
sþ. 198. Framhaldsnefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1958.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Svo sem gerð var grein fyrir í nefndaráliti minni hl. n. við 2. umr. fjárlagafrv.,
hafði nefndin á því stigi málsins enga vitneskju fengið um úrræði ríkisstjórnar-
innar til þess að brúa hið mikla bil milli tekna og gjalda í frv. og þess því enginn
kostur að mynda sér neina rökstudda skoðun um horfur varðandi afkomu ríkis-
sjóðs á næsta ári. Enn fremur hafði nefndin ekki þá tekið afstöðu til ýmissa veíga-
mikilla atriða í sambandi við afgreiðslu fjárlaga. Minni hl. nefndarinnar flutti því
engar sjálfstæðar breytingartillögur við frv. við 2. umr.

Nefndin stóð óskipt að breytingartillögum þeim, sem fluttar voru við 2. umr.,
en við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfðum þó fyrirvara um einstakar tillögur. Nú
við 3. umr. eru hins vegar megintillögur n. fluttar aðeins af meiri hl. n. Ástæðan
er sú, að þótt við í minni hl. n. styðjum margar þær tillögur, þá erum við algerlega
andvígir öðrum. Mun verða gerð grein fyrir afstöðu minni hl. n. til þessara tillagna
í framsögu, en í stórum dráttum skal þetta tekið fram:

Við erum í meginatriðum sammála þeirri hækkun, sem gerð hefur verið á fram-
lögum til skólabygginga, þótt við teljum, að hækkunin hefði raunar þurft að vera
meiri til að fullnægja ákvæðum laga um það efni, en erum í ýmsum atriðum
andvíg ir sjónarmiðum meiri hl. n. við skiptingu þessa fjár milli einstakra skóla-
héraða. Enginn ágreiningur er um tillögur varðandi 18. gr. frv. og aðrar styrkveit-
ingar. Við teljum mikilvægt að hækka framlög til flugvallagerða og veita fé til ýmissa



annarra framkvæmda, svo sem gert er í tillögum meiri hl. n., en við teljum þó, að
sumir þeir liðir hefðu mátt víkja fyrir framkvæmdaliðum, sem meiri hl. n. hefur
ekki viljað fallast á að hækka. Þá erum við sammála sparnaðartillögum meiri hl. n.,
að undanskildum niðurskurði fjárveitingar til lögreglustöðvar Í Reykjavík, sem er
hin mesta nauðsyn að koma sem fyrst upp, lækkun fjárveitingar til að greiða hluta
ríkissjóðs af byggingarkostnaði iðnskólans í Reykjavík og niðurfellingu fjárveitingar
til rekstrar vinnuheimlis að Kvíabryggju, sem ríkið hefur tekið að sér að reka
samkvæmt samningi við Reykjavíkurbæ. Hefur hæli þetta mjög orðið til þess að
greiða fyrir innheimtu barnsmeðlaga í Reykjavík og fleiri sveitarfélögum. Enn frem-
ur erum við andvígir lækkun fjárveitinga til ýmissa framkvæmda landssímans og
niðurfellingu fjárveitingar til leirbaða í Hveragerði. Loks viljum við enga ábyrgð
bera á tekjuáætlun meiri hl. nefndarinnar og mótmælum harðlega þeirri fölsun fjár-
laga, sem í því er fólgin að taka stóra útgjaldaliði út af frv. og fá þannig greiðslu-
jöfnuð að nafni til, þótt raunverulega sé um stórfelld an greiðsluhalla að ræða.

Ekki hefur breytzt til batnaðar um vinnubrögð í n., síðan 2. umr. lauk. Víta-
verðast í því sambandi er það, að það var ekki fyrr en í lok síðasta fundar í nefnd-
inni, sem við í minni hl. n. fengum að vita, hvernig jafna ætti greiðsluhallann.
Voru þá jafnframt lagðar fram tillögur meiri hl. n. um hækkun ýmissa tekjuliða
í frv., án þess að nokkur grein væri fyrir því gerð, á hvaða röksemdum sú hækkun
væri byggð. Hefur þó verið venja í n., að af hálfu meiri hl. væri gerð grein fyrir
áætlaðri afkomu ríkissjóðs á líðandi ári, svo að minni hl. n. gæfist einnig kostur
á að gera sínar athugasemdir. Þar sem þetta gerðist í lok síðasta fundar nefndar-
innar fyrir 3. umr., gafst okkur í minni hl. nefndarinnar ekkert tækifæri til að koma
að athugasemdum okkar í nefndinni og var aðeins nóttin eftir skilin til þess að
forma okkar tillögur.

