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Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera ítarlega könnun á hagkvæmni útboða
og því hvort aðrar leiðir séu heppilegri og æskilegri fyrir byggðarlög og þjóðarheild.
Sérstaklega verði athuguð áhrif útboða á byggðarþróun í landinu og samhliða heildarhag-
kvæmni þeirra verði litið til röskunar á rekstri ýmiss konar þjónustu á landsbyggðinni.

Settar verði nánari og skýrari reglur um útboð á vegum hins opinbera og framkvæmd
þeirra á þann veg að smærri verktakar á einstökum svæðum og aðilar heima í héraði hafi sem
besta möguleika á því að taka að sér verkefni í nágrenni sínu. Jafnframt verði undirbúnar
reglur sem koma í veg fyrir að einstakir aðilar geti einokað verktakastarfsemina.

Greinargerð.

Tillaga þessi var flutt á síðasta þingi en náði ekki fram að ganga. Meginefni þessarar
greinargerðar fylgdi þá með tillögunni.

Útboð á vegum hins opinbera hafa mjög farið í vöxt á undanförnum árum. Þessi útboð
eiga sér vissa stoð í lögunum um skipan opinberra framkvæmda. Enn fremur hefur Alþingi
samþykkt þingsályktun um útboð verklegra framkvæmda á vegum hins opinbera þar sem
þeim verður við komið. Hin almenna stefna hefur því verið að út skuli boðið og reglan sú að
tekið sé lægsta tilboði.



Þannig hafa verkefni flust frá aðilum í heimabyggð með tilviljanakenndum hætti en að
sjálfsögðu sem bein afleiðing af útboðsstefnunni almennt. Forsendur þess, að útboð eigi rétt
á sér, eiga að vera heildarhagkvæmni og þau mega aldrei leiða til þess að þjónusta ýmissa
aðila á landsbyggðinni leggist af eða framkvæmdaféð flytjist úr heimabyggðum með þeim
hætti sem nú gerist. Ýmislegt þarf því að athuga áður en fylgt er í blindni útboðsstefnu í
öllum greinum.

Útboðin hafa á sér margar hliðar og væri freistandi að nefna nokkur atriði. Aðeins skal
þó staðnæmst við áhyggjuefni sem forráðamenn Verktakasambandsins hafa rætt. Það eru
undirboðin og afleiðingar þeirra fyrir hina smærri verktaka sem hafa séð sér þá eina leið færa
til að brjótast inn á markaðinn að bjóða svo lágt að útboðið hefur falið í sér endalokin fyrir
þá. Um leið hefur oft ekki tekist að ljúka við verk sem þannig hefur verið ástatt um.
Undirboð í smærri verk af hálfu voldugustu verktakanna hafa hins vegar ekki skaðað þá
mjög. Þetta hafa verið nokkurs konar aukaverkefni sem unnt hefur verið að vinna til hliðar
við eða í hléum frá stórverkefnum.

Samkeppnin í útboðsheiminum er grimm og miskunnarlaus og lögmálið um hinn sterka
og betur setta gildir þar ríkulega. Margir hinna smærri aðila, sem hafa viljað hasla sér völl á
þessu sviði, hafa horfið af vettvangi illa sárir eða óvígir með öllu.

En veigamesta ástæðan fyrir þingsályktunartillögu af þessu tagi snertir þó landsbyggð-
ina, þjónustuaðilana þar og möguleika þeirra í þessari samkeppi eða útilokun þeirra frá
þessum markaði. Nú er það staðreynd að hvert meðalstórt byggðarlag þarf á þjónustu-
aðilum að halda svo sem vinnuvélareigendum og vörubifreiðarstjórum. Sveitarfélög,
fyrirtæki og einstaklingar þurfa á ýmiss konar þjónustu þeirra að halda en stopul kann sú
aðstoð - sú nauðsynlega þjónusta - að verða ef þessir aðilar ætla að byggja lífsafkomu sína
ú því einu og hafa um leið eðlilegan arð af tækjum sínum. Ýmis verk á vegum hins opinbera,
vegagerð, hafnargerð og flugvallargerð. alveg sér í lagi vegagerðin, hafa hins vegar gert
þessum aðilum það kleift að sinna sínu ómetanlega þjónustuhlutverki fyrir byggðirnar. Í
þessum verkum hins opinbera hafa þessir aðilar fengið þá viðspyrnu og þá viðbót sem hefur
dugað þeim til þjónustuhlutverksins heima fyrir. Ef þeir missa að miklu leyti möguleika til
þátttöku í verkum þessum - að ekki sé nú minnst á ef þeir missa alla möguleika - þá leggst
starfsemi þeirra einfaldlega niður.

Þessi uggvænlega þróun blasir við og við henni ber að snúast réttilega með einhverju því
fyrirkomulagi og þeim reglum sem tryggi hlut heimaaðila og aðild þeirra að verkum þeim
sem hið opinbera hefur með höndum. Þessi mál þarf öll að grandskoða og flm. óttast ekki
óhagkvæmni af annarri skipan þessara mála en nú gildir ef litið er til allra átta og þátta þessa
m.ils. Hér er um veigamikið byggðarmál að ræða, stórkostlegt atriði fyrir byggðarlögin og
íbúana þar og þetta er spurning um eðlilega hlutdeild íbúa landsbyggðarinnar í atvinnulífinu í
heimabyggðum. Allra leiða þarf því að leita til að koma hér á eðlilegri skipan mála þar sem
hagk vænini í víðustu merkingu situr í fyrirrúmi, fyrir hið opinbera, fyrir byggðirnar, fyrir
íbúana sem þurfa ú þjónustu þessara aðila að halda.

Flm. gera sé ljósa grein fyrir erfiðleikum í allri framkvæmd og setningu reglna um þá
f'rarnkvæmd. Svæðaskiptingin er ein þeirra leiða sem athuga ber þó að ekki séu allir sáttir við
!1Ú hugmynd. Aðstoð við smærri verktaka og heimaaðila í upphafi kemur til greina. En síðast
en ekki síst þarf að huga að því hvaða verk skuli boðin út og hver hagkvæmnin raunverulega
verður þegar upp er staðið - hin þjóðhagslega hagkvæmni fyrir heildina.

Með greinargerð í fyrra var birt ályktun frú vörubifreiðastjórafélaginu Snæfelli. Til
hennar og fleiri atriða mun vísað í framsögu. Minni verkefni. meiri harka á útboðsmarkaðn-
um kalla enn frekar nú en áður ú athugun þessa máls. Áhyggjur manna víða úti á
landsbyggðinni hafa komið sérstaklega fram frá SSA - Sambandi sveitarfélaga á
Austurlandi - og verður einnig vitnað nánar í það álit í framsögu.


