
Ed. 661. Nefndarálit [187. mál]
um frv. til laga um eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Frv. hefur verið rætt á mörgum fundum í nefndinni. Var það sent til umsagnar
endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins og til yfir skoðunarmanna ríkisreikning-
anna, og eru umsagnir þessara aðila hirtar hör með sem fylgiskjöl.

Nefndin gat ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Vill meiri hl. leggja
til, að frv. verði samþykkt, en geymir sér þó rétt til að bera fram breytingartillögur
eða fylgja tillögum, sem fram kynnu að koma. Minni hl. leit hins vegar svo á, að
þótt hann efnislega sé samþykkur frv. með einhverjum breytingum á einstökum at-
riðum, þá muni ekki vinnast tími til að fá málið samþykkt á þessu þingi og því sé
heppilegra að afgreiða það með rökstuddri dagskrá. Mun hann því gefa út sér-
stakt nál.

Það er ávallt að koma betur og betur í ljós, hve mikil nauðsyn er á því að koma
upp eftirliti með rekstri ríkisins og ríkisstofnana. Er þessi skoðun ekki einasta
að ryðja sér til rúms hér á landi, heldur og í öllum þingræðislöndum yfirleitt, og
vísast um þetta atriði til ályktunar Alþjóðaþingmannasambandsins á 41. þingi þess,
sem haldið var í Bern dagana 28. ágúst til 2. sept. s.l., en þar segir svo:

,,1 þingræðisskipulagi er það ákaflega mikilsvert, að eftirlit sé haft með fjár-
munum þeim, sem þingið veitir, enda er það ein af höfuðskyldum þess að sjá um,
að ríkisstjórnin verji slíku fé í fullu samræmi við lög og beinlínis i því skyni, sem
það er veitt til.

Það er augljóst, að af ýmsum ástæðum, meðal annars vegna þess glundroða,
sem tvær heimsstyrjaldir hafa valdið, dregst endurskoðun lokareikningsskila lengi
í sumum löndum, og hefur eftirlit þinganna af þeim sökum orðið áhrifalítið.

Þegar svo stendur á sem nú, ber meiri nauðsyn til þess en nokkru sinni að
ítreka þær ályktanir, sem þingmannasambandið hefur áður gert, einkum ályktunina,
sem gerð var á þinginu í Búdapest 1936 um eftirlit með fjármálum hins opinbera,
og ályktunina frá þinginu í Osló 1939 um fjárhagsárið. Var lögð áherzla á það, að
yfirendurskoðun þjóðþinganna á reikningum ríkisins skyldi fara fram svo skjótt
sem auðið væri að loknu fjárhagsárinu.

Fyrir því samþykkir XLI. þing Þingmannasambandsins þessar meginreglur:
1. Það er skylda þjóðþingsins að hafa sjálft á hendí eftirlit með gjöldum ríkis-

ins, enda er lokareikningur ríkissjóðs háður samþykki þess.
2. Frumvarp eða skýrslu frá hlutaðeigandi fjármálanefnd ber að leggja fyrir

þjóðþingið í síðasta lagi tveim árum eftir lok fjárhagsársins, og ber að ræða það mál
í heyranda hljóði.

3. Lokareikning ber að leggja fram í sama formi og fjárlög þau, er hann svarar
til, í því skyni að gera virkt eftirlit auðveldara.

4. Nú kveður þjóðþingið sérfræðinga sér til aðstoðar við framkvæmd eftir-
litsins, svo sem ráðsmann ríkisins, aðalendurskoðanda eða aðra, og skulu þeir vera
óháðir framkvæmdavaldinu og hafa þá aðstöðu, að þeir geti leyst skyldur sinar af
hendi algerlega hlutdrægnislaust.

5. Ráðherrar þeir, sem hlut eiga að máli, skulu bera ábyrgð á öllum mis-
fellum, er slíkt eftirlit kann að leiða í ljós, og her þeim skylda til að gefa þinginu
nauðsynlegar skýringar.

