið fram, að hér er ekki nóg að gert að okkar dómi,
aðeins reynt að stöðva það undanhald, sem verið hefur.

Um 14. gr.
Við leggjum til, að framlag til styrktar íslenzkum námsmönnum hækki um

764 þús. kr. Er þessi hækkun gerð til þess, að Lánasjóður islenzkra námsmanna
fái framlag samkvæmt lögum frá síðasta þingi.

Um 16. gr.
Enn gerum við tillögu um, að framlag til kaupa á jarðræktarvélum verði

hækkað, nú um 1 millj. kr. Enn fremur leggjum við til, að framlag til síldar deildar
og fiskirannsókna hækki um 1 millj. kr.

Um 17. gr.
Lagt er til, að lögboðið framlag til atvinnuleysistryggingasjóðs, 28.5 millj. kr.,

verði tekið á þessa grein fjárlagafrv., svo sem á að vera.

Um 19. gr.
Gerð er tillaga um að taka 73.8 millj. kr. til niðurgreiðslna og útflutnings-

uppbóta, svo að hægt verði að inna þær af hendi, svo sem verið hefur. Hins vegar
er lagt til að lækka óviss útgjöld um 5 millj. kr. og því treyst, að þar verði fyllstu
sparsemi gætt. Enn fremur leggjum við til, að fjárveiting til fyrninga, 8 millj. kr.,
falli niður. Er því um sparnað að ræða á þessari grein að fjárhæð 13 millj. kr.

Um 20. gr.
Framlag til bygginga á jörðum ríkisins leggjum við til að hækki um 0.8 millj.

kr. og aukið verði framlag til atvinnuaukningar um 5 millj. kr. Þá yrði sama
fjárhæð veitt nú og 1957. Mun ekki af þeirri fjárhæð veita vegna atvinnufram-
kvæmda víðs vegar um landið.

Við leggjum svo til, að niður falli 0.8 millj. kr. á 20. gr., sem ætlaðar eru til
að endurnýja bílakost ríkisstofnana.

Tillögur þær til útgjalda, er við flytjum, eru fyrst og fremst til leiðréttingar
á útgjaldahlið fjárlagafrv. Þeim er mætt með því að leiðrétta tekjuáætlunina. Hins
vegar mætum við útgjaldatillögum okkar að mestu með tillögum um sparnað á
útgjöldum fjárlagafrv., en flytjum tillögur uin breytingar á tekjuhlið fjárlagafrv.
til að mæta þeim útgjöldum, sem við leggjum til umfram lækkanir.

Eins og sýnt hefur verið fram á í þessu nefndaráliti, einkennist þetta fjár-
lagafrumvarp af samdráttarstefnu ríkisstjórnarinnar, þar sem auknar álögur á
almenning eru á aðra hlið, en aukin rekstrarútgjöld ríkissjóðs á hina. Það er
ljóst, að stefnubreyting hjá ríkisstjórn er það, sem koma þarf, svo að þjóðin geti
tekið aftur þá stefnu að bæta land sitt og búa i haginn fyrir þá, sem eiga að erfa
landið. En til þess að svo verði, þurfa þeir stjórnarf'lokkar, er nú hafa meiri hluta
á Alþingi, að tapa fylgi með þjóðinni. Fyrir Íslenzku þjóðina verður það þeim mun
betra, því fyrr sem það gerist.

Halldór E. Sigurðsson,
frsm.

Alþingi, 11. des. 1961.

Halldór, Ásgrimsson. Ingvar Gíslason.

6


