
sþ. 260. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1954.

Frá 1. minni hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur unnið að fjárlagafrumvarpinu síðan í þingbyrjun. Hafa
nefndarmenn allir lagt fram breytingartillögur við gjaldabálk frumvarpsins á þing-
skjali 240, þar sem samkomulag er um þær í öllu, sem máli skiptir, svo langt sem
þær ná.

Hins vegar hefur nefndin ekki orðið sammála um breytingartillögur við tekju-
bálkinn, og hefur meiri hluti fjárveitinganefndar, þeir Pétur Ottesen, Halldór Ás-
grímsson, Magnús Jónsson, Karl Kristjánsson, Jón Kjartansson, Björn Björnsson og
Jónas Rafnar, lagt fram sínar breytingartillögur á þingskjali 242.

Ég legg fram breytingartillögur mínar á sérstöku þingskjali og skýri þær að
nokkru í þessu nefndaráliti. Einnig mun fulltrúi Sósíalistaflokksins í fjárveitinga-
nefnd, Lúðvík Jósefsson, skila séráliti og breytingartillögum.

Fjárlagafrumvarpið vék í engum meiri háttar atriðum frá fjárlögum yfirstand-
andi árs, nema helzt í því, að flestir gjaldaliðir voru enn á uppleið, að undanteknum
fjárveitingum til verklegra framkvæmda.

Þannig ætlaði frumvarpið ekki nema 8100000 kr. til nýrra akveg a á næsta ári,
en i gildandi fjárlögum er þessi fjárveiting 10 105000 krónur.

Til brúargerða voru í frumvarpinu ekki ætlaðar nema 3100000 kr., en í gildandi
fjárlögum 4065000 kr. Og til vitamála og hafnargerða var lagt til í frumvarpinu,
að fjárveitingin yrði 10828366 kr., en í gildandi fjárlögum er sú upphæð 11617919 kr.



Samkvæmt þessu var lagt til í frumvarpinu, að fjárframlög til nýrra akvega,
brúa og vita- og hafnarmála lækkuðu um 3 759 000 kr., miðað við fjárlög yfirstandandi
árs. Þetta hefði þýtt mikinn samdrátt verklegra framkvæmda hjá ríkinu, þar sem
allur kostnaður hefur farið vaxandi. En því er ekki að neita, að þetta er í samræmi
við stefnu undanfarinna ára, því að árið 1946 voru framlög til vegamála á 13. gr.
fjárlaga 16.3% af rekstrarútgjöldum ríkissjóðs, en nú voru útgjöldin til vegamálanna
samkv. frumvarpinu komin niður í 8.75%, eða hlutfallslega nærri því lækkuð um
helming móts við það, sem þau voru 1946.

Fjárveitinganefnd sá, að svo búið mátti ekki standa, og hefur hún orðið sam-
mála um að leggja til, að til nýrra akvega verði veittar 10440 000 I,L, til brúa
46;:;0000 kr. og til hafnarmannvirkja og lendingarbóta 5756000 kr., móti 4475000
kr. samkv. frumvarpinu eins og það var lagt fram.

Að öðru leyti skal ekki fjölyrt hér um hinar sameiginlegu tillögur nefndarinnar.
Þær verða vafalaust rækilega skýrðar í nefndaráliti meiri hlutans og í framsögu.
Eru þær og yfirleitt smávægilegar breytingar og lagfæringar á frumvarpinu. Samtals
valda þessar breytingar þó milli 16 og 17 millj. kr. gjaldahækkun. Leggur meiri hl.
nefndarinnar til, að tekna sé aflað móti þessum útgjöldum með hækkun ýmissa
tekjuliða á 2. og 3. gr. Nema þær hækkanir alls ca. 16.6 millj. kr. Tel ég þær allar
mjög hófIegar, og eru þær augljós viðurkenning þess, að tekjurnar séu a. m. k.
lH-17 millj. kr. of lágt áætlaðar í frumvarpinu.

