
Ed. 680. Nefndarálit [187. mál]
um frv. til laga um eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin ræddi þetta mál allýtarlega, og voru nefndarmenn sammála um, að
það væri athyglisvert. Hins vegar varð ágreiningur um afgreiðslu málsins. Þrir
nefndarmenn vildu mæla með samþykkt frumvarpsins á þessu þingi, en við tveir
viljum vísa því til ríkisstjórnarinnar og tryggja málinu þar með meiri athugun.

Enginn ágreiningur var í nefndinni um það, að eftirlit með rekstri ríkisins og
rekstri stofnana þess sé nauðsynlegt. Með þeirri skoðun er engu vantrausti lýst á
ríkisstjórn, heldur viðurkennd sú staðreynd, að rekstur ríkisins og stofnana þess
er orðinn svo margþættur og umfangsmikill, að hver ríkisstjórn þarf að hafa starf-
andi sér til ráðuneytis öruggt eftirlit - og miklu meira nú en fyrr á tíð. En vel
þarf samt að athuga, hvort ekki er þó hægt að komast af án þess að setja á stofn
nýtt embætti, sem kostar fyrst og fremst skrifstofustjóralaun (sbr. 2. gr. frv.) og
þar að auki laun annars starfsliðs og skrifstofu kostnað (sbr. 3. gr. frv.). Vel mætti
vera, að hægt væri með rækilegri gaumgæfni að skipa þannig verkum, að ekki þurfi
svo mikils með.

Alþingi kýs þrjá yfirskoðunarmenn ríkisreikninga og reikninga ríkisstofnana.
Þessir yfirskoðunarmenn eiga ekki aðeins að endurskoða reikninga, heldur líka að
gagnrýna meðferð fjár. Ef til vill væri rétt að leggja þeim á herðar aukið starf til
eftirlits og ráðsmennsku.

t endurskoðunardeild ríkisins starfar margt manna. Ef til vill væri hægt að
skipa þar þannig verkum, að meira eftirlit með rekstri væri innt af höndum af
endurskoðunardeildinni heldur en nú er, og það án stóraukins kostnaðar.

Fjárveitinganefnd vinnur mikið að athugun á rekstri ríkisins og ríkisstofnana.
Hins vegar er þingtíminn hverju sinni of stuttur til þess, að nefndin geti sinnt þeim
verkefnum svo sem nauðsynlegt væri. Við lítum svo á, að rökrétt væri, að hún
kysi fulltrúa til þess að vinna milli þinga að rannsókn og eftirliti í samræmi við
ályktanir sínar. En vafasamt er, að rétt sé að gera þann fulltrúa fastan starfsmann
(að vísu kosinn á fjögurra ára fresti) hafandi sérstaka skrifstofu og þjónalíð. eins
og frumvarpið gerir ráð fyrir. Líklegt má telja, að nægja mundi, að fjárveitinga-
nefnd hefði slíkan fulltrúa starfandi við og við, en þyrfti þess alls ekki árlega, ekki
sizt ef starfssvið yfirskoðunarmanna væri eitthvað aukið og endurskoðunardeildin
gæti gegnt eftirlitsstörfum á fullkomnari hátt en nú er.

Af framangreindum ástæðum teljum við, að málið þurfi miklu meiri athugun
en gerð hefur verið, og leggjum til, að frumvarpið verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Í því trausti, að ríkisstjórnin láti taka til rækilegrar athugunar, hvernig eftirliti

með rekstri ríkisins og stofnana þess verði á fullkomnastan hátt og hagkvæmastan
fyrir komið, og leggi niðurstöður af þeirri athugun fyrir næsta reglulegt Alþingi,
tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 29. jan. 1953.
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