
sÞ. 466. Nefndarálit
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1948.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur ekki getað orðið sammála um afgreiðslu frumvarpsins.
Eins og frumvarpið var lagt fram af ríkisstjórninni, bar það vitni um gagn-

gerða stefnubreytingu frá því, sem verið hefur undanfarin ár, sérstaklega hvað
snerti framlög til verklegra framkvæmda, svo sem vegamála, brúargerða, hafnar-
gerða, skólabygginga og sjúkrahúsa. En meiri hluti nefndarinnar hefur ekki getað
fallizt á að breyta hér um stefnu nema að nokkru leyti og í ýmsum öðrum stór-
vægilegum atriðum lagt til, að gerðar verði aðrar breytingar, sem stór spilla frumv.
og gerðar eru eftir beinni skipun ríkisstjórnarinnar. Má þar sérstaklega nefna þær
tillögur meiri hlutans að lækka framlag til landnáms í sveitum samkvæmt II. kafla
laga um landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum úr tveimur og hálfri
milljón, sem lögin ákveða, niður í eina og hálfa milljón. Bendir þetta ótvírætt til
þess, að tilgangur núverandi stjórnarmeirihluta sé að gera þessi lög, sem æsku-
lýður sveitanna væntir sér mikils af, að pappírssamþykktum einum, eias og laga-
ákvæðin um samvinnubyggðir frá 1936 og lögin um landnám ríkisins frá 1941.
Þá má og nefna tillögu meiri hlutans um að lækka framlagið til almannatrygginga
um 1,6 millj.

Bæði þessar ákvarðanir og niðurskurður á framlögum til verklegra framkvæmda
eru réttlættar með því, að ekki sé fé fyrir hendi til að halda sömu framlögum og
áður, og heyrist í því sambandi oft talað um ógætilega og kostnaðarsama löggjöf
síðustu ára. Minni hlutinn vill hins vegar benda á þá staðreynd, að jafnframt því,
sem áður nefnd framlög eru lækkuð, hækka stórkostlega útgjöld við rekstur ríkisins
og embættiskostnaður allur. Má þar nefna sem dæmi, að útgjöld samkvæmt 10. gr.,
þ. e. kostnaður við stjórnarráðið og utanríkisþjónustu, munu nú verða allt að 800
þús. kr. hærri en á síðasta árs fjárlögum, og útgjöld samkvæmt 11. gr., þ. e. dóm-
gæzla og lögreglustjórn, skatt- og tollheimta, opinbert eftirlit o. fl., munu nú nema
nærri þrem millj. kr. hærri upphæð en á síðustu fjárlögum.

Þá má ekki síður minna á hina nýrri þætti embættisbáknsins, svo sem fjárhags-
ráð, viðskiptanefnd, verðlagseftirlit og skömmtunarskrifstofu ríkisíns með öllum sin-
um úthlutunarstofnunum. Má fullyrða, að kostnaður við þessa starfsemi verði
ekki undir fjórum milljónum kr. Svo hröð þensla í embættiskerfinu á íslandi
hefur aldrei þekkzt áður, og telur minni hlutinn, að meiri þörf hefði verið að halda
þessum kostnaði í skefjum en lækka þau framlög til verklegra framkvæmda, at-
vinnumála og trygginga, sem áður eru nefnd.

Þá teljum við einnig, að tekjur ríkisins séu áætlaðar mun lægri en líkur eru
til, að verði, og sé það gert í þeim tilgangi að sanna nauðsyn áður nefndra lækkana
til verklegra framkvæmda og menningarmála, svo og þess niðurskurðar á lögboðn-
um gjöldum samkvæmt lögum um landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveit-
um og lögum um almannatryggingar, sem meiri hluti nefndarinnar flytur tillögur
um. Við erum algerlega ósammála því að áætla tekjurnar lægri en allar líkur benda
til, að þær muni verða.

