
sþ. 187. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1962.

Frá 2. minni hl. fjárveitinganefndar.

Fjárlögin fyrir árið 1962 verða hin þriðju í röðinni, sem mótast af því efna-
hagskerfi, sem nefnt hefur verið Viðreisn. Síðustu fjárlögin, sem byggð voru á
öðrum grunni, voru fyrir árið 1959.

Það, sem Viðreisnina einkennir öðru fremur, er lækkað verðgildi peninganna.
En þrátt fyrir verðgildisrýrnun krónunnar við upphaf hins breytta efnahags-
kerfis var þó hið almenna kaupgjald í landinu óbreytt um langt skeið, svo að
tvenn hin fyrstu Viðreisnarfjárlög miðuðust við óbreyttar launagreiðslur til laun-
þega og óhreyfðan launaliðinn í verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara.

En þótt bændur og launþegastéttir landsins yrðu þannig að taka þungann af
hinu rýrða verðgildi krónunnar á sitt bak án tekjuhækkana, þá gerði ríkissjóður
ósmáar ráðstafanir til þess að afla sér nýrra og aukinna tekna.

Ef gerður er samanburður á heildarupphæð fjárlaga fyrir þrjú síðastliðin ár,
þ. e. árið 1959 og Viðreisnarárin tvö, lítur hann þannig út:

Fjárlög 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1033 millj. kr.
1960 1501 -
1961 1588 -

A Viðreisnarárunum tveimur hafa því verið teknar um 500 millj. kr. hvort
árið um sig af landsfólkinu í ríkissjóð umfram það, sem dæmi voru hæst til um
áður, og árleg fjárlagaupphæð hafði hækkað um nálega 54% frá árinu ]959.

Þessi mikla hækkun hefur auðvitað verið öllum þorra landsmanna mikil
þolraun, enda eru nær allar tekjur ríkissjóðs teknar sem skattar eða einhvers
konar álag á vöruverð.

Sú skýring, að víxlverkanir hækkaðs kaupgjalds og verðlags ættu sök á þeirri
þenslu, sem hér varð á fjárlögum 1960 og 1961, kemur auðvitað ekki til greina,
þótt oft hafi hún þótt nytsamleg og viðeigandi. Hér hafði kaupgjaldið hreint ekki
tekið þátt í neinu kapphlaupi og dýrtíðardraugurinn náð sínum einstæða árangri
öldungis keppníslaust af kaupgjaldsins hálfu.

Nú þyrfti það ekki að vera slæm þróun, þótt ríkið tæki til sín aukið fjármagn
af þegnunum, ef notkun þess horfði til aukinna framfara. En þrátt fyrir alla tekj ll-

aukninguna, sem ríkið hefur til sín tekið, er það þó deginum ljósara, að fram-
kvæmdaliðir ríkisútgjaldanna hafa á þessu tímabili rýrnað að verðgildi. Hinir
helztu þeirra hafa því sem næst staðið óbreyttir í krónutölu og þar með dregizt
saman i raun i svipuðu hlutfalli og verðgildi peninganna hrakaði. Það er eyðsla
rikissjóðs til embættisrekstrar og daglegra útgjalda, sem svelgt hefur allan tekju-
aukann.

Og nú er komið að setningu þriðju Viðreisnarfjárlaganna, fjárlaga fyrir árið
1962. Í einu og öllu er þar stefnt í sömu slóð og áður. Hvergi örlar á sparnaðinum,
sem ráðherrar og fylgilið þeirra hafa boðað í ræðu og riti við afgreiðslu fjár-
laga að undanförnu. Vegna enn nýrrar gengisfellingar, sem ríkisstjórnin fram-
kvæmdi með bráðabirgðalögum í ágústmánuði Í sumar er leið, og ráðstafana henn-
ar í framhaldi af þeirri lagasetningu hækka fjárlögin enn. Þegar er sýnilegt, að
þau koma að þessu sinni til með að verða að heildarfjárhæð fram undir 1750
millj. kr., en þá er hækkunin orðin rétt við 70% á þrem árum.

En þótt þessi hækkun sé ærin, segir hún þó ekki alla hækkunarsöguna. Af
einhverjum ástæðum hefur ríkisstjórnin og stuðningsmenn hennar ákveðið að henda
tveim stórum útgjaldaliðum út af fjárlögunum, þótt þeir eigi þar óumdeilanlega
að vera, þar eð hvorki hafa verið samþykkt lög um að breyta gildandi lögum um



þá né heldur hefur stjórnin gert þinginu neina þá grein fyrir nýrri skipan reglna,
er fara skuli eftir, þannig að áætlanir þær, sem hún vill láta standa í fjárlögum
séu raunhæfar.