6. Á fjárhagsári því, sem fjárlögin gilda, gæti þingið, eftir því sem unnt væri,
komið á eftirliti þingsins með því að hlutast til um, að framkvæmdavaldið fylgist
jafnharðan með ríkisgreiðslum, og með kosningu þingnefndar til þess að hafa gætur
á, hvernig áætlun fjárlaganna er fylgt.

XLI. þing Þingmannasambandsins lætur þá von í ljós, að bráðlega verði til
umræðu tekin þau vandamál, sem sífellt fer fjölgandi og varða rétt þjóðþinganna
til eftirlits með fjármálum stofnana og fyrirtækja, sem rekin eru á ábyrgð hins
opinbera eða eiga rétt á, að ríkið hlaupi undir bagga með þeim."

Meiri hl. nefndarinnar lítur svo á, að það sé engu minni þörf á því hér en annars
staðar að koma á slíku eftirliti og að það muni spara ríkissjóði margvísleg útgjöld,
ef því yrði komið á undir stjórn manns, sem til þess væri kjörinn vegna hæfileika
sinna og sérþekkingar. Hitt er ljóst, að árangurinn fer að sjálfsögðu eftir því, hversu
vel eða illa tekst til með val á slíkum manni.

Meiri hl. leggur því til, að frv. verði gert að lögum þegar á þessu þingi.

Alþingi, 29. jan. 1953.

Gísli Jónsson,
fundaskr., frsm.

Þorst. Þorsteinsson,
með fyrirvara.

Brynj. Bjarnason,
með fyrirvara.



Fylgiskjal I.
Reykjavík, 20. jan. 1953.

Háttvirt fjárhagsnefnd efri deildar Alþingis hefur leitað álits okkar yfirskoð-
unarmanna um frv. tillaga um eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana, þskj. 455.

Eins og athugasemdir yfirskoðunarmanna við ríkisreikningana á undanförnum
árum bera með sér, hefur yfirskoðunarmönnum þótt í ýmsu áfátt hjá sumum
stofnunum þess opinbera, reikningsskil og umboðsleg endurskoðun um skeið gengið
allt of seint o. s. frv.

Fyrir allmörgum árum var skipaður sérstakur maður í fjármálaráðuneytinu til
að hafa eftirlit og yfirumsjón með umboðslegu endurskoðuninni og reikningsskilum
hjá embættis- og sýslunarmönnum. Honum er meðal annars ætlað að hafa gát á,
hvernig háttað er um vinnubrögð og fyrirkomulag vinnunnar í hinum ýmsu stofn-
unum.

Það er ef til vill tæpast von til þess, að einum manni vinnist tími til að sinna
svo víðtæku verkefni, að allir þættir þess geti verið ræktir til fulls. Honum er ætlað
að sjá um, að umboðslega endurskoðunin fari fram í tæka tíð, að reikningsskil og
fjárgreiðslur til ríkisins séu skilvíslega inntar af hendi o. fl., o. fl.

Við álitum, að talsvert hafi áunnizt í seinni tíð í þessum efnum, en þess er ekki
að vænta, hvað sparnað áhrærir, t. d. fækkun starfsmanna í stofnunum, að það geti
orðið allt í einu, sízt svo að nokkru nemi. Þess konar ráðstafanir hljóta að taka
nokkurn tíma.

Þegar launalögin voru sett, var ráðgert að setja lög um réttindi og skyldur
embættismanna mjög fljótlega, en ógert er það enn. Við setningu slíkra laga mundi
vera haft í huga og tekið tillit til ýmissa þeirra atriða, er frv. á þskj. 455 fjallar
um, sem vissulega er ástæða til, að þeim sé gaumur gefinn. Það er engum vafa bundið,
að föst skipan og öruggt eftirlit með öllu starfi í stofnunum hins opinbera hefur
afar mikla þýðingu. Virðist réttmætt, að við endurskoðun stjórnarskrárinnar verði
sett ákvæði í hana, er tryggi það.