Við 2. umr. fjárlagafrv. lét fjármálaráðherra þau orð falla, að stjórnarandstaðan
í n. hefði aðgang að öllum sömu upplýsingum og stjórnarliðið. Áðurgreindar upp-
lýsingar sanna, hversu reynt var í lengstu lög að fela hinar veigamestu upplýsingar
fyrir stjórnarandstöðunni, en því til viðbótar skal þess getið, að fjármálaráðherra
neitaði sjálfur að leyfa okkur í minni hl. n. að fá í hendur álit og tillögur sparnaðar-
nefndar, sem starfaði á vegum rikisstjórnarinnar á s. I. sumri að því að athuga
úrræði til sparnaðar i ríkisrekstrinum.

Sparnaðartillögur meiri hl. nefndarinnar eru harla veigalitlar, borið saman við
stór orð og mikinn undirbúning, því að þær nema aðeins rúmum 2.5 millj. kr.,
og er rúm 1 millj. af þeirri fjárhæð niðurskurður framlaga til mikilvægra nytjamála,
er sérstaklega snerta Reykjavikurbæ.

Ef tillögur meiri hl. nefndarinnar nú við 3. umr. verða samþykktar, verður
samtals rúmlega 91 millj. kr. greiðsluhalli á fjárlagafrv. Þar við bætast 20 millj.
vegna niðurgreiðslna á verðhækkun landbúnaðarvara á s. l. hausti, sem ríkisstjórnin
hefur ákveðið að greiða. Raunverulegur greiðsluhalli yrði því rúmar 111 millj. kr.
Meiri hl. n. hefur talið fært að hækka áætlun fjármálaráðherra um tolltekjur ríkis-
sjóðs og nokkra aðra tekjuliði um 16.5 millj. kr. og tekjur af áfengi og tóbaki um
10 millj. kr.

Vegna breytinga á tekjuliðum og skorts á upplýsingum um gjaldeyris- og inn-
flutningshorfur er erfitt um samanburð á tekjum ríkissjóðs í ár og árið 1956, þótt
fyrir liggi yfirlit um tekjur ríkissjóðs til nóvemberloka. Sýnist þó ekki óvarlegt að
gera ráð fyrir, að tekjur rikissjóðs í desember verði 150-160 millj. kr. Ættu þá
tekjur ríkissjóðs í ár að verða allt að 830 millj. kr., en samkvæmt tekjuáætlun
meiri hl. fjvn. eru tekjur ríkissjóðs á næsta ári áætlaðar tæpar 807 millj. kr.

Til þess að fá jöfnuð tekna og gjalda á fjárlögum ársins 1958 er svo lagt til
af ríkisstj. og meiri hl. n. að taka út af frv. 65 millj. kr. af framlögum ríkissjóðs
til að halda niðri vöruverði, og verður því 85 millj. kr. útgjaldalið vegna niður-
greiðslna á vöruverði haldið utan fjárlaga. Engar upplýsingar hafa fengizt um það,
hvernig afla eigi fjár til þessara útgjalda.
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Hér er um að ræða einstæða fölsun á niðurstöðum fjárlaga. Á pappírnum eru
fjárlögin greiðsluhallalaus, en raunverulegur greiðsluhalli er að minnsta kosti 85
millj. kr. Auk þeirrar tilraunar, sem gerð er á þennan háU til að blekkja þjóðina,
er ríkisstjórnin hér að fremja verknað, sem hætt er við að geti skapað tortryggni
og vantraust hjá viðsemjendum okkar um fjármál og efnahagsmál á alþjóðlegum
vettvangi.

Minni hl. n. flytur við þessa umr. allmargar breytingartillögur, sem skýrðar
skulu með nokkrum orðum.

