
sþ. 405. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1959.

Frá 3. minni hl. fjárveitinganefndar.

Fyrrverandi fjármálaráðherra, Eysteinn Jónsson, lagði, svo sem venja hans
jafnan var, frumvarp til fjárlaga fram á Alþingi fyrsta dag þingsins.

Fjárveitinganefnd hóf yfirlestur frumvarpsins og fylgiskjala þess litlu síðar.
Jafnframt ræddi hún við ýmsa forstjóra ríkisfyrirtækja, eins og venjulegt er, og
kynnti sér fjármál fyrirtækjanna, tók á móti erindum og átti viðtöl við sendinefndir
víðs vegar að af landinu og einstaka menn, sem leituðu á fund hennar með mála-
leitanir, er snerta fjárlagaafgreiðslu.

En þar sem ekki varð samkomulag milli þeirra stj órnmálaflokka, er að fyrr-
verandi ríkisstjórn stóðu, um nauðsynlegar framhaldsaðgerðir í efnahagsmálunum,
skorti fjárveitinganefnd grundvöll til þess að byggja afgreiðslu fjárlaga á. Stóð
svo fram til 4. desember, að ríkisstjórnin baðst lausnar.

Að sjálfsögðu var ekki heldur við því að búast, að nefndin gæti hafizt handa,
á meðan tilraunirnar til nýrrar stjórnarmyndunar stóðu yfir.

Hin nýja ríkisstjórn, sem settist að völdum rétt fyrir jólin, - stjórn Alþýðu-
flokksins undir vernd Sjálfstæðisflokksins, - var að vísu bjartsýn og trúuð á
sjálfa sig, og hélt, að hún ætti ráð undir hverju rifi, svo sem heyra mátti af ávarpi
hennar, þegar hún kynnti sig þjóðinni fyrst og "fagnaðarerindi" sitt, sem fólst i því
að létta byrðar almennings án tílkostnaðar.

ÞÓ að ríkisstjórnin Í veraldlegum jólafögnuði sínum hefði uppi tal um, að
hún mundi verða fljót að ganga frá málunum, var ekki nema eðlilegt, að hún bað
fjárveitinganefnd að doka enn litla stund, þar til henni gæfist ráðrúm til þess að
leggja fyrir nefndina tillögur sínar um aðalafgreiðslu fjárlaganna.

Samhliða veitti Alþingi eftir beiðni ríkisstjórnarinnar heimild til greiðslna úr
ríkissjóði til 1. febr., skv. fyrra árs fjárlögum.

Lengri frest til að kippa í liðinn taldi ríkisstjórnin sig þá ekki þurfa.
Svo leið janúarmánuður, og ekki bólaði á Barða.
Hins vegar fór ríkisstjórnin undir mánaðarlokin fram á það við þingið, að greiðslu-

heimildin yrði framlengd til 1. marz. En þegar góðviljaður og gamansamur maður
úr stjórnarandstöðunni bauðst til að beita sér fyrir því, að heimildin yrði framlengd
til 1. apríl, þá þáði stjórnin það með þökkum.



Raunveruleikinn var að renna upp.
Nú líður febrúar, og síðan dregur að lokum marzmánaðar. Og fjárveitinganefnd

situr auðum höndum og bíður tillagna ríkisstjórnarinnar.
Þá leggur ríkisstjórnin enn fyrir Alþingi ósk um framlengingu greiðsluheim-

ildarinnar til 1. maí. Um annað var ekki að gera fyrir Alþingi en veita þá heimild
í þriðja sinn.

Stjórnin varð víst síður en svo með réttu ásökuð, því að það fréttist eftir dag-
blaði hennar, að hún hefði meira að segja um hverja helgi stritað við að hugsa um
málefni sín.

Það var síðan ekki fyrr en fyrir nokkrum dögum, að tillögur ríkisstjórnarinnar
lágu þannig fyrir í stórum dráttum, að fjárveitinganefnd gæti farið að taka sína
afstöðu til þeirra og flestra annarra atriða, sem verulegu máli skipta.

Nefndin leggur fram sameiginlegar tillögur á þingskj. 391. Um margar þeirra
komu að vísu fram skiptar skoðanir og breytingartillögur innan nefndarinnar við
þær - eins og gengur - en fallizt var á að láta við svo búið standa, og stendur
því öll nefndin að þessum tillögum, eins og þær liggja fyrir, og mælum við með
samþykkt þeirra.

