
sþ. 256. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1957.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Þótt nefndin standi öll að breytingartillögum þeim, sem fluttar eru á þskj. 252
við fjárlagafrv. ríkisstjórnarinnar fyrir árið 1957, þá höfum við undirritaðir full-
trúar Sjálfstæðisflokksins í nefndinni gert fyrirvara um afstöðu okkar til einstakra
tillagna og flytjum á sérstökum þingskjölum tillögur, sem ekki hlutu stuðning meiri
hluta nefndarinnar.

Það hefur valdið minni hl. nefndarinnar allmiklum erfiðleikum, að sú vinnu-
aðferð hefur verið höfð i nefndinni í þetta sinn að bera engin erindi upp til at-
kvæðagreiðslu fyrr en daginn áður en minni hl. n. var ætlað að skila tillögum sín-
um, að undanskildum ákvörðunum um skiptingu fjárveitinga til verklegra fram-
kvæmda. Þar sem gengið var til atkvæða um tillögur meiri hlutans á sama fundi
og þær voru bornar fram, höfðum við ekki tóm til að athuga þær sem skyldi og
urðum þvi að sitja hjá við atkvæðagreiðslu um ýmsar tillögur, sem við efnislega
vorum fylgjandi, enda ber aðild okkar að tillögum nefndarinnar allrar merki þess.

Minni hl. nefndarinnar telur, að afgreiðsla fjárlaga í þetta sinn hafi dregizt
óhæfilega. Í fyrra voru fjárlög afgreidd í [anúarlok, nokkurn veginn jafnhliða
frumvörpum ríkisstjórnarinnar um fjáröflun til stuðnings útflutningsframleiðslunni
og fjáröflun til að jafna halla á fjárlagafrumvarpinu, en 2. umr. fór fram þegar um
miðjan desember 1955.Nú voru sams konar tekjuöflunarráðstafanir afgreiddar frá
Alþingi fyrir jól, en fjárlögin hins vegar ekki fyrr en í lok febrúar. Eru þessi vinnu-
hrögð lítt skiljanleg.

Jafnfurðulegt er það, að enn hefur fjármálaráðherra ekki talið sig geta gefið
fjárveitinganefnd neinar upplýsingar um afkomu ríkissjóðs síðastliðið ár. Þótt hálfur
annar mánuður sé liðinn af þessu ári og slíkar upplýsingar hafi allar legið fyrir i
janúar i fyrra. Ekki hefur nefndin heldur fengið upplýsingar um tekjuhorfur rfkis-
issjóðs vegna skatta þeirra og tolla, sem á voru lagðir fyrir jól. Verður því að af-
greiða fjárlagafrv. við þessa umræðu með miklum greiðsluhalla, þótt fjámálaráð-
herra hljóti nú þegar að hafa gert sér grein fyrir tekjuhorfunum.

Vafalaust hafa ýmsir gert ráð fyrir þvi, að mikil stefnubreyting mundi nú verða
í sambandi við afgreiðslu fjárlaga, þar sem þeir tveir flokkar eru nú orðnir aðilar
að rikisstjórn, sem mest hafa fordæmt fjármálastefnu fyrrverandi ríkisstjórna, og
meira að segja formaður fjárveitinganefndar er úr öðrum þessum flokki. Jafnframt
hefur fjármálaráðherrann oft kvartað yfir þvi, hversu erfitt hafi verið að stjórna
fjármálum ríkisins í samvinnu við sjálfstæðismenn, og mátti því gera ráð fyrir sam-
eiginlegum áhuga núverandi stjórnarflokka um nýsköpun í fjármálum ríkisins. Tveir
núverandi hæstvirtir ráðherrar stóðu saman að nefndaráliti minni hl. fjárveitinga-
nefndar við 2. umr. fjárlaga fyrir árið 1956.Fordæma þeir þar mjög ákveðið "vax-
andi niðurgreiðslur", "sístækkandi embættisbákn", "skaUpíningu einstaklinga" og
"margföldun ríkisútgjalda", sem þeir telja "óheillastefnu", er sé "að þrotum komin".

Nú virðist fjármálaráðherranum hafa tekizt að sætta þessa meðstarfsráðherra
sína svo vel við þessa "óheillastefnu", að niðurgreiðslur eru nú hækkaðar um 24
millj. kr., mörgum nýjum starfsmönnum er bætt við embættisbáknið og kostnaður
við það stóraukinn, allir skattar eru framlengdir og 250-300 millj. bætt við i nýjum
sköttum, og loks má gera ráð fyrir, að ríkisútgjöldin hækki um 130..,-140 millj. kr.
frá fjárlögum síðastliðins árs. Ekki ein einasta tillaga til sparnaðar í ríkísrekstrín-
um er nú borin fram af þeim aðilum, sem kvörtuðu yfir því við afgreiðslu síðustu
fjárlaga, að þeir hefðu þá talið tilgangslaust að hreyfa tillögum um sparnað, af því
að þær yrðu felldar. Nú var aðstaða til að fá þær samþykktar.