Vegna hinnar miklu nýsköpunar í skólamálum þjóðarinnar, sem lögfest var
með hinni nýju skólalöggjöf, er mí í smíðum fjöldi skólabyggínga, bæði gagn-
fræðaskóla og barnaskóla. Úr þessum framkvæmdum hlýtur að draga stórlega, ef
framlög eru lækkuð svo mjög sem stjórnarmeirihlutinn gerir ráð fyrir. Hið sama
gildir um hafnarframkvæmdir, en allar tafir á þeim hljóta aftur að stefna j hættu
fiskiskipaflota þjóðarinnar og draga úr notagildi hans.

Við, sem minni hlutann skipum, flytjum á sérstöku þingskjali allmargar breyt-
ingartillögur við fjárlagafrumvarpið, og miða þær fyrst og fremst að þvi að auka
framlög til verklegra framkvæmda og menningarmála.

Skal nú gerð nokkur grein fyrir aðaltillögum okkar.

Tekjurnar.
Samkvæmt 2. gr. frv. er tekju- og eignarskattur, að meðtöldum tekjuskattsauka.

áætlaður 40 millj. kr. Meiri hlutinn hefur ekki viljað áætla þennan tekjustofn hærri.
Samkvæmt yfirliti um tekjur og gjöld ríkissjóðs árið 1947, er fjármálaráðherra
gaf við fyrstu umræðu málsins, nam þessi liður 44,4 millj. kr. (jan.-des. það ár.).
Ekkert bendir til, að þessi tekjustofn verði lægri á yfirstandandi ári, og leggjum
víð því til, að hann verði áætlaður 43 millj.

Vörumagnstollur er áætlaður í frv. 18 millj. kr., en hefur numið 23,5 millj. jan.-
des. 1947. Hér virðist því vera um mjög væga áætlun að ræða, og teljum við fylli-
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lega réttmætt að áætla þennan tekjustofn 20 millj. kr., eða tveggja millj. kr. hækkun,
og leggjum til, að svo verði gert.

Verðtollurinn er áætlaður af meiri hlutanum 60 millj. kr. S. 1. ár nam hann
72,25 millj. jan.-des. Kom þó tollahækkun sú, er gerð var á síðasta þingi, ekki
til framkvæmda fyrr en nokkuð var komið fram á árið, og var því allmikið af
þeim vörum, sem til landsins fluttust, miklu lægra tollað en nú. Má því telja nokk-
urn veginn víst, að þessi tekjustofn verði a. m. le 70 millj. og að öllum líkindum
hærri. Í samræmi við það leggjum við til, að hann verði áætlaður 10 millj. hærri
eða 70 millj. kr.

Tekjur af tóbakseinkasölu ríkisins eru áætlaðar 17,5 millj. samkvæmt frv., en
námu á s.Lári yfir 20 millj. kr. Þennan lið teljum við því fyllilega réttmætt að
hækka um 2 milljónir upp í 19,5 millj.

Samtals leggjum við því til, að tekjur ríkisins verði áætlaðar 17 millj. kr. hærri
en frv. gerir ráð fyrir og meiri hluti nefndarinnar vill halda sér við.

Gjöldin.
12. gr.

Við þessa grein berum við fram eina brtt., þ. e. að hækka styrk til læknis-
bústaða og sjúkraskýla úr 800 þús. kr., sem frv. gerir ráð fyrir, upp í 1 millj. kr.
sem er svipuð upphæð og á síðasta árs fjárlögum. Það er alkunnugt, hve erfitt er
að fá lækna í mörg læknishéruð úti á landi, og víða getur það ráðið úrslitum, um
það, hvort hérað er læknislaust eða ekki, hvort til sé læknisbústaður.

13. gr.
Við þessa grein flytjum við 2 brtt., sem meiri hluti nefndarinnar gat ekki fallizt

á. Er hin fyrri um að hækka fjárveitingu til viðhalds þjóðvegum um tvær millj.,
úr 9 millj. upp í 11 millj., sem áreiðanlega er það minnsta, sem þörfin krefur. S. 1.
ár reyndist þessi liður enn þá hærri, og vegamálastjóri telur, að óhugsandi sé að
komast af með þá upphæð, sem í frv. er. Með því að áætla upphæð þessa aðeins 9
millj. er því annaðhvort stefnt að því að rýra viðhaldið og láta vegakerfi landsins,
sem byggt hefur verið fyrir ærið fé, drabbast niður eða greiða verður allmikla
upphæð utan allrar heimildar í fjárlögum, sem í alla staði verður að teljast óheil-
brigt.

