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Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Minni hluti allsherjarnefndar gerir sér fyllilega ljósa nauðsyn þess að auka
þurfi fjárveitingu til Umferðarráðs til umferðarslysavarna, en er andvígur því að
það sé gert með þeim hætti, sem frv. gerir ráð fyrir. Með því að ákveða, eins og
í frv. segir, að skylda vátryggingafélög til þess að greiða 1112 % af iðgjaldatekjum
vegna lögboðinna ábyrgðartrygginga ökutækja til Umferðarráðs er í raun verið að
stofna til nýrrar skattheimtu á eigendur ökutækja, því augljóst er að vátrygginga-
félögin muni veIta þessu gjaldi yfir á tryggjendur ökutækjanna í mynd hækkaðra
iðgjalda. Í því sambandi vísast til umsagnar Sambands íslenskra tryggingafélaga,
dags. 4. febr. s.l., þar sem m. a. segir svo, eftir að tekið hefur verið fram, að Sam-
band ísl. tryggingafélaga telji eðlilegra að veita Umferðarráði fé á fjárlögum hverju
sinni en að afla því fjár með þeim hætti, sem frv. gerir ráð fyrir: "Ef aftur á móti
til samþykkis þessa frv. kemur, óskum vér eftir því, að tekið verði tillit til þess-
arar % við ákvörðun iðgjalda .... "

Hið sama kemur fram í umsögn Landssambands vörubifreiðastjóra, dags. 16.
mars s.l., þar sem sambandið mælir mjög gegn þessari tekjuöflunarleið fyrir Um-
ferðarráð, telur hana ósanngjarna og álítur hana leiða til iðgjaldahækkunar.

Mjög miklar hækkanir hafa orðið á skömmum tíma á öllum kostnaði við
rekstur ökutækja og gjöldum, sem eigendum slíkra tækja er gert að greiða, - nú
síðast með þeirri ákvörðun stjórnvalda að heimila 60% hækkun á iðgjöldum af
ábyrgðartryggingum bifreiða. Með samþykkt þessa frv. yrði enn nýjum álögum bætt
við, eins og ljóslega kemur fram í umsögnum þeim, sem nefndinni hafa borist um
málið.

Minni hl. allsherjarnefndar telur óeðlilegt að markaður tekjustofn sé grund-
völlur að starfsemi ráðsins, í stað þess að Umferðarráði sé lagt til ráðstöfunarfé á
fjárlögum er miðist við áætlaða fjárþörf þess. Minni hl. allsherjarnefndar minnir á
að hér er um að ræða grundvallaratriði í fjármálastjórn. Leið sú, sem farin er í
frv., er því bæði óeðlileg og ósanngjörn og er því lagt til að frv. verði fellt.

Alþingi, 4. maí 1976.
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