Hinn fyrri þessara liða er framlag ríkissjóðs til atvinnuleysistryggingasjóðs.
Það framlag þarf að vera 28.5 millj. kr. og er lögbundið i sérstökum lögum, nr.
29/1956, og er það þar með hluti af óhjákvæmilegum rekstrarútgjöldum ríkissjóðs.
Í athugasemdunum við fjárlagafrumvarpið er þetta líka viðurkennt, en sú skýring
gefin á niðurfellingu upphæðar þessarar af frumvarpinu, að þetta eigi að borga st
með skuldabréfum til nokkurra ára. Enn mun ríkissjóður ekkert hafa samið um
nein skuldabréfaviðskipti við sjóðstjórnina. En jafnvel þótt einhverjir slíkir samn-
ingar kynnu að takast, þá breytir það ekki því, að hér er um ótvíræð ríkisútgjöld
að ræða, sem ríkissjóður verður að standa skil á, hvort sem hann aflar sér láns-
fjár til þess eða greiðir af eigin fé, og því á upphæðin að standa á fjárlögum.

Að hinu leyti nu er svo áætlunarupphæð fjárlagafrumvarpsins um niður-
greiðslur ríkissjóðs á vöruverði og útflutningsuppbætur á útfluttar landbúnaðar-
afurðir 73.8 millj. kr. lægri en vitað er að hún þarf að vera, ef fara á eftir sömu
reglum í þessum efnum og gert hefur verið nú um skeið. Alþingi hefur enga vitneskju
fengið um, hverju áformað sé að :breyta um framkvæmd þessa fjárlagaliðar.
Það liggur hins vegar í augum uppi, að verði horfið frá þessum greiðslum að
einhverju leyti, hækkar verðlagið á hinum nauðsynlegustu vörum að sama skapi.
Alþingi hefur nýlega samþykkt lög, sem miða að tollalækkun á ýmsum hátolla-
vörum, og það er víst flestum vel að skapi, ef einhvers staðar er hægt að hamla
gegn hinum linnulausa dýrtíðarvexti, sem þjóðin býr við. En blandin ánægja hlýtur
það að vera, ef í framhaldi af því verður hleypt upp verði á hinum allra nauðsyn-
legustu matvörum um upphæð, sem er miklu hærri en eftirgjafarupphæðin af
hátolIavörunum, - eða hverjum þykir það ánægjuleg ráðstöfun að lækka t. d.
myndavélarnar í verði um 10 krónur, en bæta samtímis 15 krónum ofan á mjólkur-
verðiðt Það eru vonandi rangar get sakir að ætla þingliði ríkisstjórnarinnar það,
að svona eða þessu svipað verði að farið, en sú ákvörðun þess að neita að taka
á fjárlagatillögur óvefengdar áætlunarupphæðir um niðurgreiðslur bendir þó til
þess, að eitthvað þessu líkt sé í ráðagerðunum á hærri stöðum.

2. minni hluti fjárveitinganefndar gerir að sjálfsögðu tillögur um, að hið lög-
bundna tillag til atvinnuleysistrygginganna og áætlunin um óbreyttar niðurgreiðsl-
ur verði tekin inn Í fjárlög. Þessar tvær tillögur nema samtals 102.3 millj. kr.
Að þeirri upphæð meðtalinni á fjárlögum væru þau með greiðsluhalla, sem við
2. umræðu fjárlaga verða ekki með þessu nefndaráliti gerðar tillögur um að jafna.
Hér er ekki heldur um það að ræða, að verið sé að gera tillögur um að aflaga
hag ríkissjóðs á nokkurn hátt. Hagur ríkisins versnar hvorki né batnar við það,
þótt reynt sé, svo sem ríkisstjórnin nú gerir með tilstyrk þingmanna sinna, að
gera ritsmíðina "Fjárlög fyrir árið 1962" sjálegri með því að láta þar vanta suma
óhjákvæmilega útgjaldaliði ríkisins eða áætla suma þeirra eftir einhverju öðru en
beztu vitund.

Í fjárveitinganefnd skilur um margt milli sjónarmiða stuðningsmanna ríkis-
stjórnarinnar og 2. minni hluta nefndarinnar auk þeirra mála, sem hér hafa sér-
staklega verið rakin. Engu að síður hefur þar verið góð samvinna nefndarmanna
um afgreiðslu fjölmargra mála og erinda. Varðandi þær tillögur, sem nefndin
flytur sem heild, er vert að taka fram, að Alþýðubandalagið styður þær flestar,
en er þó óbundið um afstöðu til einstakra tillagna.

Um þær tillögur, sem þessu nefndaráliti fylgja, skal þetta tekið fram sér-
staklega:

3. gr.
Óhætt þykir að hækka tekjuáætlun Áfengis- og tóbaksverzlunarinnar nokkuð,

og er hér gert ráð fyrir 10 millj. kr. hækkun.