Að öðru leyti varð ekki samkomulag í nefndinni um breytingartillögur við
frumvarpið, - og klofnaði nefndin í þrjá hluta, sem skila sínu álitinu hver. Allir
eru þessir hlutar minni hlutar, en Alþýðuflokksmaðurinn og Sjálfstæðisflokksmenn-
irnir þrír taka afstöðu sem stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar, og verður að skoða til-
lögur þeirra í því ljósi sem nokkurs konar meirihlutatillögur - og tillögur hennar
í aðalatriðum.

Við Framsóknarflokksmenn nefndarinnar, sem skipum 3. minni hl., getum alls
ekki fallizt á tillögur stjórnarliðsins um óraunhæfa hækkun áætlunar á tekjum
ríkissjóðs - og útflutningssjóðs - né niðurskurð þann á útgjaldaliðum fjárlaga,
sem ýmist er óraunhæfur og kemur því strax í bakseglin sem skökk áætlun eða
skerðir þá uppbyggingu atvinnulífsins í landinu, sem hafin hefur verið og er þjóð-
inni lífsnauðsyn.

Skal nú vikið að meginþáttum þessara mála.
Síðan núverandi ríkisstjórn tók við, hefur kaupgjald í landinu verið lækkað

með lögum og niðurgreiðsluráðstöfunum samtals um 13.4%. Tekjur bænda hafa þó
- svo sem kunnugt er - verið lækkaðar tiltölulega meira vegna tilhögunar á niður-
greiðslum og misréttis í löggjöfinni um niðurfærslu kaupgjalds og verðlags.

Stjórnarflokkarnir gerðu samninga við framleiðendur - án samráðs við Alþingi
eða fjárveitinganefnd - og er áætlað, að þeir samningar auki útgjöld útflutnings-
sjóðs um 82.3 millj. kr.

Niðurgreiðslur á vöruverði hækka um 116.7 millj.
Hafa útgjöld útflutningssjóðs þannig verið aukin samkv. áætlun fyrir þetta ár

um a. m. k. 199 millj. kr.
Líklegt má telja, - svo að ekki sé meira sagt, - að þessi áætlun útgjaldaaukn-

ingar verði of lág, þegar til kastanna kemur. Ekki er t. d. sjáanlegt, að stætt geti
orðið á því að greiða ekki meiri uppbætur á síldarafurðir en ráðgert er í áætluninni.

Hér við bætist svo áætlaður halli útflutningssjóðs að óbreyttum tekjum og
útgjöldum, 20 millj. kr., og er þá miðað við tekjuáætlun, sem byggð er á innflutnings-
áætlun ríkisstjórnarinnar, en samkvæmt henni eru hátollavörur stórlega auknar, og
eru engar líkur til, að sú áætlun standist (auk þess sem innflutningur slíkra vara i fyrir-
rúmi er háskalegur ). Hallinn mun því verða meiri.

Þá þarf að taka á fjárlögin hækkanir vegna grunnlaunauppbóta og aukins
kostnaðar við tryggingar, og loks eru svo hækkunartillögur við fjárlögin, sem fjár-
veitinganefnd er sammála um eða stuðningsmenn stjórnarinnar í nefndinni standa að
og þess vegna er líklegt, að samþykktar verði, og nemur þetta samtals 30 millj.
og 94 þús. kr.
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Hér er því óbrúað bil, sem nemur a. m. k. 249 millj. kr., og þó sennilega mun
meira í reynd vegna þess, eins og áður segir, að tekjur útflutningssjóðs eru í þessu
dæmi miðaðar við hærri innflutning hátollavara en mögulegt mun reynast að fram-
kvæma (hvað þá skynsamlegt), þrátt fyrir áætlun um meiri notkun lánsfjár en
nokkru sinni áður.

Tekjuþörf útflutningssjóðs ætla stjórnarflokkarnir að mæta til málamynda með
því að hækka leyfisgjald af bifreiðum úr 160% í 300% og telja, að það muni gefa
25 millj. kr., þótt alls ekki sé hægt að sjá, að svo mikið geti upp úr slíku hafzt.
En því, sem þá verður eftir af hallanum, ætla stjórnarstuðningsmennirnir að demba
á fjárlögin til útgjalda, eða hvorki meira né minna en 154 millj. kr. Augljóslega er
stefnt að því að taka nauðsynlegt framkvæmdafé ríkissjóðs og önnur framlög til
þjóðnytjamála og fleygja þessu í niðurgreiðslusveIginn, sumpart strax, sbr. tillögur 1.
minni hl., og þó vafalaust meira siðar.

