
Nd. 739. Nefndarálit [110. mál]
um frv. til laga um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1960.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Þingkjörnir yfirskoðunarmenn hafa gert 42 athugasemdir við rikisreikninginn
að þessu sinni. Fyrirferðarmesta athugasemdin er sú 39. í röðinni. Hún er um
útgerð togarans Brimness, sem rekin var á ábyrgð ríkisins frá. þvi í maí 1959 þar
til í mailok 1960. 1 athugasemdinni er bent á alvarlegar misfellur í sambandi við
rekstur og reikningsskil útgerðarinnar.
i 22. gr. fjárlaga fyrir árið 1959var ríkisstjórninni heimilað að gera b/v Brim-

nes út til 1. sept. það ár. Ríkisstjórnin fól Axel Kristjánssyni framkvæmdastjóra i
Hafnarfirði að annast útgerð skipsins. Með bréfi, dags. 25. maí 1960, tilkynnti út-
gerðarstjórinn fjármálaráðuneytinu; að útgerð hans á skipinu væri lokið. Reikn-
ingum og bókhaldi útgerðarinnar var þó ekki skilað fyrr en í ágústbyrjun sama
ár. Skömmu síðar skipaði fjármálaráðuneytið þriggja manna skilanefnd Hlað
sjá um :endurskoðun reikninganna, greiðslur skulda og innheimtu útistandandi
krafna, Tveir .menn úr endurskoðunardeild fjármálaráðuneytísins voru fengnir til
að framkvæma endurskoðunina. Skiluðu þeir athugasemdum i síðari hluta
september 1960.

Eftir að skilanefndin fékk athugasemdir endurskoðendanna, hélt hún fund
með útgerðarstjóranum, afhenti honum eintak af athugasemdunum, svo að hann
gæti svarað þeim og leiðrétt það, sem aflaga hafði farið. Útgerðarstjórinn skilaði
svörum til skilanefndar 25. okt. 1960.

Með bréfi til fjármálaráðuneytisins, dags. 3. des. 1960,gerði skilanefndin grein
fyrir málinu og starfi sínu. Um svör útgerðarstjórans við athugasemdum um út-
gerðarreikningana segir svo i bréfi skilanefndarinnar :

"Með svörum þessum er fullnægjandi gerð skil 15 athugasemdum endurskoð-
enda af u. þ. b. 55. Meðal þeirra atriða, sem ekki er fullnægjandi gerð grein fyrir,
eru öll hin veigamestu, og munu nokkur þeirra rakin nánar hér á eftir."

Eftir að hafa skýrt frá þessum atriðum, segir skilanefndin svo í bréfi sínu til
ráðuneytisins:

"Hér hafa verið rakin nokkur helztu atriðin í bókhaldi útgerðar b/v Brimness
og jafnframt þau, sem stærsta fjárhagslega þýðingu hafa, sem enn eru óupplýst
af hálfu útgerðarstjórans.

Auk þeirra grúir af minni atriðum, sem athugasemdum hefur verið hreyft við."
Og í niðurlagi bréfsins segir svo:
"Meðan þessi stóru atriði eru svo óljós og með þYÍ að þau hafa úrslitaáhrif

á afkomu útgerðarinnar, telur skilanefnd sig ekki geta lokið reikningsskilum út-
gerðarinnar hvað þau snertir.

Það er hins vegar ljóst nú þegar, að nefndin getur ekki upplýst þessi mál
frekar en orðið er með þeim ráðum, sem henni eru tiltæk."

A bls. 240-241 í ríkisreikningnum birta yfirskoðunarmenn skýrslu um "óum-
deilanlegar skuldir" útgerðarstjórans og aðra um ágreiningsatriði. Er þar um stórar
fjárhæðir að ræða.
i svari ráðherra við athugasemdum yfirskoðunarmanna, dags. 5. des. 1961,

segir, að ríkisendurskoðanda hafi verið falið mál þetta til athugunar. Og við um-
ræður um þetta frv. í efri deild var upplýst, að ríkisendurskoðandi hefði fyrir
nokkru afhent fjármálaráðherra bréf eða skýrslu um málið. Hins vegar synjaði
ráðherra tilmælum um að láta þingmenn fá bréf ríkisendurskoðandans til athugunar.

Þar sem ekki er útlit fyr.ir, að neinar viðhlítandi upplýsingar fáist um þetta
útgerðarmál. áður en þessu þingi verður slitið, telur minni hluti fjárhagsnefndar
rétt að fresta samþykkt á ríkisreikningnum að þessu sinni. Það er þvi tillaga minni
hlutans, að frumvarpið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ:
Þar sem ekki ·hafa fengizt upplýsingar frá ráðuneytinu i sambandi við 39.

athugasemd yfirskoðunarmanna við ríkisreikninginn fyrir árið 1960, um rekstur
og reikningsskil togaraútgerðar ríkisins, ályktar deildin að fresta afgreiðslu frv.
um samþykkt á ríkisreikningnum og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 12. april 1962.

Skúli Guðmundsson, Lúðvík Jósefsson,
frsm.