10. gr.
Það er eitt af margra ára ráðgerðum sparnaði stjórnarflokkanna að sameina

íslenzku sendiráðin á Norðurlöndum. Í sömu átt hafa og gengið tillögur okkar
Alþýðubandalagsmanna, enda þótt þær hafi ekki til þessa hlotið samþykki þingsins.

Lagt er til, að sendiráðin þrjú, í Kaupmannahöfn, Osló og Stokkhólmi, verði
nú felld í eitt sendiráð, sem verði sendiráð íslands á Norðurlöndum. Enda þótt þvi
sendiráði sé ætlað allmiklu meira fé en hverju einstöku þessara þriggja sendiráða,
má þó ætla, að fram undir 3 millj. kr. sparnaður mundi fást við þessa sameiningu.

11. gr.
Kostnaður við ríkislögregluna á Keflavíkurflugvelli er miklum mun hærri en

nokkur réttlæting er finnanleg fyrir. Hér er lagt til, að hann verði lækkaður um
helming, og mundi við það fást sparnaður, sem nemur 2288623 kr.

Hér er einnig lagt til, að vinnuheimilið að Kvíabryggju verði lagt niður, enda
samrýmist rekstur skuldafangelsa ekki því réttarfari, sem hér á að ríkja. Fjárlaga-
frumvarpið ætlar fangelsi þessu 1050 þús. kr. styrk úr ríkissjóði.

12. gr.
Mörg sjúkrahús, sem i byggingu eru, fá ekki greiddan ríkissjóðshlutann af

byggingarkostnaðinum fyrr en óhóflega seint, og vegna fjárskorts í þessar þarfir
tregðast heilbrigðismálaráðuneytið við að samþykkja, að hafizt sé handa um nýjar
sjúkrahúsbyggingar, þar sem þeirra er þó mikil þörf. Af þessum sökum er hér lagt
til, að byggingurstyrkurinn til sjúkrahúsanna verði hækkaður, og nemur hækkunin
samkv. tillögunni 2225 þús. kr.

13. gr.
Eins og áður er að vikið, hefur framlagi til verklegra framkvæmda stöðugt

hrakað á síðustu árum, með því að framlagið til þeirra hefur ýmist staðið í stað
í krónum talið eða ekki hækkað til jafns við vöxt dýrtíðarinnar. Eftir að svo
hefur gengið um langt skeið, verður að telja, að i hreint óefni sé stefnt, ef þannig
heldur enn áfram að því er gerð samgöngumannvirkja varðar.

Vegamálaskrifstofan hefur um langt skeið reiknað út vísitölu byggingarkostn-
aðar brúa og vega og áætlar hana síðan fyrir eitt ár fram i tímann. Vísitala þessi
var sett 100 árið 1949.

Á yfirstandandi ári er þessi visitala að því er vegina varðar komin upp í 367
stig, en er á næsta ári áætluð 406 stig. Brúargerðarkostnaðurinn var á sama hátt
á þessu ári 393 stig, en er á næsta ári áætlaður 427 stig.

Hér eru því gerðar tillögur um nokkra heildarhækkun á fjárveitingum til
nýrra akvega, endurbyggingar gamalla þjóðvega, brúargerða og endurbyggingar
á brúm, einnig til steyptra eða malhíkaðra vega í kaupstöðum og kauptúnum.
Samtals nema þessar hækkanir á tillögunum um 13. gr. A 5420 þús. kr., og er
ekki umfram, að i horfi væri haldið um framkvæmdir frá fyrra ári með samþykkt
þeirra tilagna,

Þá er hér gerð tillaga um, að framlagið til hafnarmannvirkja og lendingar-
bóta verði hækkað um 6.5 millj. kr., og mundi það nokkuð færa ríkissjóð nær
því að standa í skilum með sitt framlag til einstakra hafnargerða, en eins og nú
er ástatt, hlaðast stöðugt upp vanskilaskuldir hjá ríkissjóði, þar eð fjárveitingin
hefur um langt skeið verið of lág til þess, að ríkissjóður gæti leyst af hendi sinar
skuldbindingar um þátttöku i hafnargerðakostnaði þeim, sem hann á að inna af
hendi samkvæmt hafnarlögum.

14. gr.
Á 14. gr. fjárlaga styrkir rikið ýmiss konar bókasöfn og lesstofur. Nú hefur

verkamannafélagið Dagsbrún i Reykjavík nýlega komið því hinu mikla og merka
bóka- og blaðasafni, sem Héðinn heitinn Valdimarsson ánafnaði félaginu, fyrir i
vistlegum salarkynnum og séð þvi fyrir vörzlu. Til þessarar starfsemi hefur félagið



nú sótt um styrk úr ríkissjóði, og er hér gerð tillaga um, að Dagsbrún verði veittur
100 þús. kr. styrkur í þessu skyni.