Mikil nauðsyn er að koma upp afgreiðslumiðstöð fyrir sérleyfisbifreiðar í
Reykjavík og jafnvel víðar. Með því að láta sérleyfissjóð greiða halla Ferðaskrif-
stofu ríkisins er fótunum kippt undan fjáröflun í þessu skyni. Félag sérleyfishafa
hefur mjög leitað eftir því við n., að hætt verði að greiða halla ferðaskrifstofunnar
úr sérleyfissjóði og jafnframt verði sérleyfissjóður ekki endurkrafinn af ríkissjóði
um greiðslu halla á rekstri ferðaskrifstofunnar á árunum 1952-1956. Leggjum við
í minni hl. n. til, að orðið sé við þessum óskum sérleyfishafa.

Þörf á auknum fjárframlögum til sjúkrahúsa er mjög brýn. Leggjum við til að
hækka fjárveitingu til sjúkrahúsa um 500 þús. og til heilbrigðisstofnana í Reykja-
vík um 250 þús. kr.

Góðtemplarareglan í Reykjavík hyggst reisa hús fyrir starfsemi sína og hefur
um alllangt skeið leitað eftir styrk úr ríkissjóði til þeirra framkvæmda. Telur
minni hl. n. sanngjarnt að mæta þeim óskum að nokkru og leggur til að veita 100
þús. kr. í því skyni. Þá leggur minni hl. n. til að veita 100 þús. kr. viðbótarstyrk
til byggingar hins myndarlega heilsuhælis Náttúrulækningafélagsins í Hveragerði.

Sótt hefur verið um aukna fjárveitingu til lánasjóðs stúdenta vegna vaxandi
fjárþarfar sjóðsins. Leggjum við til að hækka fjárveitingu til sjóðsins um 150 þús.
kl'. og enn fremur hækka styrk til stúdentaráðs Háskóla Íslands um 10 þús. kr.

Minni hl. n. telur mjög mikilvægt að hraða eftir föngum byggingu nýs kennara-
skólahúss og megi að minnsta kosti ekki skerða fjárveitinguna á næsta ári, miðað
við fjárveitinguna á þessu ári. Leggjum við til, að fjárveiting til byggingar kennara-
skóla verði hækkuð um 200 þús. kr.

Í fjárlagafrumvarpinu er fjárveiting til atvinnuaukningar lækkuð um 1.5 millj.
kr. Leggjum við til, að fjárveitingin verði hækkuð í sömu fjárhæð og er í fjárlögum
þessa árs. Ráðstöfun þessa fjár hefur verið mjög handahófskennd og ekki enn
fengizt settar fastar reglur um þetta efni, svo sem sjálfstæðismenn hafa lagt til og
flutt frumvarp um á nokkrum þingum. Minni hl. n. telur óeðlilegt, að Alþingi
afhendi ríkisstjórninni úthlutunarrétt svo hárrar fjárupphæðar, án þess að nokkrar
reglur séu af hálfu Alþingis settar um ráðstöfun fjárins. Leggjum við því til, að
Alþingi kjósi fimm manna nefnd til þess að annast ráðstöfun fjárins, og gæti það
orðið upphaf þess, að fastara skipulagi yrði komið á þessar ráðstafanir til atvinnu-
aukningar í landinu.

Samkvæmt upplýsingum vitamálastjóra er gert ráð fyrir því, að ríkissjóður eigi
í lok þessa árs vangreidd framlög til ýmissa sveitarfélaga vegna hafnargerða, er
nemi um 13.5millj. kr. Sveitarfélögunum gengur nógu erfiðlega að afla fjár til að
greiða sinn hluta af kostnaði við hafnargerðir, þótt þær þurfi ekki einnig að leggja
út hluta ríkissjóðs. Er hér um svo mikið vandamál að ræða, að minni hl. n. leggur
til, að ríkisstj. verði heimilað að taka allt að 10 millj. kr. lán til þess að greiða
vangoldin framlög vegna hafnargerða.