Þessu erum við undirritaðir algerlega mótfallnir og leggjum því til, að tillaga
1. minni hl. hér að lútandi verði felld.

Eins og að framan greinir, telja stjórnarstuðningsmennirnir, að mæta þurfi 229
millj. kr. útgjaldaaukningu hjá ríkissjóði og útflutningssjóði samanlagt, því að þeir
sleppa hreinlega úr því framtali 20 millj. kr. halla útflutnings sjóðs.

Þörfinni telja þeir sig ætla að mæta þannig:
I. Með nýjum álögum:

1. Hækkun á áfengi og tóbaki 25 millj. kr.
2. Hækkun á leyfisgj. á bíla upp í 300% 25

50 millj.
II. Með lækkunum:

1. Niðurskurður verkI. framkvæmda 26.3 millj. kr.
2. Lækkaðar útgjaldaáætlanir, sem engin áhrif hafa

á raunveruleg útgjöld 21.4
3. Hækkuð skipaskoðunargjöld og greiðslur fyrir

vörumat (framleiðslugjöld) 1.0
4. Raunverulegur sparnaður (afnám orlofsmerkja) 0.5

49.2 millj.
63.6
30
25

III. Með hækkaðri tekjuáætlun, án þess að nokkuð nýtt komi til .
IV. Með tolltekjum af Sogsvirkjuninni (ef lán fæst til greiðslu tollanna)
V. Með greiðsluafgangi 1958 .

Með þessum ráðstöfunum stjórnarflokkanna öllum og tillögum þeirra um af-
greiðslu fjárlaganna er stefnt að stórfelldum greiðsluhalla, sem vafalaust nemur
mikið á annað hundrað millj. kr.

Eins og að framan greinir, er ráðgert að kasta í þann halla 25 millj. kr. af
greiðsluafgangi fyrra árs og 30 millj. kr. af tollum frá Sogsvirkjuninní, ef tekst
að útvega virkjuninni lán til þess að greiða þá, en slíkt er alveg undir hælinn lagt.

En skammt mun þetta og annað, sem til er tínt, hrökkva í hallann, þótt reynt
sé að láta lita svo út á pappírnum, að ekki vanti nema rúmlega 9 millj. kr. upp
i hann til ríkissjóðs og 20 millj. til útflutningssjóðs.

Miklu af hallanum er sem sé reynt að leyna með því að hækka tekjuáætlun
fjárlaganna og útflutningssjóðs og byggja þær áætlanir á áætlunum um stóraukinn
innflutning hátollavara á kostnað annarra vara. Þetta er óverjandi, og þar að auki
mun það ekki reynast framkvæmanlegt. Einnig á að fá þessa niðurstöðu með því
að lækka ýmsa áætlunarliði ríkisútgjaldanna alveg út í bláinn, enda þótt vitað sé,
að slíkt getur engin áhrif haft á hin raunverulegu útgjöld. Þessar fyrirhuguðu
hagræðingar stjórnarliðsins á fjárlögunum nema að okkar áliti um 60 millj. kr.

Tími sá, sem ríkisstjórnin hefur haft til þess að endurskoða fjárlagafrum-
varpið, er orðinn 3% mánuður, svo sem í upphafi er á bent og rakið. A þeim tíma
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hefur oft heyrzt úr herbúðum hennar hávaði um, að hægt sé að spara útgjöld
ríkissjóðs, - og oft hafði Sjálfstæðisflokkurinn hátt um það, að spara ætti, meðan
hann var i stjórnarandstöðu. En hver er svo niðurstaðan, þegar tillögur ríkis-
stjórnarflokkanna eru komnar í dagsljósið eftir hina löngu umhugsun?

Skulu nú hér á eftir teknar til athugunar nokkrar helztu einstakar tillögur
stuðningsmanna stjórnarinnaar, þ. e. 1. minni hl., til útgjaldalækkunar á þskj. 393.