Þótt launaliðir í fjárlögum hafi yfirleitt verið hækkaðir um 13.8%, standa
listamannalaun þar óhreyfð. Hér er lagt til, að sama hækkun verði ákveðin á þeim
og öðrum launaliðum og upphæðin hækki af þessum ástæðum um 175 þús. kr.

16. gr.
Í lögunum um framleiðsluráð landbúnaðarins er ríkið skuldbundið til ákveð-

innar þátttöku í byggingarkostnaði mjólkurbúa. Lengi stóðu inni í fjárlögum 100
þús. kr. í þessu skyni. Fyrir 3 árum var sú fjárveiting þó lækkuð í 95 þús. kr.,
enda þótt þá þegar væri um vanskil af hálfu ríkissjóðs að ræða í þessu efni. Eftir
að verðlagið reis svo hátt í byggingarkostnaði og á búnaði mjólkurbúa sem nú er
orðið, varð þetta framlag að dropa i hafinu, en hefur þar fyrir ekki fengizt hækkað.
Hér er gerð tillaga um, að í framlag ríkisins verði á þessum fjárlögum veittar
2 millj. kr.

Eftir að þorskanet úr gerviefnum, sem fúna ekki, komu til sögunnar, hefur
myndazt alvarleg hætta á þvi, að netaleifar, sem af ýmsum orsökum verða eftir
á veiðisvæðum bátaflotans. spilli þar veiði til frambúðar. Nokkur athugun hefur
verið gerð á því, hvernig net þessi verka, þegar þau fara að eldast í sjó. Þær athug-
anir sýna, að af slíkum "drauganetum", eins og þau eru almennt kölluð, skapast
hætta á hindrunum fiskigangna. Helztu netaveiðisvæðin þyrfti því að hreinsa af
netaleifum með skipulögðum hætti hverju sinni í lok veiðitímabils, og er hér
lagt til, að til þess verði varið 1 millj. kr. á næsta ári.

Iðnnemasamband íslands hefur sótt um nokkurn styrk til starfsemi sinnar.
Iðnaðarmannasambandið hefur 150 þús. kr. styrk á iðnaðarmálaIið fjárlaganna,
og verður vart séð, að sanngjarnt sé að neita iðnnemunum um einhverja hliðstæða
úrlausn sinna mála, og því er hér lagt til, að Iðnnemasambandið fái 50 þús. kr. styrk.

17. gr.
Gerð er tillaga um, að framlag til orlofsdvalarheimilis verkalýðssamtakanna

hækki um 525 þús. kr. og verði 1 millj. kr. Hinn mikli vöxtur byggingarkostnaðar
hin síðustu árin hefur komið í veg fyrir, að stofnun þessi gæti risið af grunni.
Allir munu þó viðurkenna, að með tilliti til hins óhóflega langa vinnutíma, sem
hér er hjá þorra manna flesta daga árs, er það hin mesta þörf, að komið sé á
fót orlofsdvalarheimili fyrir verkamenn.

Sjálfsbjörg, félag fatlaðra á Akureyri, hefur sótt um 75 þús. kr. byggingar-
styrk. Fjárveitinganefnd hefur gert tillögu um 20 þús. kr. í þessu skyni, og er
ég því eins og aðrir nefndarmenn samþykkur, svo langt sem það nær, en sú upphæð
hrekkur auðvitað skammt til byggingar. Fjárbeiðni félagsins í umsókn þess er svo
i hóf stillt, að hér er gerð tillaga um, að orðið verði við henni.

Um tillöguna um framlag til atvinnuleysistrygginganna var áður rætt.

19. gr.
Tillaga er gerð um að áætla framlag til niðurgreiðslu á vöruverði og uppbótum

á útfluttar landbúnaðarafurðir í samræmi við þær áætlanir, sem ráðuneytið hefur
látið gera og upplýst er í fjárveitinganefnd að nemi 373.8 millj. kr. að óbreyttum
reglum um greiðslur þessar, en ekki 300 millj. kr., eins og á 19. gr. frumvarpsins
stendur. Greinargerð fyrir tillögu þessari er gerð hér að framan.

Þegar frá eru taldar tillögurnar um atvinnuleysistryggingarnar og niðurgreiðsl-
urnar, sem eru sérstaks eðlis, eins og lýst hefur verið, breyta þær tillögur, sem
hér hafa verið gerðar, ekki greiðslujöfnuði frumvarpsins til neinna muna.

Alþingi, 10. des. 1961.

Karl Guðjónsson.