Síðari brtt. okkar við þessa grein er um að hækka framlag til hafnargerða og
lendingarbóta úr 3,5 millj., sem frv. gerir ráð fyrir, í 6,5 millj., sem er svipuð upp-
hæð og s.Lár. Fiskiskipaflotinn hefur vaxið svo mjög hin siðustu ár, að við teljum
í alla staði ófært að draga úr fjárframlögum til hafnarframkvæmda. Verði tillaga
okkar samþykkt, ætlumst við til, að skipting á þessari fjárhæð verði gerð af fjár-
veitinganefnd á milli 2. og 3. umræðu.

14. gr.
Við þessa grein flytjum við þrjár brtt. Er hin fyrsta um að hækka styrk til

nýrra barnaskólabygginga úr 3 millj., sem frv. gerir ráð fyrir, í 4,5 millj. Samkvæmt
skýrslu fræðslumálastjóra eru nú í smíðum 27 barnaskólabyggingar, og þyrfti fram-
lag ríkissjóðs til þeirra að verða rúmar 7 millj. á þessu ári. Auk þess telur fræðslu-
málastjóri óhjákvæmilegt að hefja byggingu nokkurra nýrra skólahúsa. Við flytjum
því brtt. um hækkun á þessum lið.

Til bygginga gagnfræða- og héraðsskóla eru ætlaðar á frv. 2 millj. kr., og vill
meiri hl. n. halda þeirri upphæð. Á síðasta árs fjárlögum nam þessi upphæð 4,25
millj. kr. Við teljum þessa lækkun alveg óeðlilega og leggjum til, að þessi upphæð
verði svipuð og 1947.

2



Þá leggjum við enn fremur til, að framlög til íþróttasjóðs verði 1 millj. kr.
eins og á síðustu fjárlögum í stað 700 þús. kr., sem er í frv. Meiri hlutinn mun hins
vegar leggja til, að þessi upphæð verði lækkuð í 600 þús. kr.

16. gr.
Við þessa grein flytjum við nokkrar brtt., og eru þessar helztar:
Til fiskimálasjóðs leggjum við til, að tekinn verði upp nýr liður, að upphæð

1 millj. kr. Samkvæmt lögum um fiskimálasjóð eru honum ætluð mjög víðtæk
verkefni, að styðja að hvers konar eflingu sjávarútvegsins, markaðsöflun o. fl., og
mun sízt veita af þessari fjárhæð, ef starfsemi hans á að ná fullum tilgangi.

Til nýrra raforkuframkvæmda leggjum við til, að veittar verði 4 millj. kr. og
skuli helmingi þeirrar upphæðar varið til lána til dieselrafstöðva utan þess svæðis,
sem rafveitur ríkisins ná yfir. Enn sem komið er hefur fé það, sem ríkið hefur
lagt fram til raforkuframkvæmda, eingöngu farið til að byggja ákveðnar veitur,
sem verða til mjög mikilla hagsbóta fyrir íbúa þeirra héraða, sem þeirra njóta.
Hins vegar eru mörg önnur héruð, sérstaklega ýmsir bæir og þorp á Austfjörðum
og Vestfjörðum, sem eru að byggja diselrafstöðvar af eigin rammleik án nokkurrar
aðstoðar af hálfu hins opinbera, nema ríkisábyrgðar. Þessum aðilum teljum við sjálf-
sagt að hjálpa með lánum.

17. gr.
Við þá grein flytjum við þá brtt., að framlag til íbúðarhúsabygginga samkv.

III. kafla laga nr. 44 7. maí 1946verði 1 millj. kr. í stað 400 þús. kr., sem frv. gerir
ráð fyrir.

20. gr.
Þá leggjum við til, að á 20. gr. verði tekinn nýr liður, 1 millj. kr. til byggingar

sjómannaskólans í Reykjavík.

