
sþ. 150. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1958.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afstöðu til fjárlagafrumvarpsins, enda
er þess naumast að vænta, þar sem afgreiðsla fjárlaga hlýtur á hverjum tíma að
vera einn veigamesti þáttur stjórnarstefnunnar. Hafa líka vinnubrögð öll i sam-
bandi við undirbúning fjárlagafrv. til 2. umr. verið mjög í samræmi við starfshætti
núverandi ríkisstjórnar.

Svo sem tekið er fram í nefndaráliti meiri hl. nefndarinnar, sem skipaður er
fulltrúum stjórnarflokkanna í n., flytur nefndin sameiginlega breytingartillögur
við fjárlagafrv. á sérstöku þingskjali. Við undirritaðir, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins
í nefndinni, höfum þó þann fyrirvara um aðild okkar að þessum tillögum, að hækkun
framlaga til verklegra framkvæmda er í meginatriðum í samræmi við okkar afstöðu,
en um einstaka liði tillagnanna höfum við óbundnar hendur.

Við 1. umr. fjárlagafrv. var af hálfu Sjálfstæðisflokksins á það bent, að eina
viðleitni ríkisstj. til sparnaðar væri niðurskurður fjárveitinga til ýmissa verklegra
framkvæmda, svo sem vega, brúa, hafna og skóla, um 13.6 millj. kr. Væri sá niður-
skurður að vísu framhald þeirrar stefnu, sem ríkisstjórnin markaði í tillögum
sínum um verklegar framkvæmdir í fjárlagafrv. fyrir árið 1957, en Sjálfstæðisflokk-
urinn hefði þá eindregið snúizt gegn þeirri stefnu stjórnarinnar og mundi eins í
þetta sinn leggja áherzlu á, að ekki yrði dregið úr fjárveitingum til þessara undir-
stöðuframkvæmda undir afkomu fólksins víðs vegar um byggðir landsins. Væri
nauðsynlegt að reyna fremur að spara á öðrum liðum.

Svo sem tillögur nefndarinnar bera með sér, befur stjórnarliðið í n. ekki treyst
sér til að styðja þessa stefnu ríkisstjórnarinnar um niðurskurð á framlögum til
verklegra framkvæmda, og leggur nefndin samhljóða til, að fjárveitingar til vega,
brúa og hafna verði hækkaðar í sömu upphæð og í núgildandi fjárlögum. Að vísu
hefði þurft meiri hækkun vegna aukinnar dýrtíðar til þess að halda í horfinu um
þessar framkvæmdir. Um skiptingu fjárveitinga milli einstakra framkvæmda erum
við ekki sammála meiri hluta nefndarinnar í öllum atriðum.



Tillögur nefndarinnar um önnur efni eru yfirleitt ekki veigamiklar.
Það er því ekki ágreiningur um þær tillögur, er nefndin nú leggur fram, sem

CI' orsök þess, að við fulltrúar Sjálfstfl. í n. skilum séráliti um fjárlagafrv. við
þessa umræðu, heldur er orsakanna að leita í meðferð fjárlagafrv. í nefndinni og
ýmsum þeim atriðum málsins, sem ekki hafa enn séð dagsins ljós, en eru frum-
skilyrði þess, að hægt sé að mynda sér raunhæfa skoðun á afgreiðslu fjárlaga og
fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar.

Við afgreiðslu fjárlaga á síðasta þingi var á það bent af minni hl. fjvn., að
vinnuaðferðir meiri hl. n. hefðu að ýmsu leyti verið óheppilegar, en þó hefði
einkum á það skort, að fjármálaráðherra gæfi nefndinni nauðsynlegar upplýsingar
um tekjuhorfur ríkissjóðs.

Þessir annmarkar eru þó smámunir miðað við þau óhæfilegu vinnubrögð,
er beitt hefur verið við afgreiðslu fjárlagafrv. nú í nefndinni. Munu þær starfs-
aðferðir einsdæmi við afgreiðslu fjárlaga. Er þó rétt að geta þess, að meiri hluti
n. mun ekki eiga upptök að þessum starfsháttum, heldur ríkisstjórnin, þótt segja
megi að vísu, að meiri hluti n. hefði átt að rísa gegn svo óhæfilegum fyrirmælum.