Vil ég þá víkja nokkuð að helztu breytingartillögum mínum við frumvarpið.
Ég geri engar breytingartillögur við tekju- og eignarskattinn. En sá liður er á gild-

andi fjárlögum að meðtöldum tekjuskattsauka og hluta ríkissjóðs af stríðsgróðaskatti
59.9 milljónir. Ástæðan er sú, að starfandi er milliþinganefnd í skattamálum, og má
ætla, að hún skili áliti og tillögum á þessu þingi, þar sem nýjum skattalögum hefur
verið lofað í stjórnarsamningi núverandi ríkisstjórnar. Á þessu stigi málsins er því
ekki hægt að segja neitt um, hvað tekju- og eignarskatturinn kann að gefa. En rétt
er það, eins og fjármálaráðherra tekur fram í athugasemdum sínum við frumvarpið,
að gera má ráð fyrir, að tekjur manna verði talsvert hærri í ár en á s.Lári. Hefði
því áætlunarupphæðin efalaust mátt hækka um nokkrar milljónir að óbreyttum
lögum. En þar sem kosningaloforð stjórnarflokkanna hljóða öll upp á skattalækkanir.
þykir ekki rétt að bera fram neina tillögu til breytinga á tekju- og eignar skattinum,
eins og sakir standa.

Vörumagnstollurinn er í frv. áætlaður 24 milljónir og varð það s. 1. ár. Af
honum var nú í október lokin komin inn tveimur milljónum hærri upphæð en í
fyrra á sama tíma. Allar líkur benda Því til, að hann verði í ár um 26 milljónir. því
legg ég til, að hann hækki um eina milljón og verði áætlaður 25 milljónir.

Verðtollurinn er hæsti tekjustofn fjárlaganna. Er hann í frumvarpinu áætlaður
110 milljónir, og hefur meiri hl. fjárveitinganefndar lagt til, að hann verði hækkaður
um 7 milljónir. Eftir seinustu upplýsingum að dæma verður hann ekki undir 124-125
milljónum á yfirstandandi ári. Virðist þvi ekki óvarlegt að áætla hann á næsta ári
120 milljónir, og er svo gert í tillögu minni.

Innflutningsgjald af benzíni er í frumvarpinu áætlað 9.5 milljónir. Það var nú
í októberlokin orðið 500 þús. kr. hærra en á sama tíma í fyrra, og virðist því láta
nærri að áætla það á næsta ári 10 milljónir, eða m. Ö. o. 500 þús. kr. hærra. - Brúttó
reyndist innflutningsgjald af benzíni samkv. ríkisreikningi 1952 11 381 757 kr., en
þar frá dregst lögákveðið framlag til brúasjóðs. 1.8 millj. kr.

Innkomið gjald af innlendum tollvörum er samkv. nýjustu upplýsingum orðið
miklu hærra en árið á undan. Það er áætlað 7.2 milljónir í frumvarpinu, og geri ég
tillögu um, að það verði áætlað 8 milljónir.

Liðurinn aukatekjur er áætlaður í frv. 4 milljónir. Meiri hl. nefndarinnar telur
óhætt að hækka hann um 500 þúsund. Ég áætla liðinn 4600000 og tel það óhætt, þar
sem þegar voru innkomnar í októberlokin rétt við 4 milljónir.

Stimpilgjald gaf 9700000 kr. á árinu 1952. Það var í októberlok orðið 1.6
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milljón hærra en á sama tíma í fyrra. Samkvæmt því áætla ég það 10.6 milljónir, og
mun það fyllilega standast, enda hefur meiri hl. nefndarinnar lagt til, að liðurinn
hækki í 10.5 milljónir. Ber því ekki mikið á milli um það atriði.

Vitagjaldið er áætlað ein milljón. í októberlok voru innkomnar tekjur af því
1273000 kr., eða tæplega 1.3 milljónir. Verður það sennilega ekki undir 1.5 milljón
á þessu ári, og áætla ég það 1.3 millj.

Leyfisbréfagjaldið legg ég til að hækki úr 100 þús. kr. í 200 þús., þar sem lítið
vantaði á, að sú upphæð hefði þegar innheimzt í októberlok.

Útflutningsleyfagjöld eru áætluð 500 þús. kr. í frumvarpinu. Voru þau í október-
lok orðin hærri, og virðist því varlegt að áætla þau 100 þús. kr. hærri.