Það er skoðun minni hl. n., að gefa verði hinu þjóðnýta starfi Sandgræðslu
ríkisins meiri gaum en gert hefur verið, því að þörf uppgræðslu sanda og aukins
beitilands fer sívaxandi. Áður hefur hið mikla nytjastarf Skógræktar ríkisíns hlotið
þá maklegu viðurkenningu af stjórnarvaldanna hálfu, að heimiluð hefur verið sér-
stök álagning á sumar vindlingategundir, sem Tóbakseinkasala ríkisins selur, til
fjáröfIunar fyrir landgræðslusjóð. Minni hl. n. leggur til, að sérstakt álag verði lagt
á allar söluvörur Tóbakseinkasölu ríkisins, er síðan skiptist að hálfu milli Skóg-
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ræktar ríkisins og Sandgræðslu ríkisins. Eru sandgræðslunni með þessu tryggðar
verulegar tekjur, en hluti skógræktarinnar einnig aukinn nokkuð.

Þá leggjum við í minni hl. n. til, að ríkisstjórninni verði heimilað að lána
Geðverndarfélagi Íslands allt að 1 millj. kr. til þess að koma upp heimili fyrir
öryrkja vegna geð- og tangasjúkdóma. Er stofnun slíks heimilis hin brýnasta
nauðsyn.

Enda þótt við höfum haft mjög erfiða aðstöðu til þess að kanna úrræði til
sparnaðar í ríkisrekstrinum og okkur hafi verið neitað um álit sparnaðarnefndar-
innar, þá leggjum við samt fram allmargar tillögur um sparnað í' ríkisrekstrinum.

Rekstrarhalli póst sj óðs er í frumvarpinu áætlaður 1.1 millj. kr. Við teljum
óviðunandi að reka þessa stofnun með stórhalla og leggjum þvi til, að ráðstafanir
verði gerðar til þess að lækka hallann um 750 þús. kr.

Ýmis kostnaður ráðuneytanna er áætlaður 2.4 millj. kr., eða 400 þús. kr. hærri
en í fjárlögum þessa árs. Við teljum sanngjarnt að ætlast til þess, að ríkisstjórnin
gangi á undan með góðu eftirdæmi um hófsamlega notkun ríkisfjár, og leggjum því
til, að sama fjárhæð verði veitt til þessara þarfa stjórnarráðsins á næsta ári og er
veitt í fjárlögum þessa árs.

Í fjárlagafrv. er gert ráð fyrir, að þátttaka í alþjóðaráðstefnum muni kosta ríkið
á næsta ári 1160 þús. kr. Vegna aðildar að margvíslegu alþjóðlegu samstarfi er
Íslendingum að sjálfsögðu nauðsynlegt að eiga fulltrúa á mörgum ráðstefnum af
ýmsu tagi. Minni hl. telur þó, að nokkru meira hóf mætti vera á utanferðum á ráð-
stefnur og mætti oftar en nú er gert láta sendiherra þjóðarinnar í viðkomandi landi
mæta í umboði þjóðar sinnar. Leggjum við því til að lækka þessa fjárveitingu um
160 þús. kr.

Það er skoðun minni hl. n., að opinberar eftirlitsstofnanir eigi yfirleitt að standa
undir rekstrarkostnaði sínum. Í tillögum meiri hl. n. er gert ráð fyrir að minnka mjög
verulega halla á Skipaskoðun ríkisins með hækkuðuni skoðunargjöldum. Erum við í
minni hl. n. sammála um þá ráðstöfun, en leggjum jafnframt til, að gjaldskrá Lög-
gildingarstofunnar verði hækkuð svo, að sú stofnun verði rekin greiðsluhallalaust.

Matvælaeftirlitið annast eftirlit með mjólkursölu. Eftirlit með hreinlæti í mjólk-
urbúðum er sjálfsagt að sé í höndum viðkomandi héraðslækna og borgarlæknis í
Reykjavík. Ekki á að vera þörf sérstakrar stofnunar til þess að rækja mjólkureftirlit
eitt sér, og leggur því minni hl. n. til, að matvælaeftirlitið verði lagt niður sem
sjálfstæð stofnun, en eftirlitið falið iðnaðardeild atvinnudeildar háskólans og henni
veittar 150 þús. kr. í því skyni. Lækkar kostnaður við mjólkureftirlitið því um 200
þús. kr.