14. till.: Lækkun alþingiskostnaðar 500 þús. kr. - Engar líkur benda til, að
áætlun um þessa lækkun geti staðizt, þar sem gert er ráð fyrir aukaþingi í sumar
og síðan reglulegu þingi með haustinu. Enn fremur stefna stjórnarflokkarnir að
fjölgun þingmanna - og telja sig munu koma henni í kring fyrir haustþingið.
Varla getur áætlun um fjölgun þingmanna leitt af sér lækkaða áætlun um þing-
haldskostnað. ef rétt er á litið. _. Tillagan er hæði furðuleg og brosleg. af því að
stjórnarliðið stefnir að lengra þinghaldi en dæmi eru til.

15. till.: Lækkun hjá ráðuneytum, annar kostnaður, 500 þús. kr. - Tillögu-
mennirnir tala um fækkun, sem orðin sé á ráðherrum, og háa áætlun "annars kostn-
aðar" sem rök fyrir tillögunni.

Fram að miðju ári eru samt 8 ráðherrar á launum (fjórir þeirra á biðlaunum
skv. lögum). Ólíklegt er, að síðari hluta ársins verði færri ráðherrar á launum
en venjulega. En hvað sem þessu líður. teljum við ekki ósanngjarnt, að stjórninni
verði lofað að spreyta sig á því að sýna, hvað hún getur í því að lækka kostnað
"á sínu heimili", - og þar af leiðandi mælum við ekki á móti tillögunni.

16. till.: Lækkun tollgæzlukostnaðar 500 þús. kr. - Ekki verður séð, að þessi
tillaga sé raunhæf. Fjórir mánuðir eru liðnir af árinu, án þess að ráðstafanir hafi
verið gerðar til framkvæmda á lækkun þessa liðar. Sé ætlunin að fækka tollvörðum,
eins og látið hefur verið i skína, þarf að segja þeim upp með minnst sex mánaða
fyrirvara.

Það sýnist líka vera mjög vafa samur búhnykkur að draga úr eftirliti, sem
vitað er að hefur haft stórkostleg áhrif til aukningar á tekjum ríkissjóðs, vegna
þess að það hefur verið eflt.

17. till.: Lækkun til Skipaútgerðar ríkisins 6 millj. kr. - Frumvarpið gerir
ráð fyrir 16 millj. kr. rekstrarhalla. Stjórnarstuðningsmennirnir áætla hann 10
millj. kr.

Forstjóri skipalitgerðarinnar telur engar líkur til þess, að útkoma skipaút-
~erðarinnar geti á þessu ári orðið betri en svo, að áætlun frumvarpsins standist,
nema dregið verði til muna úr þeirri þjónustu, er skipin veita. Færir hann fyrir
þvi margar ástæður.

Skipin hafa að vísu, eins og tillögumenn henda á, verið tekin úr tryggingu
nema fyrir algeru tjóni, en slíkur sparnaður er ekki ábyggilegur og furðudjarft
af ríkisstjórninni að gera slíka ráðstöfun án samráðs við Alþingi.

Við teljum ekki fært að fallast á tillöguna, álitum hyggilegra að láta áætlunar-
upphæðina standa, eins og hún er i frumvarpinu. Fyrirtækið er áhættusamt að þvi
er rekstur snertir og ekki sizt nú, vegna þess að tryggingar hafa verið niður felldar,
eins og áður segir.

20. till.: Framkvæmdir í Skálholti lækki um 500 þús, kr. - Á fjárlögum 1958
var framlag til endurbyggingar SkálhoItsstaðar lækkað um helming, eða úr 2 millj.
kr. í 1 millj. Nú eru áfallnar skuldbindingar á þessu ári til þessara framkvæmda
sem næst 760 þús, kr. og því alger stöðvun á framkvæmdum þar, ef fjárveiting
er ekki eitthvað umfram þá upphæð. Getur áætlunin því tæpast verið minni en
1 millj., eins og hún er á frumvarpinu.

21. till.: Kaup á jarðræktarvélum, lækkun 2 millj. kr. - Búnaðarfélag Islands
hefur sýnt fram á brýna nauðsyn þess að halda áfram að styrkja ræktunarvéla-
kaup og að innflutningsþörfin er slík, að fjárveitingin þarf að standa. Það sýnist
hvorki meira né minna en vaka fyrir stuðningsmönnum stjórnarinnar að hætta
að veita fé til stuðnings kaupum á ræktunarvélum. Mótmælum við alveg slíkri stefnu.
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22. till.: Mat á sjávarafurðum, lækkun 500 þús. kr. - Hér mun vera átt við síldar-
matið, og nýjar álögur fylgja á síldarsaltendur, er lækkuninni nemur. Undirritaðir
eru á móti þeim álögum. Lagabreytingar mun og við þurfa, sem engin trygging
er fyrir að afgreidd verði á þessu þingi, sem væntanlega fer að ljúka. Tillagan er
þess vegna nýjar álögur eða markleysa.