Af hálfu fjármálaráðherra kom sú eina sparnaðartillaga fram í fjárlagafrv. að
skera mjög verulega niður framlög til nýbyggingar vega, brúa, hafna og skóla. Við
lögðum til i n., að i stað lækkunar yrðu þessar fjárveitingar hækkaðar að meðaltali
um 20% frá fjárlögum síðastliðins árs og væri þó raunar ekki gert meira en að
halda i horfinu um framkvæmdir. Sú tillaga okkar var felld í nefndinni, en að
lokum hefur þó meiri hlutinn fallizt á að hækka framlög til brúa, hafna og skóla
sem þessu nemur, en ekki er nema að litlu leyti komið til móts við tillögu okkar
varðandi nýbyggingu vega, og gerum við þvi tillögu um að hækka þær fjárveitingar
um 15%.

Aðrar tillögur, sem við flytjum nú við þessa umræðu, eru sem hér segir:
1. Að rekstrarstyrkur til St. Jósefsspítalanna í Reykjavík og Hafnarfirði hækki

um helming, þ. e. úr kr. 5.00 í kr. 10.00 á legudag. Spítalar þessir leysa af höndum
mjög mikilvæga þjónustu, sem ella mundi hvila á ríkinu og umræddum bæjarfé-
lögum og verða þá miklum mun kostnaðarsamari. Er því sjálfsagt að mæta sann-
gjörnum óskum þessara stofnana.

2. Að framlag rikissjóðs til lánasjóðs stúdenta hækki um 100 þús. kr. Stúdenta-
fjöldi fer mjög vaxandi og námskostnaður einnig, þannig að sjóðurinn hefur ekki
bolmagn til að gegna að fullu hlutverki sinu.

3. Að framlag til iþróUasjóðs hækki um 800 þús. kr. Sjóður þessi á við mikla
fjárhagsörðugleika að stríða, og fer þvi víðs fjarri, að sjóðurinn geti veitt þá aðstoð
við að koma upp ýmis konar nauðsynlegum íþróttamannvirkjum, sem gert er ráð
fyrir i lögum um sjóðinn. Hafa því safnazt fyrir miklar skuldir vegna þessara fram-
kvæmda, bæði við hinn mikla íþróttaleikvang hér í Reykjavík og víðs vegar um land.

4. Að hækka framlag til iðnlánasjóðs á þessu ári í 1 millj. kr. Fyrir þinginu
liggja tvö frumvörp um fjáröflun handa iðnlánasjóði, en þar sem þau geta ekki orðið
afgreidd fyrir afgreiðslu fjárlaga, mun naumast að vænta framlaga eftir þeim lögum* þessu ári. Að minnsta kosti er nauðsynlegt að veita sjóðnum einhverja úrlausn i
fjárlögum, sem mundi þá verða hluti þeirrar fjárhæðar, sem endanlega yrði ákveðin
með lögum.

5. Að verja 2 millj. kr. til smíði nýs varðskips. Alþingi samþykkti í lok síðasta
þings að hefja undirbúning að smíði nýs varðskips. Er nauðsynlegt að hefjast sem
fyrst handa um það mál.
- 6. Að framlög til fjallvega, endurbyggingar þjóðvega, sjúkraflugvalla og endur-
byggingar brúa hækki í samræmi við hækkun á öðrum liðum verklegra framkvæmda.
Þá er lagt til að endurbyggingar fé brúa verði ekki aðeins miðað við stórbrýr, heldur
yfirleitt við þær brýr, sem nauðsynlegt er að endurbyggja.
. 7. Að greiðsla vangoldinna framlaga vegna skólabygginga hækki um 800 þús.
kr. Er þessi hækkun óumflýjanleg, ef unnt á að verða að greiða skuldir þessar með
þeim hraða, sem gert var ráð fyrir, þegar lögin um fjármál skóla voru sett.

8. Þótt við séum ekki ánægðir með skiptingu fjárveitinga til verklegra fram-
kvæmda i einstökum atriðum, berum við ekki fram breytingartillögur við þá skipt-
ingu. Teljum við eðlilegast, að þingmenn beri fram slíkar breytingartillögur eftir þvi.
sem þeim finnst ástæða til. Eina tillaga okkar um skiptingu þess fjár er sú, að í stað
þess að verja 600 þús. kr. til hrúar á Norðurá í Skagafirði, verði sömu upphæð varið
til brúar (\ Hjaltadalsá. Byggist þessi tillaga okkar á því, að upplýst er, að nægilegt
fé er geymt til þess að byggja brú á Norðurá, ef hún er byggð á þeim stað, sem vega-
málastjórnin telur eðlilegast.

Skuldir ríkissjóðs vegna hafnargerða nema nú rúmum 10 millj. kr. Vegna erfið-
leika: á öflun lánsfjár veldur þessi skuldasöfnun miklum vandræðum. Við höfum þvi
lagt til i nefndinni, að ríkisstjórninni yrði veitt heimild til lántöku til að greiða
þessar skuldir. Er sú tillaga enn til athugunar í nefndinni.

Þá lögðum við til í nefndinni, að sjóðum Búnaðarbankans yrðu veitt sem óaftur-
kræf framlög fleiri lán ríkissjóðs en lagt var til í frv. Var sú tillaga samþykkt í nefnd-
inni.