Meðal erlendra menningarþjóða eru ýmisleg lagafyrirmæli um opinberar stofn-
anir, vinnu í þeim, mannaráðningar o. fl., o. fl. Það er vafalaust ekki síður ástæða
til þess hér hjá okkur, að sett séu lagafyrirmæli um slíkt efni, eins og þingið hefur
áður ætlazt til, um lagasetningu um réttindi og skyldur embættis- og sýslunarmanna.
Við álitum, að aukið eftirlit mundi gagnlegt, ef til slíkra starfa velst heppilegur
maður, og teljum við, að heppilegra mundi, að tryggilegar væri búið um ráðningu
hans en ákvæði 2. gr. frv. benda til.

Viðvíkjandi því atriði, er drepið er á í bréfi háttv. fjárhagsnefndar Ed., hvort
ekki mundi heppilegt, að eftirlitsmaðurinn væri jafnframt einn af yfirskoðunar-
mönnum ríkisreikninganna, þá álitum við ekki þá skipan æskilega.

Jón Pálmason.

Virðingarfyllst,

Jörundur Brynjólfsson. Sigurjón Á. Ólafsson.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavík, 19. jan. 1953.

Með bréfi, dags. 16. þ. m., hefur nefndin óskað umsagnar endurskoðunardeildar-
innar um frumvarp til laga á þskj. 455, 187.mál, um eftirlit með rekstri ríkisins og
ríkisstofnana. Sérstaklega er óskað umsagnar um það, hvort ekki væri eðlilegt,



að eftirlitsmaðurinn yrði jafnframt kjörinn af þinginu til þess að vera einn af
yfirskoðendum ríkisreikninganna.

Það, sem rekið hefur til þess, að frumvarp til laga um eftirlit með rekstri ríkis-
ins og ríkisstofnana var lagt fyrir Alþingi árið 1949 og þetta frumvarp er nú lagt
fyrir, virðist vera þetta:
1) Kostnaður við framkvæmdastjórn ríkisins er mjög hár, og menn trúa því, að

hann gæti verið töluvert minni, ef vel er á haldið.
2) Ýmis kostnaður virðist óþarfur, og víða virðist lítt gæta eðlilegs sparnaðar.
3) Skipulagsleysi er víða auðséð í ríkisrekstrinum.

Endurskoðunardeildin telur það vera í verkahring sínum að koma í veg fyrir
óþarfan kostnað og óhóflega eyðslu ríkisstofnana og jafnframt að koma á samræmi
í kostnaðarliðum ríkisstofnana á eðlilegu sparnaðarstigi. Hún vinnur að þessu smám
saman, án þess að á beri, og bætir stöðugt árangurinn af starfi sínu, eftir því sem
henni vinnst tími til að gefa fleiri stofnunum sérstakan gaum í því skyni að koma
þessu samræmi á. Hins vegar er það utan hennar verksviðs að vinna að skipulagn-
ingu í rekstri ríkisins, enda hefur hún ekki bolmagn til þess, en það er einmitt gagn-
ger athugun á öllum rekstri ríkisins og endurskipulagning hans, sem til mikils
sparnaðar virðist horfa.

Þegar stjórnin var flutt inn í landið fyrir tæpri hálfri öld, mun framkvæmda-
stjórn landsins hafa verið sniðin eftir fyrirkomulagi í Danmörku.

Ríkisreksturinn hefur vaxið gífurlega síðan, en engin skipulagning hefur farið
fram á honum, og eins og kunnugt er, hefur handahóf oft ráðið tengslum nýs þáttar
í rekstri við þann rekstur, sem fyrir var, bráðabirgðaráðstafanir, sem ekki var
vandað til löggjafar um, vegna þess að tjalda átti til einnar nætur, hafa orðið til
langframa, og hjá löggjafanum hafa oft ráðið önnur sjónarmið en þau, sem horfðu
til sparnaðar í rekstri og samræmis. Verkefnin eru því ærin fyrir þann, sem falin-
verður endurskipulagningin.

Endurskipulagningin á rekstri ríkisins hlýtur að verða aðalstarf eftlrhtsmanns-
ins. Án hennar verða allar sparnaðartilraunir kák eitt, en til þess að hún geti átt sér
stað, verður að vera samvinna milli löggjafans og þess, sem skipulagninguna hefur
með höndum.