24. till.: Nýjar raforkuframkvæmdir. 10 millj. kr., liðurinn falli niður. -- Þetta
jafngildir því að þurrka út fjárveitingar af ríkisfé til rafvæðingar úti um land, þar
sem rekstrarhalli á rafveitum ríkisins og aðrar áhvílandi kröfur gleypa ríkistiI-
lagið að öðru leyti. ÞÓ að einhverjum framkvæmdum kynni að verða haldið uppi
með lántökum, t. d. fram yfir kosningar, þýðir þetta sama sem stöðvun, áður en
langt liður.

Undirritaðir mæla harðlega gegn þessari tillögu, sem er illvíg í garð sveita og
kauptúna, sem bíða rafvæðingar.

25. till.: Framkvæmd orlofslaga, lækkun 500 þús. kr. - Þetta er tillaga um
að hætta við orlofsmerkjakerfið. Ekki gera undirritaðir ágreining um það, enda
hreinn útgjaldasparnaður fyrir ríkið.

28. till.: Ríkisábyrgðir, lækkun 10 millj. kr. - Engar líkur benda til þess, að
lækka megi áætlun ársins um greiðslur vegna ábyrgða. Ábyrgðirnar eru miklar og
hafa hækkað árlega um langt skeið, áföll af þeim einnig farið ört hækkandi. Hér
er um það að ræða að hafa fé til þess að standa við gerðar skuldbindingar. Það væri að
brenna sig á baki að lækka þennan áætlunarlið.

29. till.: Byggingar á jörðum ríkisins, lækkun 500 þús. kr. - Til byggingar-
framkvæmda á jörðum ríkisins er á 20. gr. fjárlagafrumvarpsins ráðgert að verja
2 millj. kr. Hér er um lagaskyldur ríkisins sem landsdrottins að ræða.

Þegar fjárlagafrv. var samið í s. I. septembermánuði, námu útgefnar skuld-
bindingar tæpum 700 þús. kr. Vorið 1958 urðu 6 ábúendaskipti á ríkisjörðum, og
er nú vitað, að samkv. lögum mun ríkið þurfa að kaupa mannvirki af fráfarandi
ábúendum fyrir nál. 1.4 míllj., og nema þá áfallnar skuldbindingar allt að 2.1 millj.
Augljóst er þvi, að ekki verður of há áætlun frv. til þessara mála. Hún er sýnilega
miklu frekar til muna of lág.

30. till.: Til flugvallargerða. lækkun nálega 2 millj. kr. - Hér er niðurskurð-
arhnifnum beint að viðkvæmu efni.

Flugvallargerð er mikið áhugamál þjóðarinnar, enda flugið orðið mikilsverður
þáttur f samgöngumálum hennar. Enn fremur er þarna um að ræða bættan frá-
gang á ýmsum flugvöllum til öryggis lífi fólks.

Við teljum þessa lækkun ekki mega eiga sér stað.
31.-35 og 37. till.: t þessum tillögum leggur stjórnarliðið til, að framlög til

eftirtalinna bygginga ýmist lækki eða falli niður:
1. Til menntaskólans á Akureyri.
2. Til sjómannaskólans í Reykjavík.
3. Til menntaskólans í Reykjavik.
4. Til lögreglustöðvar á Keflavíkurflugvelli.
5. Til stjórnarráðshúss.
Við litum svo á, að frestun á framlögum - þvi að ekki getur verið nema um

frestun að ræða - til þessara framkvæmda sé mjög varhugaverð. af því að féð,
sem fæst með frestuninni, á aðeins að nota í verðbólguginið, sem verður jafn-
hungrað eftir sem áður.

Ríkið hefur t. d. skaðað sig fjárhagslega með því að koma ekki upp stjórnar-
ráðshúsinu og gjalda nú þess vegna háa húsaleigu til annarra. A síðustu árum
hefur þó verið safnað nokkru fé til þeirrar byggingar, en meira þarf með.