Þá er komið að næsthæsta tekjulið fjárlaga, söluskattinum. Hann er áætlaður
í frv. 91 500000 kr. Hefur meiri hluti nefndarinnar lagt til, að hann verði áætlaður
95.5 milljónir. Er það í sannleika mjög varfærnislega gert. Af söluskatti innheimtist
i fyrra 21 millj. kr. Í nóvember og desember. Nú í októberlokin var innheimtur
söluskattur orðinn nærri 10 millj. kr. hærri en á sama tíma í fyrra. Lítur því út fyrir,
að á þessu ári verði hann a. m, k. ekki undir 110 milljónum. Fer ég því hóflega í
sakirnar, er ég áætla hann 100.5 milljónir, þ. e. 9 milljónum hærra en gert er í frum-
varpinu, en 5 milljónum hærra en meiri hl. nefndarinnar. Reynsla margra undan-
farinna ára er líka sú, að söluskatturinn hefur hækkað risaskrefum ár frá ári.

Leyfisgjöld eru í frv. áætluð 1.7 milljónir. Voru þau í októberlok orðin 2155000
kr. og mun hærri en árið áður. Ég tel því mjög varlegt að áætla þau 2.2 milljónir á
næsta ári.

Eins og kunnugt er, hafa tekjur af Afengisverzlun ríkisins og Tóbakseinkasölu
ríkisins lengi verið með hæstu tekjuliðum fjárlaga.

Athugun sýnir, að nettótekjur Afengisverzlunarinnar voru í lok október orðnar
49.6 millj. kr. Enn fremur sýnir reynsla nokkurra undanfarinna ára, að áfengissalan
í nóvember og desember er a. m, k. 10-12 millj. kr. Þetta sýnir, að nettótekjur
Afengisverzlunarinnar í ár verða ekki undir 59-60 millj. kr. í fjárlagafrumvarpinu
eru þær áætlaðar á næsta ári 52 milljónir.

Nú er þess að gæta, að héraðsbönn hafa verið samþykkt og þar með lokun
áfengisútsölustaða í Vestmannaeyjum, á ísafirði og á Akureyri. Er það von ýmissa,
að með þessari ráðstöfun takist að-draga nokkuð úr vínneyzlu í þessum kaupstöðum.
Fari svo, rýrir það auðvitað tekjur ríkissjóðs af Afengisverzluninni. Að vísu halda
ýmsir því fram. að héraðsbönnin muni ekki verða til að minnka vínneyzlu og vin-
sölu. En samt sem áður þykir mér þó rétt að miða áætlun fjárlaga um áfengis-
tekjurnar við það, að ríkissjóður missi þarna spón úr aski sínum.

Samkvæmt upplýsingum frá bókhaldi Áfengisverzlunar ríkisins nam víns alan til
þeirra kaupstaða, sem nú hafa ákveðið héraðsbann hjá sér, þessum upphæðum á
árinu 1952:

Akureyri .
ísafjörður .
Vestmannaeyjar .

kr. 5797757.00
1415748.00
2693719.00

Samtals kr. 9907224.00

Vínsalan til þessara kaupstaða hefur þá samkvæmt þessu numið tæpum 10 millj.
kr. Ef gert er ráð fyrir, að við lokun áfengisbúðanna á Akureyri, Ísafirði og Vest-
mannaeyjum minnki áfengiskaup þar um helming, þýðir þetta allt að 5 millj. kr.
tekjumissi fyrir ríkissjóð. Mætti þá reikna með, að tekjur Afengisverzlunarinnar á
næsta ári yrðu samt sem áður varlega áætlaðar 54.6 milljónir, og er tillaga mín við
það miðuð.

Tekjur ríkissjóðs af Tóbakseinkasölu ríkisins virðast fara hraðvaxandi. A þessa
árs fjárlögum eru þær áætlaðar 35 milljónir, en á frumvarpi að næsta árs fjárlögum
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4 milljónum hærri, eða 39 milljónir. Nú voru tóbakstekjur ríkissjóðs orðnar 37
milljónir í lok októbermánaðar s.l., og reynsla undanfarinna ára sýnir, að tóbaks-
sala nóvember- og desembermánaða skilar alltaf 5-6 milljónum. Það má því telja
víst, að ríkissjóður fái a. m. k. 42-43 milljónir í tekjur af Tóbakseinkasölunni á
þessu ári, og í rauninni bendir ekkert til, að úr því kippi á næsta ári.