Ágreiningur okkar við meiri hl. er fyrst og fremst um þau mál, sem hér hefur
verið minnzt á. Við erum hins vegar sammála meiri hl. um margar till. til breytinga
á frv., og stöndum því að ýmsum till., sem fluttar verða af meiri hlutanum. Mun-
um við nánar gera grein fyrir þeim við umræður og við atkvæðagreiðslu.

Við teljum rétt að birta hér með áliti okkar áætlanir þær, sem fjárveitinga-
nefnd hafa borizt frá fjárhagsráði, um innflutning og fjárfestingu árið 1948. Sam-
kvæmt lögum bar fjárhagsráði að leggja þessar áætlanir fram, áður en fjárlög
yrðu sett. Áætlanir þessar bera það með sér, að þær eru handahófslega gerðar, en
þó sýna þær glöggt, að fjárhagsráð og ríkisstjórnin hugsa sér að draga enn stórkost-
lega úr framkvæmdum í landinu, en auka jafnhliða við skriffinnskubrjálæðið og
fjötrana í sambandi við allt viðskipta- og athafnalíf landsmanna. Þessar áætlanir
hljóta óhjákvæmilega að ræðast jafnhliða fjárlögunum, og er því rétt, að þær birtist
öllum þingmönnum.

Alþingi, 9. marz 1948.

Ásmundur Sigurðsson,
frsm.

Lúðvík Jósefsson.

Fylgiskjal.

FJÁRHAGSRÁÐ
Reykjavík, 5. febr. 1948.

Fjárhagsráð leyfir sér hér með að senda eitt eintak af innflutningsáætlun þeirri,
er samin hefur verið fyrir árið 1948. Það skal tekið fram, að framkvæmd áætlunar-
innar er hugsuð í þremur áföngum, sá fyrsti til aprílloka, þegar séð verður um árang-
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ur vetrarvertíðar, annar til ágústloka. þegar séð verður fyrir um síldarvertíðína, og
þriðji til ársloka. Með þessum hætti er það áform fjárhagsráðs, að færi gefist á að
koma í veg fyrir, að út verði gefin meiri leyfi til innflutnings en hægt er að greiða
með útflutningstekjunum.

Virðingarfy IIst.

Fjárhagsráð.

T. Guðjónsson.

Fjárveitinganefnd Alþingis, Reykjavík.

Bragi Kristjánsson.

Innflutningsáætlun fyrir árið 1948.
A.Innflutningsáætlun.

Tegund gjaldeyris
Dollarar .
Sterlingspund .
CI. Tékkóslóvakía .
CI. Holland .
CI. Frakkland .
CI. Ítalía .
Ýmislegt .

Upphæð kr.
114869000
113799500
30215000
27206500
6718000
6707000

10630000

Samtals 310145000

B. Gjaldeyrisáætlun.
Dollarar .
Sterlíngspund .
Clearing-gjaldeyrir .

24900000
53000000
1300000

Samtals 79200000

Heildar leyfisveitingar.
A.Innflutningsáætlun .
B. Gjaldeyrisáætlun .

Áætlun um duldar

1. Námskostnaður .
2. Ferða-, sjúkra- og dvalarkostnaður ..
3. Greiddar skuldir .
4. Vinnulaun , .
5. Eignayfirfærsla .
6. Skipaleigur .
7. Tryggingar og umboðslaun .
8. Styrkir og meðlög .
9. Skipaviðgerðir .

10. Önnur gjaldeyrisleyfi .
11. Greiðslur hins opinb, til sendiráða,

afb. og vaxta af lánum .

kr. 310 145000
79200000

Samtals kr. 389345000

greiðslur,
$

millj.
3.5
0.8

"0.2

i:
millj.
2.5
2.0
0.5
0.4
0.1

27.5
4.4
0.1
6.0
4.5

0.2

Samtals
millj.
6.0
3.0
0.5
0.6
0.1

37.5
5.0
0.2
6.0

11.8

CI.
millj.

"

"0.1

0.5

0.5 8.5

"10.0
0.5
0.1

"6.8

3.0 5.0

24.9 33.0 1.3 79.2
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