Hins vegar munu undirritaðir ekki bregða fæti fyrir þessar tillögur stjórnar-
hðsins, sem eru tilraunir þess að klóra i þann háa bakka, sem það hefur dottið
niður fyrir.

3G.till.: Atvinnuaukningarféð, lækkun 3.5 millj. kr. - Stjórnarflokkarnir
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bera fram þá tillögu að lækka atvinnuaukningarféð úr 13.5 í 10 millj. kr., eða sem
svarar 2tj%.

Atvinnuaukningarféð hefur á undanförnum árum verið undirstaða að veru-
legum framförum í kauptúnum og kaupstöðum víðs vegar um land. Er sú upp-
bygging, sem á þessu hefur grundvallazt, enn í miðjum klíðum á fjölmörgum
stöðum og því sízt til þess nokkur ástæða að draga úr þeim stuðningi enn sem
komið er. Væri þvert á móti fremur á því þörf að herða sóknina í uppbyggingar-
málum margra kauptúna og kaupstaða víðs vegar um landið. Er blátt áfram á því
hin mesta hætta, að það, sem þegar hefur verið gert, komi ekki að fullum notum,
ef nú er farið að skera stórlega niður þau framlög, sem til þessa hefur verið varið
að undanförnu. Á þessa tillögu höfum við því alls ekki getað fallizt og teljum
hana beina, árás á hagsmuni þeirra staða, sem hér eiga einkum hlut að máli.

Þá flytja stuðningsmenn stjórnarinnar till. um 5% niðurskurð á fjölda liða
á frumvarpinu, er snerta mjög verklegar framkvæmdir. Gerir sá niðurskurður
samtals 8297500 kr.

Eru sumar þessar lækkanir algerlega óraunhæfar, svo sem á framlögum til
jarðræktarframkvæmda. Eru þau lögbundin og fara eftir jarðræktarframkvæmd-
um en ekki áætlun fjárlaga.

Þarna kennir margra grasa:
Framlag til viðbótarbyggingar landsspítalans er lækkað, en forustumenn í lækna-

stétt hafa með miklum dugnaði staðið fyrir byggingu þessari. Þetta er mjög nauð-
~ynleg framkvæmd, svo sem alþjóð er kunnugt, en fjárfrek að vonum. Okkur
þykir of langt gengið, þegar teknar eru af þessari févana framkvæmd á þriðja
hundrað þúsunda og hent í niðurgreiðslusveiginn.

Sama gildir um það, sem höggvið er af fjárveitingum til annarra sjúkrahúsa.
Sams konar útreið fá framlög til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis og fram-

lag til byggingarsjóðs kaupstaða og kauptúna.
Viðhaldsfé til vega er þarna skert, þó að allir viti, að það þolir engan frá-

drátt - og þyrfti að vera miklu hærra en frumvarpið gerir ráð fyrir. Fjárlaga-
áætlanir um viðhald veganna hafa að undanförnu aldrei reynzt nógu háar.

Fé til endurbyggingar gamalla brúa er lækkað, þó að vitað sé, að ýmsar gamlar
brýr eru að verða lífshættulegar.

íþróttasjóður annar ekki hlutverki sínu. Fjárþörf hans er talin 13.1 millj. kr.,
fjárveiting skv. frumvarpinu aðeins 1.6 millj. kr. Þá ófullkomnu fjárveitingu á
samt að skera niður skv. tillögunni.

Sandgræðslan og skógræktin verða fyrir þessu líka. Undanfarandi ár hefur
stöðugt verið að aukast skilningur þjóðarinnar á þeirri höfuðnauðsyn að vernda
gróðurlandið og klæða auðnirnar. sem eru þegar allt of margar og miklar. Svo
hefur og verið um þá myndarlegu sókn til að klæða landið skógi. Þetta hefur einnig
komið fram í vaxandi fjárveitingum til þessara mála, þótt þar sé síður en svo, að
enn sé um neina ofrausn að tala. Landeyðingarstefnan er nægilega augljós, þótt
ekki birtist hún svo berlega í þessu formi.

Enn skal eitt dæmi nefnt:
Ný og ill tíðindi hafa borizt um óvænta útbreiðslu sauðfjársjúkdóma. Samt

leggur stjórnarliðið til, að skert verði sú upphæð, sem frumvarpið frá í haust
gerir ráð fyrir til varnargirðinga.