Minni hl. n. leggur til að fella niður fjárveitingu til húsaleigueftirlits. Laga-
breytingu mun þurfa í sambandi við þá ráðstöfun, og eru ekki tök á að koma þeirri
breytingu við nú þegar, enda skiptir það ekki meginmáli. Húsaleigueftirlit í þeirri
mynd, sem það nú er, hefur ekki nokkra þýðingu og því ástæðulaust að leggja þessi
útgjöld á ríkissjóð.

í fjárlagafrv. er gert ráð fyrir, að húsaleiga skattstofunnar í Reykjavík hækki
um 320 þús. kr. frá fjárlögum þessa árs. Mun þessi hækkun stafa af þVÍ, að skatt-
stofan hefur mjög aukið húsrými sitt. Minni hl. n. telur verkefni skattstofunnar ekki
hafa aukizt það á þessu ári, að þörf geti verið fyrir allt þetta viðbótar húsrými, og
leggur því til að lækka þennan lið um 150 þús. kr.

Rekstur Skipaútgerðar ríkisins verður æ þyngri baggi á ríkissjóði. Skipaútgerðin
hefur þýðingarmiklu hlutverki að gegna, en hlutverk hennar minnkar þó stöðugt
vegna stóraukinna samgangna á landi og í lofti, og hafa þær auknu samgöngur þrengt
að ýmsu kost Skipaútgerðarinnar. Minni hl. n. leggur til, að Esja verði seld, því að
meiri hluta árs er ekki þörf fyrir nema annað hinna stærri skipa Skipaútgerðar innar,
sem einkum eru gerð fyrir farþegaflutninga. Esja er elzt strandferðaskipanna og
rekstrarkostnaður hennar mestur. Er hallinn á útgerð Esju áætlaður rúmar 5 millj.
kr. á næsta ári. Áætlunarferðum skipsins verður auðvitað að halda uppi i vetur,

4



en fyrir næsta haust ætti að mega koma á þeim samningum við önnur skipa félög
í landinu, að þessi fækkun strandferðaskipanna ætti ekki að koma að sök. Áætlaður
er um 500 þús. kr. halli á vöruafgreiðslu Skipaútgerðarinnar. Forstjóri útgerðarinnar
hefur áhuga á að reka þá deild stofnunarinnar hallalaust og teljum við sjálfsagt, að
það verði gert. Á þessum forsendum leggjum við til að lækka framlag til Skipa-
útgerðar ríkisins um 3 millj. kr.

Tekjuafgangur bifreiðaeftirlitsins varð á s. l. ári tæp 1 millj. kr. Eru líkur til,
að sá tekjuafgangur muni fremur vaxa vegna fjölgunar bifreiða. Þessi tekjustofn
hefur ekki verið tekinn í fjárlög, og leggjum við til, að það verði gert.

Sparnaðartillögur okkar í minni hl. n. nema, að viðbættum 1 millj. kr. tekjuauka
vegna bifreiðaeftirlitsins, samtals rúmum 6 millj. kr. Útgjaldatillögur okkar nema
hins vegar 3113 þús. kr. Afkoma ríkissjóðs batnar því um nær 3 millj. kr., verði okkar
tillögur allar samþykktar.

Minni hluti nefndarinnar varar að lokum mjög alvarlega við að afgreiða fjár-
lögin á þann ábyrgðarlausa hátt, sem tillögur meiri hl. n. fela í sér. Verða fjárlögin
í því formi alröng mynd af fjárhagsafkomu ríkissjóðs. Sú röksemd meiri hl. n.
í framhaldsnefndaráliti sínu, að þessi fölsun fjárlaga verði "að teljast eðlilegt og
líklegast til samræmingar''', að taka hluta af niðurgreiðslum út úr frumv., er ger-
samlega út í hött, enda er enn í fjárlagafrv. 40 millj. kr. fjárveiting til dýrtíðar-
ráðstafana. Með tillögum meiri hl. nefndarinnar varðandi niðurgreiðslurnar er farið
inn á áður óþekkta braut, sem hlýtur að auka enn á glundroðann í efnahags- og fjár-
málakerfi þjóðarinnar.

Alþingi, 18. des. 1957.

Magnús Jónsson,
frsm.

Pétur Ottesen. Jón Kjartansson.
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