Ég miða því breytingatillögu mína um þennan lið við það, að tóbakstekjur ríkis-
sjóðs á næsta ári verði 4 milljónir, en það er 3 milljónum hærra en áætlað er í
frumvarpinu.

Tillaga mín um að áætla tekjur póstsjóðs 634 þús. kr. hærri en gert er í frum-
varpinu, svo að sú stofnun komi út rekstrarhallalaus, byggist á því, að póstsent
áfengi til ísafjarðar, Akureyrar og Vestmannaeyja hlýtur, þó að salan yrði jafnvel
ekki nema eins og reiknað er með hér að framan, ca. 5 millj. kr., að færa póstsjóði
verulegar tekjur. Væri það ánægjulegt, ef héraðsbönnin gætu þannig orðið til að
stuðla að hallalausum rekstri póstsjóðs.

Tillögur mínar til hækkunar á tekjuliðunum vaxtatekjur og óvissar tekjur byggj-
ast á því, að þær hafa reynzt hærri, svo að verulegu munar, samkv. rfkísreikningi
seinasta árs.

Áður hef ég hvað eftir annað lagt til, að dregið væri úr ýmsum kostnaðarliðum
og óþörf útgjöld felld niður. En þrátt fyrir allhá vært sparnaðarhjal oft og einatt
hafa allar slíkar tillögur ávallt verið felldar af fulltrúum stjórnarflokkanna.

Það er síður en svo, að þess hafi orðið vart í sambandi við samningu þessa fjár-
lagafrumvarps eða við meðferð þess, að nokkur ný stefna væri upp tekin í sparnaðar-
átt. Þess vegna hef ég ekki flutt tillögur í þetta sinn um neinn meiri háttar niður-
skurð á gjaldabálkinum. Þær lækkunartillögur. sem ég flyt, eru nánast fyrirspurnir
til Alþingis um, hvort það sé fáanlegt til að draga lítillega úr nokkrum kostnaðar-
liðum. Ef þessar tillögur fengju góðar undirtektir og yrðu samþykktar, mætti bæta
fleiri svipuðum tillögum við undir 3. umræðu um fjárlögin.

Tillögur mínar til gjaldalækkunar fara 1. d. fram á það, að stjórnin láti sér
nægja 100 þús. kr. til ferðakostnaðar og lækki áætlunarupphæðina um 70 þús. kr. -
Kostnaður við þátttöku í alþjóðaráðstefnum lækki um 100 þús. kr. og verði 400 þús.
þar sem 200 þús. kr. eru auk þess áætlaðar vegna kostnaðar við alþjóðaráðstefnur
á vegum annarra en utanríkisráðuneytisins - og enn fremur 500 þús. kr. vegna
samninga við erlend ríki. - Felld verði niður fjárveiting til rekstrar vinnuhælis að
Kvíabryggju við Grundarfjörð. að upphæð 175 þús. kr., þar sem ekki er vitað. að
hæli þetta sé ennþá tekið til starfa og ár eftir ár hefur verið á fjárlögum 125 þús.
kr. fjárveiting til þessa óbyggða hælis. -- Skipaskoðunin, Löggildingarstofan og
Síldarmatið verði látið standa undir sér eins og Öryggiseftirlit ríkisins, Bifreiðaeftir-
litið, Eftirlit með skipulagi bæja og sjávarþorpa og Matvælaeftirlitið. Er hér um
fyrirkomulagsatriði að ræða, en mundi þó losa ríkissjóð við fast að 500 þús. kr. útgjöld.
- Fiskimatið reyni að komast af með 100 þús. kr. til ferðakostnaðar, og lækki lið-
urinn um 75 þús. kr. - Liðurinn húsaleigueftirlit, að upphæð 130 þús. kr., falli
niður, þar sem húsal.eigulögin eru úr gildi felld og ekkert er lengur gert af hendi
þess opinbera til þess að draga úr húsaleiguokri. - Liðurinn fjármálaeftirlit að upp-
hæð 35 þús. kr. falli niður. Mun þarna vera um nýtt embætti að ræða, og segir um
það í athugasemdum við frumvarpið, að þessu embætti hafi verið falið eftirlit með
framkvæmd fræðslulaganna og fleira, en það skyldu menn ætla að tilheyrði að ó-
breyttum lögum embætti fræðslumálastjóra og væri þannig ekki bráðnauðsynlegt.