Nauðsynlegt er, að eftirlitsmaðurinn sé gagnkunnugur opinberum rekstri og hafi
sérþekkingu í skipulagningu slíks rekstrar, en þeirrar sérþekkingar má nú afla sér
víða erlendis. Maður, sem skipaður er til eftirlitsins, verður að mega treysta því,
að hann fái að halda stöðu sinni, ef hann gegnir henni óaðfinnanlega. Að öðrum
kosti er hæpið, að völ sé á hæfuni manni í stöðuna. því virðist óheppilegt það ákvæði
frumvarpsins, að eftirlitsmanni nn skuli kjósa til eins kjörtímabils í einu.

Ekki verður séð, að þingmenn séu betur fallnir til þessa starfa en aðrir. Líklegra
virðist, að vænta megi betri árangurs af manni, sem ekki gefur sig opinberlega að
stjórnmálum.

Til þess að tryggja það sem bezt, að hæfur maður fáist til eftirlitsstarfans, virðist
ákvæði 2. gr. frumvarpsins frá 1949 um það, að forseti Íslands skipi hann, heppilegt,
og til þess að gera hann sem óháðastari einstökum ráðherrum virðist heppilegast,
að sú skipun sé gerð á ábyrgð forsætisráðherra, en skrifstofa eftirlitsmannsins verði
einn hluti stjórnarráðsins, hliðstæð öðrum ráðuneytisskrifstofum. Fé til þeirrar skrif-
stofu yrði þá ákveðið í fjárlögum á sama hátt og til annarra ráðuneytis skrifstofa,
enda virðist eðlilegra, að ríkisstjórnin, sem hefur með höndum framkvæmdastjórn
ríkisins, ákveði starfslið og leggi til fjárveitingu til eftirlitsins í fjárlagafrumvarpi,
fremur en að þingnefnd taki að sér þann þátt í framkvæmdastjórninni.

Upplýsingar um rekstur ríkis og ríkisstofnana eru nærtækastar í ráðuneytunum
og endurskoðunardeildinni.

Það er án efa heppilegast, að eftirlitsmaðurinn sé sem mest hafður í ráðum hjá
þingnefndum. ekki eingöngu fjárveitinganefnd, heldur einnig hjá öðrum þingnefnd-
um, sem fjalla um frumvörp, sem rekstur ríkisins varða, til þess að hann geti verið



til ráðgjafar um það, sem að sparnaði í rekstri og samræmingu lýtur. Hins vegar er
vafasamt, að nauðsynlegt sé að lögbjóða það, að hann aðstoði við samningu fjár-
lagafrumvarpsins.

Tillögur sínar tel ég heppilegra að eftirlitsmaðurinn leggi fyrir ríkisstjórnina
en fjárveitinganefnd, og yrðu þær þá ræddar á ráðherrafundi, en ríkisstjórnin tæki
ákvörðun um framkvæmd þeirra. Virðist ástæðulaust að fela þingnefnd þennan þátt
framkvæmdastjórnarinnar, eins og áður segir, enda situr sú nefnd ekki að störfum
nema meðan Alþingi situr og hefur þá nægum störfum að sinna í þágu löggjafarinnar.

Ef gert er ráð fyrir því, að eftirlitsmaðurinn yrði kosinn á þann hátt, sem í frum-
varpinu segir, virðist ekki óeðlilegt, að hann verði jafnframt einn af yfirskoðendum
rtkisreikninganna, en jafnvel þótt hann yrði skipaður af ríkisstjórninni til eftir-
litsstarfans, virðist að ýmsu leyti heppilegt, að hann yrði sjálfkjörinn einn af yfir-
skoðunarmönnunum.

Það mundi styrkja aðstöðu hans gagnvart báðum aðilum, Alþingi og ríkisstjórn,
og auðvelda samstarfið við þíngnef'ndirnar, sem svo mjög ríður á.

Virðingarfyllst,
Einar Bjarnason

aðalendurskoðandi.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.