Fleiri dæmi teljum við óþarft að nefna. Allt er þetta á eina lund. - Þennan
almenna niðurskurð verklegra framkvæmda teljum við vera ýmist óhæfu eða að-
eins á pappírnum til að sýnast. Leggjum við því til, að tillagan verði felld.

Tekjuáætlun stjórnarstuðningsmannanna er byggð á því að auka að miklum
mun innflutning hátollavara frá því, sem hann var í fyrra. Á sú aukning að fást
fyrst og fremst með verulegum niðurskurði annars innflutnings. Þetta stenzt ekki.
Með þessu er stefnt í ófærur.
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Við erum alveg mótfallnir þessari stefnu - og teljum hana auk þess ófram-
kvæmarilega.

Hins vegar teljum við, að hækka megi tekjuáætlun fjárlaganna um 49 millj.
kr., m. a. með tilliti til þess, að nú er yfirlýst, að ríkisstjórnin ætlar að taka til
framkvæmda lán það, sem fyrrv. stjórn hafði lagt drög að.

Tillögur okkar til breytinga á fjárlagafrumv. - auk þeirra, sem öll nefndin
stendur að á þskj. 391 - skulu nú greindar með fáum orðum:

Breytingartillögur þær, sem við flytjum um hækkun á tekjuliðum frumvarps-
ins, nema samtals 49 millj. kr. Af því eru 24 millj. hækkun á sköttum og tollum.
Eru þær tillögur gerðar með tilliti til reynslu síðasta árs. Verðhækkun, sem ríkis-
stjórnin hefur ákveðið á áfengi og tóbaki, er áætluð 25 millj. kr.

Þá leggjum við til, að 25 millj. af tekjuafgangi ríkissjóðs frá fyrra ári verði
teknar inn á fjárlögin tekjumegin. En jafnframt gerum við tillögur um, að gjalda-
megin (á 20 gr.) verði sömu upphæð varið til þess að lána þremur stofnunum
ríkisins:

1. Byggingarsjóði ríkisins kr. 15000000
2. Byggingarsjóði Búnaðarbankans 5000000
3. Veðdeild Búnaðarbankans _.. 5_0_0_0_0_0_0

Kr. 25 000 000

Allar þessar stofnanir vantar tilfinnanlega fé til útlána sinna, sem eru mjög
þýðingarmikil fyrir þá, er þeirra eiga að njóta. Framsóknarmenn lögðu fram í vetur
um þetta þáltill., sem enn hefur ekki hlotið afgreiðslu.

Við flytjum tillögu til breytinga á 22. gr. XXVII í frumvarpinu varðandi þurra-
fúa ábyrgðarlán. Okkur virðist eðlilegast að fylgja sömu stefnu með þessi lán og
mótuð var við ráðstöfun óþurrkalánanna til bænda árið 1957. Mundi þá stjórn fiski-
málasjóðs veita lántakendum ívilnanir um greiðslu vaxta og afborgana, svo sem
með því að lækka eða fella niður vexti, lengja lánstímann eða gefa lánin eftir að
einhverju eða öllu leyti, ef sjóðsstjórnin telur þess þörf.

Loks flytjum við tillögu til skiptingar á fé til flugvallagerðar og miðum við
þá heildarupphæð, sem er í frumvarpinu og alls ekki má lægri vera, eins og við
höfum áður fram tekið.

Samkv. okkar sérstöku tillögum, sem lýst hefur verið, og að meðtöldum til-
lögum þeim, sem fjárveitinganefnd stendur óskipt að - svo og þeim lækkunar-
tillögum, sem við beitum okkur ekki á móti, - verður niðurstaða fjárlaganna á
sjóðsyfirliti þessi:

Tekjur og aðrar innborganir:
Samkv. fjárlagafrv. kr. 900360000
-7- tekjur frá útflutningssjóði 20000000

kr. 880 360 000
Hækun tekna (skattar og tollar) 24000000
Hækkun tekna ríkisstofnana (verðhækkun á áfengi og tóbaki) .. 25 000 000
Af greiðsluafgangi ríkissjóðs 1958 25000000----

Tekjur alls kr. 954 360 000

Gjöld og aðrar útborganir:
Gjöld samkvæmt fjárlagafrv. kr. 898643071
-'- lækkanir 4 800 000

kr. 893843071
30094785
25000000

Hækkanir samkv. tillögum fjárveitinganefndar .
Ráðstöfun á greiðsluafgangi 1958 skv. tillögum okkar .--------