Þá legg ég til, að niður falli 30 þús. kr. fjárveiting til tilrauna með betri nýtingu
á heitu vatni til upphitunar húsa, þar sem fé hefur áður verið veitt til þess Í fjár-
lögum.

Enn fremur ber ég fram tillögu um, að liðurinn veiðimálaskrifstofa falli niður.
Þetta embætti var lagt niður fyrir nokkrum árum, en á þessa árs fjárlög var tekin
upp 90 þús. kr. fjárveiting til kostnaðar vegna laga um lax- og silungsveiði. Nú er
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liðurinn aftur kenndur við veiðimál.askrifstofuna, og er áætlað, að hún þurfi rúmar
142 þús. kr.

Um líkt leyti og embætti veiðimálastjóra var lagt niður, var embætti loðdýra-
ræktarráðunautar einnig lagt niður, enda hafði þá minkaeldi verið bannað með lög-
um hér á landi. En þrátt fyrir þetta gengur erfiðlega að losna við útgjöld vegna
loðdýra úr fjárlagafrumvarpinu. 10 þús. kr. ætlaðar til eftirlits með loðdýrum, 250
þús. kr. til eyðingar refa og minka og auk þess leggur meiri hl. fjárveitinganefndar
til, að ríkisstjórninni verði heimilað að greiða eigendum minkabúa allt að 250 þús.
kr. í bætur vegna niðurlagningar búanna, Ég hef leyft mér að leggja til, að reynt
verði að komast af með 100 þús. kr. á ári tih eyðingar refa og minka og lækki sá
liður þannig um 150 þús. kr. -- Eru ærin loðdýraútgjöld samt á frumvarpinu.

Samtals nema breytingartillögur mínar um tekjuhækkanir og gjaldalækkanir
tæpum 32 millj. kr. - Hins vegar nema tillögur þær, sem ég flyt og leiða af sér
aukin útgjöld, samtals tæpum 18 millj. kr. Kæmi því frumvarpið út með verulega
auknum tekjuafgangi, þó að þær væru allar samþykktar.

Þær tillögur, við gjaldabálkinn, sem ég legg mesta áhrezlu á, eru þessar:
Að varið verði einni millj. kr. til malbikaðra og steyptra vega og gatna í kaup-

stöðum og verzlunarstöðum. - Þessu verkefni hafa verið ætlaðar einar 100 þús. kr.
á Ijárlögum mörg undanfarin ár.

Að fiskveiðasjóði verði ætlaðar 5 millj. kr. til þess að geta gegnt hlutverki sínu.
Að aukaframlag til Tryggingastofnunar ríkisins, að upphæð 6.3 millj., verði sam-

þykkt.
Að framlag til verkamannabústaða hækki um 3360000 kr. og verði þannig I)

millj. í stað 1640000 kr., sem nú eru á frumvarpinu.
Að framlag til Landsspítalans hækki um 1 milljón og verði þannig 2800 00 kr.

á fjárlögum næsta árs.
Að tekin verði inn á 17. gr. nýr liður: Framlag til byggingar verkamannaskýla

í hafnarbæjum, 750 þús. kr., gegn tvöföldu framlagi annars staðar að.
Að lánasjóður stúdenta fái 600 þús. kr. fjárveitingu í stað 300 þús. kr., sem nú

eru á frumvarpinu.
Að starfsemi Slysavarnafélags Íslands fái viðurkenningu með 100 þús. kr.

hækkun á styrknum, sem félaginu er ætlaður til almennra slysavarna, og 25 þús. kr.
hækkun á fjárveitingunni til umferðaslysavarna.

Að síðustu leggur Alþýðuflokkurinn til, að ríkisstjórninni verði heimilað að
verja allt að 50% af tekjuafgangi ríkissjóðs á árinu 1953 til að greiða hluta af
skuldum ríkisins vegna skólabygginga. sjúkrahúsa og hafnarmannvirkja. Verður
að ætla, að tekjuafgangur rfkissjóðs á þessu ári nemi nokkrum milljónatugum, ef
ekki hefur verið farið því meira fram yfir heimildir fjárlaga.

Nánari grein verður gerð fyrir tillögum Alþýðuflokksins í framsögu.

Alþingi, 5. des. 1953.
Hannibal Valdimarsson.
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