
Ed. 452. Nefndarálit [110. mál]
um frv. til 1. um samþykkt á rikisreikningnum fyrir árið 1960.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Af sérstökum og óvenjulegum ástæðum hefur nú svo farið, mót allri hefð og
venju, að fjárhagsnefnd hefur ekki orðið einhuga um afstöðu til frv. til laga um
samþykkt á rikisreikningi, heldur eru það stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar í fjhn.,
sem einir eru reiðubúnir að mæla með tafarlausri samþykkt ríkisreikningsins
fyrir fyrsta "viðreisnarárið".

Ástæður fyrir því, að fulltrúar minnihlutaflokkanna, undirritaður og KK, hafa
ekki talið sér fært að mæla með frv. að svo komnu, eru þó ekki þær, að þeir telji
fremur nú en áður efni til að vefengja tölulegar niðurstöður ríkisreikningsins,
heldur eru orsakir ágreiningsins óvenjuleg og að dómi undirritaðs þingræðislega
óhæf ráðabreytni hv. fjármálaráðherra varðandi meðferð málsins, svo sem hér
skal í örstuttu máli rakið.

Þegar er ríkisreikningurinn fyrir árið 1960 var lagður fram, var ljóst, að
nokkrar af athugasemdum yfirskoðunarmanna voru óvenjulega harðorðar og gáfu
beint tilefni til ýtarlegrar athugunar Alþingis og jafnvel beinna aðgerða af þess
hálfu. Sérstaklega á þetta við um svonefnt Brimnesmál, en í því máli hafa tvær
ríkisstjórnir, sú er nú situr og sú sem við völd var næst á undan henni, gerzt
sekar um að fara langt út fyrir takmörk þeirra útgjaldaheimilda, sem fjárlög kváðu
á um, og að auki að halda að öðru leyti af harla lítilli gætni á beinum hagsmunum
ríkisins. Enn kemur og til, að hlutur viðskiptaaðilans í þessu máli hefur vakið
miklar grunsemdir og öll reikningsskil af hans hálfu þarfnast nákvæmrar rann-
sóknar, svo sem yfirskoðunarmenn benda rækilega á í athugasemdum sínum. Þegar
þeir gengu frá þessum athugasemdum, höfðu þeir þó engan veginn óyggjandi gögn
til þess að byggja á tillögur um sérstakar aðgerðir af hálfu Alþingis, enda var þá
ekki lokið fullnaðarrannsókn ríkisendurskoðanda í málinu.

Nú er hins vegar upplýst, að ríkisendurskoðandi hefur lokið athugunum sín-
um á reikningshaldi og skilum Brimnesútgerðarinnar og skilað skýrslu sinni þar
að lútandi til hv. fjármálaráðherra. En þá gerast þau furðulegu tíðindi, að hv. fjár-
málaráðherra synjar minni hl. fjárhagsnefndar um að fá að kynna sér skýrslu ríkis-
endurskoðanda og gera honum þannig fært að móta afstöðu sína í samræmi við
fyrirliggjandi staðreyndir málsins.

Undirritaður telur, að sú ráðabreytni hv. fjármálaráðherra að halda leyndum
fyrir Alþingi eða nefndum þess málsskjölum, sem beint varða afgreiðslu ríkisreikn-
ings eða aðgerðir hann varðandi, sé algerlega óhæf og óviðunandi og eigi sér naum-
ast fordæmi í þingsögunni og að með henni sé verið að gera Alþingi ófært að gegna
skyldum sínum. Eftir að ríkisreikningur hefur verið lagður fyrir Alþingi, er hann
ekki fremur í höndum fjármálaráðherra en hvers annars einstaks alþingismanns.
Og hann hefur þá heldur enga heimild til að halda neinum gögnum leyndum, sem
reikninginn varða eða geta haft áhrif á afstöðu til hans í heild eða á aðgerðir Alþingis
varðandi einstök atriði hans.

Eftir að framangreind afstaða hv. fjármálaráðherra er augljós orðin, virðist
ekki annað fyrir hendi en að hv. þingdeild fresti umræðu um frv., þar til hún kann
að breytast við nánari íhugun, og legg ég því til, að frv. verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að deildin telur óviðeigandi að afgreiða frv. til 1. um samþykkt á ríkis-

reikningi fyrir árið 1960, án þess að fjárhagsnefnd, sem haft hefur frv. til athugunar,
hafi áður átt þess kost að kynna sér mikilsverð gögn, sem reikninginn varða, sam-
þykkir deildin að fresta frekari umræðum um frv., þar til fjhn. hefur fengið þau
gögn í hendur, sem minni hl. hennar hefur óskað eftir að fá að kynna sér, en hv.
fjármálaráðherra hefur synjað um til þessa, - og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 22. marz 1962.

Björn Jónsson.