Gjöld alls kr. 948937856
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Niðurstöðutölur:
Inn kr. 954360000
út 948937 856-------

Greiðsluafgangur kr. 5422144

Tillögur sínar um framhaldsaðgerðir í efnahagsmálunum lagði Framsóknar-
flokkurinn fram í fyrrverandi ríkisstjórn í nóv. s.LTil þeirra tillagna skírskotum
við um grundvallarstefnuna, sem við teljum að hafa hefði þurft við afgreiðslu
efnahagsmálanna á þessum vetri, en er ekki hægt að koma við nú, af þvi að tillög-
unum var hafnað á sinum tíma. Þær tillögur miðuðust við, að vísitala yrði ekki
látin hækka 1. des. og kaup yrði greitt áfram samkv. vísitölunni 185. Enn fremur
yrði viðhaldið sama kaupmætti launa og var í október s. l.

Að okkar áliti hefðu þær tillögur, ef samkomulag hefði fengizt um þær, skapað
með til þess að gera léttu móti grundvöll, sem nú hefði verið auðvelt að fóta sig
á og standa á áfram.

Stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar í fjárveitinganefnd fara vafalaust í tillögum
sínum eftir hennar línu og fyrirmælum þeirra þingflokka, sem að henni standa.
Það er því "fagnaðarerindi" stjórnarstefnunnar, sem kemur fram í tillögunum.

Ljóst er af því, sem við höfum rakið hér að framan, að þessar tillögur stjórnar-
stuðningsmanna fela í sér nýjar beinar álögur, sem nema a. m. le 50 millj. kr.,
og mikinn niðurskurð verklegra framkvæmda. En auk þess er með þeim stefnt að
stórfelldum halla hjá útflutningssjóði eða ríkissjóði eftir því, hvernig bókhaldi
verður hagað.

Þessi halli liggur í augum uppi að því leyti, að étinn er upp afgangur frá
fyrra ári. En að verulegu leyti er reynt að leyna hallanum með hækkuðurn tekju-
áætlunum úr hófi fram og lækkuðum gjaldaliðum, sem ekki hlýða lækkunum -
svo og ráðagerðum um óvissar tekjur og öðrum þvílíkum brögðum til þess að
komast frá þessu þangað til - hvenær? Auðvitað þangað til tvennar kosningar,
sem boðaðar hafa verið, eru um garð gengnar og kjördæmabreytingin, sem áformuð
hefur verið, er komin í bing.

Þá er hugsað að herða tökin. Ætlunin var að draga enn meira úr verklegum
framkvæmdum úti um land, en mun ekki hafa þótt ráðlegt að fara með meira á
bakinu en þetta út i kosningarnar að þessu sinni.

Þeir, sem telja sig nú í stjórn til "bráðabirgða", munu ef til vill líka hugsa
eins og þjóðhöfðinginn, sem sagði: "Syndaflóðið kemur ekki fyrr en eftir minn dag."

Og syndaflóðið kemur, því er miður. Það bregzt ekki, ef fjárlög verða afgreidd
eins og til er lagt af stjórnarflokkunum. Hver og einn, sem hefur kunnugleika á
þessum málum, á hægt með að geta því nærri, hvernig verður að taka á málunum,
þegar hvort tveggja verður að gera í senn: að jafna hallann, sem nú er til stofnað,
og að borga óreiðusúpuna, sem í pottinn verður komin.

Með þessari afgreiðslu efnahagsmálanna er til þess stofnað, að þegar dregur
að lokum ársins, rís geígvænleg verðbólgualda. því fer svo víðs fjarri, að ráð-
stafanir núverandi ríkisstjórnar séu heilbrigðar aðgerðir gegn þeirri óheillaþróun,
að þær geta ekki meira en (ef þær þá geta það) - eins og til virðist ætlazt -
skapað svikalogn, sem boðar meira óveður - eftir stutta stund - en nokkru sinni
kom áður.

Við mótmælum öllum tillögum slíkra aðgerða.

Halldór Ásgrímsson,
fundaskr.

Alþingi, 19. april 1959.

Karl Kristjánsson, Sveinbjörn Högnason,
frsm.

Halldór E. Sigurðsson.
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