
Ed. 1413. Nefndarálit [290. mál]
um frv. till. um Ríkisendurskoðun.

Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.

Frv. þetta miðar að því að efla eftirlit Alþingis með fjármálum ríkisins og framkvæmd
fjárlaga og stefnir að því leyti í rétta átt. Hins vegar getur engum dulist sem kynnir sér málið
að frv. er illa undirbúið og margt svo óljóst í væntanlegri starfsemi þessarar nýju
ríkisendurskoðunar að með öllu er óverjandi að samþykkja frv. án frekari athugunar.

Það er aðeins til marks um hroðvirknisleg vinnubrögð við gerð þessa frv. og meðferð
þess í neðri deild að nú er viðurkennt af öllum að í frv. er stjórnarskrá landsins brotin
tvívegis og verður því frv. þegar af þessari ástæðu að fara aftur til neðri deildar.

Samkvæmt frv. er ríkisendurskoðun gerð að stofnun sem heyrir beint undir Alþingi en
ekki undir ríkisstjórn. Starfsmenn ríkisendurskoðunar, sem nú eru fast að 40 talsins, eru
gerðir að starfsmönnum Alþingis.

Í nefndinni hefur verið spurt að því hvort forsetum Alþingis sé ætlað annað og meira
hlutverk í þessu sambandi en að skipa ríkisendurskoðanda, þ. e. hvort þeim sé ætlað að hafa
eftirlit með embættisrekstri hans, líkt og ráðherra er yfirmaður forstjóra og framkvæmda-
stjóra ríkisstofnana, og hvort þeir geti gefið ríkisendurskoðanda fyrirmæli sem varða störf
hans. Svör við þessari spurningu voru harla óljós til að byrja með. Forsætisráðherra hefur nú
svarað spurningunni algerlega neitandi og hefur fengið meiri hl. nefndarinnar til að flytja
brtt. við frv. til að staðfesta þá stefnu. Forseti sameinaðs þings hefur hins vegar lýst yfir á
fundum þingflokksformanna að hann hafi allt annan og andstæðan skilning á þessu máli og
hefur hann því svarað fyrrnefndri spurningu játandi.

Staða þessa nýja embættis ríkisendurskoðanda verður óneitanlega harla sérstæð ef hann
er hvorki háður Alþingi né ríkisstjórn í störfum sínum og hlýtur að vakna sú spurning hvort
þessi nýi embættismaður eigi hvorki að heyra undir löggjafarvald, framkvæmdarvald né
dómsvald.

Enn flóknara verður þetta mál þegar spurt er hvaða starfsemi eigi að fara fram hjá
þessari stofnun. Verulegur hluti af starfsemi núverandi ríkisendurskoðunar er hrein
stjórnsýslustörf, dagleg endurskoðun allra tollpappíra og umfangsmikil þjónusta við
innheimtumenn ríkissjóðs í samvinnu við fjármálaráðuneyti. Fulltrúi ríkisendurskoðunar,
sem kom á fund nefndarinnar, taldi að starfsemi ríkisendurskoðunar yrði óbreytt í öllum
aðalatriðum. En aðrir hafa dregið það í efa. Ljóst er þó að mikill hluti þeirrar starfsemi, sem
nú fer fram hjá ríkisendurskoðun, á ekkert erindi undir beina stjórn Alþingis.

Í 43. gr. stjórnarskrárinnar eru ítarleg ákvæði um viðfangsefni þessa frv., þ. e. um það
hlutverk Alþingis að hafa eftirlit með reikningsskilum ríkisstofnana og gerð ríkisreiknings.
Samkvæmt þessari grein stjórnarskrárinnar ber Alþingi að kjósa þrjá yfirskoðunarmenn er
séu í launuðum störfum til að vinna þetta verk. Allir ættu að geta verið sammála um að
löngu sé tímabært að gjörbreyta starfsháttum og vinnuaðstöðu yfirskoðunarmanna svo að
þeim verði gert kleift að rækja störf sín í samræmi við fyrirmæli stjórnarskrár og gjörbreyttar
aðstæður á síðari tímum.

En í þessu frv., sem fjallar um framkvæmd þessa ákvæðis stjórnarskrárinnar, er ekki
lengur minnst einu orði á verkefni og störf yfirskoðunarmanna. Þeir eru ekki til í þessu nýja
kerfi. Í upphaflegu frv. var þeim þó ætlað að sitja í stjórn ríkisendurskoðunar. En við
meðferð málsins í neðri deild fuku þeir út úr frv. og svífa nú algjörlega í lausu lofti samkvæmt
þessu nýja kerfi.



Ýmislegt annað orkar tvímælis í þessu frv., en þetta ætti að nægja til að sýna fram á að
það er langt fyrir neðan virðingu Alþingis að afgreiða mál sem ekki er betur undirbúið en
þetta, með svo marga lausa enda og stjórnarfarslega vankanta - ekki síst þegar þar við
bætist að málið varðar Alþingi sjálft og störf þess - og með frv. er verið að fjölga
starfsmönnum þingsins um nokkra tugi. Að auki er það álit margra að samþykkt frv. muni
hafa í för með sér tvöfalt endurskoðunarkerfi hjá ríkinu og talsverða fjölgun starfsmanna.

Með hliðsjón af þessum rökum leggur minni hl. nefndarinnar til að frv. verði
endurskoðað fram að næsta þingi og í því skyni verði því vísað til ríkisstjórnarinnar.

Stefán Benediktsson, sem ekki á sæti í nefndinni en fylgist með störfum hennar, er
samþykkur þessu áliti.
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