1 tillögum nefndarinnar er lagt til að hækka ábyrgðarheimild vegna frystihúsa,
mjólkurbúa og fiskimjölsverksmiðja upp í 50 millj. eftir ósk fjármálaráðherra. Hér
er vafalaust um fulla nauðsyn að ræða, en telja verður þó óviðeigandi að láta nefnd-
inni ekki f té áætlun þá, sem þessi tillaga hlýtur að byggjast á. Við töldum eðlilegast
að hækka um leið hámark ábyrgðarfjárhæðarinnar úr 60% í 85%, svo sem lagt er til
f þingsályktunartillögu, sem er til athugunar i nefndinni, en um það varð ekki sam-
komulag.

Enn eru mörg mikilvæg mál óafgreidd og biða 3. umræðu. Eru meðal þeirra
mála framlög til sjúkrahúsabygginga, raforkuframkvæmda og til atvinnujöfnunar-
sjóðs. þá hefur ekki heldur verið tekin ákvörðun um, hvort rikið taki að sér að
greiða lán, sem útvegsmönnum hafa verið veitt vegna skemmda i skipum af völdum
þurrafúa, Enn fremur koma til athugunar fyrir 3. umr. tillögur um aukið starfsfé
stofnlánadeilda Búnaðarbankans og til nýbýla.

Ekki er hægt að komast hjá að átelja þau vinnubrögð fjármálaráðherra að
senda nefndinni til flutnings tillögur um mil1jónaútgjöld, sem engin grein er gerð
fyrir. Áður er getið um ábyrgðarheimild vegna frystihúsanna, en nefna má enn
fremur tillögu um að hækka framlög til greiðslu ríkisábyrgðarlána um 2 millj. kr.,
framlag til atvinnuleysistrygginga um 2 millj. kr., framlag til niðurgreiðslna um
24 millj. kr. og loks að leggja fram 1millj. kr. til væntanlegs orlofsheimilis verkalýðs-
samtakanna. Er óviðunandi fyrir minni hluta nefndarinnar að hafa ekki aðgang að
rökstuðningi fyrir tillögum um svo mikil útgjöld úr ríkissjóði, þótt þau kunni að
vera nauðsynleg. Ekkert erindi og engar áætlanir hafa legið fyrir nefndinni um
orlofsheimili verkalýðssamtakanna, og er það óvenjuleg málsmeðferð, miðað við
þær kröfur, sem gerðar eru til sveitarstjórna og annarra aðila mn fullkomnar áætl-
anir og teikningar, áður en i byggingu sé ráðizt eða fé til hennar veitt.

Samkvæmt tillögum þeim, sem fluttar eru af nefndinni allri, hækka útgjöldin
um 70.4 millj. kr. Af þeirri hækkun munu 12--14 millj. kr. að minnsta kosti stafa
af hinum nýju sköttum ríkisstjórnarinnar fyrir áramótin, en án efa munu fjárlögin
af þeim sökum hækka um 20--25 millj. kr., að niðurgreiðslunum undanskildum.

Tillögur okkar leiða til hækkunar, sem nemur 7 millj. 392 þús. kr.
Þar sem ekki liggja fyrir neinar upplýsingar um tekjuhorfurnar, er ekki hægt

að gera sér grein fyrir afkomu ríkissjóðs, miðað við þessar útgjaldatillögur. Telja
má þó fullvíst, að tekjur ríkissjóðs árið 1956 hafi orðið miklum mun hærri en
úæt1að var, og af hinum nýju álögum fyrir jólin var ríkissjóði ætluð væn fúlga.
Er að minnsta kosti ljóst, að hækkunartillögur minni hl. nefndarinnar, sem er
stillt miklu meira í hóf en áður hefur þekkzt hjá stjórnarandstöðuflokki, geta ekki
út af fyrir sig orðið til þess að tefla afkomu rikissjóðs i tvísýnu.

Við höfum áður lýst yfir þeirri skoðun okkar við afgreiðslu fjárlaga, að fjár-
veitinganefnd hafi mjög takmarkaða aðstöðu til þess að framkvæma niðurskurð á
rekstrarliðum ríkisins, sem eru flestir i nokkuð föstum skorðum og stærstu útgjöldin
bundin með löggjöf. Er jafnan á hverju þingi bætt nýjum pinklum á þann bagga,
sem á ríkissjóði hvílir. Við leggjum hins vegar ríka áherzlu á nauðsyn þess, að
fyllstu hagsýni sé gætt og forðazt svo sem við verður komið að greiða fé umfram
heimild fjárlaga. ;

Það er enn sem fyrr stefna Sjálfstæðisflokksins, að afgreiða beri greiðsluhalla-
laus fjárlög, en tillögur fjárveitinganefndar við þessa umræðu og afstaða meiri hluta
nefndarinnar staðfestir ótvírætt, að lítið ætlar að verða úr stórum orðum stjórnar-
flokkanna á þessu sviði sem öðrum.

Magnús Jónsson,
frsm.

Alþingi, 16. febr. 1957.

Pétur Ottesen. .JÓn Kjartansson.


