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Alþingi á lvk tar  að kjósa þriggja m anna nefnd, er hafi ineð höndum  úthlutun 
bifreiða þeirra, sein inn eru f lu ttar af Bifreiðaeinkasölu ríkisins, enda sé einkasöi- 
unni óheimilt að láta af hendi bifreiðar, nema eftir ákvörðunum  nefndarinnar,  en 
lcita skal nefndin tillagna forstjóra  einkasölunnar um úthlutunina.

Nefndin ákveður og, hverjir  öðlast levfi til innflutnings bifreiða, ef þær eru ekki 
f lu ttar inn af bifreiðaeinkasölunni.

Ákvæði þessi ná til allra bifreiða, sem kevptar eru og flu ttar verða inn hér eftir, 
svo og þeirra bifreiða, er einkasalan hefur þegar keypt og eru í eigu hennar hér eða 
erlendis. Skal nefndin haga ú th lu tun  bifreiðanna með hliðsjón af þörf almennings og 
atvinnuveganna, og er henni skylt að gefa Alþingi skýrslu um  störf sín.

Nefndinni er heimilt að ákveða, að þeir, sem bifreiðar fá til endurnýjunar,  skuli 
afhenda bifreiðaeinkasölunni eldri bifreiðar sínar fyr ir  verð, sem ákveðið sé af tveim- 
ur dómkvöddum mönnum. Enn frem ur getur nefndin ákveðið, að Bifreiðaeinkasala 
ríkisins hafi forkaupsrétt  að þeim bifreiðum, er hún selur, fyr ir  kostnaðarverð, að 
frá dreginni fyrningu eftir mati tveggja dóinkvaddra manna.

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist af Bifreiðaeinkasölu ríkisins.

Á s t æ ð u r .
Ölluin er kunnugt um, að undanfarið  hefur eftirspurn  eftir bifreiðum verið mikl- 

uin inun meiri en framboðið. Á siðast liðnu ári hefur bifreiðaeinkasalan þó flutt inn 
talsvert af bifreiðum. Verður hér ekki rak in  til fulls sú saga, en látið nægja að drepa 
á nokkur aðalatriði um innflutning og ú thlu tun vörubifreiða. Sýnir það ljóslega, 
hvert stefnt hefur í þessum málum, og að því fer fjarri, að ótím abært geti talizt, að 
Alþingi geri ráðstafanir til þess að breytt verði um.

Síðast liðið haust voru flu ttar inn ‘2f)0 vörubifreiðar. E ftirspurn in  var inargfalt 
meiri en framboðið og því fvrirsjáanlega vandaverk mikið að skera ú r  því, hverjir 
eiga skyldu kost kaupanna.T i! þess að leysa þennan vanda, voru settir af ríkisstjórnar- 
ínnar hálfu tveir rnenn með forstjóra einkasölunnar og síðar raunar  þeim þriðja 
bætt í hópinn. Þessir menn rannsökuðu allar um sóknir og gerðu tillögur um úth lu tun  
hifreiðanna. \ 'a r  þeim tillögum fylgt í fram kvæm dinni nær undantekningalaust.

Þegar dró að áramótum, átti einkasalan orðið von á rúmlega 300 vörubifreiðum 
snemma á árinu 1942. Settust þá hinir sömu menn á rökstóla samkvæmt ráðstöfun 
fvrrverandi ríkisstjórnar. Luku þeir störfum fv r ir  áramót. Snennna á þessu ári var 
síðan ákveðið af f járm álaráðherra  í samráði við þúverandi viðskiptamálaráðherra , að



íarið  skyldi eftir þessuin tillögum, með örfáum  undantekningum . Var þetta tilkynnt 
hlutaðeigendum, ýmist munnlega eða skriflega, og bjuggust menn nú við efndum á 
þessu, sem von var. Hér skipaðist þó nokkuð á annan  veg. Þegar bifreiðasendingar 
fóru að koma, tók fjármálaráðuneytið að ráðstafa bifreiðum til m anna, sem trúnaðar- 
m ennirn ir  höfðu eigi lagt til, að fengju bifreiðar, og án þess að trúnaðarm ennirn ir  
eða forráðam enn einkasölunnar væru til kvaddir. Höfðu trúnaðarm enn  s tjórnarinnar 
þó sérstaklega verið beðnir um að athuga kvartanir,  sem fram  höfðu komið ú t af 
úthlutunartillögum  þeirra, og einkum óskað, að þeir bentu á, hverja  þeir teldu hafa 
mesta þörf fyr ir  ný jar vörubifreiðar af þeim, sem þeir ekki höfðu tekið með í út- 
blutunartillöguin sinum. Var þetta vnfalaust geft með það fy r ir  augum, að leyst ýrði 
ú r  málum þessara manna, ef til landsins næðust fleiri en þær rúmlega 300 bifreiðar, 
sem þá hafði verið lofað — í aðalatriðum í samræmi við tillögur nefndarinnar.

Verða hér ekki rak in  afskipti f jánnálaráðuneytis ins  af m álum  þessum í einstök- 
um  atriðum. Aðalatriðið er það, að ráðstafað hefur verið mörgum tugum bifreiða, 
án þess að þörf þeirra, sem þær hafa fengið, hafi verið metin af öðrum en ráðuneyt- 
inu, og þessar b ifreiðar hafa verið afhentar  á sama tíma og fjöhnarg ir þeirra, sem 
’.oforð höfðu fengið um Jiifreiðar, samkvamit jivi, er að fram an segir, hafa enga úr- 
lausn fengið.

Ut al' þessu hefur risið megn óánægja, sem vonlegt er. Það er einnig með öllu 
óhugsandi, að fjánnálaráðuneytið  geti annað því feikna verki, sein ú th lu tuninni er 
samfara, eins og nú er komið, ef ú th lu tunin  á ekki að verða handahófsverk. Menn 
hafa lagt leið sína hundruðum  sainan í ráðuneytið, til þess að ræða uinsóknir sínar 
um bifreiðar. Þ a r  að auki hafa nokkur hundruð  m anna átt  þangað leið, til þess að 
reyna að hafa áhrif  á, hvort þeir fái hifreið sína ú r  þessari sendingunni eða hinni, 
hvort þeir fái bifreið með húsi eða húslausa o. s. frv. Allt virðast þetta vera mál, sem 
ekki snerta fjármálaráðuneyti landsins.

Það hljóta allir að vera saminála 11111, að þetta fyrirkomulag, sem nú er haft, sé 
óviðunandi með öllu.

Eins og nú standa sakir er erfitt verk að ú th lu ta  bifreiðum þeim, sein flytjast, 
ha»ði vöru- og farþegabifreiðum. Helzt virðast þó líkur til þess, að nokkrir  menn sam- 
an gætu valdið þessu verkefni, og er því lagt til í þessari þingsályktunartillögu, að í 
því skyni verði kosnir þ rír  menn hlutfallskosningu af Alþingi.