Fjárlagafrv. hefur verið til athugunar í n. síðan um miðjan októbermánuð,
en allt þar til um síðustu helgi hefur ekkert verið unnið að raunverulegri afgreiðslu
málsins í n., heldur hefur tíminn verið notaður eingöngu til hefðbundinna viðtala
við forustumenn ríkisstofnana og yfirlestur erinda. Það var fyrst s. I. laugardag,
að tekin var ákvörðun um fjárveitingar til verklegra framkvæmda. Föst venja
er að gefa vegamálastjóra. vitamálastjóra, fræðslumálastjóra og fjármálaeftirlits-
manni skóla rúman tíma til þess að undirbúa tillögur sínar um skiptingu fjár til
þessara mikilvægu framkvæmda, er undir þeirra stjórn falla og eru einn veíga-
mesti þáttur í afgreiðslu fjárlaga, en nú er þess krafizt, að þeir skili tillögum
sínum með eins dags fyrirvara. Þingmenn hafa því enga aðstöðu haft til að bera
saman bækur sínar og þessara embættismanna um einstakar framkvæmdir í kjör-
dæmum sínum, og þess er krafizt, að þingmenn afhendi nefndinni óskir sinar,
án þess að geta kynnt sér tillögur áðurnefndra embættismanna. Raunverulega er
frv. afgreitt frá n. á tveimur dögum, og gefur auga leið, hvílíkt flaustur hefur
veríð á afgreiðslunni, enda þverbrotnar allar fyrri starfsreglur n., og verður að
átelja harðlega þessi vinnubrögð.

Rikisstj. lagði fjárlagafrv. fram með rúmI. 71 millj. kr. greiðsluhalla, en að auki
vantar 20 millj. kr. til niðurgreiðslu á vöruverði, sem þegar hafa verið ákveðnar.
Þessu til viðbótar hefur meiri hl. n. talið fært að hækka útgjöld ríkissjóðs um 12.4
millj. Eigi ekki að afgreiða fjárlög með miklum greiðsluhalla, verður að brúa þetta
bil. Er það að sjálfsögðu hlutverk ríkisstjórnarinnar að gera tillögur um fjáröflun
í þessu skyni. Þótt ríkisstjórnin hafi nú krafizt þess af stuðningsliði sínu í n., að
fjárlagafrv. yrði afgreitt til 2. umr., hefur ríkisstj. ekki gefið n. neinar upplýsingar
um það, hvernig brúa eigi hið stóra bil milli tekna og gjalda í frv. Eigi liggja heldur
fyrir neinar upplýsingar um úrræði ríkisstj. um fjáröflun í útflutningssjóð, en það
atriði hefur að sjálfsögðu margvísleg áhrif á afkomu ríkissjóðs.

Við höfum í n. lagt til, að n. tæki til sérstakrar athugunar, hvort eigi væri auðið
að lækka ýmsa rekstrarliði frv. til þess að mæta þeim hækkunartillögum til verk-
legra framkvæmda, sem n. ber fram. Meiri hl. n. hefur, á þessu stigi málsins að
minnsta kosti, hafnað samvinnu við okkur um þessa athugun. Þótt aðstaða okkar
til sjálfstæðrar athugunar sé erfið, munum við íhuga fyrir 3. umr., hvort eigi muni
fært að lækka einhverja útgjaldaliði frv.

Minn hl. n. flytur engar sjálfstæðar tillögur við 2. umr. fjárlagafrv. Ástæðan
er ekki sú, að við teljum öllu réttlæti fullnægt með frv. sjálfu og sameiginlegum
brtt. n., heldur hin, að allar forsendur skortir til þess að mynda sér heildarsýn yfir
fjármálaástandið, og auk þess hefur n. ekki enn tekið endanlega afstöðu til veiga-
mikilla atriða í sambandi við afgreiðslu fjárlaga. Við teljum hins vegar eðlilegt,
að einstakir þingmenn hreyfi aðaláhugamálum sínum við þessa umræðu, svo að þær



óskir geti orðið teknar til athugunar í n., þegar úrræði ríkisstj. um fjáröflun verða
kunn.

Við i minni hl. n. erum nú sem fyrr þeirrar skoðunar, að fjárlög beri að afgreiða
greiðsluhallalaus. Við teljum jafnframt æskilegt, að afgreiðslu fjárlaga sé jafnan lokið
fyrir áramót, en mótmælum hins vegar eindregið þeim flaustursJegu vinnubrögð-
um, sem nú er beitt við afgreiðslu fjárlaga og hefði auðveldlega verið hægt að kom-
ast hjá, ef ríkisstjórnin hefði ekki dregið ákvarðanir sínar þar til i óefni var komið,
og lætur þá freistast til að grípa til óþinglegra vinnuaðferða.
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